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van gegevens uit deze studie. Het auteursrecht betreffende de gegevens vermeld in deze 

literatuurstudie berust bij de promotor(en). Het auteursrecht beperkt zich tot de wijze waarop de auteur 

de problematiek van het onderwerp heeft benaderd en neergeschreven. De auteur respecteert daarbij 

het oorspronkelijke auteursrecht van de individueel geciteerde studies en eventueel bijhorende 

documentatie, zoals tabellen en figuren. De auteur en de promotor(en) zijn niet verantwoordelijk voor 

de behandelingen en eventuele doseringen die in deze studie geciteerd en beschreven zijn. 
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Samenvatting 

 

Deze masterproef handelt over een geval van chronische koperintoxicatie bij het schaap. Het dier 

vertoonde sinds ’s ochtends depressie en anorexie. Bij klinisch onderzoek werden icterische oog –en 

mondmucosae Serum en urine waren beiden donkerbruin van kleur. Bloedonderzoek toonde een 

metabole acidose, methemoglobinemie en gestegen leverwaarden. Het kopergehalte in het bloed 

bedroeg 67,35 µmol/l of 429 µg/dl. De behandeling bestond uit een infuustherapie en orale toediening 

van ammoniummolybdaat gecombineerd met natriumsulfaat. Het schaap stier echter een dag later. 

Autopsie toonde een algemene geelverkleuring van de organen, waaronder een broze, geeloranje 

lever. Koperkleuring van de lever was sterk positief.  

Abstract 

This paper reports a case of chronic copper intoxication in a crossbreed sheep. The animal presented 

with depression and anorexia since one day. On clinical examination icteric eye and mouth mucosae 

were found. Both blood serum and urine showed a dark brown discoloration. Blood analysis showed 

metabolic acidosis, methaemoglobinaemia and elevated liver enzymes. Serum copper concentration 

was 67,35 µmol/l or 429 µg/dl. Treatment consisted of infusion therapy and oral administration of 

ammoniummolybdate and sodium sulfate. However, the sheep died the next day. Autopsy showed a 

general yellow discoloration of the organs, including a fragile, yellow orange liver. Copper staining of 

the liver was strongly positive.  

Keywords: Sheep – Copper intoxication – Icterus - Methaemoglobinaemia  
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1. Inleiding 

 

Koper is een essentieel sporenelement dat noodzakelijk is in verschillende fysiologische processen. 

Een overdreven koperopname kan echter leiden tot intoxicatie. Alle diersoorten zijn gevoelig, maar 

vooral schapen zijn hiervoor gepredisponeerd omwille van hun specifiek kopermetabolisme. Een 

intoxicatie kan acuut of chronisch zijn. Bij een acute vorm vertonen de dieren abdominale pijn, diarree, 

braken, anorexie, dehydratatie en shock (Bozynski et al., 2009). Een acute intoxicatie komt niet zo 

frequent voor in de diergeneeskunde. Een chronische koperintoxicatie ontstaat wanneer gedurende 

een langere periode koper wordt opgestapeld in de lever. Dieren kunnen op verschillende manieren 

een teveel aan koper opnemen. In deze casus werd de exacte etiologie niet achterhaald, maar er was 

wel een sterk vermoeden dat hondenvoer de oorzaak was voor de overdreven koperopname.  In de 

eerste fase stapelt de lever het teveel aan koper op, zonder klinische symptomen. Wanneer een 

bepaalde drempelwaarde wordt overschreden, zet de lever massaal koper vrij in de bloedbaan. 

Hierdoor ontstaat een uitgebreide intravasculaire hemolyse, ook hemolytische crisis genoemd. Deze 

crisis gaat gepaard met depressie, zwakte, anorexie, icterus, methemoglobinemie, methemoglobinurie 

en finaal nierfalen (Beasly, 2004). Icterus , gestegen leverwaarden en een hoog kopergehalte in het 

bloed zijn indicatief voor een chronische koperintoxicatie. Een koperkleuring van de lever kan 

eveneens helpen in de diagnose. Een definitieve diagnose kan enkel gesteld worden door een 

kopergehaltebepaling van de lever. In deze casus werd geen hepatisch kopergehalte bepaald. 
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2. Casuïstiek 

 

2.1 Signalement en anamnese 

 

Begin november 2010 werd een 9-maand oud vrouwelijk schaap aangeboden in de faculteit 

diergeneeskunde te Merelbeke. Het betrof een kruising zonder echte typische raskenmerken. Het 

werd als gezelschapsdier binnenshuis gehouden en kreeg regelmatig toegang tot de tuin buiten. Het 

was het enige schaap in het bezit van de eigenaars thuis, daarnaast was ook een hond aanwezig. 

Sinds die ochtend was het schaap zeer suf en vertoonde het anorexie. Het had nog wel een beetje 

mest gemaakt, die zeer donker van kleur was. De dag voordien had het dier nog gegeten. Het 

rantsoen bestond uit schapenvlokken en af en toe wat hooi. Brood, wortelen en andere etenswaren 

van de keukentafel werden ook regelmatig aan het schaap gevoederd. Het dier dronk leidingwater. 

Het schaap knabbelde ook voortdurend aan verschillende meubelstukken in het huis, met opname 

van stukken leer, houtsplinters, plastiek,… tot gevolg. Bij grondige navraag bleek ook dat het schaap 

ruimschoots de gelegenheid kreeg om mee te eten van het voeder dat aan de hond werd verschaft. 

Vier dagen voor de aankomst in de faculteit was het dier er daarenboven in geslaagd zich toegang te 

verschaffen tot de voorraad hondenvoer en had zich daaraan tegoed gedaan.  

De dierenarts werd ‘s ochtends bij het schaap geroepen. Hij behandelde het dier met  penicilline en 

twee homeopathische producten ((Carduus Compositum-VET®, Heel, Canada) en (Chelidonium-

Homaccord®, Heel, Canada)). Beide producten hebben een ondersteunende werking ter hoogte van 

de lever en het maagdarmstelsel. Aangezien de toestand van het schaap niet verbeterde, werd het 

dier, op aanraden van de behandelende dierenarts, ’s avonds doorgestuurd naar de faculteit.  

2.2 Klinisch onderzoek 

 

Bij aankomst in de kliniek vertoonde het schaap een duidelijke depressie, maar was wel nog in staat 

rechtop te staan en was in goede conditie. De wol was ondanks het binnenverblijf behoorlijk vuil. De 

algemene indruk gaf verder geen  in het oog springende afwijkingen. De lichaamstemperatuur (38,8°) 

was normaal, maar de polsfrequentie (120 slagen/min) en de ademhalingsfrequentie (52/min) waren 

verhoogd. De mucosae van oog en mond waren duidelijk geel verkleurd (fig.1). De huidturgor was 

normaal en de lymfeknopen waren niet opgezet. Er werd een verminderde pens -en darmmotiliteit 

waargenomen op auscultatie. De urine had een donkerbruine kleur (fig.2). Zowel het bloed als het 

serum vertoonde na staalname eveneens een donkerbruine kleur (fig.3). De resultaten van de 

hematologie en de bloedgasanalyse zijn weergegeven in tabel 1 en 2. De hematocriet (PCV) 

situeerde zich aan de bovengrens van de normaalwaarden. Het aantal witte bloedcellen was gestegen, 

met een duidelijke stijging van de neutrofielenfractie. Het aantal bloedplaatjes was normaal. De Base 

Excess (B.E.) was sterk negatief. Het bicarbonaatgehalte was verlaagd, evenals de zuurtegraad (pH) 

van het bloed. Het schaap verkeerde in een metabole acidose. 
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Tabel 1. Hematologie  

Parameter  Referentiewaarden 

PCV (%) * 44 27-45 

Leukocyten (x10^9/L) 16,8 6-9 

Neutrofielen (%) 99,4 15-45 

PLT ** 116 100-800 

 

* PCV: Packed Cell Volume 

** PLT: Bloedplaatjes 

Tabel 2. Bloedgasanalyse 

Parameter  Referentiewaarden 

pH 7,095 7,35-7,45 

B.E. (meq/L) * -18 -5 tot +5 

pCO2 35,2 35,0-45,0 

pO2v 19,8 80-100 art. 

HCO3
- 
(mmol/L) * 9,9 20-25 

 

* B.E.: Base Excess 

* HCO3
-
: Bicarbonaat 

De resultaten van het biochemisch bloedonderzoek worden weergegeven in tabel 3. Het totaal eiwit 

was verhoogd en het ureum –en creatininegehalte was slechts matig gestegen. Combinatie van deze 

factoren doet vermoeden dat de nierfunctie niet of slechts zeer mild was aangetast en dat het ging om 

een milde dehydratatie mogelijk ten gevolge van beginnende shock. Het totaal bilirubinegehalte was 

sterk gestegen. Het leverenzyme Gamma Glutamyl transferase (GGT) had eveneens een sterk 

verhoogde waarde. De sterke stijging van deze twee parameters kon wijzen op een aantasting van de 

leverfunctie. Een stijging van het totaal bilirubinegehalte kon echter eveneens het gevolg zijn van 

hemolytisch proces. 

Tabel 3. Biochemie 

Parameter  Referentiewaarden 

Totaal eiwit (g/L) 91 60-80 

Bilirubine totaal (µmol/L) 159 2,5-6 

GGT (mU/ml) * 90 <30 

Ureum (mmol/L) 10,2 3-10 

Creatinine (mmol/L) 3,1 1-2 

 

* GGT: Gamma Glutamyl transferase 
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Er werd eveneens een bloedstaal genomen voor een koperbepaling. Het kopergehalte in het bloed 

was sterk gestegen, wat suggestief was voor een koperintoxicatie. De resultaten van de koperbepaling 

zijn weergegeven in tabel 4. 

 

Tabel 4. Koperbepaling 

Parameter  Referentiewaarden 

Cu (µmol/L) * 67,35 9-19 

Cu (µg/dl) * 429 42-69 

 

* Cu: Koper 

 

 

  Figuur 1. Icterische oogmucosae 

 

  Figuur 2. Donkerbruine urine (methemoglobinurie) 
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  Figuur 3. Donkerbruin serum (methemoglobinemie) 

2.3 Waarschijnlijkheidsdiagnose 

 

De gele mucosae van oog en mond duiden op icterus, welke ontstaan is ten gevolge van de 

bilirubinemie. De bruine kleur van het serum is indicatief voor methemoglobinemie. 

Methemoglobinemie ontstaat wanneer het ijzeratoom in hemoglobine geoxideerd wordt van de 

ferrovorm (Fe
2+

) naar de ferrivorm (Fe
3+

). De donkerbruine urine wijst op methemoglobinurie. Deze 

symptomen zijn indicatief voor een intravasculaire hemolyse met een hemolytische anemie tot gevolg. 

De differentiaal diagnose van een hemolytische anemie bij het schaap is gegeven in tabel 5. 

Tabel 5. Differentiaal diagnose van hemolytische anemie 

Infectieus  Bacterieel 

o Leptospirose (Leptospira spp.) 

o Bacillaire hemoglobinurie (Clostridium haemolyticum) 

 Parasitair 

o Babebiose (Babesia spp.) 

o Anaplasmose (Anaplasma spp.) 

Toxisch  Intoxicatie door zware metalen 

o Cu 

o Fe, Zn, Hg, Pb, Cd, … 

 Plantenintoxicatie 

o Brassica spp. (kool –en raapzaad) 

o Mercurialis annua (bingelkruid) 

o Solonaceae (zwarte nachtschade en bitterzoet) 

o Allium cepa (uien) 

 Waterintoxicatie 

Immuungemedieerd  Iso-erytrolyse 
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Een infectie als oorzaak van de hemolyse leek minder waarschijnlijk aangezien de opgesomde 

infectieuze aandoeningen geen methemoglobinemie veroorzaken. Daarenboven had het schaap geen 

verhoogde lichaamstemperatuur, wat frequent gezien wordt bij infecties. Immuungemedieerde 

hemolyse bij het schaap is zeldzaam. Bovendien was het schaap reeds negen maanden oud 

waardoor een geval van neonatale iso-erytrolyse uitgesloten kon worden. In de anamnese was geen 

verhaal van toediening van planten en er werd ook geen melding gemaakt van overdreven 

wateropname. Brassica spp. en Solanaceae zijn bovendien de enige plantensoorten die  

methemoglobinemie kunnen veroorzaken. Koper en andere zware metalen zijn oxidatieve giften en 

kunnen eveneens het ontstaan van methemoglobinemie in de hand werken. De symptomen van een 

chronische koperintoxicatie komen overeen met de bevindingen van het klinisch onderzoek.  

Op basis van de anamnese, het klinisch onderzoek en het bloedonderzoek werd een chronische 

koperintoxicatie als waarschijnlijkheidsdiagnose vooropgesteld.  

2.4 Behandeling en verdere evolutie 

 

Het schaap kreeg een isotoon polyionisch infuus toegediend. De negatieve Base Excess in het bloed 

werd gecorrigeerd door toediening van natriumbicarbonaat. In een liter fysiologische zoutoplossing 

werd 12,2 gram natriumbicarbonaat opgelost en intraveneus toegediend aan het schaap via het infuus. 

Er werd eveneens behandeld met cefquinome (Cobactan©, Intervet/Schering-Plough Animal Health, 

België). Om het circulerende koper te capteren en te elimineren werd een mengsel van 

ammoniummolybdaat en natriumsulfaat per os toegediend. Deze twee componenten vormen in de 

pens van het schaap het complex ammoniumthiomolybdaat. Het ammoniumthiomolybdaat is een 

chelator dat het aanwezige koper in de pens en in de bloedbaan kan binden en vervolgens uit het 

lichaam kan verwijderen. Tot slot werd ook nog een ondersteunend product (Ecuchol©, Ecuphar, 

België) toegediend om de eetlust, vertering en stofwisseling te stimuleren. De volgende dag werd 

dezelfde therapie aangehouden. Omdat de lichaamstemperatuur gedaald was tot 35,6°C werd het 

vocht van het infuus opgewarmd in heet water. De metabole acidose werd opnieuw gecorrigeerd. 

Ditmaal werd 5,8 gram natriumbicarbonaat opgelost in een liter fysiologische zoutoplossing. Het 

schaap ging de tweede dag echter sterk achteruit. Finaal ging het dier in coma en stierf een natuurlijke 

dood. Er werd besloten een autopsie uit te voeren. 

Bij autopsie viel meteen een algemeen icterisch uitzicht op van organen en vetweefsel (fig.4 en 5). De 

goede voedingstoestand van het schaap was duidelijk waarneembaar. Macroscopisch werd een 

grauw, geeloranje gekleurde lever teruggevonden, welke broos en zacht van consistentie was (fig. 6). 

De milt was matig gezwollen. De conchae van de neus waren matig gestuwd. De gestuwde conchae 

en de gezwollen milt kunnen wijzen op een shockreactie die kan ontstaan na een hemolytische crisis. 

Zowel in de thorax als in het abdomen werd serohemorrhagisch vocht aangetroffen (fig.4). De urine in 

de blaas was eveneens serohemorrhagisch. De pens van het schaap was goed gevuld en bevatte 

naast ruwvoer ook plastiek, draad en een blauwgrijze brij, welke op de vulling van een zetel leek. Dit 

komt overeen met de gegevens uit de anamnese dat het schaap overal aan knabbelde in huis. 
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Histologisch onderzoek werd bemoeilijkt door het matige post mortaal verval. In de lever werd een 

multifocale aanwezigheid van bruin pigment vastgesteld. De koperkleuring was sterk positief (fig.7). Er 

werd geen kopergehaltebepaling uitgevoerd. De milt was sterk gestuwd. De nieren waren niet meer te 

beoordelen wegens de post mortale autolyse.  

Het macroscopisch en microscopisch beeld van de lever wijst sterk op een chronische koperintoxicatie, 

wat de waarschijnlijkheidsdiagnose ondersteunt. Een kopergehaltebepaling van de lever had deze 

diagnose nog meer kracht kunnen bijzetten. De overige bevindingen van de autopsie passen 

eveneens in het beeld van een chronische koperintoxicatie. 

 

  Figuur 4. Algemeen icterisch uitzicht karkas met serohemorrhagisch vocht 

 

  Figuur 5. Algemeen icterisch uitzicht organen 
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  Figuur 6. Broze, geeloranje lever 

 

  Figuur 7: Positieve koperkleuring in de lever 

De etiologie van de koperintoxicatie werd niet met zekerheid achterhaald. Er is echter een sterk 

vermoeden dat het hondenvoer de oorzaak is van de intoxicatie. Hondenbrokken bevatten al gauw 

koperwaarden van meer dan 20 mg/kg. De koperbehoeften in het voeder van een schaap liggen veel 

lager. Koperwaarden van 7 tot 12 mg/kg zijn optimaal. Vanaf 20 mg/kg kan toxiciteit optreden. Een 

constante opname van kleine hoeveelheden hondenbrokken kan aanleiding gegeven hebben tot een 

subklinische koperopstapeling in de lever. De massale opname van hondenbrokken vier dagen voor 

de opname in de kliniek kan de uiteindelijke aanleiding geweest zijn voor de hemolytische crisis. 
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3. Bespreking 

 

3.1 Epidemiologie 

 

Koper is een essentieel sporenelement in verschillende fysiologische processen. Het speelt een 

belangrijke rol in het ijzermetabolisme, de productie van elastine en collageen, de aanmaak van 

melatonine en de bescherming van de integriteit van het centrale zenuwstelsel. Bovendien is koper 

noodzakelijk voor de aanmaak van keratine voor de wolproductie en heeft het een antioxidatieve en 

immuunstimulerende werking (Oruc et al., 2009).  

Een overdreven opname van koper kan echter aanleiding geven tot toxiciteit. Volwassen schapen zijn 

extra gevoelig voor koperintoxicatie omwille van hun specifiek kopermetabolisme. Volwassen schapen 

slagen er namelijk niet in hun biliaire koperuitscheiding te verhogen bij een gestegen koperopname 

(Lopez-Alonso et al., 2005). Bovendien bestaat er een nauwe marge tussen de optimale behoeften en 

de toxische concentraties van koper in het voer (Moeller, 2004). De opname van koper wordt sterk 

beïnvloed door verscheidene andere elementen in het voeder. Zo is het reeds lange tijd gekend dat 

molybdeen en sulfaten een negatieve invloed hebben op de koperabsorptie (Ward, 1978). Ook ijzer 

heeft een antagonistische rol ten opzichte van koper (Suttle en Jones, 2007). Alle schapenrassen zijn 

gevoelig voor koperintoxicatie, maar rasverschillen bestaan. Zo zijn het North Ronaldsayschaap en 

het Texelschaap gevoeliger voor intoxicatie dan het Scottish Blackfaceschaap (McCaughey, 2007). 

Een mogelijke verklaring, vooropgesteld door Britt en Yeoman (1985), is dat deze rassen een 

efficiëntere koperopname bezitten dan hun Schotse tegenhanger. De genetische variatie in 

gevoeligheid voor koperintoxicatie is groter dan bij andere diersoorten (Wiener en Macleod, 1970). 

Gerichte kruisingen tussen verschillende rassen werd vooropgesteld door Suttle et al. (2002) als 

middel om de gevoeligheid voor koperintoxicatie te reduceren. 

Schapen kunnen op meerdere manieren aan een te grote hoeveelheid aan koper blootgesteld worden. 

Opname van voeders of mineralenmixen bestemd voor een andere diersoort is een frequent 

voorkomende oorzaak van overdreven koperopname. Deze voeders bevatten vaak kopergehaltes die 

ver boven de optimale gehaltes liggen voor schapen. In dit geval had het schaap de mogelijkheid om 

mee te eten van het hondenvoer. Hondenvoer bevat al gauw koperwaarden van meer dan 20 mg/kg, 

die ver boven de optimale waarden liggen voor het schaap. Het hondenvoer werd dan ook beschouwd 

als waarschijnlijke etiologie van de vergiftiging. Ook een accidentele contaminatie van schapenvoer 

met koper is een gekende aanleiding (Menzies et al., 2003). Voeders met normale kopergehaltes, 

maar met te lage waarden aan molybdeen kunnen eveneens een koperintoxicatie doen ontstaan 

(Todd, 1972). Vooral wanneer de verhouding koper/molybdeen groter is dan 10/1 is er sprake van een 

verhoogd risico op intoxicatie (Croubels en De Backer, 2009). Bepaalde planten, zoals klaver zijn hier 

een voorbeeld van. Weilanden onzorgvuldig bemesten met varkensgier kan ook een mogelijke 

oorzaak zijn (Kerr en Mcgavin, 1991). Varkens zijn van nature zeer tolerant voor koper. Kopergehaltes 

in het voer tot 250 mg/kg worden dan ook frequent aangewend als groeibevorderaar (Bremner, 1998). 
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Onderzoek heeft aangetoond dat hierdoor de voerderconversie daalt en de groei wordt bevorderd. De 

varkens nemen echter maar weinig van het aangeboden koper op, waardoor hun mest zeer rijk is aan 

koper. Weilanden bemest met deze varkensgier kunnen zo een te hoge koperbelasting ontwikkelen. 

Ook industriële emissie is een mogelijke bron van kopervergiftiging (Elgerwi et al., 1999). Secundaire 

koperintoxicatie kan ontstaan door aantasting van de lever door hepatotoxische planten. Hierdoor 

stapelt de lever meer koper op en is het dier gepredisponeerd voor een chronische koperintoxicatie 

(Blackley, 2005). Het dier in kwestie graasde echter zelden of nooit, over kwaliteit en afkomst van het 

gevoederde hooi was niets bekend. 

 

Een koperintoxicatie kan acuut of chronisch zijn. Een acute vergiftiging wordt in de diergeneeskunde 

niet vaak gezien (Croubels et al., 2001). Het treedt meestal op na accidentele toediening van grote 

hoeveelheden oplosbare koperzouten welke aanwezig kunnen zijn in orale anthelmintica, 

mineralenmixen of onzorgvuldig geformuleerde rantsoenen (Blackley, 2005). Ortolani et al. (2004) 

beschreven een geval waarbij twaalf schapen stierven na het drinken van een voetbad met 5% 

kopersulfaat ter behandeling van rotkreupel. Na een acute vergiftiging vertonen de schapen een 

ernstige gastro-enteritis, gekenmerkt door abdominale pijn, diarree, braken, anorexie, dehydratatie en 

shock (Bozynski et al., 2009). Sterfte na de initiële symptomen kan optreden ten gevolge van 

leverschade en hemolyse. Dit zijn twee symptomen die eveneens geassocieerd worden de chronische 

vorm van koperintoxicatie. Deze komt bij schapen frequenter voor dan de acute vorm. Oorzaken van 

een chronische koperintoxicatie werden reeds hierboven uitvoerig besproken. Initieel stapelt de lever 

grote hoeveelheden koper op. Deze fase verloopt meestal symptoomloos. Wanneer een bepaalde 

drempelwaarde wordt bereikt, zet de lever massaal koper vrij in de bloedbaan. Dan ontstaat een 

hemolytische crisis. Deze gaat gepaard met symptomen zoals anorexie, depressie, anemie, icterus, 

(met)hemoglobinemie, (met)hemoglobinurie, shock en finaal nierfalen (Croubels et al., 2001).  

3.2 Pathogenese en symptomen 

 

Na orale opname wordt het koper voornamelijk geabsorbeerd in de dunne darm. Bij schapen vindt ook 

een aanzienlijke absorptie plaats ter hoogte van de dikke darm (Moeller, 2004). Het overgrote deel 

van het opgenomen koper wordt echter niet geabsorbeerd en verlaat het lichaam via de feces. De 

mate van absorptie is geen constante, maar kan sterk variëren. De chemische vorm waarin het koper 

aanwezig is in het voeder bepaalt mee de graad van absorptie. Ook de aanwezigheid van organisch 

materiaal in het voeder en de zuurtegraad van de darm spelen een rol (Beasly, 2004). Zoals reeds 

vermeld wordt de absorptie van koper ook sterk beïnvloed door de aanwezigheid van andere 

mineralen. Zo gaan zink en koper in competitie met mekaar voor hetzelfde transportproteïne, 

metallothioneïne (MT). Ook cadmium, mangaan en cobalt inhiberen op dezelfde manier de absorptie 

van koper (Linder en HazeghAzam, 1996). IJzer en vooral molybdeen hebben een antagonistische 

werking ten opzichte van koper welke een toepassing kan hebben in de behandeling en preventie van 

een kopervergiftiging. Koper wordt voornamelijk geëlimineerd via de gal. Een kleine fractie wordt 
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eveneens uitgescheiden via de urine. Een deel van het biliair uitgescheiden koper wordt terug 

geresorbeerd via een enterohepatische kringloop (Moeller, 2004). Volwassen schapen slagen er 

bovendien niet in hun biliaire excretie te verhogen bij een gestegen koperopname. Hierdoor zijn 

schapen gepredisponeerd  voor een chronische koperintoxicatie (Lopez-Alonso et al., 2005). 

Met behulp van het carriereiwit MT wordt het geabsorbeerde koper actief getransporteerd doorheen 

de enterocyt tot in de bloedbaan. Daar wordt het hoofdzakelijk gebonden aan albumine of ingebouwd 

in ceruloplasmine (Sullivan et al., 1991). Vervolgens wordt het in beperkte mate getransporteerd naar 

de nieren en hersenen. Het overgrote deel komt echter in de lever terecht omwille van het first-pass 

effect. Levercellen halen het koper uit de bloedbaan en incorporeren het vervolgens in het 

hepatocytaire metabolisme. Bij hogere opnames kan na binding aan het eiwit MT eveneens 

gestockeerd worden, of uitgescheiden via de gal (Bremner, 1991). Ook de Kupffercellen in de lever 

stapelen koper op in hun cytoplasma. De excessieve koperopstapeling in de lysosomen zorgt voor 

oxidatieve schade aan de  celmembranen met necrose van de hepatocyten tot gevolg. Hierdoor komt 

koper opnieuw in het bloed terecht. Dit verlies van cellen kan door de lever een hele tijd 

gecompenseerd worden door reabsorptie van het vrijgestelde koper en de aanmaak van nieuwe 

levercellen (Moeller, 2004). Deze eerste fase van het ziekteproces verloopt symptoomloos. Door de 

aantasting van levercellen zou wel een verhoogde activiteit van de leverenzymen Aspartaat 

transaminase (AST) en GGT waargenomen kunnen worden (Maiorka et al., 1998). De eigenaars van 

dit schaap hadden geen klachten  tot dat het dier plots ziek werd. De term chronische koperintoxicatie 

duidt dus op de lange periode vooraleer symptomen optreden. Wanneer het kopergehalte in de lever 

een bepaalde drempelwaarde overschrijdt, vervalt de compensatoire werking van de lever en ontstaan 

wel acute symptomen. In de literatuur worden verschillende drempelwaarden beschreven. Zo stelt 

Moeller (2004) dat 250 mg/kg koper in de lever voldoende is voor een intoxicatie, terwijl Bremner 

(1998) beweert dat 1000 mg/kg noodzakelijk is om een hemolytische crisis uit te lokken. De nieuw 

aangemaakte hepatocyten zijn nog immatuur en kunnen de steeds groter wordende toevloed van 

koper niet verwerken. Grote hoeveelheden koper komen zo in de bloedbaan terecht en veroorzaken 

een zogenaamde hemolytische crisis (Beasly, 2004). In de literatuur wordt vermeld dat deze massale 

hemolyse dikwijls uitgelokt wordt door een stressfactor. Zo worden onder andere transport, 

ontworming, veranderingen in het voeder, fysieke inspanningen, dracht en lactatie als uitlokkende 

factoren beschouwd (Oruc et al., 2009). In deze casus was geen verhaal van een stressfactor 

aanwezig waardoor de hemolytische crisis uitgelokt zou kunnen worden. Het schaap nam enkele 

dagen voordien wel een aanzienlijke hoeveelheid hondenbrokken op. Deze nieuwe, massale toevoer 

van koper kan de aanzet geweest zijn voor de vrijstelling van het koper uit de lever. 

In de tweede fase van het ziektebeeld gaat het vrijgekomen koper reageren met de circulerende rode 

bloedcellen (Croubels en De Backer, 2009). Hierbij wordt de integriteit van de rode bloedcelwand 

aangetast, waardoor deze verloren gaat. Dit verlies van erytrocyten gaat gepaard met anemie en het 

vrijkomen van grote hoeveelheden hemoglobine (Bremner, 1998). Door het aanzienlijke verlies van 

rode bloedcellen komt er eveneens een gestegen hoeveelheid van bilirubine, het afbraakproduct van 

hemoglobine, in de bloedbaan terecht. In de deze casus werd geen duidelijke anemie vastgesteld. 
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Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de daling van de hematocriet gedeeltelijk gecompenseerd 

werd door een milde dehydratatie van het schaap ten gevolge van een beginnende shock. Dit is 

eveneens een verklaring waarom het eiwitgehalte in het bloed matig gestegen was. Het 

hemoglobinegehalte in het bloed werd niet bepaald. Er werd wel een duidelijke stijging van het totale 

bilirubinegehalte waargenomen. Dit bilirubine heeft een gele kleur. Een bilirubinemie zorgt dus voor 

een geelverkleuring van de slijmvliezen en organen, icterus of geelzucht genaamd. Bij aankomst in de 

kliniek waren de oog –en mondslijmvliezen van het schaap duidelijk geel verkleurd (fig. 1). Icterus kan 

op drie verschillende manieren ontstaan. Men spreekt van een prehepatische, hepatische of 

posthepatische icterus, afhankelijk van de oorsprong van het gestegen bilirubine. In dit geval was er 

een sterk vermoeden van hemolyse ondanks de normale hematocriet en van aantasting van de 

leverfunctie waardoor de icterus waarschijnlijk zowel een prehaptische als een hepatische oorsprong 

kende.  

Koper gaat eveneens een interactie aan met de ijzeratomen die zich in het hemoglobine bevinden. 

Onder normale omstandigheden zijn deze aanwezig in de ferrovorm, dat wil zeggen als tweewaardig 

ijzer. Door de oxidatieve werking van koper gaan de ijzeratomen zich echter in hun ferrivorm bevinden. 

Dit driewaardig ijzer zorgt er voor dat hemoglobine, dat een rode kleur heeft, wordt omgezet in 

methemoglobine (Croubels en De Backer, 2009). Methemoglobine heeft een bruine kleur. Hierdoor 

verkleurt het bloed waarin aanzienlijke hoeveelheden methemoglobine zitten van rood naar bruin. Het 

bloed en het serum van het schaap waren duidelijk donkerbruin verkleurd (fig.3). Dit was sterk 

suggestief voor een methemoglobinemie. Ook de urine van het schaap was donkerbruin gekleurd (fig. 

2). Deze methemoglobinurie is logisch te verklaren aangezien het overtollige hemoglobine en 

methemoglobine via de nieren uit het lichaam wordt verwijderd. Hierdoor kleurt de urine eveneens 

donkerbruin. Wanneer echter grote hoeveelheden hemoglobine de nieren passeren, kunnen deze de 

toevloed van het bloedpigment niet meer verwerken. Op dat moment kan er necrose van de 

tubuluscellen ontstaan (Oruc et al., 2009). Verhoogde concentraties van ureum en creatinine kunnen 

dan waargenomen worden in het bloed (Mozaffari et al., 2009). Wanneer deze situatie aanhoudt, 

verliezen de nieren uiteindelijk hun werking en kan het ontstane nierfalen aanleiding geven tot de 

dood. In deze casus was het schaap reeds gestorven vooraleer nierschade was opgetreden. De twee 

nierparameters die bepaald werden in het bloed, ureum en creatinine, waren slechts matig gestegen. 

Hierdoor leek een verminderde nierfunctie minder waarschijnlijk. Het is evenwel mogelijk dat de dieren 

reeds sterven vooraleer er nierschade optreedt. Door de massale hemolyse gaan de dieren namelijk 

in shock (Blackley, 2005). Symptomen zoals depressie, zwakte, cyanotische mucosae, gestegen pols 

–en ademhalingsfrequentie en een koude periferie kunnen geobserveerd worden. Bij dieren die in 

shock verkeren, kan eveneens een metabole acidose ontstaan. Finaal gaan de dieren in coma en 

sterven ze, meestal 24 tot 48 uur na de initiële symptomen (Moeller, 2004). Dit was waarschijnlijk ook 

het geval in deze casus. Depressie, zwakte en een gestegen pols –en ademhalingsfrequentie werden 

waargenomen bij het klinisch onderzoek. Bij het bloedonderzoek werd een beeld van metabole 

acidose vastgesteld. Na een dag ging het dier sterk achteruit en finaal in coma. Het stierf ongeveer 

anderhalve dag na het ontstaan van de symptomen. Een overzicht van de pathogenese wordt 

gegeven in figuur 8. 
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Overdreven koperopname 

  

Opstapeling van koper in de lever met subklinische aantasting van de hepatocyten 

       Overschrijden drempelwaarde plus stressfactor 

Massale vrijstelling koper in de bloedbaan 

   hemolytische crisis 

Anemie, icterus, (met)hemoglobinemie 

  

Shock, nierfalen en sterfte 

Figuur 8. Pathogenese van een chronische koperintoxicatie 

Schapen die gestorven zijn ten gevolge van een chronische koperintoxicatie vertonen bij autopsie een 

algemene geelverkleuring van de organen omwille van de icterus (Beasly, 2004). Opvallend is de 

aangetaste lever. Deze is meestal gezwollen, broos van consistentie en gelig van kleur. Wanneer ook 

de nieren betrokken zijn in de pathologie, verkleuren deze vaak zeer donker tot zwart. In de Engelse 

literatuur worden ze gun-metal kidneys genoemd (Blackley, 2005). Bovendien kunnen tekenen van 

shock worden waargenomen bij dieren gestorven na een koperintoxicatie. Dit was ook het geval in 

deze casus. Een duidelijke geelverkleuring van de organen en het vetweefsel werd waargenomen (fig. 

4 en 5). Daarenboven was de lever gezwollen, geeloranje van kleur en broos van consistentie (fig. 6). 

De gestuwde conchae en de gezwollen, gestuwde milt waren tekenen van shock. De nieren waren 

nog niet betrokken in het ziekteproces en vertoonden geen tekenen van aantasting bij autopsie. 

Histologisch kan centrolobulaire necrose van de hepatocyten gezien worden met opstapeling van 

koper in de lever -en Kupffercellen (Oruc et al., 2009). Fibrose ter hoogte van de lever kan eveneens 

gedetecteerd worden. In dit geval werd de beoordeling van de histopathologie bemoeilijkt door het 

post mortaal verval. De koperkleuring was wel sterk positief (fig. 7), maar necrose of fibrose kon niet 

meer nauwkeurig bepaald worden. 

3.3 Differentiaal diagnose 

 

De differentiaal diagnose van een hemolytische anemie bij het schaap is niet uitgebreid. Infectieuze 

agentia kunnen opgedeeld worden in bacteriële (Leptospirose en Clostridiose) en parasitaire 

(Babebiose en Anaplasmose) oorzaken.  Buiten koper passen ook verschillende andere zware 

metalen (Fe, Zn, Hg, Pb,…) in de differentiaal diagnose. Meerdere plantensoorten (Brassica spp., 

solanaceae, bingelkuid en uien) zijn eveneens een oorzaak van toxische hemolyse. Ook een 

overdreven opname van water kan hemolyse induceren. Tot slot bestaat er ook een weinig 

voorkomende immuungemedieerde vorm van hemolyse.  
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Leptospirose is een zoönotische aandoening die veroorzaakt wordt door de gramnegatieve spirocheet 

Leptospira. Bij het schaap zijn de serovars pomona en hardjo de belangrijkste (Mearns, 2007). Ook 

grippotyphosa en bratislava komen af en toe voor. Leptospirose kan ontstaan wanneer het dier in 

contact komt met geïnfecteerde urine. De ziekte kan symptoomloos verlopen of aanleiding geven tot 

een uitgebreid symptomenbeeld. Anorexie, hoge koorts, icterus, hemoglobinurie, hemolytische anemie 

en abortus zijn symptomen die kunnen voorkomen (Hargis, 2005). Meerdere organen kunnen 

betrokken zijn, maar vooral de lever en de nieren zijn aangetast. Hoewel meerdere symptomen ook 

teruggevonden werden in deze casus, werd leptospirose toch uitgesloten op basis van het klinisch 

onderzoek. Leptospirose veroorzaakt wel anemie, maar geen methemoglobinemie zoals hier wel het 

geval was. Het schaap vertoonde bovendien geen koorts terwijl bij een infectie een gestegen 

lichaamstemperatuur verwacht wordt. Om leptospirose aan te tonen of uit te sluiten kon een urinestaal 

van het schaap bekeken worden onder een donkerveldmicroscoop. Op die manier kunnen levende 

leptospiren aangetoond worden. Deze methode is echter weinig sensitief of specifiek. Betere 

methodes om leptospirose aan te tonen of uit te sluiten zijn de microscopische agglutinatie test (MAT), 

immunofluorescentie of PCR. Isolatie van leptospiren is de ultieme diagnose, maar wordt niet frequent 

toegepast omdat leptospiren niet makkelijk groeien in cultuur (Hargis, 2005). 

Bacillaire hemoglobinurie wordt veroorzaakt door Clostridium haemolyticum (Clostridium novyi type D) 

en werd beschreven in het Westen van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, rond de Golf van 

Mexico, in Zuid-Amerika en in het Midden-Oosten (Gyles, 2005).  Deze ziekte wordt in de Engelse 

literatuur ook wel red water disease genoemd omwille van de hemoglobinurie als voornaamste 

symptoom. Na infectie sterven de dieren doorgaans binnen de drie tot vier dagen wanneer niet 

behandeld wordt.  Aangetaste dieren vertonen depressie, koorts, abdominale pijn, dyspnee, gastro-

enteritis en hemoglobinurie (Takagi et al., 2009). Ook icterus en anemie kunnen waargenomen 

worden. De symptomen ontstaan door het bètatoxine dat geproduceerd wordt door C. haemolyticum. 

Op autopsie kan bloed in de thoracale en abdominale holtes gevonden worden. De dunne darmen 

vertonen een hemorrhagische enteritis met gestold of vers bloed in het lumen. Anemische infarcten in 

de lever worden als pathognomonisch beschouwd (Gyles, 2005). Net zoals bij leptospirose kwamen 

een aantal symptomen overeen met deze gevonden bij het klinisch onderzoek. Clostridium 

haemolyticum veroorzaakt echter geen methemoglobinemie zoals wel gevonden werd in deze casus. 

Bovendien ontbrak koorts waardoor een infectie minder waarschijnlijk leek. Daarenboven werd bij 

autopsie geen hemorrhagische enteritis of een anemisch infarct in de lever terug gevonden. De 

diagnose kan gesteld worden op basis van het symptomenbeeld en pathologie en bevestigd door het 

aantonen van het bètatoxine ter hoogte van de infarcten in de lever.  

Babesia is een bloedparasiet die zich verspreidt via teken. Verschillende tekensoorten zoals 

Rhipicephalus, Dermatocenter, Ixodes en Haemophysalis zijn betrokken bij de verspreiding 

(Woldehiwet, 2007). Babesia ovis is de meest pathogene soort bij schapen. Aangetaste dieren 

vertonen koorts, anorexie, anemie en icterus. In de latere stadia kan ook hemoglobinemie en 

hemoglobinurie worden waargenomen. Een diagnose in het acute stadium kan gesteld worden door 

een bloeduitstrijkje te nemen om zo de merozoïeten in de rode bloedcellen aan te tonen. Serologie en 
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PCR zijn echter betere diagnostische methoden (Jorgensen, 2005). Anaplasmose wordt eveneens 

overgedragen door teken. In Europa is vooral Ixodes een belangrijke vector. Anaplasma ovis is de 

meest pathogene soort bij het schaap. Symptomen zijn grotendeels gelijkaardig aan die van 

babebiose en hoewel het verloop van anaplasmose normaal gezien milder is, werd sterfte ten gevolge 

van een ernstige anemie beschreven. De diagnose gebeurt eveneens met behulp van een 

bloeduitstrijkje of serologie en PCR (Lew, 2005). Uitsluiting van deze twee aandoeningen gebeurde 

opnieuw op basis van de bevindingen tijdens het klinisch onderzoek. Bovendien zat het schaap bijna 

altijd binnen waardoor de kans op contact met teken niet zo heel groot was. Er werden ook geen 

teken aangetroffen op het schaap bij het klinisch onderzoek. Daarenboven komen beide 

aandoeningen in onze streken slechts sporadisch voor. 

Zware metalen zijn nog steeds een belangrijke groep van intoxicaties bij dieren. Vele van deze 

metalen spelen een essentiële rol in verschillende fysiologische processen. Net zoals bij koper kan 

een overdreven opname echter aanleiding geven tot toxiciteit. Zware metalen veroorzaken frequent 

hemolyse en hebben een oxidatieve werking zodat ze het ontstaan van methemoglobine in de hand 

werken. Toch zijn ze eenvoudig te onderscheiden van een koperintoxicatie doordat de meeste andere 

intoxicaties een uitgebreider symptomenbeeld geven met onder andere aantasting van het 

zenuwstelsel, gastro-intestinaal stelsel en cardiovasculair stelsel. Zo kan een loodintoxicatie 

aanleiding geven tot depressie en vervolgens excitatie, blindheid, ataxie en diarree met tenesmus 

(Blackley, 2005). Een ijzerintoxicatie wordt dan weer gekenmerkt door bloederige diarree en braken, 

oligurie en anurie, cardiovasculaire collaps en ten slotte sterfte (Albretsen, 2004). Een kwikvergiftiging 

kan leiden tot excitatie, locomotorische afwijkingen, abnormaal gedrag, incoördinatie en convulsies 

(Boermans, 2005). Een zinkintoxicatie tot slot uit zich door polydipsie en polyfagie, chemosis, 

exoftalmie en convulsies (Cahill-Morasco, 2005). Zowat al deze symptomen waren niet waarneembaar 

in deze casus. Het was dan ook onwaarschijnlijk dat een van deze metalen aan de basis lag van de 

pathologie. De diagnose van een intoxicatie met zware metalen stellen aan de hand van het 

symptomenbeeld is niet eenvoudig aangezien een brede waaier aan symptomen mogelijk is. Een 

diagnose kan gesteld worden door het bepalen van het metaalgehalte in de maaginhoud, nieren, lever 

en bloed.  

Verschillende brassica spp. kunnen aanleiding geven tot een vergiftiging. Kolen en rapen worden af 

en toe in de winter gevoederd aan schapen. Ze bezitten veel suikers, hoogwaardige eiwitten, 

vitaminen en mineralen (Helclova, 1996). Wanneer de dieren te veel rapen of kolen opnemen kan een 

intoxicatie ontstaan. Het aminozuur S-methyl cysteine sulfoxide tast het hemoglobine van de rode 

bloedcellen aan. Hierdoor ontstaan Heinz bodies. Vervolgens worden de aangetaste rode bloedcellen 

afgebroken en ontstaat er zo anemie, hemoglobinemie en hemoglobinurie (Stoewsand, 1995). 

Sommige species geven aanleiding tot methemoglobinemie. Andere mogelijke symptomen zijn 

anorexie, diarree en verlamming. In sommige gevallen kunnen de schapen secundaire 

fotosensibilisatie vertonen. Een bloeduitstrijkje om de Heinz bodies aan te tonen kan helpen in het 

stellen van de diagnose. In deze casus was geen sprake van opname van kolen of rapen en werden 

ook geen huidletsels waargenomen. Bij autopsie werden ook geen brassica spp. teruggevonden in de 
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maag van het schaap. Deze differentiaal diagnose werd voornamelijk op basis van de anamnese 

uitgesloten. 

Sommige species van de nachtschadefamilie kunnen eveneens methemoglobinemie veroorzaken. 

Solanum nigrum en solanum dulcamara bezitten een toxine met een oxidatieve werking. De overige 

symptomen typisch voor een solaninevergiftiging worden veroorzaakt door glycoalkaloïden en zijn 

deze van een gastro-intestinale irritatie en cholinerge overstimulatie (speekselen, dyspnee, zwakte en 

trillen) (Brownie, 2005). Deze symptomen werden niet waargenomen bij het schaap en er was in de 

anamnese geen melding van opname van deze planten. Bij autopsie werden geen plantenresten 

gevonden in de maag. 

Uien (Allium spp.) zijn een andere plantensoort die hemolyse kunnen veroorzaken. Schapen zijn 

echter weinig gevoelig voor een intoxicatie. De actieve stof, N-propyl disulfide heeft een gelijkaardige 

werking als het S-methyl cysteine sulfoxide van de Brassica spp. Enkel de rode bloedcellen worden 

aangetast. Hierdoor ontstaat hemolyse met anemie, hemoglobinemie en hemoglobinurie. Heinz 

bodies en methemoglobinemie worden zelden gezien (Fighera et al., 2002). De overige symptomen 

zijn afhankelijk van de graad van anemie. Bij een ernstig bloedverlies kan een gestegen pols –en 

ademhalingsfrequentie worden waargenomen, evenals algemene zwakte, ataxie en icterus. Wanneer 

de dieren grote hoeveelheden uien hebben opgenomen is soms een typische uiengeur waarneembaar 

(Brownie, 2005). Hoewel het schaap geregeld eten van de keukentafel kreeg om te eten, was er in de 

anamnese geen verhaal van een overdreven opname van uien. In de maag van het schaap werden 

zoals reeds vermeld geen restanten van planten gevonden.  

Een laatste plant die hemolytische anemie kan veroorzaken is bingelkruid (Mercurialis annua). Deze 

plant bevat verschillende actieve stoffen zoals methylamines, saponines en vluchtige oliën. Diarree, 

zwakte, icterus, anemie en hemoglobinurie behoren tot het symptomenbeeld (Deprez et al., 1996). Bij 

autopsie worden bloedingen in de lever, nieren en het hart gevonden. Deze aandoening werd 

uitgesloten op basis van de anamnese, het klinisch onderzoek en het autopsiebeeld. 

Een overdreven opname van water kan hemolyse veroorzaken. Door de grote toevloed van water 

wordt het plasma hypotoon en kan secundair lyse van de rode bloedcellen ontstaan. Hemolytische 

anemie, gecombineerd met hyponatriëmie, hypocloremie en een verminderde bloedosmolaliteit zijn 

suggestief voor een waterintoxicatie. Wanneer de gestegen opname van water het gevolg is van te 

hoge concentraties zout, dan kan ook gastro-intestinale irritatie ontstaan. Er ontstaat echter geen 

methemoglobinemie (Niles, 2004). In de anamnese was er geen sprake van een overdreven 

wateropname zodat deze aandoening weinig waarschijnlijk leek. 

Een laatste mogelijke oorzaak van hemolytische anemie is een immuungemedieerd proces. Iso-

erytrolyse ontstaat wanneer de eigen rode bloedcellen als lichaamsvreemd worden beschouwd en 

bijgevolg worden afgebroken door het lichaam. Dit kan gebeuren na infectie, na toediening van 

bepaalde geneesmiddelen of vaccinaties of bij tumorale processen. Kort na de geboorte kan 

neonatale iso-erytrolyse optreden. Maternale antistoffen tegen de rode bloedcellen van het lam 

worden via de melk doorgegeven en veroorzaken zo een hemolyse kort na de geboorte (Payne, 2005). 
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Al deze vormen zijn echter zeldzaam en er was ook geen reden om een immuungemedieerd proces te 

vermoeden in deze casus. 

3.4 Diagnose 

 

De vermoedelijke diagnose van een chronische koperintoxicatie nadat de hemolytische crisis heeft 

plaatsgevonden, kan gesteld worden op basis van het signalement, de anamnese, het 

symptomenbeeld en het bloedonderzoek. Depressie, anorexie, icterus, methemoglobinemie en 

methemoglobinurie kunnen waargenomen worden. Het bloedbeeld toont een duidelijke anemie en 

gestegen lever –en nierwaarden. Ook het kopergehalte in het bloed is bij een vergiftiging significant 

gestegen. Bij autopsie zijn de typische letsels van een chronische koperintoxicatie waarneembaar 

(Beasly, 2004). In deze casus was geen duidelijke anemie aanwezig, waarschijnlijke omwille van een 

lichte dehydratatie ten gevolge van een beginnende shock. De nieren van het schaap waren niet 

aangetast en vertoonden geen letsels. Een positieve koperkleuring van de lever kan een sterke 

indicatie zijn van een koperintoxicatie. In dit beschreven geval was de koperkleuring sterk positief. Er 

werd gebruik gemaakt van de methode volgens Uzman. Hierbij wordt het leverweefsel in contact 

gebracht met dithiooxamide opgelost in alcohol, in de Engels literatuur rubeanic acid genoemd. 

Dithiooxamide gaat vervolgens een reactie aan met tweewaardig koper waardoor dit als een complex 

neerslaat. Op de weefselcoupe is dit kopercomplex te zien als een groenzwarte tot zwarte kleuring op 

een roze tot licht rode achtergrond. Een definitieve diagnose kan men echter pas stellen na het 

bepalen van het kopergehalte in de lever en de nier (Blackley, 2005). Een hepatisch kopergehalte van 

meer dan 150 mg/kg nat gewicht is noodzakelijk om te spreken van een koperintoxicatie bij het 

schaap (Mozaffari et al., 2009). In sommige gevallen heeft de lever echter zo veel koper vrijgesteld dat 

de koperconcentratie in de lever een niet-toxisch gehalte bereikt. Het vrijgestelde koper zal dan 

accumuleren in de nieren zodat een koperbepaling van de nieren de definitieve diagnose kan stellen 

(Moeller, 2004). Een koperconcentratie in de nier van meer dan 15 mg/kg nat gewicht duidt op een 

vergiftiging (Mozaffari et al., 2009).   

In de preklinische fase kunnen verhoogde concentraties van GGT, AST en koper in het bloed 

gedetecteerd worden. Deze zijn indicatief voor een chronische koperintoxicatie (Auza et al., 1999). 

Deze verhoogde waarden ontstaan een tot twee weken voor de hemolytische crisis. De gestegen 

leverenzymen kunnen echter niet gecorreleerd worden met het kopergehalte in het bloed volgens 

Beasly (2004). Toch stelden Ortolani et al. (2003) dat een stijging van GGT, gevolgd door een stijging 

van AST de twee beste parameters zijn om de koperbelasting van het schaap te bepalen in de 

preklinische fase. Maiorka et al. (1998) stelden namelijk dat aantasting van de lever in de preklinische 

fase door de excessieve koperopname leidt tot een verhoogde activiteit van deze leverenzymen. 

3.5 Behandeling en preventie 
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Net zoals in deze casus komt behandeling meestal te laat bij dieren waarbij de hemolytische crisis 

reeds is opgetreden (McCaughey, 2007). Toch overleven sommige dieren wel deze acute crisis. De 

behandeling bestaat uit twee onderdelen. Na het reduceren van de koperopname wordt allereerst een 

symptomatische therapie ingesteld. Een vloeistoftherapie wordt aan het schaap toegediend om 

eventuele tekenen van shock (dehydratatie en metabole acidose) tegen te gaan (Blackley, 2005). 

Bovendien zorgt de continue toevoer van vocht ervoor dat de nieren minder snel gaan blokkeren. 

Voorts kunnen ook ondersteunende producten en een aangepast rantsoen toegediend worden. Deze 

behandeling werd ook ingesteld in deze casus. Het schaap kreeg een polyionisch infuus toegediend 

en een homeopathisch product om de gastro-intestinale werking te stimuleren. Bij een ernstige 

anemie kan een bloedtransfusie worden uitgevoerd. In de literatuur wordt ook nog vermeld dat het 

alkaliniseren van de urine kan helpen om de schade aan de nieren, veroorzaakt door de 

hemoglobinemie, te reduceren (Beasly, 2004).   

In tweede instantie dient het teveel aan koper uit het lichaam verwijderd te worden. Chelatoren 

worden aangewend om het koper te complexeren. Deze complexen worden vervolgens uit het lichaam 

verwijderd. Molybdeen, onder de vorm van ammoniummolybdaat kan hiervoor gebruikt worden. De 

eerste indicaties voor een interactie tussen koper en molybdeen dateren al van de jaren veertig 

(Dowdy en Matrone, 1968). Ammoniummolybdaat wordt gecombineerd met natriumsulfaat  per os 

toegediend. In de pens wordt het sulfaat gereduceerd tot sulfiet, welk op zijn beurt samen met het 

molybdaat ammoniumthiomolybdaat gaat vormen (Croubels en De Backer, 2009). Dit 

ammoniumthiomolybdaat vormt vervolgens een onoplosbaar complex met koper waardoor de 

absorptie van koper daalt en de excretie toeneemt (Suttle en Field, 1983). Deze therapie zorgt voor 

een gestegen fecale uitscheiding van het koper (Hidiroglou et al., 1984). In de literatuur wordt 

eveneens een intraveneuze of subcutane therapie op basis van ammoniumtetramolybdaat 

vooropgesteld (Humphries et al., 1986). Haywood et al. (2004) meldden wel dat langdurige toediening 

van ammomiumtetramolybdaat een negatief effect zou hebben op de werking van de hypothalamus 

en hyposfyse en daardoor de normale werking van de voortplantingsorganen in het gedrang zou 

brengen. In dit beschreven geval werd een orale therapie ingesteld met een mengsel van 

ammoniummolybdaat en natriumsulfaat. Ook toediening van D-penicillamine aan een dosering van 50 

mg/kg zou een verhoogde excretie van koper tot gevolg hebben (Soli et al., 1978). Hierbij zou de 

urinaire excretie van koper tien tot twintigmaal verhogen (Beasly, 2004). D-penicillamine is echter te 

duur voor een behandeling op groepsniveau, maar voor waardevolle dieren zou het de behandeling bij 

uitstek zijn (Hidiroglou et al., 1984). 

Preventief dient een verhoogde opname van koper vermeden te worden. Correcte rantsoenen en 

veilige weides dienen nagestreefd te worden (Moeller, 2004). Ook een correcte verhouding 

koper/molybdeen in het voeder is belangrijk. Wanneer koperintoxicatie een risico is, kan men door 

middel van top-dressing extra molybdeen aanbrengen op de weide (Blackley, 2005). Ook 

zinksupplementatie wordt in de literatuur beschreven als preventieve maatregel (Hatch et al., 1979).  
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Samenvatting 

 

In deze masterproef wordt een geval besproken van een transiënte BVD-infectie bij twee runderen, 

een vrouwelijk Belgisch wit-blauw rund en haar mannelijk kalf. De dieren vertoonden allebei depressie, 

anorexie en een profuse, waterige diarree. Bloedonderzoek toonde bij beide dieren een duidelijke 

leukopenie en trombocytopenie. Het vrouwelijke rund werd niet behandeld en een dag later 

geëuthanaseerd. Autopsie toonde erosieve letsels op de slokdarm en het rectum. Het stierkalf werd 

behandeld met antibiotica en NSAID’s gedurende vijf dagen. Na tien dagen waren de waarden van 

leukocyten en trombocyten genormaliseerd en na drie weken was de AgElisa voor BVDV opnieuw 

negatief. 

Abstract 

 

This paper reports a case of a transient BVD-infection in two cows, a female Belgian blue cow and her 

male calf. Both animals presented with depression, anorexia and a profuse, watery diarrhea. Blood 

analysis from both animals showed a clear leucopenia and thrombocytopenia. The cow was not 

treated and was euthanized the next day. Autopsy showed erosive lesions on the esophagus and 

rectum. Treatment for the male calf consisted of antibiotics and NSAID’s during five days. After ten 

days the values of the leucocytes and thrombocytes were normalized and after three weeks the 

AgElisa for BVDV was negative again. 

Keywords: BVD-infection – leucopenia – thrombocytopenia – erosive lesions 
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Inleiding 

 

Boviene virale diarree virus (BVDV) is een wereldwijd verspreid Pestivirus dat hoofdzakelijk runderen 

aantast, maar ook andere herkauwers (Carlsson, 1991). BVDV is endemisch in de meeste landen 

waar aan rundveeteelt wordt gedaan en geen systematische controle wordt uitgevoerd. De 

economische verliezen ten gevolge van BVDV kunnen daarbij zeer hoog oplopen door onder andere 

een gedaalde melkproductie, een verminderde vruchtbaarheid, een vertraagde groei, een verhoogde 

gevoeligheid voor andere ziekten, vervroegde afvoer en een gestegen mortaliteit bij het jongvee 

(Houe, 2003). In de Scandinavische landen, maar ook in Oostenrijk en Zwitserland zijn landelijke, 

systematische eradicatieprogramma’s van kracht. Hierdoor werd in deze landen BVD onder controle 

gekregen. De eradicatie steunt op een detectie en eliminatie van persisterend geïnfecteerde dieren 

enerzijds en een continue monitoring van BVDV-vrije koppels anderzijds (Lindberg et al., 2006). Voor 

de detectie van BVDV zijn verschillende diagnostische testen beschikbaar, waarbij ofwel het virus, 

ofwel de virusspecifieke antistoffen worden aangetoond (Houe et al., 2006).  
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2. Casuïstiek 

 

2.1. Vrouwelijk rund 

 

2.1.1. Signalement en anamnese 

 

Halverwege februari 2011 werd een 7-jarig oud vrouwelijk Belgisch wit-blauw rund aangeboden in de 

faculteit diergeneeskunde te Merelbeke. Het dier was samen met haar 10-maand oud mannelijk kalf 

door een veehandelaar aangekocht. Het stierkalf werd op zijn beurt na enkele dagen doorverkocht en 

de koe werd aangehouden om af te mesten. Het dier had van bij aankoop een verminderde eetlust en 

verloor zelfs gewicht bij de nieuwe eigenaar. Het rantsoen bestond uit maïs, aardappelschilfers en 

tarwe. Drinken deed het dier nog wel normaal. Bij de vorige veehouder, waar de twee dieren naar 

verluidt maar acht dagen verbleven, vertoonde de koe ook al weinig eetlust. Dit zou volgens de 

verkoper wel terug in orde geweest zijn bij de verkoop. Het rund zou hiervoor ook niet behandeld zijn 

geweest op het vorige bedrijf.  

Twee dagen na aankoop had het dier plots een verhoogde lichaamstemperatuur (40,5°) en at het niet 

meer. De dierenarts werd bij het rund geroepen en die behandelde het met marbofloxacine (Marbocyl 

10%©, Vétoquinol, Frankrijk), ketoprofen (Ketofen 10%©, Merial, Frankrijk) en dexamethasone 

(Rapidexon©, Eurovet, Nederland). Sinds de ochtend van hospitalisatie had het rund eveneens 

waterige mest. De dierenarts werd opnieuw bij de koe geroepen en die adviseerde om het dier de 

volgende dag te laten slachten. De overige dieren op het bedrijf hadden geen symptomen. Het 

doorverkochte kalf vertoonde intussen wel gelijkaardige ziektetekenen op zijn nieuwe beslag.  

2.1.2. Klinisch onderzoek 

 

Bij aankomst in de kliniek gaf het rund een suffe indruk, maar had het nog wel een normale houding 

(fig. 1). Het dier was eerder mager met ingevallen flanken. Op de hals van het dier waren 

injectieplaatsen zichtbaar. De achterhand van het dier was bevuild door de waterige mest. Verder 

vertoonde het dier geen in het oog springende afwijkingen. De lichaamstemperatuur (38,7°) en de 

ademhalingsfrequentie (36/min) waren normaal, de polsfrequentie (52 slagen/min) was eerder aan de 

lage kant. De mucosae waren roze, de huidturgor was normaal en de lymfeknopen waren niet opgezet. 

De capillaire vullingstijd  bedroeg minder dan twee seconden. Het dier had een licht bloederige 

neusvloei, maar verder vertoonde het rund geen afwijkingen aan het ademhalingsstelsel. De 

buikspanning van het dier was verhoogd en de twee achterkwartieren van de uier voelden hard aan. 

Bij auscultatie van de linkerflank werd een vertraagde penswerking vastgesteld. Zowel aan de rechter 

als aan de linkerzijde konden weinig borborygmen gehoord worden. Aan beide zijden waren geen ping 

–of klotsgeluiden hoorbaar. De mest van het dier was bij aankomst in de kliniek nog steeds waterig. Bij 
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rectaal onderzoek werden weinig abnormaliteiten vastgesteld. Het rectum was vrij broos en 

oedemateus en de pens was maar matig gevuld.  

Op echografie werden ter hoogte van de thorax enkele komeetstralen op de longen waargenomen, 

maar verder waren geen afwijkingen te zien. Echo van de buikholte bracht een ileusbeeld van de 

darmen aan het licht. De darmen waren een weinig opgezet, weinig contractiel en hadden matig 

reactieve wanden. De overige buikorganen vertoonden geen afwijkingen en er was ook geen vrij 

buikvocht waarneembaar.  

De resultaten van de hematologie en de bloedgasanalyse zijn weergegeven in tabel 1 en 2. De 

hematocriet (PCV) was licht gestegen. Het aantal witte bloedcellen was verlaagd, evenals de 

hoeveelheid bloedplaatjes (PLT). Het rund had een duidelijke leukopenie en trombocytopenie. Op de 

bloedgasanalyse werden geen afwijkingen vastgesteld. 

Tabel 1. Hematologie 

Bloedwaarden  Referentiewaarden 

HCT (%) * 42 25-35 

Leukocyten (x10^9/L) 1,3 6-9 

Neutrofielen (%) 70,3 15-45 

Lymfocyten (%) 29,7 45-75 

PLT (x10^9/L) ** 22 100-800 

 

* PCV: Packed Cell Volume 

** PLT: Bloedplaatjes 

Tabel 2. Bloedgasanalyse 

Bloedwaarden  Referentiewaarden 

pH 7,447 7,35-7,45 

B.E. (meq/L) * 0,3 -5 tot +5 

pCO2 35,2 35,0-45,0 

pO2v 42,2 80-100 art. 

HCO3
- 
(mmol/L) ** 24,3 20-25 

 

* B.E.: Base Excess 

** HCO3
-
: Bicarbonaat 

De resultaten van het biochemisch bloedonderzoek zijn weergegeven in tabel 3. Het totaal eiwit 

situeerde zich aan de bovengrens van de normaalwaarden. Dit in combinatie met de licht verhoogde 

hematocriet wees in de richting van een matige dehydratatie. Het totaal bilirubine was sterk gestegen, 

evenals het ureum- en creatininegehalte. Ook de gehaltes aan Lactaat dehydrogenase (LDH) en 
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Gamma Glutamyl transferase (GGT) waren sterk verhoogd. De verhoogde activiteit van lever –en 

nierwaarden deed sterk vermoeden dat er reeds aantasting van beide organen had plaatsgevonden. 

De gestegen nierwaarden konden ook deels verklaard worden door de matige dehydratatie.  

Tabel 3. Biochemie 

Bloedwaarden  Referentiewaarden 

Totaal eiwit (g/L) 80 60-80 

Bilirubine totaal (µmol/L) 63 2,5-6 

Ureum (mmol/L) 14,2 3-8 

Creatinine (mmol/L) 6,6 1-2 

LDH (mU/ml) * >4000 692-1450 

GGT (mU/ml) ** 77 <30 

 

* LDH: Lactaat dehydrogenase 

** GGT: Gamma Glutamyl transferase 

 

 

 

  Figuur 1. Suffe indruk 

 

 

 

2.1.3. Waarschijnlijkheidsdiagnose 

 

De differentiaal diagnose van diarree bij het rund is weergegeven in tabel 4.  
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Tabel 4. Differentiaal diagnose diarree bij het rund 

Nutritioneel   Plotse voerderwijzigingen 

 Structuurgebrek 

 Deficiënties 

Infectieus   Bacterieel 

o Salmonellose  

o Paratuberculose  

o Clostridiose  

 Viraal 

o BVD 

o Winter dysenterie  

o Rota, BKK, IBR 

 Parasitair 

o Maagdarm nematoden  

o Fasciolose  

o Coccidiose  

Toxisch  Intoxicatie door zware metalen 

o Cu, As, Mo, Hg,… 

 Plantenintoxicatie 

o Eikels 

o Oleander 

 

Zowel kwalitatieve (introductie nieuw voedermiddel, bedorven voeder) als kwantitatieve (overeten) 

veranderingen aan het voeder kunnen aanleiding geven tot een episode van diarree. Kenmerkend is 

dat de algemene conditie goed blijft en dat de diarree meestal van voorbijgaande aard is. Een gebrek 

aan structuur, vaak gecombineerd met een hoog energetisch voeder kan  een oorzaak zijn van 

chronisch te platte mest (De Kruif, 2010). Deze aandoening gaat frequent gepaard met chronische 

rumenitis en de daaraan verbonden symptomen. Tot slot kunnen ook deficiënties van vitaminen en 

mineralen (koper) aanleiding geven tot chronische diarree (Boermans, 2005). In deze casus was er in 

de anamnese geen verhaal van voederwijzigingen of gebreken aan het voeder. Ook de slechte 

algemene toestand van het dier deed het vermoeden van een nutritionele diarree onwaarschijnlijk 

lijken. 

Diarree ten gevolge van een Salmonella-infectie kan zeer acuut ontstaan. Vaak zijn de waterige feces 

gemengd met bloed, slijm en/of pseudomembranen. Anorexie, lusteloosheid en hoge koorts zijn 

bijkomende symptomen. De algemene conditie kan snel achteruit gaan waardoor de dieren 

shocksymptomen kunnen vertonen en sterven (De Kruif, 2010). Op hematologie wordt frequent een 

leukopenie en trombocytopenie waargenomen (Santos et al., 2002). Buiten de normale 

lichaamstemperatuur komen de bevindingen van het klinisch onderzoek en deze van het bloedbeeld 
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overeen met een Salmonella-infectie. De aantasting van lever en nier is mogelijks te verklaren door 

sepsis ten gevolge van de infectie. Chronische, intermitterende diarree ten gevolge van 

paratuberculose treedt ten vroegste op na twee jarige leeftijd. Bij het rund zijn chronisch vermageren 

en productieverlies vaak de hoofdklachten (De Kruif, 2010). De dieren gaan echter niet acuut ernstig 

ziek worden, zoals in deze casus, zodat een infectie met Mycobacterium avium subsp. 

paratuberculosis minder waarschijnlijk leek. Clostridium perfringens kan een gelijkaardig klinisch beeld 

geven als een acute Salmonella-infectie met waterige tot bloederige diarree en shocksymptomen. 

Infectie treedt meestal op bij dieren die op een te hoog energetisch rantsoen staan of net van rantsoen 

gewisseld zijn (Gyles, 2005). Hiervan was in de anamnese echter geen sprake en bovendien komt de 

hematologie niet overeen met een infectie met Clostridium perfringens.  

Gezien de hogere leeftijd van het rund leek de Mucosal Disease (MD) vorm van het  BVD/MD-

complex onwaarschijnlijk. Het dier vertoonde ook niet de typische slijmvliesletsels die bij de MD-vorm 

worden gezien. Een acute infectie met BVD kan in ernstige gevallen aanleiding geven tot profuse, 

waterige (tot bloederige) diarree, koorts, anorexie en immunosuppressie (De Kruif, 2010). Al deze 

symptomen waren aanwezig in deze casus zodat een transiënte BVD-infectie niet onwaarschijnlijk 

leek. Het veelvuldig transport kan een mogelijke oorzaak zijn geweest voor het aanslaan van het virus. 

Infecties met het Corona virus komen voornamelijk in de stalperiode voor (hoge bezettingsgraad en 

nauw contact) waarbij alle dieren aangetast kunnen worden. De diarree is waterig tot bloederig en 

zelflimiterend (De Kruif, 2010). In deze casus ging het eerder over een individueel geval waarbij de 

algemene conditie niet verbeterde na enkele dagen zodat een infectie met corona minder voor de 

hand liggend was. Diarree ten gevolge van Rota virus komt meestal voor bij jonge dieren. Ook IBR en 

BKK kunnen aanleiding geven tot diarree, maar hierbij wordt het klinisch beeld bepaald door andere 

symptomen. 

Diarree ten gevolge van maagdarm nematoden en coccidiose komt voornamelijk voor het bij het jonge 

rund. Infecties met Ostertagia ostertagi worden vooral in het eerste weideseizoen of zelden in het 

tweede waargenomen. Eimeria zuernii en Eimeria bovis veroorzaken meestal diarree bij jonge 

kalveren tot een leeftijd van 1 jaar. Bij volwassen dieren kan een bloederige diarree ontstaan wanneer 

een zeer hoge infectiedruk zich kan ontwikkelen, bijvoorbeeld in potstallen. Gezien de hogere 

ouderdom van het rund leken beide aandoeningen onwaarschijnlijk. Leverbot veroorzaakt in de eerste 

plaats een productieverlies. Dieren kunnen stoppen met groeien en zelfs gewicht verliezen. Diarree 

door Fasciola hepatica wordt bij runderen minder frequent waargenomen en is normaal gezien niet zo 

uitgesproken als in deze casus werd bevonden (De Kruif, 2010). Fasciolose leek dan ook minder 

waarschijnlijk. 

Diarree ten gevolge van intoxicaties primeert zelden het symptomenbeeld. Bijna altijd gaat de diarree 

gepaard met andere algemene symptomen die vaak domineren over de maagdarmstoornissen. Zo 

worden er bij intoxicaties met zware metalen vaak zenuwsymptomen of cardiovasculaire 

aandoeningen waargenomen (Albretsen, 2004). Ook opname van giftige planten kan diarree 

veroorzaken, naast een waaier van andere symptomen. Vaak gaat het om een groepsgebonden 
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aandoening. In de anamnese was echter geen verhaal van intoxicatie en ook het symptomenbeeld 

deed een vergiftiging niet meteen vermoeden.  

Op basis van de anamnese, het klinisch onderzoek en het bloedbeeld werd een infectie met BVDV of 

Salmonella als waarschijnlijkheidsdiagnose naar voren geschoven.  

2.1.4. Behandeling en verdere evolutie 

 

Het rund werd ter observatie gehospitaliseerd in de faculteit diergeneeskunde. Er werd besloten geen 

medicatie toe te dienen en de volgende dag het dier opnieuw te evalueren. De volgende dag 

vertoonde het dier geen verbetering. Het was nog steeds suf, had opnieuw een verhoogde 

lichaamstemperatuur (39,5°) en een sterk verhoogde ademhalingsfrequentie (80/min). Bovendien had 

het rund een uitgesproken bloederige diarree gekregen (fig. 2). Een meststaal werd genomen voor 

parasitologisch en bacteriologisch onderzoek, evenals een bloedstaal voor BVD AgElisa. Gezien de 

slechte algemene toestand en de ongunstige prognose werd in overleg met de eigenaar besloten het 

rund te euthanaseren. Er werd besloten een autopsie uit te voeren.  

 

      Figuur 2. Bloederige diarree 

Bij lijkschouwing werd de magere voedingstoestand van het dier duidelijk zichtbaar. Het rund was ook 

matig gedehydrateerd. Macroscopisch werden multifocale, erosieve letsels van 2 tot 5mm diameter 

teruggevonden in de slokdarm (fig. 3). De longen waren diffuus emfysemateus en de lever was matig 

gezwollen. Op het hart werden focale vergroeiingen van het rechter ventrikel epicard met het pericard 

teruggevonden. De milt was matig gestuwd en gezwollen, evenals de mesenteriale lymfeknopen. Ter 

hoogte van de darmen werden multifocale, serosale vaatinjecties teruggevonden. Bovendien waren 

multipele puntbloedingen ter hoogte van het caecum, colon en rectum zichtbaar. In het rectum 

bevonden zich eveneens lijnvormige, submucosale bloedingen met vastzittende bloedstolsels (fig. 4). 

Histologisch waren ter hoogte van de dunne darm de villi atrofisch met infiltratie van macrofagen, 

lymfocyten en plasmacellen in de lamina propria. Ter hoogte van de dikke darm waren 

necrosehaardjes, geïnfiltreerd met macrofagen en neutrofielen waarneembaar. Ter hoogte van de 
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slokdarm en het rectum waren erosies zichtbaar met infiltratie van neutrofielen. In het rectum waren 

histologisch eveneens bloedstolsels terug te vinden. De milt was sterk gestuwd met een duidelijke 

toename van met hemosiderine beladen macrofagen ter hoogte van de witte pulpa. Een swab van de 

dunne darmen werd genomen voor bacteriologisch onderzoek, evenals een swab van het colon. 

Voorts werden stalen van de milt, het rectum en de slokdarm opgestuurd naar het CODA voor 

onderzoek op BVD-virus.  

 Het parasitologisch onderzoek op het meststaal was negatief. Het rund was dus niet besmet met 

maagdarm nematoden (Strongyliden) of platwormen (Fasciola en Paramphistomum). Het dier was 

eveneens vrij van pathogene Eimeria species. Dit bevestigde de onwaarschijnlijkheid van een 

parasitologisch probleem als oorzaak van de diarree en de slechte algemene toestand. Het 

bacteriologisch onderzoek naar Salmonella op de mest was negatief. De swabs genomen tijdens de 

lijkschouwing voor bacteriologisch onderzoek waren negatief voor Clostridium perfringens. De uitslag 

van de BVDV AgElisa was echter positief en ook de weefselstalen doorgestuurd naar het CODA voor 

BVD virusisolatie onderzoek waren positief.  

 

     Figuur 3. Erosieve letsel ter hoogte van de slokdarm 

 

     Figuur 4. Erosieve letsels ter hoogte van het rectum 
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2.2 Mannelijk kalf 

 

2.2.1. Signalement en anamnese 

 

Een dag na de opname van het vrouwelijke rund werd ook haar stierkalf aangeboden in de faculteit 

diergeneeskude. Het bedroeg een 10-maand oud, mannelijk Belgisch wit-blauw rund. Het was samen 

met het vrouwelijke dier aangekocht door de veehandelaar, maar na enkele dagen reeds doorverkocht. 

Bij de nieuwe eigenaar vertoonde het rund vrijwel onmiddellijk een minder goede eetlust en had het 

een verhoogde lichaamstemperatuur (40° tot 40,5°).  De dierenarts behandelde het kalf voor een 

longontsteking met corticosteroïden en marbofloxacine (Marbocyl 10%©, Vétoquinol, Frankrijk). Sinds 

gisteren had het dier plots ook veel plattere mest en bijgevolg werd er besloten het kalf naar de 

faculteit te brengen. Door de nieuwe eigenaar werd een aankooponderzoek op BVD uitgevoerd 

(AgElisa op serum) en de uitslag daarvan was negatief. 

2.2.2. Klinisch onderzoek 

 

Bij aankomst in de kliniek gaf het kalf een wat suffere indruk, maar stond het nog wel recht. De 

achterhand van het dier was bevuild door de diarree. Voorts vertoonde het dier geen opvallende 

afwijkingen. De lichaamstemperatuur (39,5°) was verhoogd, evenals de pols (96 slagen/min) –en 

ademhalingsfrequentie (92/min). De mucosae waren roze, de huidturgor was normaal en de 

lymfeknopen waren niet opgezet. Het dier had een seromuceuze neusvloei en een spontane hoest 

was hoorbaar. De spanning van de buikwand was normaal. Bij auscultatie was zowel aan de linker als 

aan de rechterzijde een versterkt vesiculair ademen waarneembaar. Ter hoogte van het abdomen 

werden aan beide zijden weinig borborygmen gehoord. Bovendien had de pens had een sterk 

vertraagde werking. Ping –en klotsgeluiden waren niet te horen. Echografie van de thorax bracht zeer 

veel komeetstralen ter hoogte van het cranioventrale longveld aan het licht. Ter hoogte van het 

abdomen werden geen afwijkingen gevonden.  

Er werd een beperkt bloedonderzoek uitgevoerd waarvan de resultaten worden weergegeven in tabel 

5. De Base Excess was licht gestegen. Het aantal witte bloedcellen was duidelijk verlaagd, evenals 

het aantal bloedplaatjes. Evenals het vrouwelijke rund had ook dit kalf een duidelijke leukopenie en 

trombocytopenie.  

Tabel 5. Bloedonderzoek kalf 

Bloedwaarden  Normaalwaarden 

HCT * 30 25-35 

B.E. (meq/L) ** 8,5 -5 tot +5 

Leukocyten (x10^9/L) 2,4 6-9 
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Neutrofielen (%) 23,1 15-45 

PLT (x10^9/L) *** 62 100-800 

 

* HCT: Packed Cell Volume 

** B.E.: Base Excess 

*** PLT: Bloedplaatjes 

2.2.3. Waarschijnlijkheidsdiagnose 

 

De differentiaal diagnose is weergegeven in tabel 4. Op basis van de anamnese, het klinisch 

onderzoek, het bloedbeeld en de bevindingen van bij het vrouwelijke rund werd ook hier een infectie 

met BVD als waarschijnlijkheidsdiagnose beschouwd. De respiratoire symptomen die het kalf 

vertoonde, kunnen eveneens het gevolg zijn van een BVD-infectie. BVDV heeft door het  

immunosuppressief karakter van het virus een rol als gangmaker voor secundaire infecties, maar werd 

ook al beschreven als primaire pathogeen van de long (Baule et al., 2001).  

2.2.4. Behandeling en verdere evolutie 

 

Na opname in de kliniek werd het kalf gedurende vijf dagen behandeld met 20 cc enrofloxacine 

(Floxadil 50mg/ml©, Emdoka, België) subcutaan en twee dagen met 10cc meloxicam (Metacam©, 

Boehringer, Duitsland) subcutaan. Een meststaal voor parasitologisch en bacteriologisch onderzoek 

werd genomen. De uitslag van beide onderzoeken was negatief. Na twee dagen was de algemene 

toestand van het dier reeds sterk verbeterd. De koorts was verdwenen en de pols –en 

ademhalingsfrequentie waren genormaliseerd. Ook de diarree verdween na enkele dagen. Een tiental 

dagen na hospitalisatie werd een bloedstaal genomen voor een BVD AgElisa. De uitslag van dat 

onderzoek was positief. Net als zijn moeder had het kalf dus een BVD-infectie opgelopen. Er werd 

eveneens een nieuw bloedstaal genomen voor hematologie. De uitslag van dat bloedonderzoek is 

weergegeven in tabel 6. Het aantal leukocyten en trombocyten was op dat ogenblik opnieuw 

genormaliseerd. Dit deed het vermoeden van een transiënte BVD-infectie, waarbij de symptomen 

meestal na enkele dagen reeds sterk verbeteren, toenemen. 

Bloedwaarden  Referentiewaarden 

Leukocyten (x10^9/L) 7,3 6-9 

PLT (x10^9/L) * 500 100-800 

 

* PLT: Bloedplaatjes 

Een kleine twee weken na de eerste bloedname voor BVD AgElisa werd een tweede staal genomen. 

De uitslag van dat onderzoek was negatief wat het vermoeden van een transiënte infectie bevestigde. 
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Een korte periode na het verdwijnen van de symptomen was ook het virus uit het lichaam verdwenen. 

Enkele dagen na de laatste bloedstaalname ging het kalf gezond naar huis.  

2.3. Literatuur casus 

 

2.3.1. Viruseigenschappen BVDV 

 

Het boviene virale diarree virus (BVDV) is een positief gedraaid RNA virus met envelop. Het behoort 

tot het genus Pestivirus in de familie Flaviviridae. Andere leden van het genus Pestivirus zijn onder 

andere het Klassieke varkenspestvirus en het Border disease virus (Couvreur et al., 2002). In koude 

en vochtige omstandigheden kan het virus meerdere weken infectieus blijven, maar in warme en 

droge omstandigheden verliest het virus snel zijn infectiviteit. 

BVDV is wereldwijd verspreid onder de runderpopulatie, maar ook bij andere gedomesticeerde en 

exotische hoefdieren zijn reeds infecties gerapporteerd (Loken, 1995). Het virus wordt onderverdeeld 

in twee biotypen: het niet-cytopathogene (ncp) en het cytopathogene (cp) biotype. Het ncp biotype 

vermeerdert in celculturen zonder celdood te induceren en is in staat de placenta te passeren en de 

foetus te infecteren. Hierdoor kunnen persisterende infecties (PI dieren) ontstaan. Het cp biotype, dat 

ontstaat uit een mutatie van het ncp biotype, veroorzaakt daarentegen wel apotosis wanneer het 

gekweekt wordt in celculturen. Infecties met het cp biotype kunnen tijdens de dracht evengoed de 

placenta passeren, maar zullen in de regel niet leiden tot het ontstaan van PI dieren (Fray et al., 2000). 

Het ncp biotype veroorzaakt het merendeel van de acute infecties, terwijl het cp biotype voornamelijk 

wordt geïsoleerd uit dieren met Mucosal Disease (MD). Beide biotypes kunnen door middel van 

genotypering nog opgedeeld worden in twee verschillende genotypes: BVDV type 1 en BVDV type 2 

(Ridpath et al., 1994). In Europa wordt hoofdzakelijk BVDV type 1 geïsoleerd, terwijl in Noord-Amerika 

in ongeveer de helft van de gevallen BVDV type 2 wordt teruggevonden (Lindberg et al., 2006). BVDV 

type 1 wordt verder onderverdeeld in BVDV type 1a en 1b (Paton et al., 1995).  

2.3.2. Pathogenese en symptomen  

 

Het klinische beeld na een infectie met BVDV kan sterk variëren, gaande van een subklinische infectie 

tot de meest fatale vorm MD. Zowel gastheerfactoren als virusfactoren bepalen de uiteindelijke 

uitkomst. Zo spelen stress, immunocompetentie, dracht en de immuunstatus een rol bij de gastheer, 

terwijl het biotype, het genotype en de virulentie van het virus evenzeer een invloed hebben (Baker, 

1995).  

Infectie met BVDV gebeurt hoofdzakelijk via PI dieren (Baker, 1995). Ook dieren die een acute infectie 

doormaken, kunnen het virus verspreiden. Tot slot zijn ook besmet sperma, vaccins en materiaal een 

bron van infectie (Niskanen en Lindberg, 2003). Na infectie vermeerdert het virus zich aanvankelijk ter 

hoogte van de bovenste luchtwegen en het lymfoïde weefsel. Na deze initiële virusvermeerdering 
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vindt een viraemie plaats met verspreiding van het virus via de bloedbaan naar de longen, darmen en 

het beenmerg. De meeste horizontale infecties bij immunocompetente dieren verlopen subklinisch of 

mild. De incubatieperiode bedraagt ongeveer vijf tot zeven dagen waarna een lichte 

temperatuursverhoging en leukopenie kan waargenomen worden (Baker, 1995). Ondanks het 

goedaardige karakter hebben deze infecties toch een belangrijke economische impact omwille van de 

negatieve invloed op de vruchtbaarheid en melkproductie (Lindberg, 2003). Uitscheiding van het virus 

gebeurt intermitterend vanaf de vierde of vijfde dag na infectie tot ongeveer de vijftiende dag en 

gebeurt via alle excreties en secreties (Houe et al., 2006). Na een drietal weken bouwt het lichaam 

virusspecifieke antistoffen aan. Na ongeveer twaalf weken wordt een plateau bereikt (Sandvik, 2005). 

Wanneer een infectie wel klinisch verloopt wordt de ziekte aangeduid als BVD (Baker, 1995). Anorexie, 

depressie, oog –en neusvloei, diarree en een voorbijgaande koorts zijn frequent voorkomende 

symptomen. In deze casus had het vrouwelijke rund alle bovenstaande symptomen behalve de 

oogvloei. Het kalf had eveneens anorexie, depressie, koorts en diarree. In ernstige gevallen kunnen 

ook erosies in de mondholte worden waargenomen. Naast deze symptomen kan BVDV ook een 

leukopenie en trombocytopenie veroorzaken door aantasting van de leukocyten en trombocyten ter 

hoogte van het beenmerg. Beide dieren hadden in deze casus een duidelijke leukopenie en 

trombocytopenie. Door de aantasting van de witte bloedcellen ontstaat een immunosuppressie 

waardoor secundaire infecties makkelijker kunnen aanslaan. Zo staat BVDV bekend als gangmaker 

voor secundaire respiratoire aandoeningen. Het kalf werd bij de eigenaar thuis behandeld voor een 

longontsteking. Door de aantasting van de bloedplaatjes kunnen op verschillende plaatsen in het 

lichaam bloedingen ontstaan. Bloederige diarree, epistaxis, petechiale bloedingen op de mucosae en 

bloedingen uit injectieplaatsen zijn mogelijke symptomen (Baker, 1995). In dit geval waren bij de koe 

een licht bloederige neusvloei en bloedingen uit injectieplaatsen in de hals waarneembaar. In ernstige 

gevallen spreekt men van het hemorrhagisch syndroom. Hierbij ontstaan er erge bloedingen met een 

hoge mortaliteit tot gevolg. BVDV type 2 wordt verantwoordelijk geacht voor dit syndroom (Ridpath et 

al., 1994).  

Wanneer een drachtige koe geïnfecteerd wordt, ontstaat een verticale overdracht van BVDV naar de 

foetus. Transplacentaire infecties kunnen aanwezig zijn zelfs wanneer de koe geen symptomen 

vertoont (Shoemaker et al., 2009). Het drachtstadium en het biotype bepalen grotendeels wat er 

nadien gebeurt. Zo kunnen infecties met het ncp en het cp biotype de placenta passeren en foetale 

sterfte veroorzaken. Enkel het ncp biotype zal echter het ontstaan van PI dieren in de hand werken 

(Fray et al., 2000). Wanneer een drachtige koe geïnfecteerd wordt met het ncp biotype voordat de 

foetale ontwikkeling van het immuunstelsel voltooid is dan kan een persisterende infectie bij het kalf 

ontstaan. Het virus nestelt zich immers in het immuunstelsel tijdens de immuuneducatie, wat leidt tot 

een immunotolerantie. Het kalf herkent het virus als lichaamseigen en zal geen antistoffen tegen het 

BVDV aanmaken (Shoemaker et al., 2009). Bovendien zal het kalf levenslang grote hoeveelheden 

virus uitscheiden. Wanneer een PI dier geïnfecteerd wordt met een antigenisch gelijkend cp biotype 

dan ontstaat MD (Ridpath et al., 1991). Meestal gebeurt dit bij dieren jonger dan twee jaar, hoewel 

sommige PI dieren veel langer kunnen blijven leven. De symptomen van acute MD bestaan uit koorts 

(40,5 tot 41°), depressie, anorexie en een verhoogde pols –en ademhalingsfrequentie. Een profuse, 
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waterige tot bloederige diarree kan eveneens aanwezig zijn, maar sterfte voor het ontstaan van 

diarree kan voorkomen. De ziekte leidt altijd tot de dood. Multiple erosies en bloedingen op 

verschillende mucosae kunnen waargenomen worden (Baker, 1995). Infectie van de foetus op een 

later tijdstip van de dracht kan aanleiding geven tot abortus of congenitale afwijkingen. In het 

merendeel van de gevallen ondergaat het kalf echter een transiënte infectie, waarna het antistoffen 

opbouwt en als normale kalf geboren wordt (Shoemaker et al., 2009). 

2.3.3. Diagnose 

 

Voor de diagnose van een BVD-infectie zijn verschillende diagnostische testen beschikbaar. Deze 

kunnen in twee grote groepen worden onderverdeeld. Enerzijds zijn er de testen die het BVD virus zelf 

detecteren en anderzijds kunnen ook de virusspecifieke antistoffen worden aangetoond (Houe et al., 

2006).  Algemeen kan worden aangenomen dat de sensitiviteit en specificiteit van deze testen hoog 

zijn. Toch zijn deze testen niet onfeilbaar. Zo variëren de voor –en nadelen van de diagnostische 

testen afhankelijk van de situatie waarin ze gebruikt worden. Als voorbeeld kan de detectie van PI 

dieren in hun eerste levensmaanden genomen worden. Virus detectie van deze persisterende 

uitscheiders op twee, drie maanden leeftijd zal een lage sensitiviteit hebben door de aanwezigheid 

van interferende colostrale antistoffen (Saliki en Dubovi, 2004). In deze casus werd het stierkalf bij 

aankomst op het bedrijf getest op BVDV met een AgElisa in het kader van het aankoopprotocol van 

DGZ. De uitslag van dat onderzoek was negatief, hoewel een nieuw onderzoek op de faculteit een 

positief resultaat opleverde en dus een BVD-infectie aantoonde. 

Buiten het aantonen van het virus of antistoffen tegen het virus, kan een algemeen bloedonderzoek 

ook een waardevol hulpmiddel zijn voor de diagnose van BVD. Zo vertoont de hematologie dikwijls 

een leukopenie en trombocytopenie (Corapi et al., 1989). Bij de witte bloedcellen worden vooral 

lymfocyten aangetast zodat er dikwijls een lymfopenie aanwezig is. Vaak is er echter ook een 

neutropenie gelijktijdig aantoonbaar (Cortese et al., 1998). In deze casus was er tweemaal een 

duidelijke leukopenie en trombocytopenie zichtbaar. Bij het rund was er een duidelijke procentuele 

daling zichtbaar van het aantal lymfocyten. Het aantal neutrofielen was procentueel gestegen, hoewel 

dit evengoed een relatieve stijging kon zijn.  

Virus detectie 

In het geval van een acute infectie kan BVDV ongeveer vier tot acht dagen na de initiële blootstelling 

worden gedetecteerd (Goens, 2002). Voor de detectie van virus zijn een viertal testen beschikbaar. 

Eerst en vooral kan levend virus worden aangetoond door middel van virusisolatie. Hierbij worden 

celculturen geïnoculeerd met virus en enkele dagen later geëvalueerd met behulp van 

immunofluorescentie of immunoperoxidase. Deze test heeft een zijn zeer hoge betrouwbaarheid. Hij 

wordt dan ook vaak als referentietest beschouwd (Sandvik, 2005). Door middel van titratie is het 

mogelijk de hoeveelheid virus kwantitatief te bepalen. Het biotype van BVDV bepalen kan enkel door 

middel van virusisolatie (Goens, 2002). Wanneer de te bestuderen stalen niet optimaal zijn, verliest 
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deze test echter snel aan sensitiviteit. Bovendien zijn er faciliteiten noodzakelijk voor het kweken van 

celculturen en strenge kwaliteitscontroles om zeker te zijn dat deze celculturen en alle andere 

gebruikte materialen vrij zijn en blijven van BVDV of antistoffen tegen BVD (Houe et al., 2006). Voor 

de detectie van BVDV antigen kan ook gebruik gemaakt worden van Enzyme-linked immunosorbent 

assays (Elisa-test). Deze test steunt op een kleurreactie gemeten als optische densiteiten (OD-

waarden). De AgElisa heeft een zeer hoge sensitiviteit en specificiteit. Bovendien is hij redelijk 

goedkoop, snel ui te voeren en is er geen nood aan celculturen zoals bij de virusisolatie (Sandvik, 

2005). In deze casus werden alle bloedstalen die genomen werden getest door middel van AgElisa. 

Een derde en steeds frequenter gebruikte techniek steunt op de detectie van BVDV antigen op 

huidmonsters door middel van Elisa of immunohistochemie. De test is zeer praktisch omdat het 

aanbrengen van het oornummer bij het pasgeboren kalf en het nemen van het huidstaal 

gecombineerd kan worden (Kuhne et al., 2005). De test is zeer waardevol in het detecteren van hoge 

virus –of antigentiters bij PI-dieren. Bovendien is er bij deze test geen interferentie van colostrale 

antistoffen (Brodersen, 2004). Tot slot kan ook RNA van BVDV worden aangetoond door middel van 

Reverse transcriptase-polymerase chain reaction (RT-PCR). Ook deze test heeft een hoge sensitiviteit 

waardoor hij kan ingezet worden voor het testen van stalen die potentieel lage hoeveelheden virus 

bevatten, zoals tankmelk, gepoolde serum -of plasmastalen of ander biologisch materiaal (Munoz-

Zanzi et al., 2000). Door meerdere stalen te poolen worden de kosten gedrukt. Indien een pool positief 

test voor BVDV worden alle afzonderlijke stalen van die pool opnieuw getest met een AgElisa (Fulton 

et al., 2009). RT-PCR wordt tevens gebruikt voor het bepalen van het genotype (Ridpath et al., 1994). 

Voor de diagnose van BVD is genotypering echter overbodig aangezien zowel type 1 als type 2 BVDV 

een asymptomatische tot zeer ernstige ziekte kan veroorzaken (Goens, 2002).  

Antistof detectie 

De meest gebruikte testen voor antistof detectie zijn de virusneutralisatie test (VNT) en de Elisa. De 

VNT steunt op de inhibitorische werking van antistoffen op de virusvermeerdering in celculturen. De 

hoeveelheid antistoffen zijn ook hier te bepalen door middel van titratie. Net als bij de virusisolatie zijn 

de gepaste faciliteiten en veiligheidsprotocols noodzakelijk. Dat maakt dat deze test duur en 

arbeidsintensief is. In Europa wordt hij echter frequent gebruikt als referentietest (Sandvik, 2005). De 

Elisa test wordt zeer dikwijls gebruikt voor de detectie van BVD antistoffen. Hij is snel en goedkoop en 

ondervindt geen hinder van de hierboven vermelde nadelen. De OD-waarden kunnen zelfs 

semikwantitatief worden geïnterpreteerd (Graham et al., 1997). 

Detectie van een PI dier 

Bij vermoeden van een PI dier wordt een eerste maal bloed genomen voor het aantonen van BVDV 

antigen. Indien die uitslag positief is, wordt een tweede bloedstaal genomen ongeveer drie weken na 

de initiële test. Als het tweede staal opnieuw positief test voor virus wordt aangenomen dat het dier 

persisterend geïnfecteerd is. Bij een acute infectie zou het virus immers na enkele weken reeds 

verwijderd zijn uit het lichaam (Fulton et al., 2006). Deze manier wordt frequent in de praktijk 

toegepast om PI dieren te detecteren. Bij het stierkalf werd na de eerste positieve uitslag een tweede 
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bloedstaal genomen met een tweetal weken tussentijd. Die laatste test was negatief zodat er 

geconcludeerd werd dat het om een transiënte infectie ging en niet om een persisterende infectie. Een 

tweede, theoretische methode voor het bepalen van een PI dier is het aantonen van seronegativiteit in 

combinatie met de isolatie van een ncp biotype bij het dier. Het is echter mogelijk dat een PI dier toch 

seropositief is en dus antistoffen bezit tegen BVDV. Dit kan wanneer een PI dier geïnfecteerd wordt 

met BVDV dat antigenisch duidelijk verschilt van het persisterende BVDV. Het immuunsysteem 

reageert dat op de nieuwe infectie en maakt antistoffen aan tegen de heterologe stam zoals in een 

normale situatie (Collins et al., 1999). In theorie is het eveneens mogelijk een rund met MD te 

diagnosticeren op deze manier. Een seronegatief dier in combinatie met een cp biotype duidt op MD 

(Goens, 2002).  

2.3.4. Controle en bestrijding 

 

BVDV is endemisch in de meeste landen waar aan rundveeteelt wordt gedaan en geen systematische 

controle wordt uitgevoerd. De economische verliezen ten gevolge van BVDV kunnen daarbij zeer 

hoog oplopen (Houe, 2003). Zo berekenden Gunn et al. (2004) dat voor vleesvee BVD een verlies tot 

54 euro per koe per jaar kan betekenen. Stilaan komt hierdoor het besef dat controle en bestrijding 

van BVDV een prioriteit wordt voor de veeteelt in de nabije toekomst. 

De controle en bestrijding van BVDV bestaat uit drie opeenvolgende peilers. Ten eerste moet een 

BVD status bepaald worden van het bedrijf. Indien BVDV (PI dieren) op het beslag wordt gedetecteerd, 

moeten de geïnfecteerde dieren geïdentificeerd en geëlimineerd worden. Tot slot is een continue 

monitoring nodig om het bedrijf vrij van BVDV te houden. Daarnaast is een cruciale rol weggelegd 

voor de bioveiligheid. Nieuwe insleep van de ziekte moet vermeden worden. Indien dat niet gebeurt 

dan zal bovenstaand plan naar alle waarschijnlijkheid niet het gewenste resultaat halen (Houe et al., 

2006). Als kers op de taart kan eventueel nog gevaccineerd worden tegen BVD, maar dit dient zeker 

niet ter vervanging van bovenstaande maatregelen. 

BVD status bepalen 

Om een idee te krijgen of BVDV op het bedrijf circuleert, is het nodig om een aantal stalen te testen 

van individuen die representatief zijn voor het koppel waartoe ze behoren. Hiermee wordt vermeden 

dat alle dieren afzonderlijk worden getest. Meestal worden een aantal dieren individueel getest, ofwel 

worden de stalen (serum/plasma of melk) gepooled alvorens ze te testen. Voor de detectie van BVDV 

op een melkveebedrijf kan men de tankmelk testen op antistoffen of een jongveevenster uitvoeren. Op 

een vleesveebedrijf is een jongveevenster een goede methode om de BVD status te bepalen (Houe et 

al., 2006). Testen van de tankmelk met behulp van een AsElisa is een eenvoudige manier om een 

goed idee te krijgen of BVDV circuleert op het bedrijf. Hoge OD waarden zijn gecorreleerd aan een 

hoge prevalentie van seropositieve dieren, zoals aangetoond in de Zweedse studie van Niskanen 

(1993). Een hoge prevalentie van seropositieve dieren is dan weer indicatief voor de aanwezigheid 

van BVDV (PI dieren) op het bedrijf. Vals negatieve resultaten (lage sensitiviteit) kunnen occasioneel 
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optreden wanneer er maar enkele dieren zijn die geseroconverteerd hebben. Dit kan bijvoorbeeld bij 

een recente infectie. Een herhaling van de test enkele maanden later verhelpt dit probleem (Houe et 

al., 2006). Anderzijds zijn vals positieve resultaten (lage specificiteit) mogelijk wanneer de aanwezige 

PI dieren nog maar recentelijk uit het koppel zijn verwijderd. Meestal duurt het enkele jaren alvorens 

het niveau van de antistoffen in de tankmelk significant gedaald is (Houe, 1999). Jongvee 

daarentegen is enkele maanden na het verwijderen van het laatste PI dier al seronegatief wanneer de 

colostrale antistoffen uit het lichaam zijn verdwenen. Jongvee tussen acht maanden en een jaar testen 

op antistoffen is een uitstekende methode om een idee te krijgen of BVD op het bedrijf circuleert. Deze 

test noemt men het jongveevenster. Meestal worden een vijftal dieren getest. Wanneer drie of meer 

dieren positief zijn voor antistoffen wordt aangenomen dat het virus circuleert op het bedrijf. Het is wel 

belangrijk dat de gekozen dieren representatief zijn voor het koppel. Zo zullen aangekochte dieren 

een vals beeld geven van de BVD status van het bedrijf wanneer zij worden opgenomen in het 

jongveevenster (Houe et al., 2006). Wanneer het jongveevenster gebruikt wordt op bedrijven waar 

gevaccineerd wordt voor BVD dan zal de antistoftiter toch significant hoger zijn wanneer er PI dieren 

in het koppel aanwezig zijn (Houe et al., 1995). In enkele gevallen kan men ook de tankmelk testen op 

virus door middel van RT-PCR. Dit zou van nut kunnen zijn bij een transiënte infectie of in de 

zeldzame gevallen dat een PI dier ouder wordt dan twee jaar en melk produceert (Houe et al., 2006).  

Identificatie BVDV positieve dieren 

Wanneer de aanwezigheid van PI dieren wordt aangetoond met behulp van een jongveevenster of de 

melktanktest dan is de volgende stap het identificeren en verwijderen van deze dieren. Een eerste 

mogelijkheid is het testen van het jongvee ouder dan drie maanden om te zien of ze persisterend 

geïnfecteerd zijn (tweemaal testen op virus met 3 weken tussentijd). Kalveren jonger dan drie 

maanden worden getest wanneer ze de leeftijd van drie maanden bereiken. Daarna hoeven enkel de 

moeders getest te worden van de viruspositieve kalveren en de koeien die geen kalf hadden. Immers, 

een kalf dat geen PI dier is, zal ook geen PI moeder hebben. In deze casus werd bij het kalf een 

transiënte infectie vastgesteld, waaruit geconcludeerd kon worden dat zijn moeder niet persisterend 

geïnfecteerd was. Ook het rund had dus een transiënte BVD-infectie opgelopen. Deze methode 

vereist wel een uitstekende identificatie en administratie vanwege de veehouder. Deze methode heeft 

eveneens als nadeel dat er geen serologische informatie van de individuele dieren gekend is. (Houe 

et al., 2006). Een alternatieve methode bestaat er in eerst het hele koppel te screenen voor antistoffen 

en vervolgens enkele die dieren te testen voor virus die seronegatief waren. Hierbij moet er wel 

rekening gehouden worden dat sommige PI dieren toch seropositief zijn wanneer ze geïnfecteerd 

werden met een heterologe stam van BVDV (Collins et al., 1999).  

Continue monitoring 

Na het verwijderen van het laatste PI dier is het noodzakelijk het koppel te blijven monitoren om 

nieuwe infecties voor te zijn. Zo moeten alle kalveren, geboren binnen het jaar na het verwijderen van 

het laatste PI dier, getest worden op virus. Het is mogelijk dat de drachtige koeien nog geïnfecteerd 

werden op het moment dat de PI dieren nog niet verwijderd waren van het bedrijf. De duur van deze 



18 
 

   

maatregel is cruciaal voor succes (Houe en Palfi, 1993). Daarnaast dienen ook halfjaarlijkse 

jongveevensters genomen te worden om insleep van een nieuwe infectie tijdig te herkennen. Het 

gebruik van de tankmelk is op deze moment geen goede methode meer aangezien de antistoffen 

meerdere jaren aanwezig blijven (Houe, 1999). 

De eerste systematische eradicatieprogramma’s voor BVDV werden in 1993-1994 geïntroduceerd in 

Denemarken (Bitsch et al., 2000), Finland (Rikula et al., 2005), Noorwegen, Zweden en de Shetland 

eilanden (Synge et al., 1999). Oorspronkelijk begonnen deze als vrijwillige programma’s, maar 

gaandeweg werden ze verplicht. Hoewel de initiële prevalentie van PI dieren in de Scandinavische 

landen sterk varieerde, heeft het voor alle landen ongeveer 10 jaar geduurd om de finale fase van het 

programma te bereiken (Rikula et al., 2005). Deze programma’s werken volgens een zelfde principe. 

Eerst wordt een onderscheid gemaakt tussen niet geïnfecteerde en geïnfecteerde koppels. De niet 

geïnfecteerde koppels worden gemonitord en gecertificeerd. De geïnfecteerde worden virusvrij 

gemaakt door middel van eradicatie. Het gebruik van vaccins is verboden (Lindberg et al., 2006). Om 

de BVD status te bepalen wordt met behulp van een Elisa antistoffen gedetecteerd in de tankmelk of 

in het serum van enkele specifiek gekozen dieren. In 1997 startte in Oostenrijk een regionaal 

programma dat in 2004 uitgebreid werd voor het hele land (Rossmanith et al., 2005). Ook hier is het 

gebruik van vaccins verboden. In Zwitserland is sinds 2008 een eradicatieprogramma van start om op 

korte tijd het land vrij te maken van BVDV. Alle dieren werden hierbij getest op virus door middel van 

ELISA of RT-PCR op zogenaamde ear-notches, waarbij de persisterend geïnfecteerde dieren werden 

geslacht (Zimmerli et al., 2009). Tot slot werden ook in Duitsland (Gaede et al., 2003), Italië (Ferrari et 

al., 1999), Nederland (Moen et al., 2005) en Frankrijk (Viet et al., 2005) reeds regionale programma’s 

opgestart. In de overige Europese landen, waaronder ook in België, gebeurt de bestrijding van BVD 

op vrijwillige basis. 
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3. Discussie 

 

3.1. Chronologie casus 

 

De koe en haar kalf werden naar verluidt eind januari samen aangekocht door een veehouder van een 

klein bedrijf. Acht dagen later, op 5 februari, werden ze opnieuw samen doorverkocht aan een 

handelaar. Het vrouwelijke rund werd door de nieuwe eigenaar aangehouden om af te mesten, maar 

het stierkalf werd enkele dagen later, vermoedelijk op 9 februari, al weer verkocht. 

Het vrouwelijke rund zou bij de eerste eigenaar, waar de dieren naar verluidt dus maar acht dagen 

verbleven, al in minder goede conditie zijn geweest en een verminderde eetlust gehad hebben. Bij de 

verkoop werd de nieuwe veehouder echter gerustgesteld dat alles opnieuw in orde was. Toch had de 

handelaar de indruk dat het rund van bij aankoop een verminderde eetlust had. Twee dagen na 

aankoop, op 7 februari, kreeg het rund de symptomen zoals in de casus beschreven. Een week later, 

op 15 februari, werd het dier door de handelaar aangeboden in de faculteit diergeneeskunde om tot 

een diagnose te komen. Een dag later werd het dier geëuthanaseerd omwille van de ongunstige 

prognose. De diagnose van BVD werd bevestigd door BVDV AgElisa. Later werd ook nog BVDV 

geïsoleerd uit de milt, het rectum en de slokdarm van het rund. Op dat moment was een onderscheid 

tussen een transiënte en een persisterende infectie niet te maken. Pas nadat bij het kalf een 

transiënte infectie werd vastgesteld, kon voor het vrouwelijk rund besloten worden dat het geen 

persisterend geïnfecteerd dier was. 

 



20 
 

   

Het stierkalf kwam op 9 februari aan op zijn nieuwe beslag en vertoonde vrijwel onmiddellijk 

symptomen van een respiratoire aandoening. Het dier werd hiervoor behandeld door de eigen 

dierenarts. Daarenboven vertoonde het kalf, net als zijn moeder, een verminderde eetlust en gaf het 

een suffe indruk. Bij aankoop werd een aankoopprotocol uitgevoerd, dat negatief bleek te zijn voor 

BVDV AgElisa op serum. Op 15 februari kreeg het kalf plots waterige diarree en werd besloten het 

dier te hospitaliseren. Daar werd op 24 februari bloed genomen voor een nieuwe BVDV AgElisa op 

ongestold bloed en ditmaal was de uitslag positief. Een nieuwe test op 8 maart was negatief voor 

BVDV Ag zodat de diagnose van een transiënte infectie werd bevestigd.  

3.2. Conclusies en adviezen 

 

Aangezien dat het vrouwelijk rund reeds symptomen vertoonde toen ze werd aangekocht door de 

handelaar is het mogelijk dat het rund reeds bij de eerste veehouder besmet werd. Het is evenwel ook 

mogelijk dat het rund kort daarvoor reeds besmet was voordat de eerste veehouder het rund had 

aangekocht. Het kalf daarentegen vertoonde pas symptomen op zijn nieuwe beslag nadat het door de 

handelaar werd verkocht. Opmerkelijk is wel dat het aankooponderzoek naar BVDV op 9 februari van 

het kalf negatief was. Dit toont aan dat geen enkele test onfeilbaar is, hoewel de diagnostische testen 

voor BVDV als zeer betrouwbaar worden bestempeld. Uitslagen van laboratoriumonderzoeken 

moeten bijgevolg steeds kritisch beoordeeld worden. In dit geval is het mogelijk dat het kalf reeds 

geïnfecteerd werd bij de handelaar (allicht door zijn moeder), maar dat er nog niet genoeg virus 

circuleerde om gedetecteerd te worden door de AgElisa van het aankoopprotocol. Dit is mogelijk 

indien de infectie zeer recent had plaatsgevonden. Immers, een acute infectie is pas na enkele dagen 

aantoonbaar. Het veelvuldig transport kan echter de uitlokkende factor geweest zijn waardoor de 

ziekte alsnog klinisch werd na de staalname. Tot slot kan nog vermeld worden dat de tussentijd tussen 

de twee bloedonderzoeken naar BVDV op de kliniek aan de korte kant was. Normaal gezien wordt het 

tweede bloedstaal drie weken na het eerste genomen, terwijl dat in dit geval slechts een tweetal 

weken was. Voor het aantonen van een koopvernietigend gebrek was dit echter geen probleem, 

aangezien enkel persisterend geïnfecteerde dieren als koopvernietigend worden beschouwd. Om bij 

het vrouwelijk rund een persisterende infectie – en dus een koopvernietigend gebrek – vast te stellen, 

had het dier in leven gehouden moeten worden en drie weken nadien nogmaals getest worden. 

Nadien werd echter duidelijk dat het rund eveneens een transiënte infectie had doorgemaakt. 

Aangezien de drie verschillende veehouders in contact zijn gekomen met BVD is het wijselijk dat op 

deze drie bedrijven een controle en een eventuele eradicatie voor BVDV wordt doorgevoerd. 

Aangezien het eerste bedrijf van beperkte omvang is en er hier zeker circulatie van virus zich heeft 

voorgedaan, is het aangewezen om hier alle dieren te testen op BVD-virus en nadien de positieve 

dieren te elimineren. Indien het vrouwelijk rund op dit bedrijf werd geïnfecteerd, is de kans reëel dat op 

dit bedrijf een PI dier aanwezig is. Voor de handelaar is het uiteraard minder evident om helemaal vrij 

van BVDV te zijn en blijven. Een blijvende waakzaamheid is noodzakelijk om de insleep te 

minimaliseren. Indien het vrouwelijke rund echter in contact is gekomen met andere drachtige koeien 
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van de handelaar is wijselijk deze te testen van zodra ze geboren zijn. De kans bestaat immers dat 

door deze kortstondige viruscirculatie PI dieren ontstaan. Hetzelfde geldt voor de laatste veehouder. 

Het mannelijk kalf heeft mogelijks virus verspreidt over het bedrijf. Indien het kalf in contact is 

gekomen met drachtige dieren, moeten de kalveren van deze runderen zeker getest worden van 

zodra ze geboren zijn. In afwachting van de uitslag dienen de dieren in quarantaine geplaatst te 

worden. Kort voor de aankoop van het kalf had de veehouder nog een jongveevenster laten uitvoeren. 

De uitslag van die steekproef was negatief zodat er vermoedelijk geen BVDV op het bedrijf circuleerde. 

Door de komst van het besmet kalf kan dit mogelijks veranderd zijn. Een strikte monitoring door 

middel van jongveevensters om de zes maanden is absoluut aan te raden om een eventuele 

besmetting snel te detecteren en te elimineren. 
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