UIT DE DIERENARTSPRAKTIJK ANTHONY DE SCHRIJVER
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.
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Een pasgeboren kalf dat

binnenstebuiten gekeerd is
naam aandoening
Schistosoma reflexum
verschijnselen
rug gekromd, gewrichten van de
poten verstijfd, open buik- en
borstholte, ingewanden liggen bloot
oorzaak
onbekend, mogelijk een genetisch
defect of omgevingsfactoren in de
vroege dracht
behandeling
geen overlevingskans
,

Wat een routinekeizersnede zou moeten zijn, werd uiteindelijk een twee uur durende onderneming. Op een mooie zonnige weekenddag belde een veehouder uit de buurt dat zijn
zwartgevlekte koe aan het kalven was. De boer had zelf
ondertussen al eens in de koe gevoeld en maakte mij duidelijk dat er zeker een tweeling in zat. Hij had immers een kop
en vier poten gevoeld.
Eens aangekomen begon ik de koe te wassen, scheren en
natuurlijk ook lokaal te verdoven. Ook gaf ik een epidurale
verdoving in de staart tegen het persen van de koe. Daarna
werd de huid ontsmet met alcohol en de flank ingesneden.
Tot dat moment was er nog niet verdachts aan de hand.
Toen de buik eenmaal open was en ik het kalf probeerde
vast te nemen doorheen de baarmoederwand, besefte ik dat
er iets niet klopte.
De baarmoeder was niet mooi gevuld en het kalf lag in een
abnormale, onnatuurlijke houding. Ik voelde enkel een kop,
de thorax en enkele poten. De buik en achterhand waren
verdwenen.
Toen ik de uterus opende en het stijve kalf eruit probeerde te
halen, zagen we dat we te maken hadden met een embryonale misvorming. Het kalf was dood, de buik was open en de

ribben waren omgebogen als een paraplu. De ingewanden
waren niet omsloten door spieren en huid. De buik van het
kalf was open. Dit congenitale defect is een Schistosoma
reflexum. Sommigen spreken dan van een binnenstebuitenkalf.
Schistosoma reflexum is een zware, niet levensvatbare misvorming van het kalf. Hierbij is de rug sterk gekromd en zijn
de gewrichten van de poten verstijfd. De buikholte en borstkas zijn open en de ingewanden liggen bloot. De organen
liggen dan als het ware aan de buitenkant.
Deze aandoening komt voornamelijk voor bij herkauwers.
Tijdens de ontwikkeling van het embryo worden bepaalde
zaken niet correct aangelegd, waardoor de misvorming ontstaat. De grootste oorzaak ligt in een genetisch defect of in
mindere mate in omgevingsfactoren die een invloed hebben
op het embryo tijdens de vroege dracht. De precieze oorzaken zijn tot op heden nog niet volledig gekend. Schistosoma
reflexum komt bij ongeveer 1 op de 5000 kalvingen voor.
De verlossing kan door het uitzagen van het kalf of via een
keizersnede. Beide ingrepen houden een risico in voor het
moederdier. Veel hangt af van de graad van misvorming en
zwaarte van het kalf.
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