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Aan de hand van voorbeelden uit hun dagelĳkse praktĳk schrĳven drie dierenartsen over diergezondheid in de
vleesveehouderĳ. Om en om beschrĳven John Campe, Piet De Meuter en René Bemers maandelĳks
vastgestelde ziektebeelden, uitgevoerde behandelingen en/of mogelĳke preventiemaatregelen.

Een verwonde tong kan snel helen

Kwetsuur aan de tong
E

en vleesveehouder uit mĳn praktĳk had zĳn koeien begin vorige week uitgeweid op een gehuurde weide. Het
was dus voor het eerst dat deze veehouder hier dieren liet
lopen. De weide was onverzorgd achtergelaten.
Drie dagen na het uitweiden had de veehouder bĳ een controleronde een van zĳn zoogkoeien terug uit de weide gehaald. Omdat de koe opvallend veel bloed aan de muil had,
nam hĳ meteen met mĳ contact op.
Bĳ nader onderzoek van de koe was meteen te zien dat het
dier zich verwond had aan de tong. Op de een of andere
manier had het dier aan een stuk prikkeldraad gelikt. Het
stuk prikkeldraad was zo rond de tong gesnoerd, waardoor
een groot stuk van de tong was afgescheurd. Het afgescheurde deel hing nog met een klein vliesje vast.
In het geval van een verse wonde kan geprobeerd worden
het afgescheurde stuk te hechten. Het afgescheurde deel
van de tong was in dit geval niet meer te redden. Het dier
werd daarop op haar zĳ gelegd en met behulp van een
plaatselĳke verdoving besloot ik de achterblĳvende wond
te hechten. Met behulp van de nodige pĳnstillers en ontstekingsremmers kon het dier aan haar herstelperiode beginnen.
Na afloop van de operatie kon het dier de eerste dag nog
niet eten van de pĳn. Na enkele dagen begon het dier langzamerhand toch weer meer voer op te nemen en inmiddels
is de wond volledig hersteld. Door het ontbreken van het
stuk tong kan het dier nu niet meer uitgeweid worden. Het
dier kan wel nog afgemest worden.

De encyclopedie operatie aan de tong
De tong is een spierweefsel dat
sterk doorbloed is. Een wonde aan
de tong kan daarom een opvallend bloedverlies veroorzaken
maar ook weer snel genezen.
Het opereren van een tong is
geen gangbare ingreep. Af en
toe gebeurt een ingreep aan de
tong om pinken te verhinderen nog aan elkaar te zuigen.
Door een operatie aan de
tongbasis wordt in dat geval de tongspier in vorm

aangepast. De tong kan in dat geval geen gleuf meer maken
om te zuigen, maar is dan bovenaan rond. Het dier kan dan
wel nog eten, maar niet meer zuigen.
Bĳ een operatie aan de tong wordt het dier op haar zĳ gelegd, de tong wordt met een knelband vastgelegd en met
behulp van een plaatselĳke verdoving kan de ingreep
plaatsvinden. Een operatie veroorzaakt een opvallend
bloedverlies, maar de tong geneest snel. Na een dag kan het
dier meestal alweer voer opnemen.
Verwonden van de tong kan alleen door preventie vermeden
worden. Bĳ het uitweiden is het dus belangrĳk dat de weide
schoon is, dat er geen vreemde voorwerpen rondslingeren
en dat contact met scherpe voorwerpen is uitgesloten.
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