UIT DE DIERENARTSPRAKTIJK HANS VAN LOO
Aan de hand van voorbeelden uit hun
dagelĳkse praktĳk schrĳven vier dierenartsen over diergezondheid in de vleesveehouderĳ. Om en om beschrĳven Anthony
De Schryver, René Bemers, Piet De Meuter
en Hans Van Loo maandelĳks vastgestelde
ziektebeelden, uitgevoerde behandelingen
en/of mogelĳke preventiemaatregelen.

Uierontsteking

met fatale gevolgen
naam aandoening
acute mastitis
verschijnselen
koorts, soms vrij lage temperatuur, waterig uiersecreet
met etterige vlokken, afwijkende kleur uier, shock
oorzaak
omgevingsgebonden kiemen zoals E. coli, soms
anaeroben als clostridium
behandeling
hygiëne. propere boxen, hygiënisch droogzetten,
ontsmetten van tepeltop is noodzakelijk, goede
immuniteit via een uitgebalanceerde voeding

Twee dagen na een keizersnede belt de veehouder naar de
praktijk met de melding dat de koe erg ziek is. Bij aankomst
ligt de koe plat in een strobox bij enkele hoogdrachtige dieren. We stimuleren de koe om recht te staan. De koe is zwak,
haar slijmvliezen zijn niet bleek. Er is geen bloeding waar te
nemen. De lichaamstemperatuur is aan de lage kant, de hartslag en ademhalingsfrequentie zijn verhoogd. De oren en
huid van de koe voelen koud aan. Daarnaast vertonen de
oogslijmvliezen erge stuwing (paarse verkleuring, vaak ten
gevolge van shock). De wonde van de keizersnede staat
mooi droog, vaginaal en rectaal onderzoek leren me dat de
baarmoeder normaal is voor een recent gekalfde koe.
Reeds bij de keizersnede viel me op dat de koe een zeer
grote, laaghangende uier had. Echter, deze ziet er momenteel
niet afwijkend uit. ‘Trek maar niet aan de spenen,’ zegt de
veehouder, ‘want ik heb er gisteren een droogzetter in aangebracht.’ Ik vertrouw de uier toch niet helemaal en trek er
even wat melk uit. Bij het rechterachterkwartier zien we onmiddellijk dat de melk weg is en dat er een waterige uitvloei
met wat vlokken is. Ik dien de koe oxytocine toe en laat het
kwartier verder uitmelken met een mobiele melkmachine.
Even later laat de koe zich vallen, ze is te zeer verzwakt.

Ik dien het dier via een infuus vocht toe, samen met een ontstekingsremmer. We melken het aangetaste kwartier verder
leeg. Hierbij is duidelijk te horen dat er gas ontsnapt uit de
speen, wat wijst op een uierontsteking door een anaerobe
infectie. Ik behandel de koe lokaal met een gepaste uiertube,
dien algemeen een hoge dosis penicilline toe en we gieten
via een slokdarmsonde nog 30 liter water op met een
drenchoplossing om zo eventuele gifstoffen weg te spoelen.
Gezien de slechte algemene toestand van het dier, is de
prognose niet goed. Nog geen drie uren later belt de veehouder me op: de koe was te zeer verzwakt en is gestorven.
Dergelijke acute anaerobe uierontstekingen zijn zeldzaam.
Maar de meerderheid van de gevallen redt het meestal niet.
De infectie komt steeds vanuit de omgeving via het slotgat
van de tepel tot in de uier. In dit geval was de strobox waar
het dier in gehuisvest was, niet al te proper. Een andere mogelijkheid is dat de infectie bij het toedienen van de droogzetter mee naar binnen is geduwd. Een lichte bevuiling van
de tepeltop kan dan ook genoeg zijn om na het inbrengen
van de uiertube voor een ernstige uierontsteking te zorgen.
Het pasgeboren kalf deed het gelukkig wel goed. Toch iets
dat meezat …
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