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.
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Verlengde dracht,

koeien willen maar niet kalven
naam aandoening
verlengde dracht
verschijnselen
de koeien kalven niet af op de
geschatte kalfdatum, soms duurt de
dracht zelfs 14 maanden
oorzaak
genetisch gebrek
behandeling
genetische test van de ingezette stier,
bij ki-stieren is dat steeds gekend

Op een mooie, zonnige nazomeravond rijd ik door de Brugse polders onderweg naar een keizersnede. Het landbouwbedrijf bestaat voornamelijk uit melkvee en een groep Belgisch-witblauwdieren uit liefhebberij. Aangekomen op het
bedrijf staat de koe al mooi in de keizersnedebox en emmers water staan klaar op het tafeltje.
Tijdens het scheren van de koe komt de veehouder erbij
staan om een praatje te maken. Hij was blij dat de koe eindelijk kalfde. Volgens de drachtcontroles had deze koe al
drie maanden geleden moeten bevallen. Een exacte afkalfdatum was er niet, omdat de koeien gedekt werden door
een stier in de weide.
Bij het insnijden van de baarmoeder kwamen er verschillende grote haarballen met het vruchtwater mee naar buiten. Het kalf leefde niet meer en was groot en lang. Je kon
zien dat het kalf niet symmetrisch gebouwd was, met een
afwijking van de kop en de poten. Het had ook lange haren.
Dit was duidelijk een geval van een verlengde dracht, waarbij het kalf blijft groeien en veel te laat geboren wordt.
Na de keizersnede had ik nog een gesprek met de veehouders over de oorzaak en eventuele bijkomende gevallen. Er
waren nog vijf koeien die nog niet gekalfd hadden, terwijl dit

allang het geval had moeten zijn. De dekstier was nooit
getest op erfelijke gebreken en is met grote waarschijnlijkheid de boosdoener van dit probleem.
Verlengde dracht kan verschillende oorzaken hebben, maar
de meest voorkomende oorzaak bij Belgisch witblauw is
door een erfelijk gebrek in het genetisch materiaal van de
stier of de koe. Volgens de literatuur zou bij het beschikbaar
komen van de genetische test 10 tot 15 procent van de runderen drager zijn geweest van dit defect. Door veelvuldig
testen, voornamelijk via de mannelijke lijn, en de juiste fokkerijkeuzes is het gebrek sterk ingekrompen in de populatie.
Bij kalveren met dit genetische gebrek is er een probleem
met de ontwikkeling van een deeltje van de hersenen. Dit
stuk is gedeeltelijk of zelfs niet ontwikkeld, waardoor er
geen productie is van cortisol in het lichaam van het kalf.
Het is juist dit stofje dat een signaal geeft aan de koe om
de partus in gang te zetten. Zonder cortisol zal de koe niet
kalven en het kalf blijven groeien. Een verlengde dracht kan
zelfs tot 14 maanden duren of langer.
Het is daarom belangrijk als veehouder om bij gebruik van
een dekstier een bloedstaal te laten onderzoeken op erfelijke gebreken, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.
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