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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.

Longwormbesmetting opgelopen in de weide

Hoestend vee
‘I

k heb vannacht de drachtige pinken horen hoesten op de
weide. Kan dat longworm zĳn?’ Die vraag appte een veehouder mĳ vorige week. Gezien de bedrĳfshistorie leek het mĳ
verstandig om dit niet af te doen met een appje.
Tĳdens het telefoongesprek dat daarop volgde, vertelde de veehouder mĳ dat er inmiddels al meerdere runderen aan het
hoesten waren. Er was er zelfs eentje bĳ die volgens hem een
lome indruk maakte.
Het was toch wel belangrĳk om dat bewuste dier te onderzoeken en tevens een blik te werpen over de kudde. Ik besloot het
bedrĳf die dag nog te bezoeken.
Tĳdens het klinisch onderzoek van dat ene dier beluisterde ik
de longen. Met name de crepitaties of krakende geluiden in de
linkerlonghelft waren zorgelĳk. Dit rund was al behoorlĳk geinfecteerd met de larven van de longworm.
Het uitstrekken van de hals, het hoesten, zeker na inspanning,
en dat alles in combinatie met weidegang, sturen erg richting
longworminfectie. Aangezien dit bedrĳf ook nog wel eens
jongvee aankoopt waarbĳ vaak van de weidehistorie weinig tot
niets bekend is, kan een longworminfectie onvoorspelbaarder
optreden. Gezien de huidige weersomstandigheden van vochtige en regelmatig ook warme dagen, kan er een hoge infectiedruk op de weide ontstaan. Een mestmonster kan in zo’n situatie de diagnose longworm bevestigen.

De encyclopedie longwormen
Dictocaulus viviparus of longwormen veroorzaken bĳ runderen infecties aan de luchtwegen. Longwormen kunnen bĳ zowel kalveren, pinken als vaarzen en
volwassen koeien een probleem zĳn.
Weidegang zorgt voor risico op besmetting. De larven worden via het
gras opgenomen en gaan via de
darm naar de longen. Daar groeien
de larven uit tot volwassen longwormen, die ﬂinke schade kunnen aanrichten. Ze vermenigvuldigen zich ook in de longen.
De larven worden opgehoest
en komen zo weer in de weide
terecht, waar ze andere runderen besmetten.

Longworminfecties leiden tot milde symptomen van hoest
tĳdens inspanning tot hoesten en ernstige benauwdheid,
groeivermindering en ontwikkelingsachterstand en toegenomen vatbaarheid voor virussen en bacteriën. In erge gevallen kunnen longwormen aanleiding geven tot sterfte
onder kalveren en een algemene productievermindering
bĳ volwassen vee.
Laboratoriumonderzoek op mest kan een verdenking op
longworminfectie bevestigen. Door middel van microscopisch onderzoek kunnen in de mest larven worden aangetoond. Bloed kan worden onderzocht op afweerstoffen.
Een longworminfectie is te behandelen door het gebruik
van ontwormmiddelen via injectie of pour-on. Preventief
kan worden gevaccineerd tegen longworm om op een natuurlĳke manier immuniteit op te bouwen. Ook een aangepast beweidingsschema kan helpen.
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