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Aan de hand van praktĳkvoorbeelden schrĳven drie dierenartsen over ziekten in de melkveehouderĳ. Dierenarts Toon Meesters uit
Roosendaal, Jef Laureyns, verbonden aan de Universiteit Gent (en dierenarts te Merelbeke) en Jan Dĳkhuizen, werkzaam bĳ
de Graafschap dierenartsen te Vorden, wisselen elkaar af bĳ een beschrĳving van ziektebeeld tot behandeling.

Ademhalingsproblemen melkvee als gevolg van een ibr-infectie

Acute ibr-infectie
N

a het telefonisch spreekuur bekeek ik de mĳ toegeschoven
visites. Eentje sprong eruit. Het ging om twee koeien met
longontsteking op hetzelfde melkveebedrĳf. De notitie onder
de visite ‘ibr?’ beschreef precies mĳn gevoel.
In al mĳn praktĳkjaren heb ik maar enkele keren te maken
gehad met een acute ibr-uitbraak, maar dit deed alarmbellen
rinkelen. Het zekere voor het onzekere nemend, ging ik eerst
de andere visites doen, voordat ik mĳn auto parkeerde bĳ de
bewuste veehouder. Ik wilde natuurlĳk geen risico nemen qua
verdere verspreiding van deze ziekte.
De eerste koe die ik onderzocht, was al enkele dagen onder
behandeling, maar knapte onvoldoende op. De temperatuur
was normaal, maar je kon zien dat het dier problemen had met
de ademhaling. Op een enkele piep na was het longveld te stil.
Toen ik mĳn hand op de schoft legde, begreep ik waarom. De
huid knisperde onder mĳn vingers. Er had zich lucht vanuit de
ontstoken long onder de huid verplaatst.
De tweede patiënt had van een tweeling afgekalfd en was recenter ziek geworden. Ook hier vielen ademhalingsproblemen
als naknĳpen en neusvleugelen op. De neusgaten worden dan
bĳ het inademen actief groter gemaakt. Uit de neusgaten
kwam overvloedig slĳm met witte pusslierten naar buiten. De
thermometer gaf 40,3 graden Celsius aan. De voorste longhelften waren afwĳkend bĳ het beluisteren. De luchtweg was gevoelig en na een kneepje liet de koe een pĳnlĳke hoest horen.
Andere symptomen van ibr als een rode neus (red nose disease)
of witte plaques op het neusslĳmvlies waren niet te vinden. Ik
nam een neusswab om uitsluitsel te krĳgen. De uitslag kwam
snel: positief op veldvirus ibr. Ik adviseerde om zo snel mogelĳk alle vee te enten om verdere verspreiding tegen te gaan.

De encyclopedie infectieuze bovine rhinotracheïtis
Infectieuze bovine rhinotracheïtis is
een virusinfectie van de voorste luchtwegen. De infectie wordt veroorzaakt
door een herpesvirus. Nederland en
Vlaanderen zĳn jammer genoeg
niet vrĳ van deze aandoening en
we moeten steeds alert blĳven op
een uitbraak. Met vaccinatie is de
ziekte goed te voorkomen.
De symptomen van een ibr-infectie zĳn: koorts, neusvloei en
tranen. De productie kan flink
zakken en verwerpen en op-

breken zĳn andere mogelĳke gevolgen. Als gevolg van de
ibr-infectie worden runderen gevoeliger voor een secundaire longontsteking.
Het virus kan van buitenaf op een bedrĳf geïntroduceerd
worden, maar kan ook bĳ dieren die het ooit hebben gehad
weer gaan opspelen als de weerstand flink onder druk
staat. Het ‘slapende herpesvirus’ komt dan net als met een
koortslip bĳ de mens tot leven en kan weer andere dieren
besmetten.
De meerderheid van de dieren die een besmetting doormaken, zal herstellen maar blĳft levenslang virusdrager en is
ibr-positief. Dergelĳke dieren kunnen als gevolg van een
immuniteitsdaling tĳdelĳk opnieuw virus uitscheiden.
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