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Bloedwateren na afkalven
Bloedwateren zien we vooral in het voorjaar en de zomer.
We ontvingen vorig voorjaar in korte tijd meerdere
meldingen en onderzochten een aantal hiervan. Het bleek
steeds te gaan om het ziektebeeld Puerperale
Haemoglobinurie (PPH).
Dit beeld is al meer dan 35 jaar beschreven in verband met fosfortekort, maar het is nog steeds niet duidelijk hoe fosforgebrek
bloedwateren kan veroorzaken. Bloedwateren kan ook ontstaan
door andere oorzaken zoals bloedparasieten, giftige planten of
ernstige infecties. Bij de gevallen waarover Veekijker werd
gebeld, waren daar geen aanwijzingen voor. Het onderzoek wees
wel uit dat de fosforopname en -afgifte bij pasgekalfde koeien
uit balans was.
Het ging om koeien vanaf de derde lactatie en ouder, die snel
opstartten na afkalven. Kenmerkend voor PPH is dat deze vorm
van bloedwateren optreedt in de eerste tot derde week na afkalven. Voor zover we hebben kunnen natrekken, was het bij het
merendeel van de gevallen in de voorafgaande week boven de 25
graden Celsius geweest, werd er beneden de CvB-norm aan fosfor
gevoerd en was soms het fosforgehalte in ruwvoer overschat.
De combinatie van verlaagde voeropname rond afkalven (bijvoorbeeld veroorzaakt door sub- of klinische melkziekte), oudere
koeien en een behoorlijke biest- en melkproductie lijkt het risico
op bloedwateren te verhogen. Een verlaagde voeropname geeft
ook lagere fosforopname. Via biest (waarin de fosforconcentratie
wel acht maal zo hoog kan zijn als in melk) en via een snel stijgende melkproductie kan de fosforuitscheiding in enkele dagen
tot weken enorm stijgen (tot wel 45 gram per dag). Hierdoor kan
de fosforbalans doorslaan, met desastreuse gevolgen voor de koe.
We vermoeden dat jonge koeien wat minder risico lopen doordat
zij in staat zijn wat sneller extra fosfor uit de botreserves vrij te
maken dan oudere koeien en bovendien hebben jonge dieren minder last van minder eetlust door melkziekte.

Wat kunt u preventief doen om bloedwateren door
fosfortekort te voorkomen?
Zorg dat u weet wat u voert en laat alle (ruw)voerpartijen analyseren, controleer de voeropname en daarvoor liefst het verstrekte
voer én het restvoer. Laat eventueel het voermengsel analyseren
van droge en verse koeien. Optimaliseer daarnaast de omstandigheden voor onbeperkt toegang tot smakelijk voer en water.
Voorkom hittestress, laat u adviseren over passende maatregelen,
en voorkom overige stressfactoren zoals overbezetting, pijn of
onrust. Controleer regelmatig het droogstandsmanagement via een
steekproef bloedmonsters van droge koeien met de droogstands-,
mineralen-, en vitaminencheck om sub- en klinische melkziekte
en andere transitieproblemen zoveel mogelijk te voorkomen.
Bloedwaterende koeien: wat nu?
Als u koeien met roodbruine urine ziet, adviseren we om snel uw
dierenarts in te schakelen om de juiste diagnose te stellen, te
behandelen en advies op maat te geven. Door het doen van laboratoriumonderzoek kan de oorzaak worden vastgesteld. Sommige
koeien herstellen spontaan, maar het merendeel sterft.
Bloedtransfusie kan nodig zijn voor de behandeling, maar zelfs
dat is geen garantie op succes. Uw dierenarts kan de Veekijker van
GD bellen voor advies en ondersteuning.

Al sinds 2002 houdt Royal GD zich intensief bezig met de
uitvoering van de diergezondheidsmonitoring in Nederland.
Hiervoor werken wij nauw samen met onder andere de diersectoren, de zuivel, het ministerie van LNV, dierenartsen en
veehouders. Deze rubriek verhaalt over bijzondere gevallen,
speciaal onderzoek en opvallende resultaten die het werk
van de monitoring oplevert. Samen werken we aan diergezondheid in het belang van dier, dierhouder en samenleving.
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