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SAMENVATTING 

In deze masterproef wordt een klinische casus besproken over een vrouwelijk Belgisch Witblauw kalf van 5 

maanden oud met zenuwsymptomen dat op de faculteit diergeneeskunde aangeboden werd. Het dier was 

afkomstig van een bedrijf dat al vaker te kampen had met zenuwsymptomen bij andere kalveren. Momenteel 

was het het enige dier dat klinische symptomen vertoonde op het bedrijf. Het rantsoen bestond uit graskuil, 

1 kilogram krachtvoer en geweekte pulp. Het dier was thuis als eens behandeld met dexamethasone, 

enrofloxacine, gentamycine, vitamine B en tilmicosine. Op klinisch onderzoek waren niet meteen afwijkingen 

te bemerken, buiten tachycardie. Op basis van de anamnese en de symptomen werd dan een specifiek 

klinisch onderzoek van het zenuwstelsel uitgevoerd. Neurologisch onderzoek toonde centrale blindheid 

(negatieve dreigreflex en positieve pupilreflex), een gestoorde proprioceptie ter hoogte van de voorpoten 

en evenwichtsstoornissen aan. Het dier kon moeilijk stappen en had moeite om rechtop te blijven staan. Ze 

vertoefde preferentieel in sternale decubitus. Het dier werd behandeld met vitamine B, natriumpenicilline, 

meloxicam, enrofloxacine en procaïnebenzylpenicilline. Op stal werden ook cirkelgang en headpressing 

vastgesteld. Na 11 dagen therapie was er een duidelijke verbetering in de toestand van het kalf en mocht 

ze naar huis. Ze is wel permanent blind gebleven. De waarschijnlijkheidsdiagnose van 

polioencephalomalacie werd gesteld aan de hand van de symptomen en de positieve respons op de 

behandeling met vitamine B.  

Als conclusie van de literatuurstudie is het sterk aan te raden runderen met zenuwsymptomen te 

behandelen met hoge dosissen vitamine B1, omdat dit een niet-specifiek beschermend effect zou hebben 

op de hersenen. Praktisch is dit niet altijd even gemakkelijk, omdat de beschikbare preparaten onvoldoende 

vitamine B1 bevatten, waardoor men moet grijpen naar magistrale bereidingen.   

Sleutelwoorden: Polioencephalomalacie – Thiamine – Zwavel – Necrose – Centrale 

Zenuwstoornissen 
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1. INLEIDING 

Polioencephalomalacie (PEM), ook wel cerebrocorticale necrose genoemd, is een neurologische 

aandoening van het centrale zenuwstelsel, die vaak bij jonge herkauwers wordt gezien en die typisch het 

centraal zenuwstelsel aantast. De ziekte wordt gekarakteriseerd door focale necrose van de cerebrale 

cortex en kan ook bij andere diersoorten voorkomen (Robert et al., 1974; McAllister et al., 1992; Gould, 

1998; Kul et al., 2006; Rachid et al., 2011). De naam polioencephalomalacie is een beschrijvende term voor 

de histologische veranderingen die men kan waarnemen bij aangetaste dieren. Het betekent letterlijk 

verzachting of necrose (malacie) van de grijze stof (polio) van de hersenen (encephalo) (Gould, 1998; Smith 

et al., 2009; Amat et al., 2013). Verschillende oorzaken kunnen aan de basis van deze aandoening liggen, 

waaronder een tekort aan thiamine (vitamine B1) en een te hoge zwavel opname de belangrijkste zijn. Ook 

loodintoxicatie en waterrestrictie of natriumintoxicatie kunnen aanleiding geven tot PEM (Low et al., 1996; 

Gould, 1998; Kul et al., 2006; Rachid et al., 2011). 

PEM kan zich zowel acuut als subacuut gaan manifesteren. Typische ziekteverschijnselen die samengaan 

met deze aandoening zijn blindheid, proprioceptiestoornissen, evenwichtsstoornissen, cirkelgang, 

nystagmus, ataxie, opisthotonus, convulsies, spiertremoren, decubitus en uiteindelijk de dood (Markson et 

al., 1972; Harmeyer et al., 1989; Cebra et al., 2004; Kul et al., 2006; Rachid et al., 2011).  

Polioencephalomalacie moet onderscheiden worden van andere veel voorkomende zenuwstoornissen bij 

runderen, waarvan de belangrijkste listeriose, hypomagnesiëmie, enterotoxemie (focale symmetrische 

encephalopathie), hepatoencephalopathie en diverse intoxicaties zijn (Rachid et al., 2011). De diagnose 

kan men stellen aan de hand van de anamnese, symptomen, diagnostische therapie met thiamine, autopsie, 

histologie en biochemische analyses (Rachid et al., 2011). De behandeling hangt af van de oorzaak van 

PEM.  

Onder praktijkomstandigheden is het niet steeds eenvoudig om om te gaan met een rund met neurologische 

symptomen. Dit heeft in het bijzonder te maken met de gebrekkige diagnostische middelen die er 

voorhanden zijn. Na confrontatie met zenuwsymptomen wordt er in de praktijk zeer vaak gegrepen naar 

antibiotica om te behandelen, ook al is men niet zeker van een infectieuze aandoening. Bovendien, gezien 

de ernst van de symptomen, wordt nogal vaak voor derde keuze producten gekozen, zoals fluoroquinolones 

en cefalosporines. Bovendien is er geen geregistreerde behandeling specifiek voor polioencephalomalacie 

voorhanden en bevatten commerciële vitaminepreparaten onvoldoende thiamine om de patiënt terug te 

gaan behandelen. 

In deze masterproef wordt een geval van polioencephalomalacie beschreven bij een kalf. In de 

literatuurstudie wordt dieper ingegaan op de verschillende oorzaken van PEM, de symptomen, die PEM 

kunnen gaan onderscheiden van andere aandoedingen, en de diagnostische en therapeutische 

mogelijkheden die beschikbaar zijn. 
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2. CASUSBESCHRIJVING 

2.1. SIGNALEMENT 

Deze casus betreft een vrouwelijk Belgisch Witblauw kalf van 6 maanden oud. Ze werd aangeboden omwille 

van zenuwstoornissen, waaronder blindheid, incoördinatie en proprioceptiestoornissen. 

2.2. ANAMNESE 

De klacht was dat het dier sinds enkele dagen niet meer wou eten en zenuwsymptomen vertoonde, waarvan 

blindheid de belangrijkste was. Vorig jaar werden er op hetzelfde bedrijf reeds drie gevallen met identieke 

symptomen waargenomen. Het eerste kalf is gestorven, het tweede kalf is genezen, maar is permanent 

blind gebleven en het laatste kalf werd behandeld op de kliniek en is volledig hersteld. Allen werden ze 

behandeld voor zowel listeriose als polioencephalomalacie. Het kalf dat binnengebracht is, was momenteel 

het enige dier met symptomen op het bedrijf. Ze had recent diarree gehad en was nu blind. De dierenarts 

had het kalf de eerste dag al behandeld met rapidexon® (dexamethasone, Eurovet Animal Health BV, 

Bladel, Nederland), baytril® (enrofloxacine, Bayet BV, Diegem, België), gentamycine en Vitamine B-

complex. De tweede dag met gentamycine, micotil® (tilmicosine, Eli Lilly Benelux NV, Brussel, België) en 

Vitamine B-complex en de derde dag met gentamycine en Vitamine B-complex. Wegens geen beterschap, 

heeft de dierenarts hen doorgestuurd naar de faculteit. De eigenaar voedert zijn kalveren graskuil, 1 

kilogram krachtvoer en geweekte pulp.  

2.3. KLINISCH ONDERZOEK 

Bij het algemeen klinisch onderzoek bedroeg de ademhaling 32 keer per minuut (15-40 keer per minuut) en 

de pols 120 slagen per minuut (60-80 slagen per minuut). De temperatuur was 38,7°C (38,0-39,5°C). 

Het kalf vertoonde een costo-abdominale ademhaling. Verder was de pols goed geslagen, zette de vena 

jugularis goed op en waren de mucosae mooi roze met een capillaire vullingstijd van minder dan 2 

seconden. De huidturgor en de lendereflex waren ook normaal.  

Het hart klonk op auscultatie zowel links als rechts normaal. Bij auscultatie van het abdomen waren er zowel 

links als rechts gedaalde darmgeluiden. Ook waren er geen contracties van de pens te horen. Er was een 

bilaterale avulsie van de hoornen zichtbaar. Dit is waarschijnlijk gebeurd tijdens het transport.  

Neurologisch onderzoek toonde een gestoorde proprioceptie aan, voornamelijk ter hoogte van de voorpoten 

(Figuur 1). De sensitisatie, getest aan de hand van de terugtrekreflexen, waren wel normaal. De dreigreflex 

was negatief, maar de pupilreflex was positief. Aangezien er blindheid aanwezig is, maar de pupilreflexen 

normaal zijn, wijst dit op centrale blindheid. De ooglidreflex was positief.  

Er was ook een gestrekte pas vooraan zichtbaar en het hoofd werd hoog gedragen. Het kalf had duidelijk 

evenwichtsstoornissen en had moeite om te stappen en recht te blijven staan (Figuur 2). Eenmaal in zijn 

stal aangekomen, vertoonde het dier duidelijke headpressing en cirkelgang (Figuur 3). 
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Figuur 1 gestoorde proprioceptie linker voorpoot. Figuur 2 Het dier had moeite om recht te blijven 
staan en vertoonde een onfysiologische houding van 
de achterbenen. 

 

Figuur 3 Head pressing. 
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2.3.1. Bloedonderzoek 

De resultaten van het bloedonderzoek worden weergegeven in tabel 1.  

Tabel 1 Resultaten van het bloedonderzoek met de bijhorende referentiewaarden 

 Waarden patiënt Referentiewaarden 

pH 7,418 7,35-7,45 

pCO2 32,7 mmHg 35-45 mmHg 

HCO3- 20,6 mmol/L 25-30 mmol/L 

Hematocriet 28% 25%-35% 

Base Excess (BE) -3,2 meq/L -5 - +5 meq/L 

Glucose 91 mg/dl 60-80 mg/dl 

Natrium 141 mmol/L 132-152 mmol/L 

Kalium 3,25 mmol/L 3,5-4 mmol/L 

Calcium 1,09 mmol/L 1,0 mmol/L 

Chloor 109 mmol/L 100 mmol/L 

Er waren geen grote afwijkingen te bemerken op het bloedonderzoek. De kalium-, pCO2- en HCO3-gehaltes 

lagen iets lager dan de referentiewaarden. De glucose- en chloorgehaltes lagen dan net weer iets boven 

de referentiewaarden.  

2.3.2. Urineonderzoek 

Magnesiumgehalte werd bepaald in de urine en dit was 2,17 mmol/L. De norm is dat magnesium boven 0,8 

mmol/L moet liggen.  

2.4. DIFFERENTIAALDIAGNOSES 

Er zijn vele oorzaken van zenuwsymptomen bij kalveren. Op basis van het klinisch onderzoek werd het 

letsel gelokaliseerd ter hoogte van de grote hersenen in het centrale zenuwstelsel. Er zijn verschillende 

infectieuze en niet infectieuze oorzaken van centrale zenuwstoornissen bij het kalf mogelijk.  

1. Polioencephalomalacie (PEM) is een metabole aandoening die bij herkauwers aanleiding kan 

geven tot zenuwsymptomen, doordat er necrose ontstaat van de corticale grijze stof. Vooral 

runderen tussen de 6 en 18 maanden zijn gevoelig voor deze aandoening. PEM kan verschillende 

oorzaken hebben, zoals thiaminedeficiëntie, hoge zwavel opname, zoutintoxicatie en 
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loodintoxicatie. Zouintoxicatie kon meteen uitgesloten worden omdat het natriumgehalte op 

bloedonderzoek normaal was en omwille van het vlotte herstel is loodintoxicatie ook minder 

waarschijnlijk. De symptomen kunnen zowel traag als vlug optreden en typische 

ziekteverschijnselen zijn zwakheid, depressie, speekselen, headpressing, blindheid en ataxie 

(Alves de Oliveira et al., 1996; Chiers, 2016). Soms kunnen er ook tremoren en een milde 

opisthotonus aanwezig zijn (Jensen et al., 1956; Markson et al., 1966; Markson et al., 1972; Cebra 

et al., 2004). Dit laatste was niet het geval bij deze casus. De kalveren van dit bedrijf krijgen een 

hoge hoeveelheid geweekte pulp in hun rantsoen aangeboden, wat dus aanleiding kan geven tot 

polioencephalomalacie. 

2. Listeriose wordt veroorzaakt door een grampositieve kiem, namelijk Listeria monocytogenes die 

ubiquitair aanwezig is in de omgeving (Low et al., 1997; Cooper et al., 1998; Guyot, 2011). Deze 

wordt voornamelijk oraal opgenomen, maar kan ook via inhalatie of de conjunctiva binnentreden. 

De belangrijkste oorzaak van opname is via gecontamineerd kuilvoeder. Na invasie van de orale 

mucosa, kan de kiem via de kopzenuwen opklimmen naar de hersenstam. Doordat de kiem via de 

kopzenuwen opklimt, is vaak een eerste symptoom uitval van de aangetaste kopzenuwen. Dit is 

niet het geval in deze casus. Later kunnen ook andere delen van het zenuwstelsel aangetast 

worden. Typische ziekteverschijnselen zijn anorexie, apathie, speekselen, cirkelgang, 

scheefhouden van de kop, headpressing, proprioceptie stoornissen en ataxie (Low et al., 1997; 

Cooper et al., 1998). Blindheid is echter een zeldzaam symptoom bij listeriose (Divers et al., 2008). 

Samen met het feit dat er geen kopzenuwen uitgevallen zijn, is het minder waarschijnlijk dat 

listeriose aan de oorzaak ligt van de neurologische symptomen bij dit kalf. 

3. Bacteriële meningitis bij kalveren wordt vaak veroorzaakt door gramnegatieve kiemen, zoals 

Escherichia coli en Salmonella sp., die een septicemie gaan veroorzaken. Soms kunnen ook 

grampositieve kiemen, zoals Streptococcus sp., een rol spelen in de ontwikkeling van een 

septicemie. Vooral kalveren die te weinig colostrum hebben gekregen of colostrum van slechte 

kwaliteit komen in aanmerking, omdat ze een te lage passieve immuniteit hebben. De inoculatie 

van bacteriën gebeurt voornamelijk langs orale weg of umbilicale weg (Divers et al., 2008). In dit 

geval is een bacteriële septicemie onwaarschijnlijk, omdat er geen koorts aanwezig was. Ook zou 

men bij een septicemie problemen verwachten ter hoogte van andere organen, wat in deze casus 

ook niet het geval was. 

4. Hypomagnesiëmie bij kalveren komt vaak voor wanneer de kalveren langere tijd alleen melk 

toegediend krijgen. Dit zorgt voor een onvoldoende diëtaire opname van magnesium (Mg) en kan 

leiden tot kopziekte bij herkauwers (Blaxter et al., 1954; Smith, 1956). Magnesium inhibeert de 

calcium gemedieerde neurotransmitter release. Typische ziekteverschijnselen zijn opisthotonus, 

ataxie, hypersensitiviteit, spiertremoren, ademhalingsmoeilijkheden, convulsies, collaps en 

uiteindelijk de dood (Blaxter et al., 1954; Smith, 1956; Deprez, 2014; Aiello et al., 2016). Blindheid 

is geen typisch symptoom van hypomagnesiëmie, daarom is het minder waarschijnlijk dat dit de 

oorzaak is van de neurologische symptomen. De diagnose kan men stellen aan de hand van 
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bloedonderzoek, waarop te merken is dat magnesium in het plasma <0,7 of <0,5 (Blaxter et al., 

1954; Deprez, 2014). Men kan ook magnesium gaan bepalen in de urine, zoals werd gedaan in 

deze casus. De resultaten gaven weer dat er geen sprake is van hypomagnesiëmie bij dit kalf. Ook 

kan men het bot gaan analyseren. Normaal bot heeft een calcium:magnesium ratio van 70:1, maar 

in kalveren met hypomagnesiëmie zal dit > 90:1 zijn. Wanneer de diagnose van hypomagnesiëmie 

gesteld is, moet men de kalveren zo snel mogelijk gaan behandelen. Dit kan men doen door 100 

ml van een 10% oplossing van Mgsulfaat subcutaan toe te dienen, gevolgd door perorale toediening 

van Mg oxide aan een dosis van 10g/dag (Aeillo et al., 2016). 

2.5. DIAGNOSE  

Hypomagnesiëmie werd uitgesloten door het urineonderzoek. De meest waarschijnlijke diagnose op basis 

van de klinische symptomen was PEM omwille van de blindheid en omdat er uitsluiting is van listeriose en 

meningitis. Men heeft geen bijkomende diagnostische testen uitgevoerd. Om de diagnose te stellen van 

PEM, kan men een diagnostische therapie instellen. Dit houdt in dat men het kalf gedurende enkele dagen 

gaat behandelen met vitamine B1. Als het daadwerkelijk om PEM gaat, dan zal het kalf spectaculair 

verbeteren in de eerste dagen na het instellen van de therapie.  

2.6. BEHANDELING 

Het dier werd behandeld met 5x106 IU Natriumpenicilline IV gedurende 5 dagen. Vanaf de zesde dag werd 

het dier behandeld met 15 ml duphapen® IM (Procaïnebenzylpenicilline, Zoetis Belgium s.a., Louvain-La-

Neuve, België) gedurende 6 dagen. Ondertussen had het kalf een longontsteking ontwikkeld, waardoor hij 

nog eens 3 dagen werd behandeld met 15 ml Nuflor® IM (florfenicol, Intervet International B.V., Boxmeer, 

Nederland). 

Een behandeling met vitamine B1 werd eveneens opgesteld om het zenuwherstel te ondersteunen. De 

eerste vijf dagen kreeg het kalf 4 gram vitamine B1 IV (opgelost in 20 ml natriumchloride aan 0,9%) 

toegediend en later op de dag 15 gram vitamine B1 per os, in de vorm van een pasta. Vanaf de zesde dag 

werd de dosis teruggeschakeld naar alleen nog maar 5 gram vitamine B1 per os en dit gedurende zes 

dagen. Ook werd de krachtvoer opname rustig terug opgebouwd.  

Het kalf werd eveneens behandeld met 5 ml metacam® IV (meloxicam, Boehringer Ingelheim Vetmedica 

GmbH, Ingemheim, Duitsland) gedurende 2 dagen. Op de vijfde dag heeft men ook 70 gram bicarbonaat 

IV toegediend. Bovendien heeft men een onderzoek van het pensvocht gedaan, waarbij de resultaten 

normaal waren. De pH was namelijk 7 (ref.: 6-7) en er was nog actieve flora op te merken. 

Na enkele dagen was er duidelijke beterschap in de toestand van het kalf. Ze is permanent blind gebleven, 

maar haar eetlust was terug normaal. Na 11 dagen op de kliniek te hebben gestaan, is ze terug naar huis 

gegaan.   
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3. LITERATUURSTUDIE 

3.1. POLIOENCEFALOMALACIE 

3.1.1. Etiologie 

Polioencephalomalacie (PEM), ook wel cerebrocorticale necrose genoemd, is een neurologische 

aandoening die frequent bij herkauwers voorkomt en die vooral het centrale zenuwstelsel aantast (Roberts 

et al., 1974). Polioencephalomalacie betekent letterlijk verzachting (malacie) van de grijze stof (polio) 

(Gould, 1998; Amat et al., 2013). PEM tast vooral jonge runderen aan tussen de leeftijd van 6 en 18 

maanden en wordt gekarakteriseerd door necrose van de corticale grijze stof (Roberts et al., 1974; Boyd et 

al., 1977; Harmeyer et al., 1989; Gould, 1998; Kul et al., 2006; Rachid et al., 2011; Amat et al., 2013). 

Verschillende oorzaken kunnen aan de basis liggen van deze aandoening: 

1. Een tekort aan thiamine is een belangrijke etiologische factor (Edwin et al., 1968; Horino et al., 

1994; Rachid et al., 2011; Amat et al., 2013). Dit kan veroorzaakt worden door bacteriën in de pens, 

zoals Bacillus thiaminolyticus en Clostridium sporogenes, die het enzyme thiaminase produceren 

en zo het thiamine gaan afbreken Ook bepaalde planten kunnen dit enzyme bevatten en zo een 

tekort gaan veroorzaken (adelaarsvaren). Een gestegen fecale excretie (diarree, 

digestiestoornissen of orale antibiotica) en de opname van thiamine analogen (amprolium) kunnen 

eveneens aanleidingen geven tot een tekort (Breves et al., 1980; Lonkar et al., 1994; Rachid et al., 

2011; Chiers, 2016).  

2. Hoge zwavel opname is ook een belangrijke etiologische factor die PEM kan veroorzaken (Kul et 

al., 2006). De bron van zwavel kan zowel het water als het voeder zijn (Gould, 1998). Het maximaal 

toelaatbaar gehalte van zwavel in de rantsoenen mag maximum 0,4-0,5% zijn (Alves de Oliveira et 

al., 1996; Gould, 1998; Kul et al., 2006; Rachid et al., 2011). Voeders die een hoog zwavel- en 

koolhydraat gehalte bevatten en laag zijn in lange vezels zijn predisponerend voor PEM (Gould et 

al., 1997). Voorbeelden zijn bijproducten van graan, melasse en anorganische zouten 

(calciumsulfaat, ammoniumsulfaat en natriumsulfaat) (McAllister et al., 1992; Kul et al., 2006; 

Rachid et al., 2011).  

3. Waterrestrictie of opname van water met een hoog natriumgehalte kan eveneens een oorzaak zijn 

van PEM (Gould, 1998; Kul et al., 2006; Rachid et al., 2011).  

4. Acute lood intoxicatie kan ook aanleiding geven tot PEM (Gould, 1998; Kul et al. 2006; Rachid et 

al., 2011; Amat et al., 2013). Lood is een zwaar metaal dat ubiquitair voorkomt. De voornaamste 

reden van loodintoxicatie bij runderen is loodhoudende verven. Deze verven werden vroeger vaak 

gebruikt bij het schilderen van de stallen. Wanneer de kalveren/koeien hieraan blootgesteld worden, 

kan er een intoxicatie optreden. Ook autobatterijen die lood bevatten en achterblijven op plaatsen 

waar runderen rondlopen, is een frequente oorzaak (Rachid et al., 2011; Croubels, 2015). Het kan 

in verschillende vormen voorkomen, zoals bijvoorbeeld anorganisch lood, organisch lood en 

loodverbindingen (Rachid et al., 2011; Bischoff et al., 2012). Na opname in de darm, kan het lood 
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via de bloedstroom het centraal zenuwstelsel bereiken en aanleiding geven tot de typische letsels, 

geassocieerd met PEM (Rachid et al., 2011; Croubels, 2015). 

3.1.2. Pathogenese 

3.1.2.1. Thiaminedeficiëntie 

Een belangrijke regelaar van het intracellulaire osmotische milieu is de adenosinetrifosfaat-afhankelijke 

natrium-kalium pomp. Deze pomp wisselt 3 natriumionen tegen 2 kaliumionen en zorgt er zo voor dat de 

concentratie van natrium in de cel lager is dan buiten de cel. Wanneer deze pomp niet meer naar behoren 

werkt, stijgt de natriumconcentratie in de cel, wat zal leiden tot een shift van water van extracellulair naar 

intracellulair. Dit zal uiteindelijk resulteren in zwelling van de cel. Wanneer de zwelling zeer uitgesproken is, 

worden neuronen tegen het bot geduwd en ontstaat druknecrose. Vaak is de grijze stof het ergste aangetast 

en wordt dit PEM genoemd. Vele oorzaken van PEM gaan leiden tot een dysfunctie van deze pomp (Cebra 

et al., 2004). 

De pathogenese van thiaminedeficiëntie is een goed gekend mechanisme. Veel ATP wordt gegenereerd 

door glycolyse via de pentose fosfaat weg. Transketolase is hierin het snelheidsbeperkende enzyme met 

thiaminefosfaat als belangrijke cofactor. Transketolase is nodig voor de energieproductie in de rode 

bloedcellen en zenuwcellen, aldus is thiamine essentieel voor de hersenfunctie (Harmeyer et al., 1989; 

Rachid et al., 2011). Ook voor andere enzymes die tussenkomen in het koolhydraatmetabolisme, speelt 

thiamine een cruciale rol als cofactor (Harmeyer et al., 1989; Cebra et al., 2004; Rachid et al., 2011; Chiers, 

2016).  

Herkauwers kunnen thiamine (vitamine B1) zelf aanmaken in de pens, waardoor ze niet afhankelijk zijn van 

thiamine uit de voeding. Monogastrica hebben geen pens en kunnen dus bijgevolg ook zelf geen thiamine 

aanmaken. Hierdoor zijn ze gevoeliger aan de ontwikkeling van een thiaminedeficiëntie dan herkauwers 

(Hopkins, 1990). Kalveren, bij wie de pens nog niet volledig ontwikkeld is, zijn ook nog afhankelijk van 

thiamine in het rantsoen. De hoeveelheid thiamine die dagelijks aangemaakt wordt in de pens, is ongeveer 

de dagelijkse hoeveelheid die runderen nodig hebben. De lever gaat thiamine opslaan, maar doordat 

thiamine wateroplosbaar is, kan het moeilijk langere tijd en in grote hoeveelheden opgeslagen worden. 

Wanneer er dus een stoornis is in de normale flora van de pens, kan dit snel aanleiding geven tot een 

thiaminetekort, omdat ook de reserves in de lever snel opgeraken (Edwin et al., 1973; Harmeyer et al., 

1989; Cebra et al., 2004; Amat et al., 2013). Jongere dieren zijn aldus gevoeliger, omdat ze een lagere 

concentratie van thiamine hebben in de lever, waardoor de reserves sneller op zijn (Edwin et al., 1973). 

Een thiaminetekort wordt vaak gerelateerd aan te veel eten, acute impactie en een teveel aan graan 

(pensverzuring) (Rachid et al., 2011). Wanneer men een rantsoen rijk aan graan voedert aan runderen, is 

het aan te raden thiamine te supplementeren aan een dosis van 4-6 mg/kg voeder (Harmeyer et al., 1989). 

De productie van thiamine in de pens is afhankelijk van de aanwezigheid van flora die thiamine aanmaken 

en de afwezigheid van plant en bacteriële thiaminases. Er zijn 2 types van thiaminases, namelijk type I en 

type II, die geproduceerd kunnen worden door verschillende bacteriën aanwezig in de pens (Murata, 1982; 



 10 

Cebra et al., 2004; Amat et al., 2013). Beide enzymes gaan thiamine degraderen op een andere manier 

(Harmeyer et al., 1989). Bij een acidose is er vooral een toename van bacteriën die thiaminase II produceren 

(Cebra et al., 2004; Rachid et al., 2011). Dit thiaminase splitst thiamine door het katalyseren van de 

hydrolyse (zie figuur 4) (Murata, 1982). Hierdoor wordt er minder thiamine opgenomen ter hoogte van de 

pens (Amat et al., 2013). Thiaminase I katalyseert de nucleofiele verplaatsing van de thiazol eenheid van 

de methyleen groep door verscheidene andere moleculen. Dit zal leiden tot de vorming van thiamine 

derivaten. Thiaminase I heeft dus een cofactor nodig om zijn werking uit te oefenen (Figuur 4) (Murata, 

1982; Harmeyer et al., 1989; Cebra et al., 2004; Rachid et al., 2011; Amat et al., 2013). Bepaalde medicatie, 

zoals levamisole en benzimidazoles, en producten die geproduceerd worden tijdens fermentatie, kunnen 

dienst doen als cofactor van thiaminase I. Ook bepaalde planten, zoals Pteridium aquilinum en Equisetum 

arvernse, bevatten thiaminase I (Harmeyer et al., 1989; Cebra et al., 2004; Rachid et al., 2011; Amat et al., 

2013).  

 

De toediening van amprolium, een coccidiostatica, kan eveneens aanleiding geven tot PEM (Markson et 

al., 1972; Harmeyer et al., 1989; Horino et al., 1994; Lonkar et al., 1994; Rachid et al., 2011). Amprolium is 

namelijk een thiamine antagonist, die de conversie van vrije base thiamine naar thiamine pyrofosfaat (Figuur 

5), de biologisch actieve vorm van thiamine in het energiemetabolisme, inhibeert (Harmeyer et al., 1989; 

Rachid et al., 2011; Amat et al., 2013). Daardoor krijgt men een tekort aan thiamine pyrofosfaat in de 

weefsels, vooral ter hoogte van de hersenen (Amat et al., 2013). Experimentele studies, waarbij men 

kalveren oraal amprolium toegediend heeft, gaf aanleiding tot neurologische symptomen en tekenen van 

PEM op autopsie (Markson et al., 1966; Markson et al., 1972; Horino et al., 1994). 

Figuur 4 De werking van Thiaminase I en II (uit Harmeyer et al., 1989). 
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3.1.2.2. Hoge zwavel opname 

Om de pathogenese van zwavelgeïnduceerde PEM te snappen, is het van belang om het normale 

metabolisme van zwavel in een rund te begrijpen (figuur 6). Welke pathogenese nu daadwerkelijk aan de 

oorzaak ligt van PEM is nog niet volledig opgehelderd. Er zijn namelijk twee mogelijke verklaringen waarom 

zwavel een rol kan spelen in de ontwikkeling van PEM. Een normale hoeveelheid zwavel in het rantsoen 

ligt ongeveer rond de 0,2% en is nodig voor de aanmaak van zwavelbevattende aminozuren en vitaminen, 

zoals thiamine (Alves de Oliveira et al., 1996). De bron van zwavel kan zowel het rantsoen als het water 

zijn (Gooneratne et al., 1989; Gould et al., 1997; Gould, 1998; Cebra et al., 2004; Amat et al., 2013).  

De eerste mogelijke pathogenese is diegene waarbij er sulfide wordt gevormd (McAllister et al., 1992; Alves 

de Oliveira et al., 1996; Gould, 1998; Cebra et al., 2004; Smith et al., 2009; Rachid et al., 2011; Amat et al., 

2013). Na orale opname wordt zwavel in de pens, door microflora, gereduceerd tot S2- (sulfide) (McAllister 

Figuur 5 De structuur van thiamine pyrofosfaat (uit Harmeyer et al., 
1989). 

Figuur 6 Zwavelmetabolisme in het rund (uit Amat et al., 2013). 



 12 

et al., 1992; Cebra et al., 2004; Amat et al., 2013). Een deel hiervan wordt geabsorbeerd door de penswand 

en komt zo in de bloedbaan terecht, een ander deel van het sulfide dat zich in de vloeistoffase bevindt, zal 

zich verplaatsen naar de gasfase, onder de vorm van het toxische H2S (zwavelwaterstof) (Cebra et al., 

2004; Amat et al., 2013). De hoeveelheid H2S die aangemaakt wordt, is afhankelijk van de pH van de pens. 

Wanneer deze zakt, door bijvoorbeeld pensacidose, gaat de hoeveel H2S stijgen in de gasfase. H2S dat 

zich in de gasfase bevindt, zal door het rund uitgeademd worden via eructie, maar ongeveer 70 tot 80% 

wordt opnieuw ingeademd en komt zo in de longen terecht. Dit H2S is toxisch en kan schade aan 

longweefsel teweegbrengen (Kul et al., 2006; Amat et al., 2013). Daar wordt het grotendeels geabsorbeerd 

in de bloedbaan. Een deel van dit H2S kan zo de hersenen bereiken, zonder eerst gedetoxificeerd te worden 

door de lever (Cebra et al., 2004; Amat et al., 2013). Enkel bij een overdosis zou H2S een rol spelen in de 

ontwikkeling van PEM. H2S wordt namelijk ook endogeen geproduceerd door sommige enzymen. Het gaat 

reageren als een neuromodulator en als een beschermer van de neuronen tegen oxidatieve stress door 

vrije radicalen te vangen (Gould, 1998; Amat et al., 2013).  

Het controleren van de hoeveelheid H2S die uitgeademd werd door runderen was een voorstel om dieren 

te screenen die een potentieel risico liepen om PEM te ontwikkelen. De studie van Gould et al. (1997) 

beweerde dat een concentratie van H2S boven de 1000 ppm mogelijk toxisch is en dat een concentratie 

van meer dan 2000 ppm predisponerend zou zijn voor PEM. Maar wanneer men de concentratie van H2S 

ging onderzoeken bij aangetaste runderen, zag men een grote variatie in waardes. Zo hadden aangetaste 

runderen soms een concentratie van minder dan 200ppm en niet aangetaste runderen soms een 

concentratie van tegen de 8000 ppm. Aldus is de concentratie van H2S geen betrouwbare chemische 

indicator voor het controleren van PEM (Amat et al., 2013). 

Sulfide dat de hersenen bereikt, zal via mitochondriale oxidatie omgezet worden tot sulfaat. Dit proces wordt 

geblokkeerd wanneer er een teveel is aan sulfide, door inhibitie van cytochroom c oxidase in de 

mitochondriën. Dit is het laatste enzyme in de oxidatieve fosforylatie. Sulfide inhibeert dus de cellulaire 

respiratie (McAllister et al., 1992; Smith et al., 2009). Dit zal uiteindelijk resulteren in een inhibitie van de 

ATP-productie en aanleiding geven tot histotoxische hypoxie (McAllister et al., 1992; Amat et al., 2013). 

Een experimentele studie van McAllister et al. (1992) heeft PEM geïnduceerd bij lammeren, door deze een 

oplossing toe te dienen met een hoge concentratie aan sulfide.  

Een tweede mogelijke pathogenese, is diegene waarbij er sulfiet wordt gevormd (Alves de Oliveira et al., 

1996; Amat et al., 2013). SO3
2- (sulfietion) is een intermediair dat gevormd wordt tijdens de reductie van 

sulfaat naar sulfide (Alves de Oliveira et al., 1996; Amat et al., 2013). Dit ion is namelijk zeer nucleofiel en 

kan reageren met een brede waaier aan moleculen. Dit kan resulteren in neurotoxiciteit. Wanneer een 

elektron van dit ion oxideert, kunnen er sulfiet radicalen gevormd worden, die kunnen reageren met DNA, 

vetten en eiwitten (Amat et al., 2013). Ook zou sulfiet een rol spelen in het ontstaan van thiaminedeficiëntie, 

doordat het thiamine gaat splitsen in de inactieve moleculen sulfonzuur en thiozol (Alves de Oliveira et al., 

1996; Amat et al., 2013). De snelheid van deze afbraak is afhankelijk van de temperatuur, de pH en de 
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concentratie van zowel thiamine als sulfiet. De grootste afbraak van thiamine vindt plaats bij een hoge 

temperatuur, een lage pH of een hoge concentratie aan sulfiet (Leichter et al., 1969).  

Welke nu daadwerkelijk de oorzaak is van PEM is nog niet volledig opgehelderd. Volgens Amat et al. (2013) 

hebben zowel sulfide als sulfiet direct nadelige effecten op de hersenen, maar sulfiet gaat nog eens extra 

de thiamine status aantasten. Doordat dieren vaak gaan reageren op een therapie met thiamine, zou men 

verkeerdelijk kunnen denken dat de pathogenese van sulfiet de belangrijkste is. Echter niet alle dieren gaan 

reageren op een behandeling met thiamine (Low et al., 1996; Amat et al., 2013). Het effect zou eerder toe 

te schrijven zijn aan de algemeen herstellende werking van thiamine op de zenuwen (McAllister 1992). 

3.1.2.3. Loodintoxicatie 

Loodintoxicatie was een van de meest voorkomende oorzaken van neurologische symptomen bij runderen 

doordat loodmenieverf frequent gebruikt werd in stallen en er minder zorgvuldig werd omgesprongen met 

loodhoudende batterijen (Cebra et al., 2004). Lood kan in verschillende vormen voorkomen, zoals 

bijvoorbeeld anorganisch lood, organisch lood en loodverbindingen (Rachid et al., 2011; Croubels, 2015). 

De vorm zal een rol spelen in de mate en snelheid van absorptie. Metallisch lood en de sulfide vormen 

absorberen slecht, maar de metallische vorm kan lang aanwezig blijven in de netmaag, wat kan resulteren 

in chronische toxiciteit. Loodacteaat, -fosfaat, -carbonaat en –zouten gaan juist zeer goed absorberen 

(Cebra et al., 2004; Rachid et al., 2011; Bischoff et al., 2012). Zowel de loodmenieverven als de 

autobatterijen bevatten inorganisch lood en gaan dus goed absorberen (Croubels, 2015). Andere factoren 

kunnen een stijging geven van de absorptie, zoals een melkdieet, tekorten aan mineralen (calcium, ijzer en 

zink) en een hoog vetgehalte in het rantsoen (Bischoff et al., 2012). De acute lethale dosis bedraagt 

gemiddeld 220 – 600 mg/kg voor kalveren en 600 – 800 mg/kg voor volwassen runderen (Cebra et al., 

2004). Na orale opname, zal lood ter hoogte van het gastro-intestinaal kanaal geabsorbeerd worden en zo 

in de bloedbaan terecht komen, waar het vooral gaat binden op erythrocytmembranen en albumine (Cebra 

et al., 2004; Croubels, 2015). Vervolgens kan het ook de bloed-hersenbarrière passeren (Cebra et al., 2004; 

Rachid et al., 2011). Lood zal aanleiding geven tot zenuwsymptomen doordat het capillair endotheel 

beschadigd wordt en zo oedeemvorming ontstaat (Cebra et al., 2004; Croubels, 2015). Ook zal de 

membraanstructuur en de ultrastructuur van de hersencellen aangetast worden door het lood (Croubels, 

2015). Wanneer de erythrocyt veroudert en uiteindelijk opgeruimd wordt, wordt een groot deel van het lood 

in bot opgeslagen onder de vorm van een trifosfaat zout. Het resterende deel wordt opgeslagen in de zachte 

weefsels onder de vorm van een difosfaat zout (Cebra et al., 2004). 
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3.1.2.4. Waterrestrictie of natriumintoxicatie 

Natriumintoxicatie kan eveneens PEM veroorzaken. De belangrijkste oorzaken van deze intoxicatie zijn:  

- Aanhoudend waterverlies door waterrestrictie, hijgen, verliezen door verdamping of door diurese 

door een aanhoudende hyperglycemie (Byers et al., 2014). 

- Toediening van orale of parenterale kristalloïde oplossingen die natrium bevatten aan dieren die 

geen water kunnen opnemen of geen toegang hebben tot water (Gould, 1998; Kul et al., 2006; 

Rachid et al., 2011; Byers et al., 2014).  

- Opname van een natrium bevattend zout zonder dat het dier een adequaat volume van water 

opneemt om het natrium te gaan neutraliseren (Byers et al., 2014).  

De osmolariteit van het extracellulaire vloeistofcompartiment is een maat voor het aantal deeltjes dat 

opgelost is in het water van dit compartiment. Natrium oefent hierop een zeer grote invloed uit. De regeling 

van de osmolariteit gebeurt door het watergehalte in het extracellulaire vloeistofcompartiment aan te passen 

aan de noden van het dier (Angelos et al., 1999).  

Een gestegen osmolariteit (hyperosmolariteit) initieert een dorstgevoel en de vrijstelling van antidiuretisch 

hormoon, welke het verlies van water in de urine tegengaat. Bij een gedaalde osmolariteit gebeurt het 

tegenovergestelde, namelijk een daling van het dorstgevoel en een inhibitie van het antidiuretisch hormoon. 

Hierdoor krijgt het dier een gedilueerde, waterrijke urine (Byers et al., 2014). Wanneer er een grotere inname 

is van natrium dan van water of wanneer het lichaam meer uitgeput is van water dan van natrium kan het 

lichaam in een hyperosmolaire status terechtkomen. Wanneer de compensatiemechanismen dit niet 

kunnen compenseren, leidt dit tot een zoutintoxicatie. Door de toename van het natriumgehalte in het serum 

vindt er een shift van water plaats van het intracellulaire naar het extracellulair compartiment ter hoogte van 

de hersenen. Dit leidt vervolgens tot een daling van het hersenvolume en geeft aanleiding tot vasculaire 

schade en irreversibele neurologische letsels. Deze letsels zijn het resultaat van snelle dehydratatie en 

krimpen van de hersencellen. Bovendien verstoort een hoog intracellulair natriumgehalte het neuronaal 

metabolisme en de intracellulaire ionische gradiënten (Byers et al., 2014). Deze mechanismen zijn 

belangrijk om energie te produceren om de natriumionen weer uit de cellen te krijgen (Smith et al., 2009). 

Door de hyperosmolaire status gaan de dieren veel beginnen drinken. Dit zorgt voor een toename van het 

extracellulaire volume en een terugkeer naar een normale osmolariteit van het plasma. Water diffundeert 

vervolgens terug van het bloed naar het relatieve hyperosmolaire cerebrospinale compartiment en de 

neuronen. Dit zal resulteren in hersenoedeem en een stijgende intracraniale druk (Smith et al., 2009). Het 

maximumgehalte van zout in het voeder is 4% en in het water 0,3% (Rachid et al., 2011). 
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3.1.3. Symptomen 

De snelheid van optreden van de symptomen kan variëren van enkele uren tot een paar dagen (Cebra et 

al., 2004; Deprez, 2015). Algemeen kan gezegd worden dat hoe sneller de symptomen optreden, hoe 

slechter de prognose is (Cebra et al., 2004). De symptomen zijn het gevolg van een stijging van de 

intracraniale druk dat samengaat met hersenoedeem en necrose van de neuronen (Rachid et al., 2011). Bij 

acute gevallen gaan de dieren vaak al neerliggen en in een comateuze toestand verkeren en vaak tonische-

klonische krampen vertonen. Soms kunnen de dieren plots doodliggen, zonder dat er enig symptoom vooraf 

waargenomen is geweest (Cebra et al., 2004; Smith et al., 2009). Bij subacute gevallen gaan de symptomen 

zich vaak ontwikkelen binnen enkele uren tot dagen. In een vroeg stadium gaan de dieren zich dikwijls 

afzonderen van de groep. Ze beginnen minder te eten en zijn suffer en vertonen soms een hypermetrische 

gang met een hoog opgehouden hoofd (Smith et al., 2009). Later kunnen ook andere neurologische 

symptomen optreden zoals ataxie, blindheid, proprioceptie stoornissen, evenwichtsstoornissen, cirkelgang, 

nystagmus, depressie en headpressing (Markson et al., 1972; Cebra et al., 2004; Kul et al., 2006; Rachid 

et al., 2011). Soms kan er ook opisthotonus en spiertremoren waargenomen worden (Jensen et al., 1956; 

Markson et al., 1966; Markson et al., 1972; Cebra et al., 2004). Uiteindelijk gaan de dieren neerliggen en in 

een comateuze toestand verkeren, wat meestal resulteert in de dood (Harmeyer et al., 1989; Kul et al., 

2006, Rachid et al., 2011).  

Bij een zoutintoxicatie gaan de klinische symptomen afhankelijk zijn van de snelheid en mate van intoxicatie. 

Wanneer de intoxicatie acuut verloopt, zullen de runderen soms tekenen van koliek, atonie van de pens en 

diarree vertonen (Cebra et al., 2004). Met betrekking tot de neurologische symptomen zijn de eerste 

tekenen vaak depressie en lethargie. Later kunnen ook spierstijfheid, hyperreflexie, myoclonus en 

spiertrekkingen en tremoren optreden (Angelos et al., 1999). Ataxie, headpressing, convulsies, nystagmus, 

centrale blindheid en opisthotonus worden ook dikwijls gezien. In het eindstadium zien we dat de dieren 

vaak in een comateuze toestand verkeren en uiteindelijk sterven (Cebra et al., 2004; Byers et al., 2014). 

Wanneer de intoxicatie trager verloopt, vertonen de dieren eerst een periode van depressie en anorexie, 

gevolgd door de neurologische symptomen zoals bij de acute intoxicatie (Cebra et al., 2004).  

Loodintoxicatie die peracuut verloopt resulteert meestal in plotse sterfte. Naarmate de intoxicatie meer acuut 

verloopt, zullen de symptomen ook meer excitatorisch zijn, zoals speekselen, loeien, agressief gedrag, 

spiertremoren, rollende ogen, dronken gang en huidtrillingen. Dit zal vervolgens aanleiding geven tot 

decubitus met convulsies, opisthotonus, hyperesthesie, gedilateerde pupillen en coma. Uiteindelijk volgt de 

dood binnen de 24 uur. Wanneer de intoxicatie subacuut verloopt, zullen de symptomen trager optreden en 

vooral gekenmerkt zijn door ataxie, anorexie, centrale blindheid en speekselen. Sommige runderen zullen 

ook cirkelgang, pensatonie en tandenknarsen vertonen (Cebra et al., 2004; Bischoff et al., 2012).  
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3.1.4. Diagnose 

Op basis van de symptomen en de anamnese kan men al een vermoeden hebben of het om PEM gaat of 

niet (Cebra et al., 2004; Rachid et al., 2011).  

Een diagnostische therapie met thiamine kan een vermoeden van PEM bevestigen. Wanneer men de dieren 

dan gaat behandelen met thiamine, is er een duidelijke verbetering van de toestand van het dier en soms 

zelfs volledig herstel van de klinische symptomen (Markson et al., 1966; Gooneratne et al., 1989; Harmeyer 

et al., 1989; McAllister et al., 1992; Horino et al., 1994; Gould et al., 1998; Cebra et al., 2004; Rachid et al., 

2011). 

Biochemisch onderzoek kan ook een vermoeden van PEM bevestigen. Een thiaminedeficiëntie kan men op 

verschillende manieren gaan diagnosticeren, maar is niet altijd even gemakkelijk waar te nemen. Zeker niet 

als de oorzaak van PEM gelegen is in een zwavelintoxicatie of door de toediening van thiamineanalogen. 

Bij deze oorzaken is een thiaminedeficiëntie vaak zelfs niet aanwezig (Cebra et al., 2004). Men kan een 

thiamine-afhankelijke Lactobacillus bioassay gaan gebruiken om het totale thiamine gehalte in het bloed te 

gaan bepalen (Smith et al., 2009). Bij dieren met PEM, veroorzaakt door thiaminedeficiëntie, is dit gehalte 

veelal laag (Harmeyer et al., 1989; Horino et al., 1994). Vaak treedt er een daling op van ongeveer 50% 

(Harmeyer et al., 1989). Aan de hand van een hoge prestatie vloeistofchromatografie kan men de erythrocyt 

thiaminepyrofosfaat concentratie gaan bepalen. Maar de waarde van deze test wordt vaak in twijfel 

getrokken. Een zeer sensitieve en specifieke methode is het bepalen van de erythrocyt transketolase 

activiteit (Roberts et al., 1974; Harmeyer et al., 1989; Smith et al., 2009). Dit is te verklaren doordat thiamine 

nodig is als cofactor voor dit transketolase. Dit enzyme is op zijn beurt weer het snelheidsbeperkende 

enzyme van de pentose fosfaat weg, die veel ATP gaat genereren door glycolyse (Harmeyer et al., 1989; 

Rachid et al., 2011; Deprez, 2015). Een normale activiteit van dit transketolase moet tussen de 0,301 en 

2,9 mmol pentose/uur/109 rode bloedcellen liggen. Bij PEM, veroorzaakt door een thiaminedeficiëntie, gaat 

de activiteit van dit enzyme vaak lager liggen (Roberts et al., 1974; Smith et al., 2009). Men kan ook het 

gehalte van thiaminase gaan meten in de pens en faeces van aangetaste runderen, maar ook de waarde 

van deze techniek wordt vaak in twijfel getrokken (Edwin et al., 1968; Roberts et al., 1974; Smith et al., 

2009). Men moet er rekening mee houden dat wanneer dieren een tijdje niet eten er ook een daling is van 

de aanmaak van thiamine in de pens. Deze dieren hebben een deficiëntie van thiamine dat secundair is 

aan PEM (Cebra et al., 2004; Smith et al., 2009). Ook kan men in het bloed een gestegen pyruvaat- en 

lactaatgehalte waarnemen (Markson et al., 1966; Edwin et al., 1973; Roberts et al., 1974). Thiamine is 

immers een cofactor van pyruvaatkinase. Dit enzyme katalyseert de intrede van pyruvaat in de krebscyclus. 

Wanneer er dus te weinig thiamine is, wordt dit pyruvaat niet verwerkt en treedt er een stijging op in het 

plasma (Cebra et al., 2004). Ook zal een tekort aan thiamine leiden tot een inductie van de metabole 

activiteit, wat leidt tot een stijging van lactaat en neuronale excitotoxiciteit (Tsuka et al., 2008). 
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Bij PEM geïnduceerd door een te hoog zwavelgehalte, kan de hoeveelheid zwavel in het voeder of in het 

water getest worden. Een concentratie van meer dan 1000 ppm in het water of 4000 ppm in het voeder is 

suggestief voor een intoxicatie met zwavel (Cebra et al., 2004).  

Wanneer men een vermoeden heeft van een loodintoxicatie, kan men dit gaan bevestigen door een 

gestegen loodconcentratie in het bloed of in de weefsels aan te tonen (Gould, 1998; Cebra et al., 2004; 

Smith et al., 2009). Vooral de cortex van de nier blijkt de hoogste concentratie van lood te bevatten bij een 

intoxicatie en bij postmortale staalname krijgt dit ook de voorkeur boven de lever om het gehalte van lood 

te bepalen in de weefsels (Cebra et al., 2004).  

Ook de diagnose van waterrestrictie of natriumintoxicatie kan bevestigd worden door het aantonen van een 

gestegen gehalte van natrium in het bloed of in het cerebrospinaalvocht (Gould, 1998; Cebra et al., 2004). 

Een autopsie kan eveneens een vermoeden van PEM gaan bevestigen (Cebra et al., 2004; Smith et al., 

2009; D’Angelo et al., 2015). Lesies die men postmortaal kan opmerken, verschillen naargelang de duur 

van de symptomen. Wanneer men in een vroeg stadium een autopsie uitvoert, gaat het aangetast weefsel 

autofluoresceren onder ultraviolet licht (figuur 7) (Roberts et al., 1974; McAllister et al., 1992; Horino et al., 

1994; Tsuka et al., 2008; Smith et al., 2009; Rachid et al., 2011). Dit autofluoresceren is te wijten aan een 

accumulatie van producten die ontstaan zijn door lipiden peroxidatie (McAllister et al., 1992). Geleidelijk aan 

gaan de aangetaste delen zwellen en zachter worden. De hersengyri gaan afvlakken, de sulci vernauwen 

en er ontstaan holtes in het hersenweefsel, vooral ter hoogte van de occipitale en temporale cerebrale 

cortex (McAllister et al., 1992; Cebra et al., 2004; Kul et al., 2006; Smith et al., 2009; Rachid et al., 2011). 

Ook een geelachtige verkleuring van de cortex wordt vaak opgemerkt op autopsie (Jensen et al., 1956; 

Cebra et al., 2004, Kul et al., 2006; Tsuka et al., 2008). Wanneer de zwelling van de hersenen zo erg is, 

kan het zijn dat de occipitale hersenlobben gaan uitpuilen door het tentorium cerebelli en het cerebellum 

kan uitpuilen doorheen het foramen magnum (Cebra et al., 2004; Kul et al., 2006). De hersenen van dieren 

die klinisch volledig hersteld zijn, zijn vaak kleiner in volume en vertonen zones waar er bijna geen cortex 

meer aanwezig is. Op deze plaats wordt de witte stof maar door een dun laagje van meningen bedekt 

(Jensen et al., 1956; Rachid et al., 2011). Soms zijn er ook kleine cysten aanwezig (Rachid et al., 2011). In 

geval van PEM geassocieerd door een te hoge zwavel opname, kan de inhoud van de pens de geur van 

H2S afgeven (Smith et al., 2009).  
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Aan de hand van histologie kan pas een definitieve diagnose van PEM gesteld worden (Smith et al., 2009). 

Men gaan vooral de cerebrale cortex histologisch onderzoeken. Er is een diffuse laminaire necrose 

aanwezig (Figuur 8) (Smith et al., 2009). De neuropil vertoont spongiose, alsook de pericellulaire en 

perivasculaire ruimtes (Jensen et al., 1956; Kul et al., 2006; Rachid et al., 2011). Dit wijst op extracellulair 

oedeem (Kul et al., 2006). Er is ook neuronale vacuolaire degeneratie aanwezig (Jensen et al., 1956; Kul 

et al., 2006; Tsuka et al., 2008; Rachid et al., 2011). De kernen van deze neuronen vertonen karyopyknose, 

karyorhexis of chromatolyse, terwijl het cytoplasma een homogeen eosinofiel patroon vertoont met 

vacuolisatie (Jensen et al., 1956; McAllister et al., 1992; Kul et al., 2006) De grootte van de necrosehaarden 

kan variëren tot enkele millimeters (Jensen et al., 1956). Ook bloedingen, perivasculair oedeem en 

vasculaire hyperplasie kan opgemerkt worden. In de grijze stof zijn holtes aanwezig en vaak is er ook een 

accumulatie van Gitter cellen te zien (Kul et al., 2006; Rachid et al., 2011).  

Figuur 7 Autofluorescentie van aangetast 
hersenweefsel (uit cursus bijzondere pathologie van 
de grote huisdieren, Chiers, 2016). 
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3.1.5. Behandeling 

3.1.5.1. Thiaminedeficiëntie 

Dieren met een subacute vorm van PEM zullen positief reageren op een behandeling met thiamine 

hydrochloride (Davies et al., 1965; Gould, 1998; Smith et al., 2009; Apley, 2015). Meestal wordt een dosis 

van ongeveer 10mg/kg gebruikt. Dieren met erge zenuwsymptomen worden vaak een eerste maal 

intraveneus behandeld (Cebra et al., 2004; Smith et al., 2009, Aiello et al., 2016). Het is van belang dat 

thiamine dan opgelost wordt in 5% dextrose of elke andere isotonische vloeistof. Ook moet men bij een 

intraveneuze behandeling de thiamine traag toedienen, zodat de kans op ongunstige reacties kleiner wordt 

(Smith et al., 2009; Apley, 2015). De overige behandelingen met thiamine kunnen intramusculair of 

subcutaan gebeuren en best 3 keer per dag (Cebra et al., 2004; Smith et al., 2009; Apley, 2015). Harmeyer 

et al. (1989) geeft dan weer de voorkeur aan orale therapie met thiamine of thiamine derivaten. Hij beweert 

dat orale therapie een dubbel effect heeft, omdat het enerzijds het thiaminetekort van de gastheer gaat 

tegengaan en anderzijds het thiaminase in de pens gaat inhiberen. Een symptomatische therapie is ook 

aan te raden bij dieren met erge zenuwsymptomen. Deze zijn vaak het gevolg van hersenoedeem. Dit kan 

men gaan bestrijden door de toediening van corticosteroïden (1-2mg/kg IM of IV) of mannitol (1 mg/kg, 

opgelost in een 20% oplossing IV toegediend) (Cebra et al., 2004; Smith et al., 2009). Als de behandeling 

aanslaat, zullen de dieren snel spectaculair herstellen. Dieren met een acute vorm van PEM zullen minder 

goed reageren op de behandeling met thiamine (Smith et al., 2009). Eenmaal de dieren positief reageren 

Figuur 8 dubbele pijlen: laminaire necrose, 
kleine pijlen: vacuolisatie, driehoekjes: 
neuronale necrose (uit Amat et al., 2013b). 
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op de behandeling met thiamine, zullen de klinische symptomen snel verdwijnen. Zo kan verbetering van 

de houding en controle over de spieren terugkeren binnen 12 uur en kan het zicht terugkeren binnen de 48 

uur, maar dit is niet altijd het geval, zeker niet bij dieren die zwaar aangetast zijn (Cebra et al., 2004). Het 

is niet abnormaal dat de dieren blind blijven (Cebra et al., 2004; Smith et al., 2009). 

3.1.5.2. Hoge zwavel opname 

In verschillende studies wordt bewezen dat er niet altijd een effect is van een hoog zwavelgehalte in het 

voeder op de thiaminestatus (McAllister et al., 1992; Alves de Oliveire et al., 1996). Toch zou een 

behandeling met thiamine soms effect kunnen hebben, aangezien het sulfietion thiamine gaat splitsen in de 

inactieve moleculen sulfonzuur en thiozol (Alves de Oliveira et al., 1996; Amat et al., 2013; Apley, 2015). In 

het experiment van Low et al. (1996) was er weinig reactie op de behandeling met thiamine, maar toch 

kwamen er geen nieuwe gevallen meer bij. Thiamine zou een niet-specifieke beschermende effect hebben 

op de hersenen, zoals bij een loodintoxicatie (McAllister 1992). Dieren die een rantsoen krijgen met een 

hoog gehalte aan anorganisch zwavel, zoals een rantsoen van melasse, zullen in hun pens een groot 

gehalte aan sulfide gaan produceren (McAllister et al., 1992). Bij deze dieren is het voordeling om ze te 

gaan behandelen met een parenterale therapie met glucose of een enterale of parenterale behandeling met 

een glucose precursor (Smith et al., 2009). Het is zeker ook van belang om de bron van zwavel op te zoeken 

en deze te verwijderen. Als het niet mogelijk is om de bron te verwijderen, zoals bijvoorbeeld het water, dan 

is het belangrijk de dieren rustig aan te laten wennen aan de hogere gehaltes van zwavel, zodat de dieren 

zich kunnen aanpassen (Aeillo et al., 2016).  

3.1.5.3. Loodintoxicatie 

Wanneer het om een zeer acute intoxicatie gaat, sterven de dieren meestal alvorens men een therapie 

heeft kunnen instellen. Bij een een trager verloop kan men allereerst op zoek gaan naar de bron van de 

loodintoxicatie. Wanneer de bron van lood nog aanwezig is in de pens, kan men deze gaan verwijderen aan 

de hand van een rumenotomie (Cebra et al., 2004; Bischoff et al., 2012). Men kan ook een chelaatherapie 

instellen met CaNa2EDTA (Cebra et al., 2004; Croubels, 2015). Deze gaat echter alleen lood uit het bot 

gaan absorberen, lood uit de weke delen wordt niet verwijderd (Cebra et al., 2004). Deze chelator gaat men 

2 keer per dag aan een dosis van 110 mg/kg traag IV toedienen, met een interval van 6 uur. Een dosis van 

220 mg/kg in 12 uur mag niet overschreden worden en de therapie mag maximum 5 dagen toegepast 

worden met telkens 1 dag tussenpauze (Croubels, 2015). DMSA (Dimercapto-succinaat) werkt dan weer 

beter om lood uit de weke delen te verwijderen, maar hier is weinig over gekend bij herkauwers. Ook de 

toediening van thiamine hydrochloride is bewezen effectief te zijn bij loodintoxicatie. In samenwerking met 

CaNa2EDTA reduceert thiamine lood uit de weke delen en wordt de excretie van lood bevorderd (Cebra et 

al., 2004). 
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3.1.5.4. Waterrestrictie of natriumintoxicatie 

De behandeling bestaat voornamelijk uit het geleidelijk aan toedienen van water tot de gehaltes van natrium 

in het bloed en in het cerebrospinaal vocht zijn genormaliseerd. Zeker bij een natriumintoxicatie is het zeer 

belangrijk het vocht niet al te snel toe te dienen, aangezien men dan zelf oedeem kan gaan induceren. 

Intraveneuze toediening van vocht, normale of hypertone zoutoplossing, krijgt de voorkeur, aangezien men 

de hoeveelheid dan beter kan controleren dan oraal (Cebra et al., 2004; Smith et al., 2009). Men kan ook 

oraal vocht toedienen tegen het einde van de eerste dag van de start van de behandeling, maar dan moet 

men wel zout toevoegen aan het water om het isotoon te maken aan het bloed (Smith et al., 2009). Wanneer 

intraveneuze correctie en bloedanalyse niet mogelijk zijn, zoals in de praktijk, kan men de dieren 

behandelen door de watervoorziening te beperken tot hun behoefte per dag en dit te verspreiden over 4 tot 

6 keer per dag. Vrije toegang tot water kan opnieuw na 3 tot 4 dagen gegeven worden, afhankelijk van de 

toestand van de dieren (Cebra et al., 2004). Om hersenoedeem te gaan beperken kan men intraveneus 

mannitol (0,5 tot 2 mg/kg in een 20% oplossing) of oraal glycerine (1ml/kg 50% verdund met water) 

toedienen. Corticosteroïden, zoals dexamethasone, kunnen nuttig zijn bij dieren die acuut hersenoedeem 

ontwikkelen, maar men moet er rekening mee houden dat dit extrarenale natrium retentie kan veroorzaken. 

Uiteindelijk kan thiamine nog toegediend worden als aanvullende therapie (Smith et al., 2009). 
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4. DISCUSSIE 

Bij dit kalf werd de diagnose van polioencephalomalacie (PEM) vermoed aan de hand van de typische 

symptomen van deze aandoening, namelijk blindheid en ataxie. Differentiaal diagnostisch kan men echter 

ook aan andere aandoeningen denken, maar deze werden weerlegd. Hypomagnesiëmie werd uitgesloten 

aan de hand van de resultaten van het urineonderzoek en de symptomen (geen blindheid, eerder tonische-

klonische krampen). Listeriose was ook weinig waarschijnlijk, doordat er geen uitval was van kopzenuwen 

en blindheid eerder een zeldzaamheid is bij deze aandoening (Divers et al., 2008). Bacteriële meningitis 

werd eveneens weerlegd, omdat men dan een septicemie verwacht en bijgevolg dus ook koorts, wat niet 

het geval was bij dit kalf (Divers et al., 2008). Binnen de pathogenese van PEM is thiamine de meest 

waarschijnlijke etiologische oorzaak, omdat er duidelijk blindheid is, het rantsoen rijk is aan koolhydraten 

en er een positieve respons was op de behandeling met vitamine B1 (Rachid et al., 2011). Zwavelintoxicatie 

kan eventueel ook de oorzaak zijn van de symptomen, maar dit wordt minder vermoed. De bron van zwavel 

is vaak het voeder of het water, bijgevolg zou er dus een groep dieren aangetast moeten zijn (Gould, 1998). 

Loodintoxicatie geeft eveneens typisch blindheid, maar door het vlotte herstel van dit kalf is dit waarschijnlijk 

niet de oorzaak. Zoutintoxicatie kan uitgesloten worden aan de hand van het bloedonderzoek. Hierop was 

het natriumgehalte binnen de normale referentiewaarden (Gould, 1998; Cebra et al., 2004).  

Het stellen van een diagnose van PEM is niet eenvoudig. Eenderzijds omdat er in de praktijk beperkte 

diagnostische middelen voorhanden zijn. Anderzijds omdat er een brede waaier van aandoeningen is die 

zenuwstoornissen bij kalveren kan veroorzaken, zoals meningitis, hypomagnesiëmie, listeriose, en diverse 

intoxicaties. Hierdoor grijpen praktijkdierenartsen vaak naar antibiotica om neurologische symptomen te 

behandelen, ook al is men niet zeker of het daadwerkelijk om een infectieuze aandoening gaat. Als de 

symptomen daarenboven nog eens ernstig zijn, wordt er vaak gekozen voor kritisch belangrijke antibiotica, 

zoals fluoroquinolones en cefalosporines. In deze casus werd er gebruik gemaakt van Natriumpenicilline, 

omdat het een betere efficaciteit heeft voor listeriose, wat de voornaamste differentiaaldiagnose is.  

De anamnese speelt een uiterst belangrijke rol in het sturen van de praktijkdierenarts in een bepaalde 

richting voor het stellen van een diagnose. In deze casus zou men in de anamnese nog bijkomende 

gevraagd kunnen hebben of de kalveren gegraasd hebben in een natuurgebied (giftige planten), of er 

recente voederwijzigingen zijn gebeurd en of de kalveren recent behandeld zijn geweest met 

benzimidazoles of levamisole (cofactor thiaminase I) (Harmeyer et al., 1989; Cebra et al., 2004; Rachid et 

al., 2011; Amat et al., 2013). Uit de anamnese kunnen we ook afleiden dat het kalf thuis al behandeld is 

geweest met vitamine B gedurende 3 dagen, maar dat dit geen verbetering heeft gebracht in de toestand 

van het dier, hoewel een behandeling met thiamine een gunstig effect zou moeten hebben (Smith et al., 

2009; Apley, 2015). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de commerciële vitaminepreparaten 

onvoldoende thiamine bevatten om de patiënt er weer bovenop te krijgen.  
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Het is zeer belangrijk het onderscheid te maken tussen de verschillende etiologische factoren, aangezien 

de behandeling en de prognose hiervan zullen afhangen. In afnemende volgorde is de prognose als volgt: 

Thiaminedeficiëntie < zwavelintoxicatie < zoutintoxicatie < loodintoxicatie. Algemeen kan gezegd worden 

dat hoe sneller de symptomen optreden, hoe slechter de prognose is (Cebra et al., 2004). Dieren die PEM 

ontwikkeld hebben ten gevolge van een thiaminedeficiëntie gaan vaak gunstig reageren op een behandeling 

met thiamine. Bij erge gevallen kan het zijn dat de dieren blind blijven (Gould, 1998; Smith et al., 2009). 

PEM geassocieerd met een zwavelintoxicatie heeft een slechtere prognose, omdat aangetaste dieren niet 

altijd gaan reageren op een therapie met thiamine (Low et al., 1996; Cebra et al., 2004). Het is zeker ook 

van belang om de bron van zwavel op te zoeken en deze te verwijderen om verdere intoxicatie zo snel 

mogelijk te stoppen (Aeillo et al., 2016). De behandeling van een zoutintoxicatie is zeer delicaat. Het is zeer 

belangrijk het vocht niet al te snel toe te dienen, aangezien men dan zelf oedeem kan gaan induceren. Dit 

maakt dat de prognose zeer gereserveerd is voor deze aandoening (Smith et al., 2009). De slechtste 

prognose is die van een loodintoxicatie. Vaak verloopt de intoxicatie acuut en sterven de dieren alvorens er 

symptomen waargenomen kunnen worden. De symptomen zijn meer excitatorisch, naarmate de intoxicatie 

acuter verloopt, en dus een slechtere prognose heeft (Cebra et al., 2004; Smith et al., 2009).  

Als conclusie is het sterk aan te raden om runderen met zenuwsymptomen te behandelen met hoge 

dosissen vitamine B1. Niet enkel mocht het een primaire deficiëntie zijn, maar ook om de regeneratie van 

zenuwherstel te bevorderen. Thiamine zou een niet-specifieke beschermende effect hebben op de 

hersenen (McAllister 1992). Een praktische hinderpaal is dat de beschikbare preparaten onvoldoende 

vitamine B1 bevatten, dus dat men genoodzaakt is om te grijpen naar magistrale bereidingen.  

In deze casus is PEM waarschijnlijk de oorzaak van het eten van te veel koolhydraten. Als advies naar de 

eigenaar toe wordt er aangeraden aandacht te besteden aan de hoeveelheid krachtvoer die er gegeven 

wordt aan de kalveren.  

  



 24 

5. REFERENTIELIJST 

1. Alves de Oliveira L., Jean-Blain C., Dal Corso V., Bénard V., Durix A., Komisarczuk-Bony S. (1996). 

Effect of a high sulfur diet on rumen microbial activity and rumen thiamine status in sheep receiving 

a semi-synthetic, thiamine-free diet. Reproduction Nutrition Development, EDP Sciences 36(1), 31-

42.  

2. Amat S., McKinnon J.J., Olkowski A.A., Penner G.B., Simko E., Shand P.J., Hendrick S. (2013). 

Understanding the role of sulfur-thiamine interaction in the pathogenesis of sulfur-induced 

polioencephalomalacia in beef cattle. Veterinary Science 95, 1081-1087. 

3. Amat S., Olkowski A.A., Atila M., O’Neill T.J. (2013). A review of polioencephalomalacia in 

ruminants: is the development of malacic lesions associated with excess sulfur intake independent 

of thiamine deficiency? Veterinary Medicine and Animal Sciences 1, 1-10. 

4. Angelos S.M., Van Metre D.C. (1999). Treatment of Sodium Balance Disorders, Water 

Intoxication and Salt Toxicity. Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice 15(3), 

587-607. 

5.  Apley M.D. (2015). Consideration of Evidence for Therapeutic Interventions in Bovine 

Polioencephalomalacia. Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice 31, 151-161. 

6. Bischoff K., Thompson B., Erb H.N., Higgins W.P., Ebel J.G., Hillebrandt J.R. (2012). Declines in 

blood lead concentrations in clinically affected and unaffected cattle accidentally exposed to lead. 

Journal of Veterinary Diagnostic Investigation 24(1), 182-187. 

7. Blaxter K.L., Rook J.A. (1954). Experimental Magnesium Deficiency in Calves. Journal of 

Comparative Pathology 64, 157-175. 

8. Boyd J.W., Walton J.R. (1977). Cerebrocortical Necrosis in Ruminants: An Attempt to Identify the 

Source of Thiaminase in Affected Animals. Journal of Comparative Pathology 87, 581-589. 

9. Breves G, Hoeller H, Harmeyer J, Martens H (1980). Thiamin balance in the gastrointestinal tract 

of sheep. Journal of Animal Science 51(5):1177–81. 

10. Byers S.R., Lear A.S., Van Metre D.C. (2014). Sodium Balance and the Dysnatremias. Veterinary 

Clinics of North America: Food Animal Practice 30, 333-350. 

11. Cebra, C.K., Cebra, M.L. (2004). Altered mentation caused by polioencephalomalacia, 

hypernatremia, and lead poisoning. The Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice 

20, 287–302. 

12. Chiers K. (2016). Zenuwstelsel, cursus faculteit diergeneeskunde, Gent, 78-79.  

13. Cooper J., Walker R.D. (1998). Listeriosis. Veterinary Clinics of North America: Food Animal 

Practice 14(1), 113-125. 

14. Croubels S. (2015). Gifstoffen met inwerking op het centraal zenuwstelsel, cursus faculteit 

diergeneeskunde, Gent,  

15. D’Angelo A., Bellino C., Bertone I., Cagnotti G., Iulini B., Miniscaleo B., Casalone C., Gianella P., 

Cagnasso A. (2015). Seizure Disorders in 43 Cattle. Journal of Veterinary Internal Medicine 29, 

967-971. 



 25 

16. Davies E.T., Pill A.H., Collings D.F., Venn J.A.J., Bridges G.D. (1965). Cerebrocortical Necrosis in 

Calves. The Veterinary Record 77(10), 290. 

17. Deprez P. (2014). Magnesium, cursus faculteit diergeneeskunde, Gent, 66-69. 

18. Deprez P. (2015). Afwijkingen van het zenuwstelsel, cursus faculteit diergeneeskunde, Gent, 269-

270 

19. Divers T.J., Peek S., (2008), Neurological Diseases. In: Rebhun’s Diseases of Dairy Cattle, 

Saunders, p. 508-517. 

20. Edwin E.E., Jackman R. (1973). Ruminal thiaminase and tissue thiaminase in cerebrocortical 

necrosis. Veterinary Record 92(24):640–641. 

21. Edwin E.E., Spence J.B., Woods A.J. (1968). Thiaminases and Cerebrocortical Necrosis. The 

Veterinary Record 83, 417. 

22. Gooneratne S.R., Olkowski A.A., Christensen D.A., (1989). Sulfur-induced polioencephalomalacia 

in sheep: some biochemical changes. Canadian Journal of Veterinary Research 53, 462–467. 

23. Gould D.H. (1998). Polioencephalomalacia. Journal of Animal Science 76, 309-314. 

24. Gould D.H., Cummings B.A., Hamar D.W. (1997). In vivo indicators of pathological ruminal sulfide 

production is steers with diet-induced polioencephalomalacia. Journal of Veterinary Diagnostic 

Investigation 9, 72-76.  

25. Guyot H. (2011). Case Report: Two Cases of Ocular form of Listeriosis in Cattle Herds. Cattle 

Practice 19(1), 61-64. 

26. Harmeyer J., Kollenkirchen U. (1989). Thiamin and Niacine in Ruminant Nutrition. Nutrition 

Research Reviews 2, 201-225.  

27. Hopkins A. (1990). Bracken (Pteridium Aquilinum): It’s Distribution and Animal Health 

Implications. British Veterinary Journal 146, 316-326.  

28. Horino R., Itabisashi T., Hirano K. (1994). Biochemical and Pathological Findings on Sheep and 

Calves Dying of Experimental Cerebrocortical Necrosis. The Journal of Veterinary Medical Science 

56(3), 481-485. 

29. Jensen, R., Adams O.R., Griner, L.A. (1956). Polioencephalomalacia of cattle and sheep. Journal 

of the American Veterinary Medical Association 129, 311–321. 

30. Kul, O., Karahan, S., Basalan, M., Kabakci, N. (2006). Polioencephalomalacia in cattle: a 

consequence of prolonged feeding barley malt sprouts. Journal of Veterinary Medicine A 53(3), 

123–128. 

31. Leichter J., Joslyn M.A. (1969). Kinetics of Thiamine Cleavage by Sulphite. Biochemical Journal 

113, 611-615 

32. Lonkar P.S., Prasad M.C. (1994). Pathology of amprolium-induced cerebrocortical necrosis in 

goats. Small Ruminant Research 13, 85-92. 

33. Low J.C., Scott P.R., Howie F., Lewis M., FitzSimons J., Spence J.A. (1996). Sulphur-induced 

polioencephalomalacia in lambs. The Veterinary Record 138, 327-329. 



 26 

34. Markson L.M., Lewis G., Terlecki S., Edwin E.E., Ford J.E. (1992). The Aetiology of Cerebrocortical 

Necrosis: The Effects of Administering Antimetabolites of Thiamine to Preruminant Calves. British 

Veterinary Journal 128, 488-499. 

35. Markson L.M., Terlecki S., Lewis G. (1966). Cerebrocortical Necrosis in Calves. The Veterinary 

Record 79(20), 578-579. 

36. McAllister M.M., Gould D.H., Hamar D.W. (1992). Sulphide-induced Polioencephalomalacia in 

Lambs. Journal of Comparative Pathology 106, 267-278.  

37. Murata K. (1982). Actions of to types of thiaminase on thiamine and its analogues. Annals New 

York Academy of Sciences, 146-156. 

38. Rachid M.A., Filho E.F., Carvalho A.U., Vasconcelos A.C., Ferreira P.M. (2011). 

Polioencephalomalacia in Cattle. Asian Journal of Anima land Veterinary Advances 6(2), 126-131. 

39. Roberts G.W., Boyd J.W. (1974). Cerebrocortical Necrosis in Ruminants. Journal of Comparative 

Pathology 84, 365-374. 

40. Smith M.O., George L.W. (2009). Diseases of the Nervous System. In: Smith B.P. Large Animal 

Internal Medicine, 4th edition, Elsevier, St. Louis, Missouri, 1021-1035.  

41. Smith R.H. (1956). Calcium and Magnesium Metabolism in Calves. Plasma levels and retention in 

milk-fed calves. Biochemical Journal 67, 472-481. 

42. Tsuka T., Taura Y., Okamura S., Tamura H., Okamota Y., Okamura Y., Minami S. (2008). Imaging 

Diagnosis – Polioencephalomalacia in a Calf. Veterinary Radiology and Ultrasound 49(2), 149-151. 

 



 

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIERGENEESKUNDE 

Academiejaar 2016 – 2017 

 

 

 

Cystitis ten gevolge van een perivaginaal abces 

 

 

door�Gaëlle VAN DEN NIEUWENHUYSEN 

 

 

 

 

 

 

 

Promotoren:  Prof. Dr. G. Opsomer    Klinische casusbespreking in 

   Dr. H. Van Loo     het kader van de Masterproef  

  

© 2017 Gaëlle Van den Nieuwenhuysen  



 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universiteit Gent, haar werknemers of studenten bieden geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid 

of volledigheid van de gegevens vervat in deze masterproef, noch dat de inhoud van deze masterproef 

geen inbreuk uitmaakt op of aanleiding kan geven tot inbreuken op rechten van derden. 

Universiteit Gent, haar werknemers of studenten aanvaarden geen aansprakelijkheid of 

verantwoordelijkheid voor enig gebruik dat door iemand anders wordt gemaakt van de inhoud van de 

masterproef, noch voor enig vertrouwen dat wordt gesteld in een advies of informatie vervat in de 

masterproef. 

  



 

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIERGENEESKUNDE 

Academiejaar 2016 – 2017 

 

 

 

Cystitis ten gevolge van een perivaginaal abces 

 

 

door�Gaëlle VAN DEN NIEUWENHUYSEN 

 

 

 

 

 

 

 

Promotoren:  Prof. Dr. G. Opsomer    Klinische casusbespreking in 

   Dr. H. Van Loo     het kader van de Masterproef  

 

© 2017 Gaëlle Van den Nieuwenhuysen  



 1 

  



 2 

SAMENVATTING 
 

In deze masterproef wordt een klinische casus besproken over een derdekalfs Holstein koe, die na een 

zware verlossing een perivaginaal abces heeft ontwikkeld met daaropvolgend een cystitis. Het kalf lag in 

achterste voorstelling en is met behulp van een geboortekriek en matige trekktracht ter wereld gekomen. 

De koe was geïnsemineerd met een Belgisch witblauwe stier. Na de verlossing was de vagina lichtjes 

gescheurd, maar men heeft deze niet gehecht, aangezien de letsels oppervlakkig waren.  

De dierenarts werd opgebeld omdat de koe steeds kleine hoeveelheden stinkende urine verloor en ze reeds 

een dag ook minder at. Bij aankomst op het bedrijf werd een klinisch onderzoek uitgevoerd, waarop werd 

vastgesteld dat de koe koorts had. Bovendien produceerde de koe ook niet optimaal, wat te merken was 

op de gegevens van de MPR. Door middel van rectaal en echografisch onderzoek werd dan vastgesteld 

dat er zich een perivaginaal abces had ontwikkeld ter hoogte van het bekken en dat dit aanleiding had 

gegeven tot het ontstaan van een cystitis. De urine had nog een normaal macroscopisch effect, wat wijst 

op een beginnende cystitis.  

Als behandeling heeft men het abces blind gedraineerd in de vagina. Nadien werd de koe nog ingespoten 

met trimethoprim sulfadoxine en procaïnebenzylpenicilline intramusculair en ketoprofen intraveneus. De 

nabehandeling bestond uit trimethoprim sulfadoxine subcutaan gedurende 5 dagen en 

procaïnebenzylpenicilline intramusculair gedurende 4 dagen. 2 weken na de behandeling werd er 

vastgesteld dat er zich opnieuw een abces had ontwikkeld ter hoogte van het bekken. Er is dan beslist om 

de koe op te ruimen.  

Als conclusie van deze literatuurstudie is het sterk aan te raden dystocie zoveel mogelijk te vermijden, 

aangezien dit verschillende complicaties met zich kan meebrengen, waaronder cystitis. 

 

Sleutelwoorden: Cystitis – Pyelonefritis – Ureteritis – Urine - Dystocie 
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1. INLEIDING 
Cystitis en pyelonefritis, een ontsteking van respectievelijk de urineblaas en het nierbekken, worden vaak 

geassocieerd met moeilijke verlossingen (Markusfeld et al., 1989; Divers et al., 2007; Braun et al., 2008; 

Cianciolo et al., 2015). Zeldzaam kan er ook een hematogene infectie aan de oorzaak liggen (Nikvand et 

al., 2014; Cianciolo et al., 2015). Bij dystocie wordt er vaak ingegrepen door de dierenarts of de boer zelf, 

en wanneer dit niet met voldoende hygiënische maatregelen gebeurt, kan er op deze manier vuil 

terechtkomen in de vagina en zo een ascenderende infectie veroorzaken naar de urineblaas. Dystocie kan 

eveneens de sacrale innervatie naar de blaas toe beschadigen. Hierdoor daalt de tonus van de urineblaas 

en kan dit leiden tot problemen met de urinelozing. Als gevolg kan er stase optreden van de urine, wat ook 

een belangrijke predisponerende factor is in het ontstaan van cystitis (Divers et al., 2007). De belangrijkste 

oorzakelijke kiemen van cystitis zijn de Corynebacterium renale groep (Corynebacterium renale, 

Corynebacterium cystidis en Corynebacterium pilosum), Escherichia coli en trueperella pyogenes (Takai et 

al., 1980; Sato et al., 1982; Herenda et al., 1990; Yeruham et al., 2006; Somvanshi et al., 2012; Nikvand et 

al., 2014; Cianciolo et al., 2015; Milanov et al., 2015).  

De voornaamste symptomen die met cystitis geassocieerd worden zijn pogingen doen om kleine 

hoeveelheden urine te plassen (pollakisurie), strangurie en zwiepen met de staart (Wallace et al., 1990; 

Divers et al., 2007; Floeck, 2009; Van Metre, 2009). Wanneer de ontsteking al vergevorderd is kan men 

ook bloed- of etterbijmenging, respectievelijk hematurie en pyurie, in de urine opmerken (Markusfeld et al., 

1989; Yeruham et al., 2006; Divers et al., 2007; Braun et al., 2008; Van Metre, 2009). Wanneer de infectie 

verder spreidt naar het nierbekken worden er ook symptomen van algemeen ziek zijn waargenomen (Divers 

et al., 2007; Braun et al., 2008; Floeck, 2009).  

De diagnose kan gesteld worden aan de hand van de anamnese, symptomen, echografie, urineonderzoek, 

bloedonderzoek, cystoscopie, autopsie en histologie.  

Voor de behandeling van cystits en pyelonefritis is het van belang zo snel mogelijk de behandeling aan te 

vatten en deze ook lang genoeg vol te houden. Hoe sneller men behandelt, hoe beter de prognose zal zijn 

(Van Metre, 2009; Milanov et al., 2015). Vaak wordt er geopteerd voor antibiotica die goede inhibitorische 

concentraties bereiken in urine, zoals penicilline (Milanov et al., 2015). In het geval van een unilaterale 

pyelonefritis en het niet reageren op behandeling, kan er ook geopteerd worden voor een chirurgische 

verwijdering van de aangetaste nier (Braun et al., 2008).  

In deze masterproef wordt een geval van cystitis beschreven bij een koe. In de literatuurstudie wordt dieper 

ingegaan op de verschillende oorzaken van cystitis, de symptomen en de diagnostische en therapeutische 

mogelijkheden die beschikbaar zijn. 
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2. CASUSBESCHRIJVING 

2.1. SIGNALEMENT EN ANAMNESE 

Deze casus handelt over een zwartbonte Holstein Friesian (HF) koe die op 1/03/2017 werd aangeboden 

omdat ze koorts had. Enkele dagen ervoor werd tijdens een bedrijfsbezoek reeds door de veehouder 

vermeld dat ze intermitterend stinkende urine verloor, maar dat ze het voor de rest wel goed deed. De koe 

had gekalfd op 19/01/2017 van haar derde kalf. Het kalf was het resultaat van een kruising met een Belgisch 

witblauwe stier (KI). Omwille van zijn leeftijd (en omdat er geen opvolging is) is de veehouder zijn bedrijf 

aan het afbouwen, en via het gebruik van sperma van vleesstieren probeert hij de prijs voor zijn kalveren 

wat hoger te krijgen. Het kalf lag in achterste voorstelling en de partus verliep behoorlijk moeizaam. Onder 

begeleiding van een dierenarts en met behulp van matige trekkracht en een mechanische geboortekriek 

kon de koe toch zonder veel problemen verlost worden. De vagina was lichtjes gescheurd, maar aangezien 

de scheur zeer oppervlakkig was, was hechten niet nodig. 

Bij het bezoek van 1/03/2017 vermeldde de veehouder nog dat de melkproductie van de bewuste koe de 

laatste 2 dagen ook wat verminderd was. 

2.2. KLINISCH ONDERZOEK 

Bij aankomst op de boerderij werd een klinisch onderzoek uitgevoerd. De koe was alert en verkeerde in een 

goede conditie. De ademhalingsfrequentie was 40 per minuut (referentie: 15-35 per minuut) en er waren 60 

polsslagen per minuut (referentie: 60-80 slagen per minuut) te tellen. De temperatuur was verhoogd en 

bedroeg 39,8°C (referentie: 38,0-39,0°C).  

De koe vertoonde een costo-abdominale ademhaling. Verder was de pols goed geslagen, zette de vena 

jugularis goed op en waren de mucosae mooi roze met een capillaire vullingstijd van minder dan 2 

seconden. De huidturgor en de lendenreflex waren ook normaal en de lymfeknopen waren niet opgezet. 

Ook de uier voelde normaal aan en vertoonde geen tekenen van mastitis.  

Bij auscultatie werden ook geen abnormaliteiten opgemerkt. Het hart klonk zowel rechts als links normaal. 

Bij auscultatie van het linker abdomen waren de penscontracties duidelijk te horen. Ook de longen 

vertoonden geen afwijkingen op auscultatie.  

2.3. BIJKOMEND ONDERZOEK 

2.3.1. Rectaal onderzoek 

Op rectaal onderzoek kon men in de vaginawand een massa voelen die ongeveer de grootte van een ei 

had. Het lag op de bodem van het bekken en caudaal van de cervix. Ook was op rectaal onderzoek een 

gevulde urineblaas te voelen. Telkens men op de urineblaas duwde, kwamen er kleine hoeveelheden 

stinkende urine uit de vulva. De urine had een normale consistentie en er was op het eerste zicht geen 

bloed of etter zichtbaar. De baarmoeder was al mooi geïnvolueerd en voelde normaal aan.  
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2.3.2. Vaginaal onderzoek 

Op vaginaal onderzoek werd de massa rechts op de bodem van de vaginawand gevoeld. De massa voelde 

hard aan en was nog tamelijk beweegbaar. Bij het uitvoeren van het vaginaal onderzoek begon de koe vrij 

hard te persen. 

2.3.3. Echografisch onderzoek 

Na het rectaal en vaginaal onderzoek werd overgaan op een echografisch onderzoek. Op echografie kon 

men in de massa witte vlokken opmerken. Dit kan wijzen op etter. Er was ook een grote, opgezette blaas, 

met daarin eveneens witte vlokken zichtbaar, vermoedelijk het gevolg van een cystitis. 

2.4. PROBLEEMLIJST 

De koe vertoonde strangurie en pollakisurie en had koorts. De melkproductie was minder dan verwacht en 

de laatste twee maanden ook gedaald (zie gegevens MPR). 

MPR 2017 
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MPR 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de gegevens van de MPR van 2017 is duidelijk te merken dat de koe veel minder geproduceerd heeft 

dan verwacht werd. Haar verwachte melkgift was namelijk 47,1 kg melk/dag, terwijl ze slechts 35,5 kg 

melk/dag heeft gegeven.  

Ook de lactatiewaarde is sterk gedaald in vergelijking met het vorige jaar. De lactatiewaarde is het 

procentuele verschil van netto-opbrengst van de koe ten opzichte van de netto-opbrengst van het 

bedrijfsgemiddelde. Het gemiddelde van alle koeien is dus 100. Wanneer de lactatiewaarde zich onder 100 
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bevindt, wil dit zeggen dat de koe slechter produceert dan het bedrijfsgemiddelde. Uit de gegevens van de 

MPR van 2016 valt op dat de lactatiewaarde veel hoger is, namelijk 107.  

Zowel dit jaar als vorig jaar was het eiwitgehalte de eerste weken na de partus veel te laag (< 3), terwijl het 

gemiddelde eiwitpercentage rond de 3,35% ligt. Dit is bij hoogproductief melkvee niet heel abnormaal, 

aangezien ze de eerste weken van hun lactatie vaak in een negatieve energiebalans verkeren. Het 

eiwitpercentage is sterk afhankelijk van de voeding en het is vooral de hoeveelheid pensonbestendige 

energie (FOS) die een cruciale rol speelt in de hoogte van het eiwitpercentage. 

2.5. DIFFERENTIAALDIAGNOSES 

2.5.1. Perivaginaal abces 

Scheuren in de vaginawand zijn vaak het gevolg van moeilijke verlossingen. Vooral bij primipare koeien 

wordt dit frequent gezien, maar ze kunnen ook voorkomen bij multipare koeien. In deze scheuren kunnen 

vuil en bacteriën terecht komen, die vervolgens aanleiding kunnen geven tot abcessen in de vaginawand. 

Deze abcessen worden vaak pas opgemerkt op rectaal onderzoek in het kader van bedrijfsbegeleiding. Bij 

rectale palpatie voelen deze abcessen vaak fluctuerend aan, maar soms ook stevig. Ze staan dikwijls onder 

spanning en zijn meestal rond van vorm (Divers et al., 2007).  

2.5.2. Perivaginaal hematoom 

Ook dit kan het gevolg zijn van een moeilijke verlossing. Perivaginale hematomen ter hoogte van het bekken 

zijn vaak subklinisch en worden dikwijls pas opgemerkt bij rectale palpatie in het kader van 

bedrijfsbegeleiding. Op rectaal onderzoek voelen deze hematomen vaak aan als stevige, dikwijls multipele 

massa’s, die zowel een glad als ruw oppervlak kunnen hebben en regelmatig ook nog beweegbaar zijn 

(Divers et al., 2007).  

2.6. DIAGNOSE 

Aan de hand van de anamnese, het rectaal, vaginaal en echografisch onderzoek had men een vermoeden 

dat de koe een cystitis had ontwikkeld ten gevolge van een perivaginaal abces. Om de definitieve diagnose 

te stellen heeft men beslist de massa aan te prikken. Bij aspiratie kwamen er ettervlokken tevoorschijn. Dit 

bevestigde het vermoeden van een abces.  

Dit perivaginaal abces was waarschijnlijk ontstaan door de moeilijke partus, waardoor scheurtjes in de 

vaginawand zijn ontstaan, waarin vuil en bacteriën in terecht zijn gekomen. Door de druk van het abces op 

de urethra, werd het urineren bemoeilijkt. Hierdoor is vermoedelijk stase van de urine in de urineblaas 

opgetreden, met een cystitis als gevolg. De cystitis was in dit geval vermoedelijk nog niet ver gevorderd, 

aangezien de koe nog maar sinds een dag koorts had en de urine nog een normaal macroscopisch aspect 

had. 
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2.7. BEHANDELING 

De dierenarts had de veehouder twee keuzes gegeven. De eerste keuze was om de koe naar het slachthuis 

te brengen, maar aangezien de koe koorts had en de conditie van de koe verslechterd was tijdens de laatste 

dagen, was er een grote kans dat het rund niet geschikt voor de voedselketen zou bevonden worden. 

Bovendien was het een goeie koe die normaal veel melk produceert.  

De andere optie was om het abces te draineren, maar hier was het risico dat men de arteria vaginalis zou 

kunnen beschadigen, aangezien men blind moet snijden in de vagina. Ook was er geen garantie op volledig 

herstel.  

De veehouder heeft uiteindelijk toch beslist voor de tweede optie, namelijk drainage van het abces. 

Aangezien de koe zeer hard aan het persen was, werd er eerst een epidurale anesthesie toegediend 4 ml 

procaïne). Na 10 minuten was de koe nog steeds vrij hard aan het persen, waardoor nogmaals 4 ml procaïne 

epiduraal werd ingespoten. Vervolgens heeft de dierenarts blind een kleine snede gemaakt in de wand van 

de vagina ter hoogte van het abces. Dit was zeer riskant, aangezien de arteria vaginalis hier zeer dicht in 

de buurt lag. Aansluitend werd de wand van het abces opengemaakt met de vingers. Als resultaat kwamen 

er harde brokken etter uit het abces tevoorschijn (Figuur 1).  

Na drainage van het abces werd er nog 60 ml Dofatrim® (Trimethoprim sulfadoxine, Dopharma Research 

B.V., Raamsdonksveer, Nederland) intraveneus, 35 ml Duphapen® (Procaïnebenzylpenicilline, Zoetis 

Belgium s.a., Louvain-La-Neuve, België) intramusculair en 20 ml Ketofen® (Ketoprofen, Merial Belgium 

N.V., Diegem, België) intraveneus toegediend. De nabehandeling bestond uit 35 ml Dofatrim® subcutaan 

gedurende 5 dagen en 30 ml Duphapen® intramusculair gedurende 4 dagen. 

Figuur 1 verharde etter afkomstig uit het perivaginaal abces 
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2 weken nadat men het abces had gedraineerd, werd op rectaal onderzoek vastgesteld dat er zich opnieuw 

een perivaginaal abces had gevormd. Hierdoor was het probleem van het urineverlies nog steeds niet 

opgelost. Er had zich wel geen koorts meer ontwikkeld en de melkproductie was terug gestegen. Omdat de 

behandeling niet succesvol was, heeft de veehouder besloten de koe op te ruimen.   
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3. LITERATUURSTUDIE 

3.1. CYSTITIS EN PYELONEFRITIS 

3.1.1. Etiologie 

Cystitis, een ontsteking van de urineblaas, wordt vaak geassocieerd met dystocie (Markusfeld et al., 1989; 

Divers et al., 2007; Braun et al., 2008; Cianciolo et al., 2015). Hierbij kan er door een ascenderende 

contaminatie vuil en bacteriën in de urineblaas terechtkomen. Ook kan dystocie leiden tot beschadiging van 

de sacrale innervatie naar de urineblaas. Als gevolg daalt de tonus van de urineblaas en kan dit aanleiding 

geven tot problemen met de urinelozing. Hierdoor treedt er stase van de urine op, wat predisponeert tot een 

infectie (Divers et al., 2007). Ascenderende infecties worden meestal veroorzaakt door de Corynebacterium 

renale groep (Corynebacterium renale, Corynebacterium cystidis en Corynebacterium pilosum), 

Escherichia coli en Trueperella pyogenes (Takai et al., 1980; Sato et al., 1982; Herenda et al., 1990; 

Yeruham et al., 2006; Somvanshi et al., 2012; Nikvand et al., 2014; Cianciolo et al., 2015; Milanov et al., 

2015). Zelden kunnen ook staphylococcus spp., Streptococcus spp., Proteus spp. En Klebsiella spp. 

geïsoleerd worden (Milanov et al., 2015). De studie van Yeruham et al. (2006) heeft urinemonsters 

verzameld van zowel kalveren als koeien en hierop een bacteriële cultuur uitgevoerd. De resultaten worden 

weergegeven in Figuur 2. Hieruit kan men afleiden dat Escherichia coli (E. coli) de meest voorkomende 

oorzaak is van urineweginfecties in zowel koeien als kalveren. Corynebacterium renale (C. renale) is een 

bacterie die een normale bewoner is van de vulva, de vagina en het preputium van klinisch gezonde dieren. 

Maar deze kiem is evengoed een opportunistische pathogeen, die onder de juiste omstandigheden 

aanleiding kan geven tot cystitis en purulente pyelonefritis (Milanov et al., 2015). Deze ziekte wordt 

gekarakteriseerd door een chronische inflammatie van de blaas, de ureters en de nieren (Markusfeld et al., 

1989; Braun et al., 2008). Opmerkelijk aan deze kiem is dat koeien gedurende een langere tijd drager 

kunnen zijn, zonder enige klinische symptomen van de ziekte te ontwikkelen. Op deze manier kunnen deze 

organismen uitgescheiden worden in de omgeving, waar ze tot 56 dagen kunnen overleven (Markusfeld et 

al., 1989; Yeruham et al., 2006). Het begin van de klinische symptomen zou geassocieerd kunnen worden 

met stresssituaties, zoals bijvoorbeeld de dracht (Markusfeld et al., 1989; Milanov et al., 2015). 

Bij kalveren ontstaat cystitis meestal door contaminatie van de navel vanuit de omgeving, waardoor een 

opklimmende infectie de urachus en later ook de urineblaas kan gaan aantasten (Yeruham et al., 2006; 

Divers et al., 2007). Vrouwelijke dieren zijn meer gepredisponeerd tot urineweginfecties vanwege hun 

anatomische kenmerken, hormonale status en risico’s geassocieerd met de partus (Yeruham et al., 2006; 

Floeck, 2009; Cianciolo et al., 2015; Milanov et al., 2015). Zo hebben vrouwelijke runderen een kortere 

urethra en zouden hoge gehaltes van oestrogeen een invloed uitoefenen op de functionele integriteit van 

het epitheel van de urethra en de urineblaas (Milanov et al., 2015).  
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3.1.2. Pathogenese 

Een natuurlijk afweermechanisme van de urinewegen tegen een bacteriële infectie, is het afschilferen van 

mature epitheelcellen, waaraan bacteriën zijn vastgehecht. De steriliteit van de blaas wordt onderhouden 

door het normaal urineren. Stase van de urine is dus een belangrijke predisponerende factor in het ontstaan 

van cystitis, omdat bacteriën dan de kans krijgen om aan de epitheelcellen vast te hechten (Cianciolo et al., 

2015). Factoren die een rol spelen in het tot stand komen van een urineweginfectie zijn de dosis en de 

virulentie van de bacteriën, trauma aan het urogenitaalstelsel, een abnormale conformatie van de vulva, 

katheterisatie van de blaas en stase van de urine (door paralyse van de blaas of urethraobstructie). Na het 

ontstaan van cystitis, gaan er zich wijzigingen voordoen in de contractiliteit en dikte van de blaaswand. Dit 

kan aanleiding geven tot vesicoureterale reflux. Deze retrograde stroom van urine kan tijdens het urineren 

bacteriën tot in de ureters en de nieren meedragen, waardoor de infectie zich kan verspreiden. Dit kan 

leiden tot het ontstaan van ureteritis en pyelonefritis (Hayashi et al., 1984; Van Metre, 2007; Ciancolo et al., 

2015; Milanov et al., 2015).  

3.1.2.1. Escherichia coli 

Zoals hierboven vermeld wordt, is E. coli één van de frequentste oorzaken van urineweginfecties. E. coli is 

een ubiquitaire, gramnegatieve coliforme bacterie. Het serotype en de virulentiefactoren die 

verantwoordelijk zijn in het ontstaan van pyelonefritis zijn nog niet helemaal gekend, maar waarschijnlijk is 

een belangrijke virulentiefactor van deze bacterie de mogelijkheid om met pili vast te hechten aan de 

epitheliale cellen van het urogenitaal stelsel en deze dan te koloniseren (Yeruham et al., 2006; Van Metre, 

2007). Zo zou E.coli type 1 fimbriae een grotere activatie van de neutrofielen gaan veroorzaken en bijgevolg 

dus ook meer littekenweefsel dan de E. coli zonder fimbriae of met P-fimbriae (Ciancolo et al., 2015).  

Belangrijk op te merken is dat E. coli deel uit maakt van de normale flora van de darmen, de huid en de 

lagere urinewegen (Yeruham et al., 2006; Ciancolo et al., 2015).  

Figuur 2 Bacteriële culturen van urinemonsters van kalveren (a) en koeien (b) 
(uit Yeruham et al., 2006). 
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3.1.2.2. Corynebacterium spp. 

 In tegenstelling tot andere Gram positieve kiemen, bezitten Corynebacterium spp. pili waarmee ze kunnen 

vasthechten aan de epithaliale cellen van het urogenitaalstelsel van het rund (Takai et al., 1980; Sato et al., 

1982; Hayashi et al., 1984; Yeruham et al., 2006; Van Metre, 2007; Milanov et al., 2015). Het epitheel van 

de urineblaas bestaat uit 3 tot 14 lagen, afhankelijk van de diersoort en de vulling van de blaas. In de 

onderste laag, de basale laag, gebeurt de deling van de cellen, maar naargelang men richting het lumen 

opschuift, verouderen de cellen en worden deze continu afgeworpen van de oppervlakkige laag in het 

lumen. Het zijn dan ook deze oppervlakkige cellen, namelijk deze die het meest gedifferentieerd en het 

oudste zijn, waaraan de bacteriën het liefst gaan vasthechten (Sato et al., 1982). Later werd in een studie 

door Hayashi et al., (1984) aangetoond dat de bacteriën een nog grotere affiniteit vertonen voor de 

epitheelcellen van de vuvla. De vulva speelt dus een uitermate belangrijke rol als toegangspoort voor de 

infectie (Hayashi et al., 1984; Yeruham et al., 1999). De condities waaronder de bacteriën gaan vasthechten 

aan de epitheelcellen worden beïnvloed door de pH. Zo zullen ze beter vasthechten onder alkalische 

condities, namelijk een pH van 7 tot 8, zoals de gemiddelde pH van de urine van koeien, terwijl de 

vasthechting wordt geïnhibeerd in een zuur milieu (Takai et al., 1980; Sato et al., 1982; Yeruham et al., 

2006; Van Metre, 2007). Aan de hand van ureolyse en ammoniakproductie zorgen de bacteriën zelf voor 

een alkalisch milieu, waardoor ze zelf de kolonisatie van epitheelcellen gaan vergemakkelijken (Van Metre, 

2007). Het enzyme urease speelt dus ook een belangrijke rol in het tot stand komen van een infectie 

(Milanov et al., 2015).  Een proteïnerijk dieet zou een infectie ook in de hand kunnen werken, omdat het de 

pH van de urine doet stijgen. Hierdoor komen de flagellen van C. renale beter en gemakkelijker tot 

expressie. Bovendien zorgt de lagere pH ook voor een gunstigere omgeving voor de bacteriën om te 

prolifereren (Milanov et al., 2015).  

C. renale is een aerobe grampositieve, grote pleomorfe, clubvormige bacil, die ureolytisch en onbeweeglijk 

is. Deze bacil is aangepast aan en kan goed overleven in de urinewegen van koeien en schapen, maar kan 

niet lang overleven in de omgeving. Er bestaan subklinische dragers van deze kiem en overdracht gebeurt 

vooral via direct vulvair contact of doordat urinedruppels tijdens het plassen op de vulva van andere, 

gevoelige koeien terecht komen. Ook iatrogene overdracht van besmet verloskunde materiaal of 

urinewegkatheters kan voorkomen. Minder voorkomend, maar wel mogelijk is venerische overdracht van 

C. cystitidis en C. renale van besmette stieren (Van Metre, 2007). In de studie van Hiramune (1971) werd 

de C. renale groep opgedeeld in drie types. Het verschil tussen de types zit in de hoeveelheid pili, 

nutritionele behoeften, lysogenie, de samenstelling van de desoxyribonucleinezuren en de distributie in 

koeien (Hiramune et al., 1971). Ook de mate van virulentie verschilt tussen deze drie types. Type 1 

(C.renale) is de oorzaak van cystitis en pyelonefritis in runderen. Type 3 (C. cystitidis) veroorzaakt een 

hemorragische infectie van de blaas met epitheliale degeneratie en ulceratie van het slijmvlies, ureteritis en 

pyelonefritis. Type 2 (C. pilosum) is minder virulent en de infectie zal dus minder ernstig verlopen (Hiramune 

et al., 1971; Milanov et al., 2015).  
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3.1.3. Symptomen 

Cystitis kan gekarakteriseerd worden door een brede waaier aan symptomen. Meestal ziet men het dier 

pogingen doen om kleine hoeveelheden urine te plassen (pollakisurie), strangurie en zwiepen met de staart 

(Wallace et al., 1990; Divers et al., 2007; Floeck, 2009; Van Metre, 2009). Wanneer de ontsteking al 

vergevorderd is kan men ook bloed- of etterbijmenging, respectievelijk hematurie en pyurie, in de urine 

opmerken (Markusfeld et al., 1989; Yeruham et al., 2006; Divers et al., 2007; Braun et al., 2008; Van Metre, 

2009). Soms kan er ook bloed, etter of kristallijn materiaal gevonden worden op de haren van de ventrale 

commissuur van de vulva (Van Metre, 2009). Op rectaal onderzoek kan men een opgezette blaas voelen, 

ongeveer de grootte van een baseball, die vaak stevig en dikwandig aanvoelt (Divers et al., 2007; Van 

Metre, 2009). Wanneer de infectie beperkt blijft tot de blaas zijn er meestal geen tekenen aanwezig van 

algemeen ziek zijn, zoals koorts, anorexie en depressie, maar door discomfort kunnen ze soms wel minder 

eten en dus ook minder produceren (Yeruham et al., 2006; Divers et al., 2007; Van Metre, 2009) 

De infectie kan verder opklimmen naar de ureters en de nier, en dan spreekt men respectievelijk van 

ureteritis en pyelonefritis. Naast de symptomen van een cystitis ziet men hier ook tekenen van algemeen 

ziek zijn en koliek, waarbij de dieren naar hun abdomen schoppen (Divers et al., 2007; Braun et al., 2008; 

Floeck, 2009). De dieren gaan minder eten en hierdoor ook minder produceren. Ook de pensmotiliteit valt 

stil (Wallace et al., 1990; Braun et al., 2008; Floeck, 2009; Van Metre, 2009). Op rectaal onderzoek kan 

men verlies van lobulatie en vergroting van de linker nier voelen (Markusfeld et al., 1989; Yeruham et al., 

2006; Van Metre, 2009).  Om de rechter niet te evalueren gebruikt men best een transabdominale 

echografie, omdat men op rectaal onderzoek de rechter nier niet kan bereiken, tenzij deze abnormaal 

vergroot is (Van Metre, 2009).  

De symptomen van een chronische pyelonefritis zijn vaag en inconsequent. Vaak ziet men gewichtsverlies, 

slecht groeien, anorexie en hierdoor een gedaalde productie (Floeck, 2009; Van Metre, 2009).  

3.1.4. Diagnose 

3.1.4.1. Anamnese en klinische symptomen 

Aan de hand van de anamnese en de klinische symptomen kan men al een vermoeden hebben of het om 

een cystitis gaat of niet. In het geval van een cystitis heeft men namelijk pollakisurie en strangurie, geen 

algemene symptomen en heeft de urine vaak nog een normaal aspect (Divers et al., 2007). Wanneer de 

infectie verder spreidt naar de ureters en de nieren kunnen er bovendien algemene symptomen 

waargenomen worden (Divers et al., 2007; Braun et al., 2008).  
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3.1.4.2. Echografie 

Via echografie kan men een vermoeden van cystitis en een eventuele ureteritis en pyelonefritis gaan 

bevestigen (Divers et al., 2007; Floeck, 2009). Om een geval van cystitis te kunnen herkennen, moet men 

eerst weten hoe een normale blaas, nieren en ureters eruitzien op echografie. Om de blaas en de linker 

nier echografisch in beeld te brengen, gebruikt men meestal een transrectale echograaf (meestal een 5,0 

MHz lineare transducer).  De urineblaas is een ronde tot ovale structuur, die zich in het bekken gaat 

bevinden. De urine in de blaas is meestal anechogeen tot hypoechogeen (Figuur 3). De wand van de 

urineblaas moet echogeen en glad zijn en de dikte is afhankelijk van de vullingsgraad. Hoe meer de blaas 

gevuld is, hoe dunner de wand zal zijn (Floeck, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om de rechter nier in beeld te brengen, gaat men dikwijls gebruik maken van een transcutane echografie 

(Figuur 4), omdat men rectaal de rechter nier niet kan bereiken (deze ligt meer craniaal ten opzichte van de 

linker nier) (Floeck, 2009; Van Metre, 2009). Men maakt hier meestal gebruik van een 5,0 MHz (of lager) 

convexe, lineaire of sector transducer (Floeck, 2009). De transducer wordt geplaats ter hoogte van de 

rechter paralumbale fossa en in de laatste intercostale ruimte (Floeck, 2009).  

Figuur 3 ronde tot ovale blaas met anechogene urine (uit Floeck, 
2009). 
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Op echografisch onderzoek is de lobulatie van de nieren duidelijk te zien. Het kapsel van de nieren is een 

structuur die niet heel duidelijk echografisch afgelijnd is. De cortex is hypoechogeen als men dit vergelijkt 

met de omliggende structuren, zoals bijvoorbeeld de lever, en bestaat uit fijne homogene echo’s met een 

licht gevlekt uitzicht (Figuur 5). De medullaire pyramides zijn minder echogeen dan de cortex, maar dit 

onderscheid is niet altijd duidelijk te zien en is afhankelijk van de hoeveelheid vet rond de nieren en de 

apparatuur die men gebruikt. De renale sinus is normaal echogeen door de aanwezigheid van vet en fibreus 

weefsel (Floeck, 2009).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figuur 4 De plaats waar men de rechter nier transcutaan 
gaat onderzoeken 

Figuur 5 Een transcutaan echografisch beeld van een 
rechter nier, l: lever, p: medullaire pyramides, c: cortex, 
s: renale sinus en vcc: vena cava caudalis (uit Floeck, 
2009).  
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Wanneer dieren leiden aan cystitis, zullen er in de blaas multipele echogene zones aanwezig zijn. Ook kan 

er in het cranioventrale deel van de blaas een regio met hogere echogeniciteit aanwezig zijn, dat wijst op 

bloed of exsudaat. De wand van de blaas zal meestal ook diffuus verdikt zijn (Floeck, 2009). 

De echografische bevindingen van een rund met pyelonefritis zijn een grote hoeveelheid van echogeen tot 

hyperechogeen debris dat aanwezig is in de renale sinus en nierkelken, die vaak ook gedilateerd zijn en 

een cysteus aspect kunnen hebben (Figuur 6). Vaak ziet men ook dat de nieren en ureters vergroot zijn en 

dat de normale renale architectuur verloren is gegaan (Braun et al., 2008; Floeck, 2009, Van Metre 2009). 

De urine in de blaas is echogeen en gelaagdheid van urine wordt af en toe gezien als er sprake is van 

pyurie, omdat het celullair materiaal zich dan ventraal vestigt in de blaas (Floeck, 2009).  

3.1.4.3. Onderzoek van de urine 

Bij een beginnende blaasontsteking zal de urine vaak nog een normaal aspect hebben (Divers et al., 2007). 

Het is vaak pas wanneer de infectie erger wordt en verder spreidt, dat er zich veranderingen in de urine 

gaan voordoen. Macroscopisch kan men dan bloed, etter of fibrine in de urine terugvinden (Markusfeld et 

al., 1989; Yeruham et al., 2006; Divers et al., 2007; Braun et al., 2008; Floeck, 2009; Van Metre, 2009).  

Om de diagnose van een cystitis en eventuele pyelonefritis te kunnen bevestigen wordt er vaak een 

urinecultuur aangelegd om de verantwoordelijke bacteriën te kunnen identificeren (Yeruham et al., 2006; 

Divers et al., 2007). Identificatie van de bacteriën kan bekomen worden door een Gram kleuring uit te voeren 

(Van Metre, 2009). De methode van verzameling van de urine speelt hierin een belangrijke rol om eventuele 

contaminatie van de urine met bloed of andere bacteriën van het urogenitaal stelsel te vermijden. De meest 

betrouwbare resultaten zouden bekomen worden van midstream urine of urine bekomen via een steriele 

Figuur 6 Echografisch beeld van een renale pyramide, die echogeen materiaal bevat. 1: Nierparenchym, 2: 
gedilateerde nierpyramide, 3: echogeen materiaal in nierpyramide. Cr: craniaal, Cd: caudaal, Vt: ventraal 
en Ds: dorsaal (uit Braun et al., 2008). 
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katheter (Van Metre, 2009). Bij urineweginfecties kan men op urineanalyse hematurie, proteïnurie, 

bacteriurie, pyurie en een verhoogd aantal blaascellen aantreffen (Yeruham et al., 2006; Braun et al., 2008; 

Van Metre, 2009; Deprez, 2015).  

3.1.4.4. Bloedonderzoek 

Meestal zal de concentratie van het totale eiwitgehalte hoger liggen in koeien die leiden aan 

urineweginfecties, waaronder cystitis en pyelonefritis (Yeruham et al., 2006; Braun et al., 2008). Een daling 

in albumine is het gevolg van een ernstige, langdurige proteïnurie. Door een daling in het albuminegehalte 

zal de oncotische druk dalen en kan dit resulteren in diarree bij sommige dieren (Van Metre, 2009).  

Daarnaast kan er ook een stijging van fibrinogeen en een stijging van ALP  waargenomen worden (Yeruham 

et al., 2006; Braun et al., 2008). Een stijging van de globulines zal zich voordoen wanneer de infectie al 

enkele dagen aan de gang is (Van Metre, 2009). Doorgaans worden er geen significante verandering 

waargenomen in de gehaltes van GGT (gamma-glutamyltransferase), LDH (lactaatdehydrogenase), AST 

(aspartaat transaminasen), CK (creatinekinase), cholesterol, totaal bilirubine, creatinine, ureum, natrium, 

kalium, chloor en calcium (Yeruham et al., 2006).   

De studie van Markusfeld et al. (1989) bewijst dat de gehaltes van creatinine en ureum een goeie indicator 

zijn om de betrokkenheid van de nieren en dus ook de prognose na te gaan. Zo zouden gehaltes van 

creatinine >1,5 mg/dl en ureum >100 mg/ml wijzen op een slechte prognose. Bij chronische pyelonefritis 

kan er in occasionele gevallen anemie ontstaan door een gedaalde productie van erythropoetine, 

chronische ontsteking en hematurie (Van Metre, 2009). De gehaltes van bloedureum stikstof en creatinine 

zullen pas stijgen wanneer 60-75% van de nefronen aangetast zijn. Azotemie kan gezien worden op het 

eindstadium van de ziekte. Runderen met bilaterale pyelonefritis en nierfalen hebben vaak een azotemie 

wat de prognose eerder ongunstig maakt (Floeck, 2009; Van Metre, 2009). De serum concentratie van 

ureum (meestal normaal of soms lichtjes gestegen) is geen betrouwbare indicator van unilaterale 

pyelonefritis. Pas wanneer de gehaltes van ureum boven de 15mmol/L liggen, kan men spreken van een 

bilaterale pyelonefritis (Braun et al., 2008).  

3.1.4.5. Cystoscopie 

Een cystoscopie kan uitgevoerd worden om de ergheid van de mucosale letsels ter hoogte van de blaas in 

te schatten (Divers et al., 2007). Wanneer er sprake is van een ureteritis of een pyelonefritis kan men etter 

of bloed zien druppen vanuit de ureters in de blaas (Braun et al., 2008). Ook kan men opteren voor een 

cystoscopie om de eventuele aanwezigheid van urolithiase of overgangscelcarcinoma uit te sluiten (Wallace 

et al., 1990).  

3.1.4.6. Autopsie 

Op autopsie zou men bij een erge cystitis bloeding, ulceratie en fibrine op de wand van de blaas kunnen 

opmerken (Figuur 7). Indien de infectie chronisch wordt zouden er zich polypoïde gezwellen kunnen 

ontwikkelen in de blaasmucosa. Deze massa’s kunnen villeus tot bloemkoolvormig zijn en lijken zeer sterk 
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op tumoren. Ze moeten aldus van deze laatste onderscheiden worden aan de hand van histologisch 

onderzoek (Van Metre, 2009; Cianciolo et al., 2015).  Bij ureteritis zullen de ureters vaak vergroot zijn en 

kan er zich etter in het lumen bevinden. Wanneer de infectie zich verder uitbreidt naar een pyelonefritis, kan 

men niervergroting waarnemen op autopsie. Bij het sagittaal insnijden van de nier kan men een visceus, 

grijs en geurloos exsudaat vinden in het nierbekken, soms verspreidend naar de medulla en de cortex (Van 

Metre, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4.7. Histologie 

In de acute fase van de ontsteking zal men op histologie necrose en desquamatie van het epitheel 

aantreffen. Daarnaast is er ook een aanzienlijke infiltratie van leukocyten zichtbaar. De submucosale 

bloedvaten zijn gedilateerd en worden omringd door leukocyten. Indien de infectie ernstiger verloopt, 

kunnen de leukocyten alle lagen van de blaaswand infiltreren, kan de mucosa ulceraties vertonen en kunnen 

bloedingen van de submucosale bloedvaten aanleiding geven tot de aanwezigheid van bloedproppen in het 

lumen van de blaas (Hiramune et al., 1971; Cianciolo et al., 2015). Wanneer de infectie zeer ernstig is, kan 

de cystitis van het oppervlakkinge fibrineuze of van het diepe difteritische type zijn. In beide gevallen zal er 

dan een dik, geelachtig en broze korst op het oppervlak aanwezig zijn (Cianciolo et al., 2015).  

Bij een chronische cystitis zullen de leukocyten plaatsmaken voor mononucleaire cellen en zal er vaak ook 

submucosale fibrose en hypertrofie van de muscularis optreden (Figuur 8). Een speciale vorm van 

chronische cystitis is de polypoïd cystitis. De mucosa gaat vele plooien of villusachtige uitsteeksel vertonen. 

Deze poliepen zijn bedekt door epitheel en onder dit laatste bevindt zich het bindweefsel dat dicht 

geïnfiltreerd is met mononucleaire leukocyten. In runderen ondergaan deze poliepen vaak mucoïde 

Figuur 7 Multipele bloedingen in de mucosa van de urineblaas (uit 
Somvanshi et al., 2012). 
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degeneratie. Soms kan het epitheel ook metaplasie ondergaan naar een mucussecreterend, glandulair type 

van epitheel, zoals het darmepitheel (Wallace et al., 1990; Cianciolo et al., 2015).  

De acute fase van pyelonefritis begint met necrose en inflammatie van de papillen in een onregelmatig 

patroon. Gerelateerde wigvormige gebieden van het nierparenchym zijn donkerrood, stevig en gezwollen. 

Wanneer de hyperemie afneemt, zal suppuratieve destructieve papillits en tubulaire necrose ontstaan. Bij 

runderen is tubulointerstitiele nefritis minimaal. De tubuli zijn vernietigd door de ontsteking en neutrofielen 

komen in het het tubulair lumen terecht door de basaalmembraan. De leukocyten cilinders die gevormd 

worden in de tubuli kunnen teruggevonden worden op urineanalyse.  

De chronische fase van pyelonefritis wordt gekenmerkt door de vervanging van neutrofielen door 

mononucleaire cellen en fibrose. Contractie van het littekenweefsel leidt tot corticale depressies (Cianciolo 

et al., 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8 Massieve infiltratie van mononucleaire cellen in de lamina propria en 
gedilateerde capillairen (uit Somvanshi et al., 2012) 
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3.1.5. Behandeling 

Bacteriële cystitis wordt best behandeld met antibiotica (Divers et al., 2007; Van Metre, 2009; Milanov et 

al., 2015). Hoe sneller men behandelt, hoe beter de prognose zal zijn (Van Metre, 2009; Milanov et al., 

2015). Om de gevoeligheid van de kiemen aan de antibiotica te testen, wordt aangeraden om een 

urinecultuur en een antibioticagevoeligheidstest uit te voeren. Men kiest best antibiotica die in de urine 

goede inhibitorische concentraties bereiken, zoals penicilline (Milanov et al., 2015). Terwijl men de 

resultaten van de gevoeligheidstesten afwacht, kan men dus al een behandeling starten met penicilline 

(10000-15000 IU/kg dagelijks voor ten minste 10 dagen) of ampicilline (11 mg/kg). Trimethoprim-

sulfadiazine (15 mg/kg, IV, 1 keer per dag) en ceftiofur (3mg/kg IV, 2 keer per dag) hebben ook bewezen 

goeie producten te zijn (Van Metre, 2009). Om de beste kans op herstel te krijgen, moet de therapie ten 

minste 7 dagen volgehouden worden, nog beter is 3 weken (Divers et al., 2007: Milanov et al., 2015). 

Urineanalyse en urinecultuur worden best de week na de behandeling uitgevoerd om na te gaan of de 

infectie volledig is verdwenen. Wanneer men langdurige antibiotica gebruikt moet men zeker ook rekening 

houden met de wachttijden en deze op gepaste wijze verlengen, om zeker te zijn dat er geen residuen meer 

aanwezig zijn in het vlees of in de melk (Van Metre, 2009). Ook is het aan te raden om extra vocht aan de 

dieren toe te dienen om diurese te stimuleren. Dit kan helpen in het verwijderen van necrotisch materiaal 

en bacteriën uit de blaas en zo het herstel te bespoedigen (Divers et al., 2007; Van Metre, 2009). Een dieet, 

rijk aan anionisch zout, helpt in enerzijds het stimuleren van de water opname, maar anderzijds verzuurt 

deze ook de urine, waardoor de bacteriën minder gemakkelijk kunnen vasthechten (Divers et al., 2007).  

Bij een cystitis ten gevolge van een blaasparalyse of blaasatonie, plaats men best tijdelijk een Foley 

katheter. Dit helpt bij het ledigen van de blaas en zorgt voor minder inflammatoir sediment. Blaasparalyse 

doet de prognose aanzienlijk dalen en vaak treedt er herinfectie op nadat de therapie gestopt is (Divers et 

al., 2009).   

Een ernstige pyelonefritis kan behandeld worden met dezelfde antibioticabehandeling als bij een cystitis, of 

men kan, in het geval van een unilaterale pyelonefritis en het niet reageren op behandeling, opteren voor 

een chirurgische verwijdering van de aangetaste nier. Nefrectomie wordt alleen toegepast als men zeker is 

dat de andere nier gezond is. Dit moet men dus zeker na gaan alvorens men overgaat tot de chirurgische 

verwijdering. Men verkiest de dieren rechtstaand te opereren aan de hand van een paravertebrale 

anesthesie (Braun et al., 2008). Dit is een geleidingsanesthesie van de cervicale, thoracale of lumbale 

zenuwen, op de plaats waar ze naar buiten treden uit de wervelkolom ofwel aan het foramen intervertebrale. 

Dit noemt men proximale paravertebrale geledingsanesthesie. Men kan ook enkele centimeters lateraal van 

het foramen intervertebrale verdoven, namelijk ter hoogte van de dwarsuitsteeksels van de lumbaalwervels 

(Figuur 9). Dit wordt dan distale paravertebrale geleidingsanesthesie genoemd (Gasthuys, 2015). In het 

geval de linker nier aangetast is, kan men deze verwijderen langs zowel de rechter als de linker flank. Maar 

onderzoek heeft aangetoond dat het gemakkelijker is via de linkerflank. Er wordt dan aangeraden het dier 

24 uur te laten vasten om de pensvulling te verminderen. Het klinische herstel en het hervatten van de 

normale productie was zeer spectaculair in deze dieren (Braun et al., 2008).  
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Figuur 9 Paravertebrale anesthesie (uit Gasthuys, 2015).  
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4. DISCUSSIE 
Zoals eerder vermeld, kan de partus een grote rol spelen in het ontstaan van cystitis en pyelonefritis. 

Enerzijds kan het niet nemen van voldoende hygiënische maatregelen tijdens de verlossing leiden tot 

contaminatie van de lagere urinewegen, langs waar de infectie verder kan opklimmen tot aan de ureters en 

de nieren. Anderzijds kunnen er tijdens een zware verlossing ook scheuren in de vaginawand ontstaan, die 

zowel heel oppervlakkig als zeer diep kunnen zijn. Vaak worden deze beschadigingen het meest gezien bij 

vaarzen, maar multipare koeien lopen ook dit risico bij zware dystocie (Divers et al., 2008). Wanneer deze 

scheuren niet opgemerkt worden of wanneer ze niet behandeld worden, kunnen er vuil en bacteriën in 

terechtkomen en kan dit op deze manier aanleiding geven tot het onstaan van perivaginale abcessen. Deze 

abcessen kunnen duwen op de urethra, waardoor de urinelozing bemoeilijkt wordt en er stase van de urine 

optreedt. Een natuurlijk afweermechanisme van de urinewegen tegen een bacteriële infectie, is het 

afschilferen van mature epitheelcellen, waaraan bacteriën zijn vastgehecht. De steriliteit van de blaas wordt 

onderhouden door het normaal urineren. Stase van de urine is dus een belangrijke predisponerende factor 

in het ontstaan van cystitis, omdat bacteriën dan de kans krijgen om aan de epitheelcellen vast te hechten 

(Cianciolo et al., 2015). Na het ontstaan van cystitis, gaan er zich wijzigingen voordoen in de contractiliteit 

en dikte van de blaaswand. Dit kan aanleiding geven tot vesicoureterale reflux. Deze retrograde stroom van 

urine kan tijdens het urineren bacteriën tot in de ureters en de nieren meedragen, waardoor de infectie zich 

kan verspreiden. Dit kan leiden tot het ontstaan van ureteritis en pyelonefritis (Hayashi et al., 1984; Van 

Metre, 2007; Ciancolo et al., 2015; Milanov et al., 2015).  

Om de prevalentie van cystitis in koeien te doen dalen, is het van belang altijd hygiënisch te werk te gaan 

bij verlossingen en kan men maatregelen treffen om dystocie zoveel mogelijk te gaan vermijden. Dystocie 

kan zowel voorkomen in primipare als in multipare koeien. De oorzaken van dystocie tussen deze twee 

groepen kan wel verschillen. De belangrijkste redenen van dystocie bij primipare koeien zijn vaak 

disproportie van de foetus en het bekken van de vaars, abnormale ligging van de foetus en vaginale stenose 

(Mee, 2008). Bij de multipare koeien ziet men vaak dat abnormale ligging van de foetus, disproportie van 

de foetus en het bekken van de koe, baarmoedertorsie en cervicale stenose aan de basis liggen van 

dystocie. Ook geven stierkalveren vaker aanleiding tot dystocie dan vaarskalveren, onafhankelijk van de 

pariteit van de koe (Mee, 2008). Wanneer een Holstein koe dus geïnsemineerd wordt met een Belgisch 

witblauwe stier, stijgt de kans op dystocie, doordat de kans dat het kalf niet door het bekken past, toeneemt. 

Dit was het geval in deze casus. Het is dus van belang bij de preventie van dystocie dat men de juiste 

stieren selecteert voor elk van de koeien. Ook het management rond de partus, namelijk het rantsoen en 

de body condition score bij de partus, zijn belangrijke aspecten waar men op moet letten om dystocie te 

vermijden. Zo kan overvoederen tijden het laatste trimester van de dracht leiden tot een hoger 

geboortegewicht bij het kalf en dus meer kans op disproportie van de foetus en het bekken, maar ook kan 

overvoederen leiden tot het afzetten van meer vetweefsel rond het geboortekanaal, waardoor dit vernauwt 

(Mainau et al., 2011).  Naast de verhoogde kans op cystitis en andere infecties, zoals vaginitis en 

endometritis, zal dystocie ook leiden tot een daling in de productie, een gedaalde vruchtbaarheid en een 
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hogere kans op sterfte bij het moederdier en het kalf. Dit leidt allemaal tot economische verliezen voor de 

veehouder. Ook in dit opzicht is het belangrijk dystocie in alle opzichten te vermijden voor zover men kan 

(Mee, 2008).  

In de praktijk is het ook niet altijd mogelijk om te achterhalen welke de oorzakelijke kiem is. Vaak gaat men, 

zoals in het geval van deze casus, meteen een therapie opstellen met antibiotica, zonder een urinecultuur 

aan te leggen. Dit omdat dit vaak de meest economische keuze is. Men kiest best antibiotica die in de urine 

goede inhibitorische concentraties bereiken, zoals penicilline (10000-15000 IU/kg dagelijks voor ten minste 

10 dagen) of ampicilline (11 mg/kg) (Milanov et al., 2015). Trimethoprim-sulfadiazine (15 mg/kg, IV, 1 keer 

per dag) en ceftiofur (3mg/kg IV, 2 keer per dag) hebben ook bewezen goeie producten te zijn (Van Metre, 

2009). Om de beste kans op herstel te krijgen, moet de therapie ten minste 7 dagen volgehouden worden, 

nog beter is 3 weken (Divers et al., 2007: Milanov et al., 2015). Een mogelijke reden dat de koe van deze 

casus dus hervallen is, is dat de therapie niet lang genoeg aangehouden werd. 
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