UIT DE DIERENARTSPRAKTIJK ANNEMIEK VEENKAMP
Aan de hand van praktijkvoorbeelden
schrijven drie dierenartsen over ziekten in
de melkveehouderij. Toon Meesters,
werkzaam bĳ Vee & Arts Veterinaire
Diensten uit Roosendaal, Hans Van Loo,
verbonden aan de Universiteit Gent (en
dierenarts te Merelbeke), en Annemiek
Veenkamp van Dierenartspraktijk
Flevoland wisselen elkaar af bij een
beschrijving van ziekte tot behandeling.

Een pink met een

asymmetrische buik
naam aandoening

ontsteking op de buikwand
verschijnselen
grote zwelling op de buikwand,
fluctuerend
oorzaak
ontsteking door onbekende oorzaak,
mogelijk een klein (steek)wondje gehad
behandeling
openleggen van het proces en plaatsen
van een drain

Twee jaar geleden werd ik geroepen bij een pink met een
gigantische zwelling op haar borstkas/buik aan de linkerkant.
De veehoudster vertelde dat de zwelling eerst hard was en
dat de pink ruim 40 graden koorts had. Ze had haar op de
antibiotica en pijnstillers gezet. Nu, vijf dagen later, was de
koorts weg en de zwelling zacht en fluctuerend. De meest
waarschijnlijke diagnose was een ontsteking. Een bloeding of
een breuk van de buikspieren zou echter ook een mogelijkheid zijn, maar dan verwacht je niet direct koorts.
De zwelling was zo groot dat de pink helemaal asymmetrisch
was en hierdoor moeite had stevig op haar poten te blijven
staan. Tegen jonge collega’s zeg ik altijd: laat je niet verleiden en open een abces enkel als het buigen of barsten is.
Als je een abces namelijk te vroeg met een mes opent, heb
je veel kans dat het abces nog niet rijp is en dat je snel weer
een recidief krijgt of dat je een flinke bloeding krijgt die je
bijna niet kunt stelpen. Mijn advies luidt dan: zet er geen mes
in, maar zoek een zachte plek en probeer daar stomp met je
vinger een gat in te maken. Lukt dat niet, wacht dan rustig af.
Dit was echter zo’n geval waarvan ik dacht: ik moet wat
doen, anders komt het met deze pink niet goed. Op een
lage en zachte plaats stak ik een naald in het proces en er
kwam ‘bessensap’ uit. Het was dus inderdaad een ontste-

king. Het mes moest er in dit geval echt maar aan te pas
komen. Op hetzelfde punt als waar ik de naald erin had gestoken, maakte ik een snede en al direct voelde ik de verlichting. Het duurde even, maar uiteindelijk en na masseren
van het gigantische gezwel is er wel zo’n 40 liter ‘bessensap’
uitgelopen. Inwendig voelde ik allemaal ontstekingsmateriaal
(fibrine). Het was belangrijk dat de wond nog een aantal
dagen openbleef, totdat echt al het vocht was afgevoerd.
Daarom heb ik er een drain in gehecht, waarlangs het vocht
naar buiten kon. De pink was zichtbaar opgelucht en stond
direct een stuk steviger op haar poten. Omdat ik iedere vier
weken op dit bedrijf kom, ben ik de pink veel tegengekomen. Iedere keer werd ik blij van haar. Eerst werd haar hele
linkerzijde steeds dunner en gladder, vervolgens nam haar
conditie weer toe en mocht ik haar voelen voor tocht en, ja
hoor, ook drachtig verklaren. Toen ben ik haar een beetje uit
het oog verloren. Laatst vroeg ik de veehoudster er weer
eens naar. Het is een erg mooie vaars geworden met op
haar linkerzijde een paar extra rimpeltjes. Ze heeft iets ouder
voor de eerste keer afgekalfd en is nu ruim 100 dagen aan
de melk. Ze heeft een lactatiewaarde van 114 en een verwachte 305 dagenproductie van 10.700 kg. Dat is wat je
noemt dankbaar werk.
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