UIT DE DIERENARTSPRAKTIJK ANNEMIEK VEENKAMP
Aan de hand van praktijkvoorbeelden
schrijven drie dierenartsen over ziekten in
de melkveehouderij. Toon Meesters,
werkzaam bĳ Vee & Arts Veterinaire
Diensten uit Roosendaal, Hans Van Loo,
verbonden aan de Universiteit Gent (en
dierenarts te Merelbeke), en Annemiek
Veenkamp van Dierenartspraktijk
Flevoland wisselen elkaar af bij een
beschrijving van ziekte tot behandeling.

Kerngezond, maar wel een

zeldzame huidaandoening
naam aandoening

Alopecia areata
verschijnselen
kaalheid met eventueel iets hergroei
van witte haren
oorzaak
auto-immuunziekte met onbekende
oorzaak
behandeling
geen

Voor standaard werkzaamheden was ik op een melkveebedrijf van zo’n 220 melkkoeien. In het koppel liep een koe die
steeds meer kale plekken kreeg. De veehouder vroeg me
wat het was. Ik had eerlijk gezegd niet echt een idee. Alles
wat in me opkwam, paste niet echt bij wat ik bij de koe zag.
Toen ik na de koffie weer wegging, beloofde ik dat ik er op
terug zou komen.
Soms heb je van die casussen die je maar niet rondkrijgt en
dit was ook zo’n geval. Deze veehouder rekende op een
antwoord. We houden elkaar meestal erg scherp en ik zou
geen rust krijgen totdat ik de diagnose had vastgesteld. Wat
was nu het precieze verloop van het ziektebeeld? Het was
maar één koe in het koppel die gedurende de laatste maanden steeds kaler werd. Het was dus waarschijnlijk niet iets
besmettelijks. De koe was verder kerngezond en al langer
drachtig. Over steeds grotere delen van haar lichaam werd
de koe kaal en er kwamen geen haren terug, enkel op een
paar plekjes wat witte plukjes haar. De huid was volkomen
rustig en de koe had geen jeuk. Wat na goed kijken opviel,
was dat het alleen de zwarte haren betrof, de witte vacht was
volkomen normaal. De veehouder verwachtte dat de koe
volledig kaal zou worden. Ik kreeg na een goede discussie

met mijn collega’s steeds meer het idee dat het iets immunologisch moest zijn met onbekende oorzaak. Ik dook nogmaals de boeken in en raadpleegde mijn netwerk. Na logisch
nadenken zat ik echt op de goede gedachte.
Vanuit de Gezondheidsdienst kreeg ik een artikel doorgestuurd dat mijn gedachte bevestigde. Hoogstwaarschijnlijk
betrof dit de zeldzame aandoening Alopecia areata. Dit is een
auto-immuunziekte die een ontstekingsreactie rondom de
haarfollikels veroorzaakt. Hierdoor vallen de haren uit. Zwarte
haren zijn veel vaker aangetast dan witte haren. Er kan wat
hergroei van haren plaatsvinden, er komen dan witte haren
terug. Om echt zeker te zijn van de juiste diagnose kun je
huidbiopten nemen. Voor de aandoening is geen behandeling mogelijk. Eerlijk gezegd denk ik ook dat de koe mij meer
hoofdbrekens heeft gekost dan dat ze er zelf ooit last van
heeft gehad en dat ze niet wordt gepest door haar koppelgenoten. Deze aandoening komt ook bij mensen voor, van kleine kale plekken tot volledige haaruitval.
Afgelopen week kwam via de app het blijde bericht dat de
koe een kerngezond kalf had gekregen met een mooi haarkleed. Of dit kalf op den duur ook kaal gaat worden, zullen
we voorlopig niet weten, eerlijk gezegd denk ik van niet.
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