DIERGEZONDHEID VOCHTTHERAPIE
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e vochttherapie
‘Help, mijn kalf heeft diarree en vertoont uitdrogingsverschijnselen!’
Een vochttherapie is de oplossing. Maar welke elektrolytenoplossing is
aangewezen? Zowel voor orale toediening als voor een infuusbehandeling
zijn verschillende mogelijkheden op de markt. Het beste middel eruit halen
is geen sinecure. De wijze van toediening speelt ook een rol.
TEKST GUY NANTIER

D

iarree bij het kalf kan veroorzaakt worden
door verschillende ziekteverwekkers. Hoewel
elke diarreeverwekker specifieke eigenschappen (leeftijd bij optreden van diarree, uitdroging,
sterfte, kleur van mest ...) vertoont, is het onmogelijk
om op basis van deze eigenschappen of klinische
verschijnselen de ziekteverwekker met zekerheid
aan te duiden, omdat diarree vaak door meerdere
kiemen tegelijkertijd veroorzaakt wordt. Toch is het
belangrijk om de ziekteverwekker te kennen om een
passend behandelingsschema in te kunnen zetten.
Het stellen van een juiste diagnose met hulp van de
bedrijfsdierenarts is hierbij belangrijk.
Door diarree treedt er vochtverlies op, die afhankelijk van de graad van diarree kan variëren van 8 tot
10 procent, en zelfs 20 procent. Daarnaast gaan er
met het vocht ook een groot aantal belangrijke elementen, zoals bicarbonaat, natrium, kalium en
chloor verloren, wat zorgt voor een verstoring van de
zuur-basebalans met een verzuring van het bloed tot
gevolg.

Uitdrogingsgraad vastleggen
Deze verzuring wordt bovendien in veel gevallen,
voornamelijk bij kalveren die ouder zijn dan 7 dagen,
sterk in de hand gewerkt door bacteriële fermentatie
van onverteerde voedingsbestanddelen ter hoogte
van de dikke darm.
Door de diarree is er ook een verminderde opname

van energie en heeft het kalf een verhoogd verbruik
van energie. Er ontstaat dus een energietekort.
De toe te dienen hoeveelheid vocht bij vochtverlies
is afhankelijk van de uitdrogingsgraad van het dier,
de onderhoudsbehoeften (50 ml per kg lichaamsgewicht per dag) en het nog te voorziene verlies. De
mate van uitdroging kan bepaald worden aan de
hand van klinische parameters (zie tabel 1) of de
huidplooitest (zie kader op pagina 11).
De vochtbalans van een normaal tot matig uitgedroogd kalf kan op peil gebracht worden door toediening van een elektrolytenoplossing via een slokdarmsonde of door het kalf zelf te laten zuigen of
drinken. Voor erg uitgedroogde kalveren is een infuusbehandeling noodzakelijk. Meestal wordt naar
een economisch compromis gezocht, waarbij eerst
één liter – of hoogstens enkele liters – infuus toegediend wordt, zodat de zuigreflex terugkeert, waarna
verder vocht via de muil wordt verstrekt.

Verscheidenheid in elektrolyten
Zowel voor orale toediening als voor een infuusbehandeling zijn er verscheidene oplossingen op de
markt, respectievelijk ORS-oplossingen (oral rehydration solutions) en infusievloeistoffen genaamd. In de
praktijk spreekt men van elektrolytenoplossingen.
Er zit echter behoorlijk wat verschil tussen de heel
brede waaier aan ORS-oplossingen. Het is best ingewikkeld om de beste eruit te filteren. Dierenarts

Tabel 1 – Het schatten van de graad van uitdroging en het vochtverlies op basis van klinische symptomen

graad van uitdroging
klinische symptomen

normaal

licht

matig

zwaar

vochtverlies (% van lich.gew.)
huidplooitest
diepte oogbol
neusspiegel
zuigreflex
uitwendige temperatuur
houding kalf
temperatuur (°C)

2,5-5
normaal
normaal
vochtig en warm
goed
normaal
rechtstaand
> 38,5°

6-8
3-5 sec
licht verdiept
vochtig en warm
goed
normaal
rechtstaand
> 38,5°

8-10
5-10 sec
ingezakt
kleverig
verminderd
koud
neerliggend (kan nog recht)
38,5°

10-14
> 10 sec
diepliggend
droog en koud
afwezig
ijskoud
zijdelings neerliggend (kan niet meer recht)
37°
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DIERGEZONDHEID VOCHTTHERAPIE
Hans Van Loo van de faculteit Diergeneeskunde van
de Universiteit Gent geeft aan waarin ze op elkaar
lijken: ‘Ze hebben alle als doel om zoveel mogelijk
vocht in het lichaam te houden: ongeveer 80 procent
van het ORS-vocht blijft in het lichaam, terwijl dit
maar 50 procent is bij gewoon water.’
Tussen de oplossingen zitten op de eerste plaats grote verschillende met betrekking tot de toegevoegde
alkalinisator: bicarbonaat, acetaat, citraat of propionaat. Van Loo: ‘Kalveren met diarree verzuren en
deze alkalinisator zorgt voor een correctie van de
zuurtegraad. Wanneer een ORS met een te sterke
alkalinisator gebruikt wordt, dan is de lebmaag-pH
te lang verhoogd met dus kans op passage van pathogenen, zoals Salmonella of E. coli, die anders de zure
lebmaag niet overleven. Dit geldt vooral voor bicarbonaat, dat soms minder goed kan zijn voor erg jonge kalveren.’

Dat effect is er veel minder met acetaat, citraat of
propionaat als alkalinisator, aldus de dierenarts.
Anderzijds heeft bicarbonaat een snellere werking,
terwijl de andere alkalinisatoren eerst in de lever
gemetaboliseerd moeten worden om werkzaam
te zijn. Acetaat en propionaat hebben dan weer
als bijkomend voordeel dat ze ook de absorptie
van natrium en water mee faciliteren en dat ze
energie produceren na metabolisatie. Dat doet
bicarbonaat niet.

Nog meer verschillen
Ook de ‘strong ion difference’ (SID) van een oplossing
is van belang. SID is het resultaat van de formule
([natrium] + [kalium] – [chloor]) van de elektrolytenoplossing. ‘Wanneer deze berekening een negatief
resultaat oplevert, is de oplossing zuurmakend’, legt
Van Loo uit. ‘Is het resultaat positief, dan is de oplos-

De keuzes op de werkvloer door Karlijn Janssens

‘Heel jonge kalveren, zeg maar kalveren van
één of twee dagen oud, die aan de diarree
zijn, zien wij de laatste jaren nog heel weinig
in onze praktijk,’ vertelt dierenarts Karlijn Janssens van de dierenartspraktijk Vanmeer uit
Linter (B.). ‘De reden is dat het vaccinatiebeleid en het biestmanagement heel sterk verbeterd zijn op de bedrijven. Meest voorkomend zijn relatief gezonde kalveren met een
matige voedingsdiarree of kalveren met een
ongecompliceerde rota-infectie. Hierbij volstaat een orale toediening van een elektrolytenoplossing. De diarree zal snel passeren.’
De dierenarts is er voorstander van om standaard een probiotica bij te geven om de
darmflora te helpen herstellen. Verder stelt
ze vast dat bedrijven met een melktaxi opvallend minder met voedingsdiarree te maken krijgen. ‘Een constante manier van melkverstrekking in hoeveelheid en temperatuur
helpt voedingsdiarree te voorkomen.’
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‘De moeilijkste patiënten die wij in onze
dierenartspraktijk zien, zijn al wat oudere
kalveren van drie à vier weken oud, die al
enkele dagen aan de diarree staan als gevolg van een rota-infectie in combinatie met
cryptosporidiose’, vervolgt de dierenarts.
‘De darmfunctie is dan heel ernstig ontregeld en het bloed verzuurd. Dan is eerst een
infuustoediening met glucose plus bicarbonaat plus zouten nodig, gevolgd door een
orale verstrekking van een elektrolytenoplossing en een beperkte melkvoorziening.’
‘Belangrijk is dat de veehouders het verschil
goed kennen tussen uitdroging en verzuring,’ geeft Janssens aan. De tekenen van
uitdroging zijn diepliggende ogen, verminderde huidelasticiteit, niet drinken en sufheid. Tekenen van verzuring zijn normale,
heldere ogen en normale huidelasticiteit,
maar sufheid en moeizamer rechtstaan en
een wankelende gang (‘dronken kalf’).

Karlijn Janssens: ‘Met deze kennis kan de
veehouder het verschil maken. Bij boeren
met een zeer goed elektrolytenbeleid zie
je verzuring doorgaans meer, omdat zij de
uitdroging zeer goed onder controle hebben
met hun ORS-toediening.’
Verzuurde kalveren krijgen de veehouders
ondanks intensieve ORS-therapie niet goed
terug op de been. Op melkveebedrijven, zo
blijkt volgens de dierenarts, is standaard
bicarbonaat voorradig om verzuurde kalveren snel weer op de been te helpen. ‘Op
vleesveebedrijven zou dit ook een meerwaarde zijn. De dosering en toediening hiervan dient altijd wel in overleg met de dierenarts te gebeuren om de correcte dosis te
bepalen. Foutief gebruik kan leiden tot een
overdosis met andere problemen tot gevolg.’
Karlijn Janssens heeft altijd zo’n viertal elektrolyten in voorraad bij zich: Diakur, Effydral,
Enerlyte Plus en Calf-Lyte. ‘Welke ik inzet,
hangt onder andere af van de specifieke
situatie, zoals de graad van verzuring van
het bloed.’ Volgens de praktijkdierenarts
drinken de kalveren alle elektrolyten eigenlijk heel graag.
Bij warme, hete dagen, zoals België en Nederland nu al twee jaar op rij gekend hebben, adviseren de dierenartsen uit de DAP
Vanmeer hun cliënteel om voortaan bij de
kalveren een ‘goedkoop’ elektrolyt in het
drinkwater te mengen. Dit wordt per 25 kg
verkocht door de veevoederindustrie (kalvermesterijen). ‘Op zulke warme dagen hebben de kalveren dorst en kan hittestress
optreden met pensverzuring tot gevolg.
Het is dan belangrijk dat hun groei niet afremt en dat ze niet ziek worden. Zie het
als een extraatje, een sportdrankje voor
topatleten.’
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Huidplooi ‘optrekken’ om uitdroging te controleren
Bij kalveren met diarree moet regelmatig de
hydratatietoestand gecontroleerd worden.
Dit kan zeer eenvoudig door in de hals van
het kalf een huidplooi ‘op te trekken’. Wanneer men deze huidplooi loslaat, dient de
huid onmiddellijk terug te keren naar haar
oorspronkelijke positie.
Bij kalveren die er slecht aan toe zijn, zal de
huidplooi een tijdje blijven staan, terwijl bij
deze kalveren ook de ogen wegzinken in de

oogkas. In een nog verder stadium zullen de
kalveren dermate uitgedroogd zijn dat ze
niet meer rechtop kunnen staan.
De kans dat dergelijke kalveren genezen,
is klein.
Bij de kalveren waarbij de diarree tijdig
wordt waargenomen en waarbij op tijd begonnen wordt met een rehydratatiebehandeling, treedt in de meeste gevallen een
spoedig herstel op.

sing alkaliserend: de pH-waarde gaat stijgen, dus
minder zuur worden. Het is de SID die ook het alkaliserend karakter van een oplossing bepaalt, naast de
aanwezigheid van de alkalinisator.’
De osmolaliteit (de hoeveelheid van opgeloste deeltjes) is een ander punt van verschil. Die wordt vooral
bepaald door het natriumgehalte en het gehalte aan
glucose of glucosevervangers van het product. Dankzij deze osmolaliteit wordt water in de bloedbaan
getrokken vanuit de darm. Hans Van Loo: ‘Is deze
osmolaliteit te hoog door te veel natrium en/of glucose, dan is er kans op negatieve gevolgen, zoals een
vorm van darmverlamming of ileus genaamd.’
Daarnaast verschillen de oplossingen ook in de energie-aanbrengers (suikers) en het al of niet bevatten
van waterbindende voedingsvezels. ‘Deze waterbindende voedingsvezels zorgen voor een betere consistentie van de ontlasting,’ geeft Van Loo aan. ‘Meer
dan dat zit er niet achter. Het is zelfs zo dat er wat
controverse over bestaat, omdat deze vezels de glucose-absorptie zouden kunnen verminderen, wat weer
de werking van het elektrolyt vermindert.’
Verder zijn er ook veel verschillen in de smaakversterkers die worden toegevoegd aan de oplossingen en die
bepalen of een kalf het product beter of minder goed
wil opnemen. ‘Niet onbelangrijk natuurlijk als je een
orale therapie wil opstarten’, vindt de dierenarts. Van
Loo geeft verder nog mee dat elektrolytenoplossingen
ook nog kunnen verschillen in de aanwezigheid van
vitamines, mineralen, pre- of probiotica en lactoferrine. Lactoferrine zorgt ervoor dat bacteriën niet de
kans krijgen om te vermenigvuldigen, waardoor het
een interessante aanvulling kan zijn. ‘Zorg vooral
ook voor een correcte bereiding van de elektrolytenoplossing,’ aldus nog de dierenarts. ‘Lees dus de bijsluiter van het product. En geef kalveren altijd toegang tot vers water.’

Melk en/of elektrolyt?
De hypothese van het onthouden van melk bij een
kalf met diarree is achterhaald. Vroeger dacht men
dat melk slecht verteerd werd en daardoor de diarree
zou verergeren. Onderzoek heeft echter aangetoond
dat kalveren waarbij de melkgift niet gestopt wordt,
een even lange diarreeperiode hebben als kalveren
die van de melk worden gehaald.
Kalveren die melk blijven krijgen, hebben een min-

Via een infuus kan door de
dierenarts extra vocht
toegediend worden

der negatieve energiebalans, geïllustreerd door een
hoger eindgewicht na de diarreeperiode. Het risico
op meer vochtverlies door het optreden van diarree
weegt niet op tegen de voordelen van het blijven
doorgeven van melk. Bovendien bevat melk stoffen
die instaan voor een sneller herstel van de darmcellen. Melk weghalen bij kalveren gedurende maximaal één dag is enkel te adviseren bij pensdrinkers
of bij kalveren met diarree die geassocieerd wordt
met bacteriële overgroei, gekenmerkt door een dikke
buik met veel gas en ileus.
Bij het maken van een behandelschema moet men er
rekening mee houden dat bepaalde orale oplossingen
minder geschikt zijn om in de melk te mengen. Bij
dergelijke producten moet dan tussen de toediening
van de oplossingen en melk minimaal een uur zitten
om de melkstremming niet te hinderen.

Beter via emmer of speenemmer
De hydratatievloeistof wordt het best verstrekt in
verschillende kleine hoeveelheden: minstens drie
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Vochttherapieschema voor een kalf van 40-50 kg
De elektrolytenoplossing kan het best meedere keren per dag worden verstrekt. Dierenarts Karlijn Janssens van dierenartspraktijk Vanmeer uit Linter (B.) legt uit: ‘Minstens
drie keer per dag moet praktisch haalbaar
zijn, nog frequenter is beter, maar arbeidsintensiever.’
Ze geeft aan dat de elektrolytenoplossing
het best via een emmer of speenemmer kan
worden verstrekt. Dat is namelijk veiliger dan
via sondevoeding. Bij sondevoeding is er
risico op ‘pensovervulling’ en beschadiging
van de luchtpijp/slokdarm. Om afkoeling van
het kalf te voorkomen helpt het om de oplossing lichaamswarm toe te dienen. Zo hoeft

tijdstip

hoeveelheid

’ s morgens
minimaal een uur later
’s middags
minimaal een uur later
’s avonds
minimaal een uur later

1,5-2 liter melk
1-1,5 liter elektrolytenoplossing
1,5-2 liter melk
1-1,5 liter elektrolytenoplossing
1,5-2 liter melk
1-1,5 liter elektrolytenoplossing

Tabel 2 – Voorbeeld van een vochttherapieschema voor een kalf van 40 tot 50 kg

het kalf ook geen extra energie te gebruiken
om de koude vloeistof zelf op te warmen.
Karlijn Janssens: ‘Het is altijd aangeraden om
melk te blijven geven. Eventueel wordt de
melk een dag afgebouwd naar een kleinere

hoeveelheid. Enkel in zeer uitzonderlijke
gevallen adviseer ik om een dag enkel en
alleen elektrolyten toe te dienen. Dit is wel
het maximum, omdat het kalf anders te veel
zal verzwakken.’

keer per dag. Nog frequenter is nog beter, indien
praktisch mogelijk natuurlijk.
Toediening via emmer of speenemmer is wat veiliger
dan via sondevoeding. Bij dit laatste bestaat immers
het risico op pensovervulling en beschadiging van de
luchtpijp/slokdarm. Lichaamswarm toedienen helpt
om verdere afkoeling van het kalf te vermijden en
voorkomt bovendien dat het kalf extra energie moet
verbruiken om de koude vloeistof zelf ‘op te warmen’.
Enkel en alleen elektrolyten toedienen is niet ideaal.
Als dat toch gebeurt is één dag het maximum, omdat
het kalf anders te veel zal verzwakken. Elektrolytenoplossingen hebben immers een laag energiegehalte
(gemiddeld 100 kcal per liter), terwijl een kalf van
50 kilo zo’n 2000 à 3500 kcal per dag nodig heeft.
Bij ziekte en in koude omgeving liggen de behoeften
nog hoger.
Indien het herstel van het kalf niet vlot verloopt of
de toestand van het kalf achteruitgaat, is het altijd
raadzaam om snel de dierenarts te raadplegen. Die
kan via een gepast infuus extra vocht voorzien. Aldus zijn al heel wat kalverlevens gered. l

Samenvatting
– De verscheidenheid in elektrolyten is groot.
Raadpleeg uw dierenarts hierover.
– Het onthouden van melk bij een kalf met
diarree is niet wenselijk.
– De hydratatievloeistof wordt het best in
verschillende kleine hoeveelheden verstrekt.
– Door het verschil te kennen tussen uitdroging
en verzuring kan een kalf snel terug op de
been worden gebracht.
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