UIT DE DIERENARTSPRAKTIJK RENÉ BEMERS
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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door tekort aan magnesium
naam aandoening
kopziekte
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‘dronken’ dier, rondzwaaiende poten,
vaak is dunne mest het eerste signaal
oorzaak
acuut tekort aan magnesium door
lage opname, afgifte via melk,
hoge kaliumopname
behandeling
infuus met Ca/Mg, preventie met
extra magnesiumvoorziening

De diensttelefoon was net overgezet en daar was de eerste
oproep al. Een vleesveehouder meldde me dat hij net thuis
was van zijn werk en een ‘dronken’ koe in de weide had
lopen. Hij vroeg me om snel langs te komen. Gelukkig was
ik redelijk in de buurt en kon ik er dus snel zijn.
Inmiddels had de veehouder de koe al naar de kraal geleid.
Bij mijn aankomst bleek ze al niet meer te kunnen staan.
Onderzoek, voor zover dit mogelijk was door het slaan van
de kop en de rondzwaaiende poten, wees uit dat er geen
afwijking in temperatuur en hartslag was bij de koe. Gezien
het klinische beeld en het feit dat er een kalf van 2,5 maanden onder zat te zuigen, wilde ik eerst toch een calcium/
magnesium-infuus toedienen.
Nadat ik een katheter had geplaatst, lieten wij het infuus
er erg traag inlopen. Maar helaas verbeterde de situatie
niet en een twintigtal minuten na aankomst was de patiënt
reeds overleden. Voordat het infuus was aangesloten, had
ik eerst nog ter controle een bloedstaal genomen. Dit kan
immers bij slechte reactie op een therapie of, zoals in dit
geval, sterfte toch een bevestiging van de diagnose geven.
Bij deze overleden koe had ik ook nog oogvocht afgenomen, waarin op een vrij betrouwbare wijze ook de calcium-

en magnesiumstatus van het dier kan worden vastgesteld.
Bloed- en ook oogvochtanalyse bevestigden mijn diagnose:
kopziekte veroorzaakt door een gevaarlijk lage magnesiumbloedspiegel. Door het tekort aan magnesium geven de
zenuwen van een dier ongecontroleerde impulsen, te herkennen aan het slaan met het hoofd of de poten. Maar de
impulsen kunnen ook op het hart slaan, zoals bij deze koe.
In de situatie van dit dier waren jammer genoeg een aantal
risicofactoren samengekomen. Deze lakenvelderkoe was
moeder van een zogend kalf en gaf dus veel melk af voor
haar kalf. Bovendien was het perceel recent bemest in samenhang met ongunstige weersomstandigheden.
Door de melkproductie wordt er veel magnesium onttrokken aan de moeder. Daarbij heeft een dier van magnesium
geen voorraad in haar lichaam, zoals dat wel het geval is bij
calcium, dat in de botten wordt opgeslagen. Bemesting van
een weide geeft extra kalium in het gras en dit remt weer de
opname van magnesium in de pens.
Vaak is het probleem in een koppel waarin kopziekte voorkomt, op te lossen door extra mineralen met magnesium te
verstrekken en extra hooi te geven dat zorgt voor meer
structuur en een betere opname van mineralen.
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