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gezondheid
De schapenwei lag hoog en droog bij
een kloosterdorp, niemand dacht dus
aan leverbot.

Parasiet in
kloosterdorp
Een antibioticumkuur sloeg niet aan bij een jonge ooi. Het broodmagere dier
was al ontwormd en leverbot kon in die hooggelegen contreien niet voorkomen. Ze stierf op de dag dat de dierenarts een nieuwe behandeling startte.
Twee vragen rezen op: wat was de doodsoorzaak en was de dierenarts aansprakelijk?
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E

en collega kwam bij een schapenhouder eenjarige ooien
voor de tweede maal enten tegen ‘het bloed’(clostridium)
en zomerlongontsteking. Een bekende zin die dierenartsen regelmatig horen is: “Nu u er toch bent, zou u ook nog even
naar dit schaap willen kijken?” Maar wel heel praktisch en
vaak nodig. Ook in dit geval. Het ging om een vermagerde eenjarige ooi die de laatste tijd ook proppen kauwde. Zij was al behandeld met antibiotica, maar had daarop onvoldoende
gereageerd.
Bij het onderzoek bleek ze zo mager als een lat. Ze had ook een
iets dikke kaak en een scheef afgesleten gebit. Dit laatste zou
het proppen kauwen kunnen verklaren. Ze was eerder al ontwormd en leverbot komt in dit deel van de Groninger streek
Westerkwartier niet voor. Mijn collega dacht onder andere aan
actinobacillose, een zeldzame ontsteking in en rondom het
kaakbot. In het beginstadium reageert de bacterie nog wel op
een langdurige antibioticakuur. Maar de ooi was in een slechte
conditie, waardoor haar weerstand ook veel slechter is. Wij
zien dan vaak een veel mindere reactie op de behandeling,
omdat het lichaam niet meewerkt. Het antibioticum stopt de
groei van de bacterie wel, maar daarna moet de bacterie en de
ontsteking nog worden opgeruimd door de witte bloedcellen.
Ook die bloedcellen zijn in een slechtere conditie, waardoor
het herstel veel langer duurt. Het slechte herstel ligt dus niet
aan de ‘sterkte’ van het antibioticum, maar aan de afweer van
het dier. Mijn collega heeft dit schaap behandeld met een anti38
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bioticum en een paar ondersteunende middelen. Aan het eind
van de middag belde de eigenaar: de ooi is dood. Ná de behandeling. En vóór de behandeling leefde zij nog. Dus wie is aansprakelijk?
In zulke gevallen willen wij graag meer informatie hebben. Om
een verantwoorde beslissing te nemen en een oplossing met de
eigenaar te vinden. Uiteindelijk kan een jarenlange relatie hierdoor beschadigd worden. De ooi is voor sectie naar de Gezondheidsdienst voor Dieren gegaan. Naast scheef afgesleten kiezen
bleek zij gust en een chronische distomatose met vocht rond
hart en in en om de longen te hebben. Leverbot! En dat in een
kloosterdorp, waar monniken eeuwen geleden op hoger gelegen grond een klooster hadden gebouwd. Hoe is dat mogelijk?
De schapen hadden volgens de eigenaar nergens anders gelopen. Nadat mijn collega vertelde dat hij leverbot in het zuidelijk en westelijk Westerkwartier nog wel eens tegengekomen
was, ging een lichtje branden bij de eigenaar. Vijf eenjarige
ooien, waaronder deze, hadden bij een ram gelopen juist in dat
gebied. En precies in dat gebied hebben we een aantal jaren geleden voor het eerst bij schapen in Nederland een salmonellainfectie aangetoond in samenwerking met de
Gezondheidsdienst voor Dieren. De combinatie leverbot-salmonella is een bekende in de leverbotgebieden.
De eigenaar was ook gelukkig met deze extra informatie over
de doodsoorzaak: de andere eenjarige ooien zijn meteen behandeld tegen leverbot. <<

