UIT DE DIERENARTSPRAKTIJK ANTHONY DE SCHRYVER
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.

fot
waar

Wonde
aan de achterbil
naam aandoening
open wonde
verschijnselen
een open wonde, soms oppervlakkig met
enkel de huid, soms dieper in
de spier
oorzaak
externe factoren zoals palen, hekken, of
voerbakken
behandeling
lokale verdoving, naaien, pijnstilling en
antibiotica

Op een zaterdagvoormiddag kreeg ik telefoon voor een
Belgisch-witblauwrund met een wonde aan de achterbil. De
veehouder vroeg of ik kon langskomen om het boeltje te
hechten. Aangekomen op het bedrijf bleek dit een grote
gapende wonde over de volledige lengte van de rechterachterbil tot diep naar binnen toe. Ook de staart was voor de
helft geamputeerd. De koe kon blijven steunen op het been
en kon zich vrij gemakkelijk voortbewegen.
Na een algemene controle en onderzoek van hart en longen
bleek het dier verder gezond te zijn. Het slijmvlies was nog
mooi roze en de koe had weinig bloed verloren.
De kans op herstel was vrij groot en we besloten om de wonde te hechten. Tijdens het onderzoek hoorde ik het verhaal
van de veehouder over hoe het ongeval gebeurd was. De
veehouder was met de frontlader de weide ingereden om
enkele herstellingswerken te doen aan de afsluiting. De koe
was tegen het snijvlak gelopen van de schepbak.
Voor ik begon, kreeg de koe een spuit sedatie en pijnstilling.
Daarna werd de wonde lokaal verdoofd en gereinigd. Vervolgens heb ik de diepere spieren zoveel mogelijk laag per laag
gehecht. Ik plaatste een drain, gemaakt van gaasverband
gedrenkt in jodium, tussen de verschillende lagen en langs

de huid naar buiten. Op deze manier kon het overtollige
wondvocht afgevoerd worden naar buiten. De huid werd
met een sterke draad gehecht en afgesloten.
De koe werd enkele dagen behandeld met antibiotica en
pijnstillers. Het is echter goed om te beseffen dat niet alle
wonden kunnen gehecht worden of even goed genezen.
Daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk in te grijpen na
het ongeval om zo de kans op slagen te verhogen.
Wonden bij runderen komen regelmatig voor in het voorjaar
wanneer de koeien terug de weiden op gaan. Hierbij lopen
ze door de draden of springen over hekken of de omheining.
In de zomer is schurft de grote boosdoener. Dit is het geval
wanneer koeien jeuk krijgen en zich beginnen te schuren aan
scherpe voorwerpen op de weide of in de stal. Denk maar
aan scherpe randen aan drinkbakken of een oude weidestaak. Verschillende malen is de schepbak voor de voerkuilen of mesten de oorzaak. De rand wordt vlijmscherp door
het dagelijks schuren over de betonvloer.
Wees aandachtig en plaats de bak altijd naar beneden wanneer er geen werkzaamheden zijn, zodat een dier of mens
zich zo weinig mogelijk kan verwonden. Hier is voorkomen
belangrijker dan genezen.
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