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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 de 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. 
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Samenvatting 

 

Een drie dagen oud Belgisch Witblauw stierkalf werd aangeboden met als symptomenbeeld een sterk 

gezwollen hals en een verminderde eetlust. Dit kalf was in een periode van een half jaar reeds het 

vierde klinische geval met gelijkaardige symptomen, waarbij een fatale afloop werd vastgesteld. Het 

colostrummanagement bestond erin de kalveren te sonderen. De bloedanalyse gaf een leukopenie 

aan, wat op de aanwezigheid van een infectiehaard wees. Bij echografisch onderzoek kon ter hoogte 

van de zwelling in de hals, gezond thymusweefsel van ontstekingsweefsel onderscheiden worden. Dit 

ontstekingsweefsel bestond uit onregelmatige echodense zones met komeetstaartartefacten. Bij 

endoscopisch onderzoek kon men ter hoogte van de slokdarm geen beschadiging van de mucosa 

vaststellen. Nadien werden nog contrastradiografische opnamen uitgevoerd. Hierbij werd aangetoond 

dat er lekkage aanwezig was ter hoogte van het proximale derde van de slokdarm, wat de definitieve 

diagnose van slokdarmperforatie bevestigde. Gezien de slechte prognose van een slokdarmperforatie 

werd het kalf geëuthanaseerd. Tijdens pathologisch onderzoek werd deze diagnose nogmaals 

bevestigd. De slokdarmperforatie werd veroorzaakt door enerzijds het toepassen van een verkeerde 

fixatietechniek tijdens het uitvoeren van de colostrumgift via sondage, anderzijds door het gebruik van 

een verkeerde sonde. Hoogstwaarschijnlijk is de commerciële sonde die verdeeld wordt niet 

aangepast aan de Belgische nichemarkt, namelijk het Belgisch Witblauw ras.  

 

Sleutelwoorden: Kalf – Colostrum – Sondage – Belgisch Witblauw – Slokdarmperforatie 

Abstract  

 

A three days old Belgian Blue bull calf was offered at the Veterinary School of Ghent with clinical signs 

of a severely swollen neck and a decreased appetite. This calf was the fourth clinical case with similar 

symptoms, with a lethal outcome in half a year. The colostral management was based on drenching. 

The blood analysis showed a leukocytopenia, indicating the presence of a source of infection. On 

ultrasound examination at the level of the swelling in the neck, thymic tissue could be distinguished 

from inflammation tissue. This inflammation tissue consisted of irregular echodense zones with comet-

tail artifacts. On endoscopic examination no damage to the esophageal mucosa could be identified. 

Afterwards contrast radiographs were performed. There was evidence that there was a leak at the 

proximal third of the esophagus, which confirmed the definitive diagnosis of esophageal perforation. 

Given the poor prognosis of an esophageal perforation the calf was euthanized. During pathological 

examination this diagnosis was  reconfirmed. On the one hand the esophageal perforation was 

caused by the use of an incorrect fixation technique during the administration of the colostrum by 

means of drenching, on the other hand by the use of an incorrect probe. Probably the commercial 

drench-system that is distributed is not adapted to the Belgian niche market, namely the Belgian Blue 

breed. 

 

Keywords: Calf – Colostrum – Drenching – Belgian Blue breed – Esophageal perforation 



 
 

Inleiding  

 

Kalveren worden agammaglobulemisch geboren door de typische bouw van de runderplacenta. Het is 

een syndesmochoriale placenta, waarbij de maternale en foetale bloedtoevoer gescheiden is. Dit zorgt 

ervoor dat de overdracht van beschermende immunoglobulines in utero verhinderd wordt. De kalveren 

worden agammaglobulemisch geboren waardoor het kalf voor de bescherming tegenover 

omgevingskiemen volledig afhankelijk is van de absorptie van maternale colostrale antistoffen 

postpartum (Kaske et al., 2005; Chigerwe et al., 2008b). Colostrum, in de volksmond ook wel biest 

genaamd, is naast hygiëne, huisvesting en voeding één van de belangrijkste schakels in het 

kalvermanagement. Kalveren met agammaglobulemie die in een veelal bevuilde omgeving geboren 

worden met een relatief hoge infectiedruk, moeten zo snel mogelijk colostrum toegediend krijgen. Dit 

is de eerste bescherming die, zolang het eigen immuunsysteem nog immatuur en niet functioneel is, 

voor het kalf van levensbelang is in de verdere ontwikkeling. Door een systeem van passive transfer 

worden de IgG’s door de darmwand opgenomen. Indien er een onvoldoende opname is van 

immunoglobulines, spreekt men over failure of passive  transfer (FPT). Bij onvoldoende passive 

transfer ziet men op korte termijn een verhoogde neonatale sterfte de eerste 3 maanden postpartum. 

Ook op lange termijn kunnen er nog negatieve effecten optreden: een verminderde 

gezondheidsstatus, verminderde dagelijkse gewichtstoename en op erg lange termijn zelfs een 

verminderde melkproductie  en een verminderde overlevingskans gedurende de eerste lactatie (Kaske 

et al., 2005; Chigerwe et al., 2008b). Kalveren vertonen een failure of passive transfer indien de 

serumconcentraties van IgG van het kalf minder dan 10 g/l bedragen na 24 uur (Godden, 2008). 

De wijze waarop het colostrum toegediend wordt, is een keuze die gemaakt wordt in het kader van het 

bedrijfsmanagement. De keuze tot het toepassen van een bepaalde methode kan beïnvloed en 

onderbouwd worden door de dierenarts in het kader van de bedrijfsbegeleiding. Kalveren kunnen bij 

de moederkoe zuigen, met de fles gevoederd worden of de biest kan gesondeerd worden. Er wordt 

minder sterfte gerapporteerd indien colostrum wordt toegediend via een oesophagale sonde, in 

vergelijking met zoogkalveren of kalveren die met de fles gevoederd zijn (Chigerwe et al., 2008b). Op 

lange termijn worden verschillende positieve elementen waargenomen van een adequate 

colostrumtoediening. Zo is er een verminderde sterfte in de speenperiode, een verhoogde 

gewichtstoename, een verbeterde voederconversie, een vroegere eerste kalfsleeftijd, verhoogde 

melkproducties,… (Godden, 2008). 

Het gebruik van de oesophagale sonde heeft verschillende voordelen: snelheid, efficiëntie, zekerheid, 

veiligheid en hoeveelheid. Naast deze diverse voordelen van sonderen van kalveren, beschrijft deze 

masterproef een opmerkelijke complicatie, namelijk het perforeren van de slokdarm. 

  



I. Casus 

 

1. Anamnese  

 

Op een zoogkoeienbedrijf met jaarlijks 80 keizersneden, stierven over een periode van zes maand vier 

Belgische Witblauwe kalveren binnen de twee tot vier dagen postpartum. Al deze neonatale kalveren 

vertoonden vlak voor sterfte gelijkaardige symptomen: een duidelijke zwelling in de hals, een 

verminderde eetlust, met kort daarop volgend sterfte. 

De kalveren werden allemaal via een sectio caesarea geboren en vertoonden geen abnormaliteiten op 

klinisch onderzoek. Het colostrummanagement bestond erin de kalveren door middel van sondage  

twee liter colostrum toe te dienen direct na de partus en nogmaals twee liter ongeveer zes uur na de 

partus. Hierna werden de kalveren één volledige dag uitgevast, waarna de voeding verder gebaseerd 

werd op melk op basis van melkpoeder, kalverkorrels en ruwvoeder.  

 

Bij het aangeboden kalf werden op de avond van 24 februari 2013 de eerste symptomen door de 

veehouder  opgemerkt: geen eetlust meer en een beginnende zwelling in de hals. Aangezien er zich 

reeds drie gelijkaardige cases hadden voorgedaan met fatale afloop werd de bedrijfsdierenarts 

gecontacteerd. Deze kon na klinisch onderzoek geen eenduidige diagnose stellen. Er werd een 

behandeling ingesteld om de zwelling in de hals te verminderen, waarbij twee producten intraveneus 

werden toegediend: prednisolone (Solu-Delta-Cortef®, 50mg/ml, Pfizer A.H., België) en furosemide 

(Dimazon®, 50mg/ml, MSD, België). Door de aanwezige zwelling ter hoogte van de hals, was het 

moeilijk de vena jugularis te lokaliseren om beide producten intraveneus te injecteren. Aangezien het 

hier om een vierde gelijkaardige case ging en de behandelende dierenarts de mogelijkheid van een 

erfelijke aandoening niet uitsloot, werd er besloten het desbetreffende kalf door te verwijzen. 

Op 25 februari 2013 werd een drie dagen oud Belgisch Witblauw stierkalf (BE 8 1134 1782) 

aangeboden op de kliniek Inwendige Ziekten Herkauwers van de Faculteit Diergeneeskunde.  

 

 

 

2. Algemene indruk 

 

Bij de algemene indruk voorafgegaan aan het algemene klinisch onderzoek, kon men vaststellen dat 

het kalf een alerte indruk vertoonde en zich in een goede conditie bevond. Opvallend was de sterke 

verdikking ter hoogte van de hals. Bijkomend vertoonde het kalf een versterkte costo-abdominale 

ademhaling. In staande positie werd een licht opgetrokken houding waargenomen. 

 

 

 



 

Figuur 1: drie dagen oud BWB stierkalf met subcutane zwelling ter hoogte van de hals ten 

gevolge van een perforatie in het proximale deel van de slokdarm. 

 

3. Klinisch onderzoek 

 

Bij algemeen onderzoek had het kalf een temperatuur van 38,9°C, een pols van 160 slagen per 

minuut en een ademfrequentie van 80 per minuut. De ademfrequentie werd versterkt door bijkomende 

costo-abdominale adembewegingen. Bij auscultatie van de bovenste luchtwegen werd een gemengde 

stridor waargenomen. 

De vena jugularis was moeilijk voelbaar door de aanwezigheid van een sterke zwelling ter hoogte van 

de hals, waardoor het moeilijk waar te nemen was of deze goed opzette en terug leegliep. Bij 

auscultatie van het hart langs de linkerkant was het moeilijk om een duidelijke harttoon waar te 

nemen, doch bij auscultatie rechts was de harttoon duidelijker. 

Ter hoogte van de hals was er een harde zwelling aanwezig die van aan de kaaktakken liep en stopte 

ter hoogte van de borstingang. Van deze zwelling was enkel het buitenste deel indrukbaar, waarbij er 

onderhuidse crepitatie voelbaar was. Ook de keelgang en de subcutane weefsels ter hoogte van de 

kaaktakken waren gezwollen. Bij palpatie van de binnenzijde van de mondholte kon men bilateraal 

zwelling waarnemen. 

 

 



4. Differentiaaldiagnose zwelling ter hoogte van de hals 

 

De zwelling ter hoogte van de hals kan uitgaan van een iatrogene handeling. Bij het geven van een 

intramusculaire injectie in de hals op een onhygiënische manier, kan er een bacteriële contaminatie 

met eventueel secundair gasvorming optreden. Andere mogelijkheden voor een zwelling in de nek zijn 

oesophagale beschadiging in het kader van het opgeven van anthelmintische bolussen (Mannion et 

al., 1997) of  sonderen van het kalf in het kader van het colostrummanagement. Aangezien er hier 

sprake is van een wederkerend symptomenbeeld, kan er gedacht worden in de richting van een 

systematische handeling. Het betreft hier een neonataal kalf dat het colostrum toegediend krijgt door 

middel van sondage. Deze handeling herhaalt zich bij elk kalf op dit bedrijf, wat een oorzakelijk 

verband duidelijk maakt. 

Er kan zich een trauma voorgedaan hebben bij manipulatie door de veehouder/dierenarts of door een 

bepaalde beweging door het kalf zelf. Dit trauma kan een zwelling veroorzaken. Het is echter weinig 

waarschijnlijk dat dit de oorzaak is van het repetitief symptomenbeeld dat het laatste half jaar bij vier 

kalveren werd vastgesteld. 

Een zwelling in de hals kan eveneens verklaard worden door de aanwezigheid van een thymoma. Dit 

is bij runderen een zeldzame aandoening en werd één enkele maal beschreven bij een tien jaar oud 

Holstein-rund en gaf eerder een zwelling ter hoogte van het mediastinum. Hier hebben we te maken 

met een zwelling ter hoogte van het proximale eerste derde van de nek, waardoor een thymoma een 

weinig waarschijnlijke diagnosestelling is (Ecco et al., 2006). 

Een krop of goitre is eveneens zeldzaam, maar kan voorkomen als een groepsaandoening bij jonge 

kalveren (Muskens et al., 2011). Deze aandoening werd beschreven bij salers-kalveren als een 

congenitale erfelijke afwijking. Hierbij werd een zwelling in de nek waargenomen waarbij bijkomend 

een uitgesproken alopecie aanwezig was. In het kader van een erfelijke aandoening, waarbij er bij de 

vier kalveren eenzelfde stier gebruikt werd, maakt deze diagnosestelling plausibel (Watson en 

Scholes, 2010). Een krop kan ook voorkomen als een nutritioneel tekort. Op een melkveebedrijf dat 

200 km van de zee gesitueerd is, werd een verhoogde prevalentie van  kalveren met een verdikking 

ter hoogte van de larynx gerapporteerd de afgelopen 3 jaar. Deze kalveren vertoonden een ernstig 

sporenelemententekort, waaronder een joodtekort (Kursa et al., 1998; Van Wuijckhuise et al., 2003). 

Een goitre kan ook veroorzaakt worden door de opname van goitrogene planten, dit zijn stoffen die de 

opname van jood in de schildklier verstoren. Voorbeelden van deze planten zijn maïs, soja, witte 

klaver en verschillende koolsoorten (Kursa et al., 1998). 

Een zwelling van de parotis, een infectieuze vorm van parotitis, kwam vroeger voor in de Verenigde 

Staten. Dit gaf een bilaterale zwelling van de speekselklier die zelflimiterend was (Deprez en van 

Loon, 2010).  

Megaoesophagus kan voorkomen als een idiopathische congenitale aandoening bij runderen. Deze 

kalveren hadden een voorgeschiedenis van regurgitatie en zwelling van de linkerzijde van de hals 

sinds de geboorte (Vestweber et al., 1985; Ulutas et al., 2006). 

 



5. Bijkomende onderzoeken 

5.1. Bloedonderzoek  

Voor de hematologie werd er geopteerd bloed te nemen uit de vena jugularis. Door de sterk 

uitgesproken zwelling aanwezig ter hoogte van de hals, was de vena jugularis moeilijk te lokaliseren. 

Door middel van echobegeleiding kon men bloed  nemen voor verder onderzoek. 

Uit de bloeduitslag bleek dat de leukocyten met een waarde van 13,4x10
9
/l (referentie: 6,0-9,0) 

verhoogd zijn, wat wijst op de aanwezigheid van een infectiehaard. Hierbij zijn de neutrofielen met een 

vertegenwoordiging van 69 procent (referentie: 15-45 procent) van het totaal witte bloedcellen de 

voornaamste stijging. Dit wijst op de aanwezigheid van een recente infectie en een daaropvolgende 

immuunreactie in het lichaam. Hierbij moet echter vermeld worden dat de initieel ingestelde therapie 

door de bedrijfsdierenarts, met name  het toedienen van prednisolone (Solu-Delta-Cortef®, 50mg/ml, 

Pfizer A.H., België), een vertekening van het bloedbeeld geeft. Er ontstaat een onderdrukking van het 

immuunstelsel, waardoor men een leukopenie bekomt. Bijkomend is de hematocriet met een waarde 

van 384ml/l (referentie: 250-350) licht verhoogd. 

5.2. Echografie  

Echografie werd in de eerste plaats gebruikt om een verklaring te vinden voor de aanwezigheid van 

een zwelling ter hoogte van de hals. Ter hoogte van de borstholte was het hart niet te visualiseren, 

enkel diffuus echodens weefsel rond het hart kon worden waargenomen. Bij verder echografisch 

onderzoek kon ter hoogte van de zwelling in de hals, gezond thymusweefsel van ontstekingsweefsel 

onderscheiden worden. Dit ontstekingsweefsel bestaat uit onregelmatige echodense zones met 

komeetstaartartefacten. In de tweede plaats werd echografie gebruikt om ter hoogte van de zwelling 

de vena jugularis te lokaliseren, om op deze manier bloed te nemen voor verder hematologisch 

onderzoek.  

 

Figuur 2: echografische beelden van een subcutane zwelling van de hals bij een drie dagen oud Belgisch 
Witblauw kalf met een slokdarmperforatie als complicatie van colostrumgift via sondage.  

(A) 1.gezond thymusweefsel 2.onstekingsweefsel 3.arteria carotis 4.reverberaties door de aanwezigheid 
van gashoudende structuren  

(B) 1.gezond thymusweefsel 2.vena jugularis 3.arteria carotis  

(C) 1.sterk afgeplatte trachea 

 



5.3. Endoscopie 

Endoscopie werd uitgevoerd om eventuele letsels in de halsregio, met name de oesophagus, waar te 

kunnen nemen. Deze onderzoekstechniek kan worden gemotiveerd omdat men een slokdarmsonde 

gebruikte bij het colostrummanagement. Ter hoogte van de farynx werd een normaal beeld 

waargenomen. Bij verder opschuiven door de farynx naar de oesophagus kon waargenomen worden 

dat de oesophagus een vernauwing vertoonde. Op het punt van deze vernauwing werd reflux 

waargenomen. Dit kan als abnormaal beschouwd worden aangezien de slokdarm onder normale 

omstandigheden een virtuele ruimte is. Op endoscopisch beeld van de oesophagus kon men geen 

andere abnormaliteiten, in het bijzonder mucosale laesies, waarnemen.  

 

5.4. Radiografie 

Ter aanvulling en om de uitgebreidheid van de zwelling ter hoogte van de halsregio beter in beeld te 

kunnen brengen, werden er radiografische opnames van de kop-hals-regio uitgevoerd.  

Op de cervicale opname zijn veel ronde gasopaciteiten zichtbaar ter hoogte van de regio van de 

farynx/larynx. Deze opaciteiten breiden craniaal uit langs de kaaktakken en caudaal langs facies van 

de nekspieren. De grootste hoeveelheid gas is gelokaliseerd net onder de schedelbasis en ter hoogte 

van de eerste cervicale wervel. Hierdoor is het craniale deel van de trachea naar ventraal verplaatst.  

 

Figuur 3: lateromediale radiografische opnames ter hoogte van de kop-hals-regio van een drie 

dagen oud Belgisch Witblauw kalf met een subcutane zwelling van de hals ten gevolge van een 

slokdarmperforatie als complicatie van colostrumgift via sondage. (A) Er zijn gasopaciteiten 

zichtbaar ter hoogte van farynx/larynx  die craniaal uitbreiden richting de kaaktakken en 

caudaal diffuus uitbreiden langs de facies van de nekspieren. (B) Gasopaciteiten ter hoogte 

van de thoraxingang met subcutane ophoping van gas. 



Om een mogelijke beschadiging aan de slokdarmwand aan te tonen, werd er een contrastradiografie 

uitgevoerd. Om een oesophagogram uit te voeren, werd 10 ml Iomeron® opgelost in 10 ml NaCl. 

Iomeron® is een joodhoudende contrastvloeistof gebruikt die geen irritatie geeft ter hoogte van 

mucosale laesies, in tegenstelling tot contrastvloeistoffen die gebaseerd zijn op barium. Deze 

substantie werd oraal ingebracht en een tiental seconden later werd een latero-mediale radiografische 

opname ter hoogte van de hals gemaakt. Er vond accumulatie van contrastvloeistof plaats in de weke 

delen ter hoogte van het middendeel van de hals. De exacte locatie van de slokdarmperforatie kon 

niet in beeld worden gebracht omdat er superpositie van de trachea aanwezig was. Dit was echter wel 

voldoende om de diagnose van slokdarmperforatie als gevolg van colostrumgift via sondage te 

kunnen bevestigen. Verder was er een meer uitgesproken aflijning van de slokdarm, mondholte en 

trachea waarneembaar. 

 

 

 

Figuur 4: contrast-radiografische opname ter hoogte van de hals van een drie dagen oud 

Belgisch Witblauw kalf met een subcutane zwelling van de hals als gevolg van een 

slokdarmperforatie als complicatie van colostrumgift via sondage. Ter hoogte van het 

proximale derde van de slokdarm kon een accumulatie van contrastvloeistof worden 

geconstateerd.  

 



Tot slot werden er lateromediale en ventrodorsale radiografische opnamen van de thorax genomen 

om de uitgebreidheid van de perforatie te kunnen vaststellen. Er was subcutaan gas aanwezig ter 

hoogte van de hals, dat zich caudaal uitbreidde richting thorax tot aan de 11
de

 rib. Er waren dus 

lineaire gasopaciteiten aanwezig, gaande van de halsregio tot aan de borstholte. Hierdoor werd de 

cervicale en thoracale trachea, oesophagus en craniale vena cava goed afgelijnd. De volledige 

thoracale aorta en thoracale oesophagus werden afgelijnd door een matige hoeveelheid gas in de 

oesophagus. Op de ventrodorsale opname was er een ernstige verbreding van het mediastinum met 

gas zichtbaar. 

 

 

Figuur 5: lateromediale opname van de thorax van een drie dagen oud Belgisch Wiblauw kalf 

met een subcutane zwelling van de hals als gevolg van een slokdarmperforatie als complicatie 

van colostrumgift via sondage. Door de verhoogde aanwezigheid van gas zijn de verschillende 

anatomische structuren in de thorax beter zichtbaar. De slokdarm is over het volledige verloop 

te volgen en de aortaboog is duidelijk gevisualiseerd.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

6. Diagnose 

Uit de anamnese en de verschillende uitgevoerde onderzoeken, kan worden geconcludeerd dat er 

sprake is van een slokdarmperforatie. Deze is veroorzaakt door het gebruik van een verkeerde sonde 

of het foutief gebruik van een slokdarmsonde voor de sondage van het colostrum.  

 

7. Prognose 

Ten opzichte van heel wat andere structuren van het maagdarmstelsel, heeft de slokdarm een minder 

goede prognose bij een chirurgische ingreep. Er treden om verschillende redenen gemakkelijk allerlei 

complicaties op. De slokdarmmucosa is sterk bacterieel gecontamineerd, wat in combinatie met de 

aanwezigheid van een aeroob en anaeroob milieu ideaal is voor de ontwikkeling van wondinfecties. 

Andere redenen zijn de afwezigheid van een serosa rondom de slokdarm, het voortdurend bewegen 

bij slikken en de mindere doorbloeding van de slokdarmwand.  Indien toch zou geopteerd worden voor 

een chirurgische ingreep kunnen er zich verschillende complicaties voordoen: strictuur van het lumen, 

wonddehiscentie en wondinfectie met mediastenitis, pleuritis, sepsis en eventueel sterfte tot gevolg. 

Figuur 6: ventrodorsale opname van de thorax van een drie dagen oud Belgisch Wiblauw kalf 

met een subcutane zwelling van de hals als gevolg van een slokdarmperforatie als complicatie 

van colostrumgift via sondage. Aan de rechter zijde is er secundair aan de slokdarmperforatie 

een ernstige pneumomediastinum en subcutane ophoping van gas zichtbaar. 

 



8. Behandeling 

Het kalf is wegens de uitgebreidheid van de letsels en de slechte prognose van een slokdarmlaesie 

geëuthanaseerd met pentobarbital natrium (Release®, 300mg/ml, WDT, Duitsland). Het kalf is na 

euthanasie doorgestuurd naar de dienst Pathologie van de Huisdieren van de Faculteit 

Diergeneeskunde voor het uitvoeren van een educatieve autopsie.  

 

9. Pathologische bevindingen  

Op de dienst Pathologie van de Huisdieren van de Faculteit Diergeneeskunde, werd op 26 februari 

2013 een educatieve autopsie uitgevoerd. Bij deze lijkschouwing werd er, gebaseerd op de gegevens 

verzameld uit de voorafgaande onderzoeken, specifiek gezocht naar een slokdarmperforatie. Er werd 

een ernstige fibrinonecrotiserende perioesofagitistracheïtismyositis vastgesteld ter hoogte van het 

proximale derde van de hals (figuur 7). Bij het volledig vrijprepareren van de slokdarm, werd er ter 

hoogte van het proximale derde van de slokdarm een perforatie vastgesteld (figuur 8). Secundair als 

complicatie bij deze slokdarmperforatie werd een pyothorax vastgesteld. Hierbij werd er 250 ml bruin 

troebel vocht geaspireerd (figuur 9).  

 

 

Figuur 7: fibrinonecrotiserende perioesofagitistracheïtismyositis bij een drie dagen oud 

Belgisch Witblauw kalf met een slokdarmperforatie als lethale complicatie van colostrumgift. 



 

Figuur 8: vrijgeprepareerde slokdarm van een Belgisch Witblauw kalf met slokdarmperforatie 

als lethale complicatie van colostrumgift. Links onder een detail van het proximale derde van 

de slokdarm waar de sonde de slokdarm geperforeerd heeft. 

 

 

 



 

Figuur 9: pyothorax als complicatie bij een slokdarmperforatie als gevolg van 

colostrumsondage bij een Belgisch Witblauw kalf. 

  



II. Discussie 

 

Het colostrummanagement is een thema dat reeds langer leeft in de rundveehouderij. Toch blijft het 

blijkbaar een onderwerp waar nog steeds veel discussie over bestaat, een onderwerp waar veel 

vragen onbeantwoord blijven, een onderwerp waar een dierenarts een duidelijke communicerende rol 

in kan en moet spelen. De dierenarts moet de veehouder op een adequate manier kunnen informeren, 

zodat alle onduidelijkheden tot de voltooid verleden tijd behoren. Naar aanleiding van deze casus, 

waarbij er een perforatie van de slokdarm is opgetreden als letale complicatie van colostrumgift via 

sondage, is het  verhaal rond het colostrummanagement een interessant onderwerp tot het voeren 

van deze discussie. 

Om het belang van een adequate colostrumgift te kunnen doorgronden, is het nodig te begrijpen hoe 

het immuunsysteem bij herkauwers functioneert. De runderplacenta is een syndesmochoriale 

placenta, waarbij de maternale en foetale bloedtoevoer gescheiden is. Dit zorgt ervoor dat de 

overdracht van beschermende immunoglobulines in utero verhinderd wordt. De kalveren worden 

agammaglobulemisch geboren, waardoor het kalf voor de bescherming tegenover omgevingskiemen 

volledig afhankelijk is van de absorptie van maternale colostrale antistoffen postpartum (Kaske et al., 

2005; Chigerwe et al., 2008b). Colostrum, in de volksmond ook wel biest genaamd, is naast hygiëne, 

huisvesting en voeding één van de belangrijkste schakels in het kalvermanagement. 

Agammaglobulemisch geboren kalveren worden in een veelal bevuilde omgeving waar de infectiedruk  

relatief hoog ligt, is het zo snel mogelijk toedienen van colostrum van erg groot belang. Dit is de eerste 

bescherming die, zolang het eigen immuunsysteem nog immatuur en niet functioneel is, voor het kalf 

van levensbelang is in de verdere ontwikkeling. Door een systeem van passive transfer worden de 

IgG’s door de darmwand opgenomen. De beste opnameplaats van colostrale leukocyten is ter hoogte 

van de Peyerse platen van het jejunum en ileum. Hierdoor worden kalveren gedurende de eerste 24 

uur postpartum beschermd tegen micro-organismen uit de omgeving (Godden, 2008). Failure of 

passive  transfer (FPT)  is een fenomeen dat gepaard gaat met een onvoldoende opname van 

immunoglobulines. Op korte termijn ziet men een verhoogde neonatale sterfte de eerste 3 maanden 

postpartum. Ook op lange termijn kunnen er nog negatieve effecten optreden: een verminderde 

gezondheidsstatus, verminderde dagelijkse gewichtstoename en op erg lange termijn zelfs een 

verminderde melkproductie  en een verminderde overlevingskans gedurende de eerste lactatie (Kaske 

et al., 2005; Chigerwe et al., 2008b). Kalveren vertonen een failure of passive transfer indien de 

serumconcentraties van IgG van het kalf minder dan 10g/l bedragen na 24 uur (Godden, 2008). Het 

grootste risico op sterfte bij kalveren is vastgesteld wanneer de IgG in het serum <5g/l bedraagt 

(Kaske et al., 2005). Failure of passive transfer is verantwoordelijk voor de helft van de sterftegevallen 

op Amerikaanse melkveebedrijven (Chigerwe et al., 2008b; Russel Sakai et al., 2012). De hoeveelheid 

immunoglobulines in het serum, nodig om aan te tonen dat er voldoende passive transfer heeft 

plaatsgevonden op 48 uur postpartum, is >1,340mg/dl. Een minimum van 153 g van colostrale IgG (3 

liter colostrum 2 uur postpartum) is nodig wat passive transfer betreft. Toediening van 100 g van 

colostrale IgG door middel van slokdarmsonde is te weinig, tenminste 150 tot 200 g IgG is nodig voor 

het bekomen van een voldoende passive transfer (Chigerwe et al., 2008b).  Gedrenchte kalveren 



bereiken een licht hoger plateau (60 g/l) in vergelijking met fles gevoederde kalveren (52 g/l)  (zie 

figuur 10) (Kaske et al., 2005).  

Op lange termijn worden verschillende positieve elementen waargenomen van een adequate 

colostrumtoediening. Zo is er een verminderde sterfte in de speenperiode, een verhoogde 

gewichtstoename, een verbeterde voederconversie, een vroegere eerste kalfsleeftijd, verhoogde 

melkproducties,… (Godden, 2008). 

 

Kalveren kunnen op verschillende wijzen hun biest toegediend krijgen. Ze kunnen rechtstreeks bij de 

moederkoe zuigen, met de fles gevoed worden of het colostrum kan gesondeerd worden. Aan elk van 

deze methoden zijn voor- en nadelen verbonden. Wanneer colostrum wordt toegediend door middel 

van een fles, drinken kalveren zelden meer dan 2,5 liter in 1 keer. Om zekerheid in te bouwen dat een 

groter volume ingenomen wordt, is het gebruik van een oesophagale sonde aangewezen. Het geven 

van 3 à 4 liter geniet de voorkeur (Chigerwe et al., 2008b).  Kalveren met een gewicht beneden de 40 

kg vertonen een lichte depressie na drenchen van 4 liter. Het drenchen van 3 liter colostrum blijkt een 

aanvaardbaar compromis voor kalveren met een gewicht beneden de 40 kg (Kaske et al., 2005). 

Hiernaast moet vermeld worden dat Belgisch Witblauwe kalveren, door de aanwezigheid van het 

dikbilgen, een kleinere orgaanaanleg hebben, incluis het magencomplex (Bergström en Oostendorp, 

1985). Hierdoor kan men stellen dat het drenchen van 4 liter colostrum onfysiologisch is. 

Jammer genoeg zijn er nog geen prospectieve studies uitgevoerd die het volume en de timing van de 

toediening van colostrum via een sonde op de concentratie IgG in het serum aantonen (Chigerwe et 

al., 2008b). 

Toedienen van colostrum door middel van een sonde, is een snelle en veilige methode (Kaske et al., 

2005). Er wordt minder sterfte gerapporteerd indien colostrum wordt toegediend via een oesophagale 

sonde, in vergelijking met zoogkalveren of kalveren die met de fles gevoederd zijn (Chigerwe et al., 

2008b). 

Ondanks het feit dat sonderen de beste methode is, blijft er in Europa een bepaalde schrik voor het 

gebruik van de slokdarmsonde bij kalveren, aangezien de slokdarmsleuf niet gebruikt wordt (Kaske et 

al., 2005). Er zijn enkele voorwaarden verbonden aan het functioneren van de slokdarmsleufreflex bij 

kalveren: de melk moet in contact gebracht worden met receptoren ter hoogte van de farynx, het kalf 

mag niet gedwongen worden de melk te drinken, de melk moet van goede kwaliteit zijn en het kalf 

moet in een goede conditie zijn.  Wanneer niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, zal de 

slokdarmsleuf niet of slechts gedeeltelijk sluiten (Dirr en Dirksen, 1989).  Indien men vooraf aan de 

colostrumsondage wat melk of zout in de muil van het kalf zou aanbrengen zou de slokdarmsleuf wel 

functioneren (Riek, 1954). Een verklaring hiervoor zou men kunnen vinden in het feit dat de 

receptoren ter hoogte van de farynx worden geprikkeld, al is hieromtrent in de literatuur niets over te 

vinden.  De slokdarmsleufreflex wordt bij alpaca’s echter wél gestimuleerd, indien de sonde zich in het 

proximale deel van de slokdarm bevindt (Fowler, 2010). Ondanks de afwezigheid van de 

slokdarmsleufreflex bij sondage van kalveren, vertoont dit geen nadelige klinische effecten (Kaske et 

al., 2005). De slokdarmsleufreflex wordt niet gestimuleerd bij sonderen. Het colostrum komt eerst in 

het pens-netmaagcomplex, die het colostrum geleidelijk aan over een periode van 3 à 4 uur 



doorduwen richting de lebmaag. De passage van colostrum doorheen het magencomplex ondergaat 

een kleine vertraging in vergelijking met flesvoeding. Dit verklaart de vertraagde opname van 

colostrum met 2 à 3 uur. Een vertraagde verhoging in serum immunoglobuline concentratie is 

aantoonbaar  bij de gedrenchte kalveren. Op termijn is deze concentratie hoger in vergelijking met 

colostrum gevoederd via de fles. De plateau-concentratie werd na ongeveer 6 uur postpartum bereikt 

bij flesvoedering en 12 uur postpartum bij gedrenchte kalveren (Kaske et al.,2005).  

 

 

 

 

Figuur 10: evolutie in plasmaconcentratie van het totaal eiwit gedurende een periode van 2 

weken bij kalveren waarbij colostrum werd gegeven één uur postpartum:  een groep 2 liter  met 

behulp van de fles en een andere groep 4 liter door middel van een oesophagale sonde (Kaske 

et al., 2005). 

 

 

Het blijkt dat het toedienen van colostrum door middel van een oesophagale sonde, een goede 

methode is om colostrum te geven aan kalveren die te zwak zijn of niet voldoende zuigreflex hebben 

postpartum (Adams et al., 1984). Neonatale dikbillen hebben door de macroglossie (Bergström en 

Oostendorp, 1985) vaak een mindere zuigreflex, wat een extra argument is tot het promoten van 

colostrumgift via sondage.  Bij zwakke kalveren zou verder onderzoek moeten uitgevoerd worden, 

waarbij aangetoond wordt in welke mate deze passage op dezelfde wijze gebeurt. Een mogelijke 

verklaring zou de aanwezigheid van een partiële of complete atonie van het gastro-intestinaal stelsel 

kunnen zijn (Kaske et al., 2005). 



 

Figuur 101:  Deze sonde, verdeeld door de firma Schippers, werd op het veebedrijf standaard 

gebruikt om pasgeboren kalveren hun colostrum toe te dienen. In een periode van een half jaar 

zijn 4 neonatale kalveren gestorven als gevolg van een slokdarmperforatie bij colostrumgift via 

sondage. (A) Detail van de eindkop van de sonde. (B) Sonde verdeeld door de firma Schippers 

(Anoniem: Schippers). 

 

De gebruikte sonde op het rundveebedrijf was een sonde verdeeld door de firma Schippers (figuur 

10). De drenchfles heeft een inhoud van 3 liter en is een hygiënische drencher voor de toediening van 

geneesmiddelen en/of biest. Het heeft een driehoekig/ovaal afgeronde kop waardoor beschadigingen, 

mits een goede fixatietechniek, tot een minimum worden beperkt. Deze sonde is één van de betere 

sondes wanneer deze correct gebruikt worden. Het voorkomen van letsels aan de slokdarm in deze 

case, zijn puur te wijten aan het verkeerdelijk fixeren van de kalveren. 

 

Belangrijke opmerking in verband met colostrumsondage: sondage is een universeel gegeven, doch 

heeft in Europa nog steeds een negatieve weerklank. De op de markt te verkrijgen sondes worden 

gebaseerd op gegevens van Holstein Friesian melkveekalveren. Aangezien het Belgisch Witblauwe 

ras geen universeel ras is, kan men vermoeden dat de sondes die momenteel verdeeld worden, niet 

aangepast zijn aan de noden van de Belgische vleesveehouders. De farynx van een Belgisch 

Witblauw kalf is anatomisch gezien nauwer dan dat van een Holstein Friesian kalf. Er zou een sonde 

op de markt moeten komen waarbij de diameter van de sonde is aangepast aan de farynxopening van 

een Belgisch Witblauw kalf.  



Een standaardprotocol bij colostrumsondage.  

 

Het colostrum moet op een hygiënische manier worden gemolken. Bacteriële contaminatie wordt tot 

een minimum beperkt indien er een goede uierhygiëne (reinigen, voordippen en voorstralen) is, de 

werking en zuiverheid van de melkmachine gegarandeerd kan worden, fles en/of drench-systeem op 

een zuivere manier bewaard wordt (McGuirk en Collins, 2004). Het uitmelken van het colostrum 

gebeurt best zo snel mogelijk na de partus. Men ziet de concentratie aan IgG sterk dalen naarmate de 

tijd vordert. De colostrale IgG concentratie daalt met 3,7% gedurend elk uur postpartum, het interval 

tussen kalven en de eerste melkbeurt en het colostrale volume, is negatief gecorreleerd met de 

colostrale IgG concentratie (Morin et al., 2010). In een onderzoek uitgevoerd door Moore et al. zijn er 

stalen genomen uit een willekeurige speen 2, 6, 10 en 14 uur na de partus, totdat alle spenen 

bemonsterd waren. Dit gaf respectievelijk een colostrale IgG concentratie van 113, 94, 82 en 76 g/l. 

Deze resultaten geven aan dat de colostrale IgG concentratie het hoogst is net na de partus  (Moore 

et al., 2005). Colostrum dat niet binnen de twee uur wordt toegediend, moet onder gekoelde 

omstandigheden worden bewaard (McGuirk en Collins, 2004; Divers en Peek, 2008). 

 

De colostrumkwaliteit wordt gemeten aan de hand van een colostrummeter of een refractometer. Een 

colostrummeter is het meest gebruikte hulpmiddel in de moderne rundveehouderijen in Vlaanderen. 

Dit is een hydrometrisch instrument dat de IgG concentratie schat op basis van de zwaartekracht. Het  

is een snelle cow-side test die de kwaliteit van het colostrum meet. Ideaal heeft deze een kwaliteit van 

meer dan 1050mg/dl, wat vergelijkbaar is met een opname van meer dan 50g/l. Er zijn echter 

bepaalde factoren die de meting kunnen beïnvloeden zoals de hoeveelheid vet, een grote hoeveelheid 

vaste deeltjes in het colostrum en de temperatuur (ideaal rond 22°C). Hierdoor wordt er vaak een 

overschatting gemaakt van de kwaliteit (Chigerwe et al., 2008a; Godden, 2008; Divers en Peek, 2008; 

Anoniem: colostrometer). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hierna wordt het colostrum van goede kwaliteit in de drench gebracht. Er bestaan verschillende 

soorten commerciële drenchen, die aan bepaalde eigenschappen moeten voldoen. Er is echter veel 

verschil in het prijs, kwaliteit, duurzaamheid, manipuleerbaarheid en  veiligheid van de verschillende 

sondes. Hieronder worden er enkele van de op de markt zijnde sondes om colostrum toe te dienen 

besproken. 

 

 

 

 

 

Figuur 12: de verschillende soorten commerciële drech-systemen die verkrijgbaar zijn op de 

markt. (A) vinyl-zak, (B) Bovivet calf drencher, (C) VMD fluid feeder, (D) drench-systeem met 

metalen eindstuk. 



Een uit vinyl geproduceerde zak (figuur 12A) wordt aangeboden om colostrum toe te dienen aan 

kalveren in verschillende landen: onder andere Nederland, de Verenigde Staten, het Verenigd 

Koninkrijk,… Hiernaast kan het ook gebruikt worden voor het toedienen van elektrolyten. Dit product 

wordt door de verschillende fabrikanten omschreven als een flexibel en eenvoudig te hanteren en bij 

te vullen drench-systeem. De ongeveer 1 meter lange sonde die aan het drench-systeem is bevestigd, 

heeft een rigide plastieken eindstuk met een lengte van 40 cm met een afgeronde kop. Er is een klem 

aanwezig op de sonde die de darm volledig kan afsluiten. De vinyl-zak heeft een inhoud van 2,5 à 3 

liter. De kostprijs (gemiddeld  20 euro) en het idee om met een rigide eindstuk met een afgeronde kop 

te werken, pleiten voor dit product. Naast deze voordelen zijn er aan dit systeem ook enkele nadelen 

verbonden. Men kan zich bij meermaals gebruik vragen stellen bij de hygiëne van de uit vinyl 

geproduceerde zak. Ook kan in twijfel worden getrokken of ondanks het feit dat er een 

bevestigingspunt aanwezig is, het echt zo gemakkelijk en ‘flexibel’ is zoals de fabrikant beweert om de 

gevulde zak omhoog te houden in combinatie met het fixeren van het kalf (Anoniem: 

dierenapotheker).  

Een tweede drench-systeem dat op de markt wordt aangeboden is de Bovi-vet-Calf-drencher (figuur 

12B). Dit is wereldwijd het meest verdeelde product voor de toediening van colostrum en andere 

vloeistoffen aan neonatale kalveren. De drench heeft een inhoud van 2 liter. Er zijn 2 beschikbare 

modellen: met of zonder flexibele sonde als tussenstuk tussen de drench en het rigide eindstuk. Het 

drench-systeem mét de flexibele sonde als tussenstuk, heeft als voordeel dat het toelaat het rigide 

eindstuk eerst op een goede manier te positioneren vooraleer de vloeistof wordt opgegoten. In beide 

gevallen zit er een speciaal ontworpen afgeronde kop aan het eindstuk. Dit zorgt volgens de fabrikant 

voor een verminderde kans om in de longen terecht te komen. Algemeen gezien zijn er verschillende 

zaken die in het voordeel pleiten van dit product. Enerzijds heb je de relatief lage kostprijs (21,5 euro). 

Anderzijds is het een eenvoudig te hanteren systeem: het kalf wordt met 1 hand gefixeerd, terwijl met 

de andere hand de sonde wordt gemanipuleerd. Als nadeel kan de materiaalkeuze in vraag worden 

gesteld. Door slijtage kan het plastieken rigide eindstuk op termijn oneffenheden vertonen, waardoor 

er beschadigingen kunnen veroorzaakt worden ter hoogte van de slokdarm. Bijkomend heeft het 

harde plastiek een minder lange levensduur in vergelijking met het roestvrije metalen eindstuk van het 

drench-systeem dat hierna zal besproken worden (figuur 12D) (Anoniem: Agradi; Anoniem: Farmers 

Warehouse).  

Het derde type drench-systeem wordt verdeeld door verschillende firma’s. De meeste dierenartsen 

geven de veehouders het advies de ‘fluid feeder’ verdeeld door de firma VMD te gebruiken (figuur 

12C). Deze drench heeft een capaciteit van 2 liter, heeft een semi-rigide sonde en heeft een afgerond 

eindstuk. Aan de onderzijde van het drench-vat zit een klein gaatje waardoor de lucht kan 

ontsnappen. Op deze manier zuigt de drench niet vacuüm en ledigt deze zich sneller. Er wordt gebruik 

gemaakt van een semi-rigide sonde, dit wil zeggen dat de sonde naargelang de temperatuur wijzigt in 

flexibiliteit. Onder kamertemperatuur is de sonde minder flexibel, waardoor de sonde voor gebruik in 

warm water dient gelegd te worden zodat deze in een flexibele toestand komt. De ronde kop op het 

uiteinde maakt de kans op beschadigingen ter  hoogte van farynx/slokdarm kleiner. Deze drench-

methode heeft als voordeel dat het een eenvoudig en veilig toe te passen systeem is en relatief 



goedkoop is (13 euro). Er zijn echter ook een paar nadelen aan dit systeem verbonden. Uit het gaatje 

onderaan het drench-vat, kan colostrum ontsnappen. Hierdoor kan de buitenzijde van de fles bevuild 

geraken. Doordat het eindstuk een flexibele sonde is, bestaat er een grotere kans dat men 

verkeerdelijk in de luchtpijp terecht komt. Het gebruik van een rigide eindstuk geeft een grotere 

zekerheid (Anoniem: pbsanimalhealth; Anoniem: VMD). 

Het laatste type is een drench-systeem met een metalen eindstuk (figuur 12D). Deze drencher heeft 

een volume van 5 liter en is geschikt voor het geven van colostrum of elektrolyten. De sonde bestaat 

uit 2 delen: een flexibele darm van ongeveer 1 meter met daaraan een rigide roestvrije metalen 

eindsonde. Hieraan is een afgeronde metalen kop bevestigd die verhindert dat er beschadiging van de 

omgevende weefsels optreedt. Het verbindingsstuk tussen het drench-vat en de sonde is speciaal 

ontworpen zodat er via een eenrichtingsventiel continu lucht wordt aangezogen bij het omdraaien van 

de drencher. Hierdoor is er een snelle lediging. Naast de kostprijs (60 euro) zijn er aan dit systeem 

alleen maar positieve elementen op te merken: kwaliteitsvol materiaal, eenvoudige hanteerbaarheid, 

goede manipuleerbaarheid en snelle administratie (Anoniem: Quidee; Anoniem: Schippers; Anoniem: 

Veterinary Concepts). 

 

Het gebruik van een slokdarmsonde vereist een correct gebruik om faryngeale schade en fatale 

aspiratiepneumonie te vermijden. Om dit te vermijden moet het kalf door de veehouder op een 

correcte manier worden gefixeerd. In de literatuur is beschreven dat het kalf om te sonderen in een 

staande positie met de achterhand in een hoek goed gefixeerd moet worden (K aske et al., 2005). Bij 

het gebruik van een sonde met rigide eindstuk waarbij de eindkop ter hoogte van het magencomplex 

uitmondt, kan het kalf echter ook in liggende positie gesondeerd worden. Deze techniek kan 

gemotiveerd worden omdat een neonataal kalf het eerste uur postpartum vaak moeite heeft zich in 

een staande positie te brengen. De veehouder fixeert het kalf in laterale decubitus langs de rugzijde 

van het kalf zoals aangegeven in figuur 13. De kop van het kalf wordt gefixeerd tussen de knieën van 

de veehouder: een knie onder de kop en een knie op de nek. Op deze manier is het kalf goed 

gefixeerd en kan het kalf de veehouder niet raken met de achterpoten (Steen, 2012). De metalen 

sonde wordt boven de tongrug ingebracht. Bij het inslikken van de tube moet een minimale weerstand 

ondervonden worden. Het is fysiologisch onmogelijk voor een kalf om te slikken als de kop in een te 

gestrekte positie wordt gefixeerd. Vooraleer het colostrum wordt toegediend, moet gecontroleerd 

worden of het einde van de sonde zich in de linker jugularis groeve bevindt en niet in de trachea 

(Kaske et al., 2005; Divers en Peek, 2008).  

 

Er zijn enkele punten gewijzigd in het colostrummanagement op het bedrijf. Het type drench-systeem 

in combinatie met de fixatietechniek is van groot belang. De sonde met metalen eindstuk is vervangen 

door de Fluid Feeder (VMD, Arendonk, Belgium). Deze heeft een flexibel eindstuk waardoor er een 

verminderde kans bestaat op beschadigingen van de farynx/slokdarm bij een minder goede fixatie. De 

dierenarts heeft nog geen verder advies gegeven in verband met het fixeren van de kalveren.  



 

Figuur 13: sonderen van een kalf in liggende positie. (A) Inbrengen van de sonde zonder het 

metalen eindstuk aan te raken en met minimale weerstand. (B) Opgieten van het colostrum. 

 

Na het uitvoeren van de colostrumsondage moet het gebruikte materiaal op een hygiënische manier 

worden achtergelaten. Hierbij wordt de sondeerfles met heet water gereinigd zodat resterende 

melkresten verwijderd worden. De sondeerslang (met eventueel metalen eindstuk) wordt na reiniging 

met heet water bespoten en nadien met ontsmettingsalcohol om een gedesinfecteerde omgeving te 

creëren. Nadien brengt men de sondeerslang in een rectale handschoen om omgevingscontaminatie 

tot een minimum te beperken (Godden, 2008; Divers en Peek, 2008).  

 

Als conclusie van deze masterproef kan gesteld worden dat colostrumgift via sondage een ideale 

methode is om toe te passen op de moderne rundveebedrijven ter garantie van voldoende maternale 

immuniteit. Het sonderen van het colostrum is een snelle, gemakkelijke, goedkope en vooral ook 

veilige methode om de eerste en uiterste belangrijke immuniteit aan een kalf toe te dienen. De 

dierenarts moet de veehouder op een adequate manier kunnen informeren, demonstreren, bijstaan en 

een gestandaardiseerd protocol verschaffen in verband met het sonderen van het colostrum. Bij een 

minder goede fixatietechniek heeft het gebruik van een flexibel eindstuk mogelijks een grotere 

garantie op het voorkomen van faryngeale schade.  Bijkomend suggereert deze masterproef dat om 

aan de noden van de Belgisch Witblauw fokkers te voldoen, er enkele aanpassingen moeten 

gebeuren aan de op dit moment te verkrijgen drench-systemen. Een type waarbij de afmetingen 

aangepast zijn aan de kleinere anatomische afmetingen van de larynx van Belgisch Witblauw ras. 
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Samenvatting 

 

Twee vaarzen werden midden oktober aangeboden aan de Faculteit Diergeneeskunde met 

symptomen van chronische hoest, tachypnee,  dyspnee en vermageren.  Deze dieren waren 

afkomstig van een weide waarop 4 runderen ingeweid waren. Allen hadden dezelfde symptomen en 1 

vaars was reeds op het bedrijf overleden.  Op het klinisch onderzoek van de  doorverwezen runderen 

werd bij auscultatie een sterk verhoogd ademgeluid vastgesteld.  Als bijkomende onderzoeken 

werden echografie en endoscopie uitgevoerd die het beeld van longpathologie bevestigden.  Met in 

het achterhoofd de differentiaaldiagnose van pneumonie werd er een bronchoalveolaire lavage 

uitgevoerd.  Als verrassend resultaat werden in het aspiraat veel levende longwormen teruggevonden.  

Hierdoor kon er op ontegensprekelijke wijze als diagnose een bronchitis en pneumonie van parasitaire 

aard worden gediagnostiseerd.  Er werd een behandeling met macrocyclische lactonen ingesteld om 

de longworminfectie te bestrijden en ter controle van eventuele secundaire infecties werd 

daarenboven behandeld met antibiotica.  De economische verliezen die hiermee gepaard gaan, zijn 

niet te onderschatten, en zijn vaak nog een miskend fenomeen.  Deze casus toont aan dat 

longwormen bij runderen nog steeds een actueel probleem is en in sommige gevallen tot zware 

verliezen kan leiden. 

 

Key words: Cattle – Husk – Lung – Parasitology - Pneumonia   
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Inleiding  

 

Parasitaire infecties zijn een probleem met een groot draagvlak in de rundveehouderij.  Deze 

parasieten vertonen interacties met verschillende systemen: het maagdarmstelsel, de huid, het 

reproductief stelsel, het neurologisch stelsel, het locomotorisch stelsel en het ademhalingsstelsel.   Al 

deze problemen kunnen teruggebracht worden tot één centraal thema dat elke veehouder tot een 

absoluut minimum wilt beperken: de economische impact.   

In het ademhalingsstelsel zijn longwormen de enige parasitaire oorzaak van primaire longpathologie.  

Gedurende een aantal decennia is er weinig onderzoek gebeurd rond de parasiet Dictyocaulus 

viviparus.  De laatste jaren worden er echter pogingen gedaan om het economisch belang van 

longworminfecties in kaart te brengen.  Tot op heden is de economische impact van longworminfecties 

een moeilijk te bepalen en mogelijk zwaar onderschat probleem.   

Symptomen van een klinische longworminfectie komen in zeldzame gevallen voor zonder dat er 

uitscheiding van larven gebeurt, wat diagnostiek erg moeilijk maakt.  Bij het stellen van een diagnose 

moet men rekening houden met de klimatologische omstandigheden, het seizoen, het 

ontwormingsschema, de weidebesmetting, de immuniteitsstatus en leeftijdsklasse van de runderen. 

In deze casusbespreking wordt getracht weer te geven dat een longworminfectie een aandoening is 

waar verder onderzoek in het kader van de economische impact een interessant en belangrijk 

onderwerp kan zijn.   
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III. Casus 

 

10. Anamnese  

Vier BWB koeien verbleven op éénzelfde weide, deze koeien kwamen op dat moment niet in contact 

met andere runderen.  De dieren waren allen ontwormd geweest bij inweiden.  Drie weken geleden 

werden symptomen vastgesteld die wezen op een luchtwegprobleem.  In drie weken tijd heeft men 

vastgesteld dat  de nasale uitvloei geëvolueerd is naar een droge hoest.  Voorts werd er bij de koeien 

een verhoogde temperatuur vastgesteld.  De dieren waren gedurende drie weken sterk vermagerd.  

Op rectaal onderzoek werd een kleine, droge hoeveelheid feces aangetroffen.    

Door de behandelende bedrijfsdierenarts werd op het bedrijf reeds een behandeling ingesteld op 

basis van verdenking van een bacterieel luchtwegprobleem.  Florfenicol (Nuflor®, 300mg/mL, Eurovet 

Animal Health, België), ceftiofur (Excenel®, 50mg/mL, Pfizer Animal Health, België) en flunixine-

meglumine (Fynadine®, 50mg/mL, MSD Animal Health, België) werden toegediend. 

Van de vier dieren was er één dier op het bedrijf gestorven, één dier vertoonde erge symptomen met 

een twijfelachtige prognose.  De bedrijfsdierenarts raadde de veehouder aan om de twee 

overgebleven dieren door te sturen naar de dienst Inwendige Ziekten van de Universiteit 

Diergeneeskunde te Gent voor verder onderzoek.  

Op maandag 15 oktober 2012 werden twee Belgisch witblauwe vaarzen van ongeveer twee en een 

half jaar ouderdom aangeboden bij de dienst Inwendige Ziekten van de faculteit Diergeneeskunde.   

 

11. Algemene indruk 

 

Bij de algemene indruk voorafgegaan aan het eigenlijke klinisch onderzoek, kon men vaststellen dat 

de aangeboden vaarzen een lage body condition score (2 tot 2,5) hadden en er een duidelijk hoorbaar 

ademgeruis aanwezig was.  Beide vaarzen vertoonden een costo-abdominale ademhaling.  Bij het 

rund met oornummer BE 8 2205 3665 werd bijkomend spontaan hoesten en een muceuze 

neusuitvloei vastgesteld. 
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12. Onderzoeken 

12.1. Klinisch onderzoek 

 

Er werd een klinisch onderzoek uitgevoerd  bij de beide aangeboden runderen.  Het dier met 

oornummer BE 8 2205 3665 vertoonde een verhoogde temperatuur.  Op auscultatie werden zowel 

links als rechts een verhoogd ademgeluid vastgesteld.  Bijkomend werd ter hoogte van de huid een 

diffuus subcutaan emfyseem waargenomen ter hoogte van de thorax en lumbale regio.  Op rectaal 

onderzoek werd geen mest aangetroffen in het rectum.  Bij verdere rectale palpatie werd een weinig 

gevulde pens, weinig vet  rond de linker nier en ter hoogte van deze linker nier een lichte vorm van 

emfyseem vastgesteld.   Bij het 2
de

 dier met oornummer BE 0 1005 3669 werd op auscultatie ter 

hoogte van de linker longhelft een versterkt vesiculair ademgeluid en reutels gehoord. Aan de 

rechterzijde ter hoogte van de larynx/trachea werden reutels gehoord. 

 

 

 

 

Figuur 1:  vaars met mucopurulente neusuitvloei ter 
hoogte van rechter neusopening. 

 

 

Figuur 2: vaars in magere toestand met 
opgetrokken abdomen. 

Figuur 3: emfyseem ter hoogte van de dorsale 
thorax en lumbale regio. 
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  Aangeboden koeien 

  BE 8 2205 3665 BE 0 1005 3669 

ALGEMEEN Leeftijd 2j 7m 16d 2j 6m 29d 

Hartfrequentie 40/min 48/min 

Temperatuur 39,4°C 38,6°C 

Ademhalingsfrequentie 56/min 28/min 

Ademtype Costo-abdominaal 

(+hoesten) 

Costo-abdominaal 

Voedingstoestand Mager  Mager 

CIRCULATIE Mucosae Roze Licht-roze 

Capillaire vullingstijd <2sec <2sec 

Turgor Normaal Vertraagd 

ADEMHALING Hoesten Ja Nee 

Neusvloei Ja Nee 

Neusmucosa Normaal Normaal 

Lymfeknopen Normaal (niet opgezet) Normaal (niet opgezet) 

Auscultatie Links Verhoogd ademgeluid Versterkt vesiculair 

ademgeluid, reutels 

Rechts  Verhoogd ademgeluid Reutels, vnl. thv 

trachea/larynx 

Echografisch 

onderzoek 

Links  komeetstaarten (vnl. 

ventraal)  

Komeetstaarten 

Rechts  komeetstaarten (vnl. 

ventraal)  

Komeetstaarten + 

kraters in pleura 

SPIJSVERTERING Pensbeweging Vertraagd (1/min) Vertraagd  

Schoftreflex  Negatief Negatief  

Lendenreflex Ok  

Rectaal onderzoek Geen mest, mucus, pens 

slecht gevuld, weinig vet 

rond nier, emfyseem thv 

de nieren 

Pens goed gevuld, 

baarmoeder klein, veel 

mest (goede kwaliteit) 

Extra Huid Diffuus subcutaan 

emfyseem thv thorax en 

lumbale regio 

 

Tabel 1: overzicht van de uitgevoerde onderzoeken. 
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12.2. Bijkomende onderzoeken 

12.2.1. Bloedonderzoek  

 

 Gemeten waarde (veneus bloed) referentiewaarde 

 BE 8 2205 3665 BE 0 1005 3669 (obv veneus bloed) 

pH 7,46 7,5 7,35-7,45 

PCO2 (mm Hg) 49,8 40,9 <49 

PO2 (mm Hg) 36,2 59,9 >80 (arterieel bloed) 

B.E. (meq/l) 9,5 7,5 -5 - +5 

HCO3
-
 (mmol/l) 34,6 31,3 20-28 

WBC (%) 32 32 25-35 

Na
+ 

(mmol/l) 136,8 133 135-150 

K
+ 

(mmol/l)
 

3,17 3,34 3,9-5,6 

Ca
2+ 

(mmol/l)
 

1,21 1,07 1-1,3 

Cl
- 
(mmol/l) 92 92 100-110 

Tabel 2: veneuze bloedwaarden. 

 

Het algemene beeld dat bij beide bloeduitslagen zichtbaar werd, was het beeld van een 

hypochloremische metabole alkalose.  De hoge bloed pH, het toegenomen  bicarbonaatgehalte en het 

gedaalde chloorgehalte waren hierbij de meest in het oog springende parameters.  Door de reeds 

enkele weken aanslepende longproblemen, bevonden de runderen zich in een verminderde algemene 

toestand.  Pijn, algemene ziekte en anorexie hadden een impact op het spijsverteringsstelsel met 

mogelijk ileus tot gevolg.  De metabole alkalose en daarmee gepaard gaande hypochloremie konden 

verklaard worden door het aanwezig zijn van ileus waarbij H
+
 en Cl

-
 minder geresorbeerd worden uit 

het spijsverteringsstelsel. 
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12.2.2. Echografisch onderzoek 

 

De betrachting bij het gebruik van echografie is om op een eenvoudige, niet invasieve manier, een 

beter inzicht te krijgen op de toestand van het pleuraoppervlak en het oppervlakkige parenchym van 

de longen.  Onder normale omstandigheden is de long een structuur die luchthoudend is.  

Luchthoudende structuren zorgen bij echografie voor een terugkaatsen van de geluidsgolven en 

zorgen voor een artefact reverberaties genaamd.  Dit zorgt ervoor dat men niet kan zien wat eronder 

aanwezig is. Een veel voorkomende afwijking zijn de komeetstaarten. Deze kunnen verklaard worden 

door een pathologische toestand veroorzaakte onregelmatigheden (verdikkingen) ter hoogte van het 

longoppervlak (Scott en Sargison, 2012).  

Het rund met oornummer BE 8 2205 3665 had op echografisch beeld beiderzijds komeetstaarten 

voornamelijk ter hoogte van de cranioventrale zijde van de longen.  Het rund met oornummer BE 0 

1005 3669 had ook beiderzijds komeetstaarten over het hele longoppervlak met daarenboven ter 

hoogte van de rechter longhelft enkele ‘kraters’ in de pleura.   

 

Figuur 4: reverberaties (1) en komeetstaarten (2) op echografisch onderzoek. 

 

 

 

1 

2 
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12.2.3. Endoscopisch onderzoek 

 

De beweegreden voor de uitvoering van een endoscopisch onderzoek is het visueel vaststellen van 

afwijkingen ter hoogte van larynx, trachea en bronchiën.  Er werd een verhoogde hoeveelheid schuim 

en bloederige mucus in de trachea vastgesteld.  Enkele bewegende wormen werden teruggevonden 

in de trachea, een grotere hoeveelheid wormen werd teruggevonden in de bronchiën. 

 

Figuur 5: longwormen (1) en schuim en mucus (2) op endoscopisch beeld. 

 

12.2.4. Bronchoalveolaire lavage (BAL) 

1. Indicaties 

Bronchoalveolaire lavage (BAL) is een veilige, gemakkelijke en goedkope techniek die met een 

minimum aan ervaring en zonder gesofisticeerde materialen kan worden uitgevoerd in een 

eerstelijnspraktijk.  BAL is een goede methode om een zicht te krijgen op de eventuele aanwezigheid 

van hoofdzakelijk bacteriële longpathogenen.  Lage luchtwegproblemen bij runderen worden 

hoofdzakelijk veroorzaakt door infectieuze agentia.  Deze kunnen in de hand gewerkt  worden door 

een slechte luchtkwaliteit als gevolg van een ondermaatse ventilatie, vuile omgeving, overbezetting 

en/of niet scheiden van verschillende leeftijdsgroepen (Cornell University).   

2. Benodigdheden 

 Bronchoalveolaire tube: 3 meter lengte, 11mm buitendiameter (Bivona®, Cook®) 

 10mL spuit om de cuf op te blazen 

 Fysiologische 0,9%NaCl oplossing 

 60mL spuiten 

 18 gauge naald 

 Steriel glijmiddel  

1 

2 
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3. Werkwijze 

Voor het uitvoeren van een bronchoalveolaire spoeling wordt het dier best onder een lichte algemene 

sedatie gebracht, afhankelijk van de algemene toestand, aangezien het inbrengen van de BAL-tube 

afweerreacties kan uitlokken.  Hiervoor gebruikt men Xylazine (Xyl-M 2%®, 20mg/mL, VMD, België).  

Om op een gemakkelijke manier te kunnen werken en inslikken van de katheter zoveel mogelijk tegen 

te gaan, wordt het hoofd in een gestrekte positie gefixeerd.  Vooraleer men de bronchoalveolaire tube 

inbrengt langs de ventrale neusgang, wordt om contaminatie te vermijden de neusopening gereinigd 

met ontsmettingsalcohol.  Met behulp van een kleine hoeveelheid glijmiddel kan de sonde worden 

opgeschoven via de ventrale neusgang, larynx en trachea.  Controle of men in de trachea zit, kan 

uitgevoerd worden op 2 manieren. De koe zal hoesten als de tube voorbij de larynx geschoven wordt.  

Ook moet men bij het bewegen van de luchtpijp ter hoogte van de hals ondervinden dat de tube tegen 

de tracheawand botst.  Indien zekerheid bestaat dat de tube zich wel degelijk in de trachea bevindt, 

kan deze doorgeschoven worden tot er een gevoel van weerstand wordt waargenomen.  Op dat 

moment is de tube ingebracht tot op het niveau van een bronchus/bronchiole.  Blaas de cuff op en 

beweeg de tube voorzichtig, dit om te controleren dat de tube vast zit en er geen lekkage aanwezig is. 

Injecteer 60 mL fysiologische vloeistof, aspireer de geïnjecteerde vloeistof, herhaal dit 2 tot 3 keer tot 

er geen vloeistof meer wordt geaspireerd. Herhaal deze procedure een 3-tal keer (injectie-aspiratie). 

Per injectie van 60mL fysiologische vloeistof wordt 30-50 mL surfactans geaspireerd. Deze 

geaspireerde vloeistof heeft een licht troebel en schuimig uitzicht wanneer goed uitgevoerd.  Wanneer 

de longspoeling is afgelopen, wordt de cuff leeggelaten en kan de tracheotube voorzichtig worden 

verwijderd.  Hierna ledigt men de verschillende aspiraten in een potje. Van het laatste aspiratiestaal 

wordt een klein deel afgezonderd dat gebruikt zal worden voor verdere analyse (Cornell University). 

 

 

4. Resultaat  

De oorspronkelijke motivatie voor het uitvoeren van een longspoeling was het bekomen van een 

aspiraat dat verder zou gebruikt worden voor bacteriologisch onderzoek naar longpathogenen.  Bij 

aspiratie van de geïnjecteerde fysiologische vloeistof bekwam men echter levende longwormen, wat 

een onverwacht resultaat van deze bronchoalveolaire spoeling was. 

Voor de volledigheid werd er bijkomend een bacteriologisch onderzoek uitgevoerd op de bekomen 

BAL-stalen. Deze waren negatief.  Hieruit kan geconcludeerd worden dat er geen bacteriële 

pathogenen aan de basis lagen van de longproblemen (hoesten) en secundaire bacteriële infectie 

afwezig was, vermoedelijk mede door toedoen van de toegediende breedspectrumantibiotica die in de 

anamnese vermeld werden. 
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Figuur 6: inbrengen van de bronchoalveolaire sonde en injectie 3 maal 60 mL fysiologische vloeistof. 

 

 

Figuur 7: resultaat van de longspoeling: levende L4 en L5 larven. 

 

 

 

13. Differentiaal diagnose van pneumonie 

  

13.1. Bovine Respiratory Disease complex (BRD) 

 

Dit is een multifactoriële aandoening en kan veroorzaakt worden door verschillende infectieuze 

agentia.  De symptomen zijn erg variabel en gaan van een slepende recidiverende hoest  met 

neusvloei tot acute griepsymptomen.  In de chronische stadia komen er vaak longabcessen voor. 



11 
 

13.1.1. Virale agentia 

Bij het Bovien respiratoir syncytieel virus (BRSV) of pinkengriep zijn de klinische symptomen beperkt 

tot het ademhalingsstelsel.  Geïnfecteerde dieren (voornamelijk voorkomend bij kalveren en pinken) 

vertonen een verhoogde temperatuur (>40°C), depressie, verminderde voederinname, verhoogde 

ademhalingsfrequentie, verhoogde speekselproductie, hoesten, nasale uitvloei en soms subcutaan 

emfyseem.  Bij auscultatie worden verhoogde bronchiale en bronchovesiculaire geluiden 

waargenomen.  In een verder stadium kan ernstige dyspnee voorkomen. Hierbij wordt vooral een 

verhoogde inspanning bij expiratie  en open-muil ademen waargenomen.  De aanwezigheid van een 

bijkomende infectie zoals Mannheimia haemolytica of BVD verhogen de ernst van BRSV.  Duur van 

deze aandoening is 1 à 2 weken (Valarcher en Taylor, 2007; Bordersen, 2010; Campbell en Lofstedt, 

2012).  Gezien de anamnese en de vastgestelde klinische symptomen, lijkt BRSV een mogelijke 

oorzaak van de longpathologie. De symptomen bij BRSV zijn echter eerder acute pneumonie, 

dyspnee en verhoogde ademhalingsfrequentie. In deze case is er eerder sprake van een chronische 

hoest.  

 

Bij het Parainfluenza virus type 3 (PI3) bestaan de klinische symptomen uit koorts, hoesten, nasale 

uitvloei, verhoogde ademhalingsfrequentie en verhoogde bronchovesiculaire geluiden en wheezes 

(continu, ruw en fluitend geluid).  De belangrijkste functie van PI3 is het voorbereiden van het 

ademhalingsstelsel op andere virale of bacteriële infecties (Ellis, 2010; Campbell en Lofstedt, 2012).   

 

Boviene virale diarree virus (BVD) is een virus dat op zichzelf een milde respiratoire aandoening kan 

veroorzaken, maar draagt meestal bij tot de ontwikkeling van een ernstige aandoening in combinatie 

met andere pathogenen.  Dit is een latent aanwezig probleem op verschillende bedrijven en wordt tot 

op heden nog steeds zwaar onderkend (Richer et al., 1988; Fulton et al., 2000; Ridpath, 2010; 

Campbell en Lofstedt, 2012).  BVD zou mede aan de basis kunnen liggen van de longproblemen, 

maar is in deze case zeker niet de ziekteoorzaak. 

 

Bovien herpesvirus type 1 (IBR) wordt voornamelijk gekarakteriseerd door rhinitis, tracheïtis en koorts.  

IBR kan ook pneumonie tot gevolg hebben.  Dit virus is ook van groot belang in het boviene respiratoir 

complex, vanwege de secundaire bacteriële bronchopneumonie veroorzaakt door de verminderde 

immuniteit.  Voorts kunnen er nog andere klinische symptomen worden waargenomen: anorexie, 

milkdrop bij melkvee, verhoogde ademhalingsfrequentie, verhoogde speekselproductie, hoesten en 

een muceuze tot purulente nasale uitvloei.  Dyspnee is gekenmerkt door het ademen met wijd 

gesperde muil.  Bij auscultatie van de longen worden (sterk) verhoogde longgeluiden waargenomen 

(Gu en Kirkland, 2008; Jones en Chowdhury, 2010; Campbell en Lofstedt, 2012). 

 

Enkele minder voorkomende virale agentia die sporadisch pneumonie kunnen veroorzaken bij het 

rund zijn het adenovirus en influenza A (H1N1 en H3N2) (Campbell en Lofstedt, 2012).  
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13.1.2. Bacteriële agentia 

Mannheimia hemolytica veroorzaakt dikwijls enkel een lusteloze indruk, koorts en tachypnee. M. 

hemolytica is een Gram-negatieve bacterie en kan endotoxines produceren. Dit kan samengaan met 

volgende symptomen: koorts, tachypnee, tachycardie, verhoogde speekselproductie, verhoogde 

capillaire vullingstijd en koude extremiteiten.  Op auscultatie worden ruwe of luide bronchovesiculaire 

geluiden waargenomen, voornamelijk in de caudoventrale longdelen.  Het is belangrijk te realiseren 

dat M. hemolytica vaak vooraf gegaan wordt door een infectie van virale aard, zoals BVD, IBR of 

BRSV.  Symptomen gelinkt aan deze virale agentia kunnen dan gekoppeld worden aan de 

symptomen van M. hemolytica. 

 

Pasteurella multocida geeft op klinisch beeld quasi dezelfde symptomen. Hier zijn het wel 

voornamelijk de cranioventrale longdelen die zijn aangetast. 

   

Histophilus somni komt in mindere mate voor in het BRD complex. De kiem veroorzaakt hoofdzakelijk 

ademhalingsstoornissen en soms bijkomend zenuwstoornissen.  Mycoplasma bovis geeft 

longproblemen maar ook nog andere ziektebeelden zoals artritis, en komt voornamelijk voor bij jonge 

kalveren (Griffin et al., 2010; Campbell en Lofstedt, 2012).   

 

13.2. Parasitaire bronchitis en pneumonie 

Longworminfecties kunnen gepaard gaan met een gematigde hoest, een licht verhoogde 

ademhalingsfrequentie tot ernstig aanhoudend hoesten en een duidelijke pijnlijke ademhaling. Bij 

hoge graad van infectie zullen de runderen erge dyspnee vertonen. De dieren worden anorectisch en 

zullen snel een verminderde conditie vertonen.  In erge gevallen kan er sterfte optreden.  Typisch 

wordt de hoogste piek van voorkomen gezien van begin augustus tot eind oktober, wanneer de dieren 

zich op de weide bevinden.  Deze beschrijving komt overeen met het beeld van een klinische 

longworminfectie zoals beschreven bij de dieren in deze casus (Panuska, 2006; Campbell en Lofstedt, 

2012). 

 

13.3. Acuut longemfyseem en longoedeem of atypische interstitiële pneumonie (fog fever) 

Komt voornamelijk voor bij het verweiden naar een verse najaarsweide van dieren die lange tijd op 

een droog en weinig voedzaam voeder gestaan hebben.  In vers najaarsgras zit een grote 

hoeveelheid tryptofaan.  Fog fever is gebaseerd op de conversie van L-tryptofaan tot een 

pneumotoxische component 3-methyl indol.  Hierdoor ontstaan er dyspnee, longoedeem, alveolaire 

epitheelhyperplasie, hyaliene membranen en emfyseem (Blood, 1962; Campbell en Lofstedt, 2012).  

Hier is echter geen sprake van verweiding of een acuut doorgevoerde voederwijziging.  De 

symptomen waren reeds aanwezig op de weide. 
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13.4. Metastatische interstitiële pneumonie 

Dit is het gevolg van een andere infectie (TRP, mastitis, metritis,…).  De kiemen die het meest worden 

aangetroffen zijn Trueperella pyogenes of coliformen.  Klinische symptomen zijn vrij gering: 

intermitterende koorts, chronisch milde hoest, initieel weinig neusvloei die later meer muco-purulent 

wordt.  De hoofdklachten zijn meestal verminderde eetlust, vermageren en productiedaling (Smith, 

2009a; Campbell en Lofstedt, 2012).  Dit is echter weinig waarschijnlijk want er zijn op het klinisch 

onderzoek geen andere ziektetekenen dan respiratoire symptomen en vermageren teruggevonden.  

Bijkomend gaat  het vaak om een louter individueel probleem. 

 

13.5. Extrinsieke allergische alveolitis (farmerslung) 

Een allergische reactie op ingeademde schimmelsporen, komt voornamelijk voor bij dieren die op stal 

staan.  Klinische symptomen zijn: chronische intermitterende hoest, algemeen ziek zijn en soms 

koorts (Smith, 2009a; Campbell en Lofstedt, 2012).  Er is geen indicatie in de anamnese of het klinisch 

onderzoek die wijzen op de betrokkenheid van schimmelsporen, zeker aangezien het om dieren op de 

weide ging. 

 

14. Diagnose 

 

Aan de hand van de anamnese en de symptomen waargenomen bij het klinisch onderzoek, is een 

eerste lijst van differentiaal diagnoses hierboven beschreven opgesteld.  Naderhand werd een 

bronchoalveolaire lavage (BAL) uitgevoerd. Deze was oorspronkelijk bedoeld om aandoeningen van 

bacteriële aard aan te tonen.  Bij het uitvoeren van de longspoeling werden levende longwormen 

geaspireerd.  Door uitvoering van deze voor longwormen ongebruikelijke diagnostische techniek, kon  

de diagnose van longwormen ontegensprekelijk worden gesteld.   

 

15. Behandeling 

 

Er werd een behandeling ter bestrijding van de longwormen ingesteld op de Faculteit 

Diergeneeskunde.  Als anti-parasitair middel werd doramectine (Dectomax®, 10mg/mL, Pfizer Animal 

Health, België) aangewend.  Dit heeft een breed werkingsspectrum en heeft een remanent effect van 

vier tot vijf weken.  Om secundaire bacteriële infecties te vermijden, werd er bijkomend een 

antibioticum gegeven: benzylpenicilline procaïne (Peni-kel®, 300.000 I.U./mL, Kela, België).  Tot slot 

werd er ook nog een NSAID gegeven met een sterke antiflogistische en analgetische werking: 

flunixine-meglumine (Emdofluxin®, 50mg/mL, Emdoka, België).  
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IV. Literatuurstudie 

 

Dictyocaulus viviparus is een veel voorkomende parasiet bij runderen en is van belang bij alle 

leeftijdsgroepen. De meeste bedrijven in Nederland zijn besmet (Eysker en Van Miltenburg, 1988).   Er 

ontstaat een infectie van de diepere luchtwegen, meestal resulterend in een bronchitis of pneumonie.  

Longklachten primeren, maar sterfte kan ook voorkomen, wat algemeen gezien leidt tot niet te 

onderschatten economische verliezen (Ploeger en Holzhauer, 2012). 

1. Epidemiologie 

 

Figuur 8: levenscyclus van Dictyocaulus viviparus  (Vercruysse, 2008). 
 

1.1. De levenscyclus 

 

Een infectie met longwormen kan resulteren in een pneumonie en bronchitis van parasitaire aard.  

Indien er echter een klein aantal wormen wordt opgenomen, kan een infectie subklinisch verlopen.   

De levenscyclus van Dictyocaulus viviparus is een directe cyclus.  Er zijn 4 fasen die worden 

doorlopen in de cyclus van longwormen. 

Fase 1: de penetratiefase, deze loopt van dag 0 tot dag 7.  L3 larven ontkapselen en zijn vanaf dit 

moment infectieus voor grazend vee.  Eens de ontkapselde L3 larven zijn opgenomen, ontluiken deze 

in de lebmaag, migreren naar de darm en penetreren deze.  De larven migreren verder naar de 

mesenteriale lymfeknopen ter hoogte van ileum, caecum en het proximale colon.  De L3 larve blijft hier 

gedurende 3 tot 8 dagen.  In deze fase zijn geen klinische of pathologische symptomen aanwezig die 

wijzen op een longworminfectie (Panuska, 2006).     
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Fase 2: de pre-patente fase, deze loopt van dag 7 tot dag 25.  De larven migreren vanaf dag 7 naar 

de longen en bronchiolen waar ze ontwikkelen tot L4 larven. Longwormen hebben een pre-patente 

periode van 3 tot 4 weken, doch door de hypobiose van late L4 of volwassen L5 larven kan dit 

oplopen tot 150 dagen.  Gedurende deze fase verschijnen de eerste tekenen van longpathologiën.  

Longlaesies verschijnen vanaf dag 7 na infectie.  De bronchiolen vernauwen door eosinofiel exsudaat, 

er wordt een grote hoeveelheid mucus geproduceerd en finaal collaberen de alveoli.  Hierdoor 

ontstaan als meest voorkomende symptomen tachypnee en hoesten. Soms kan er bijkomend ook 

emfyseem onstaan (Panuska, 2006). 

Fase 3: de patente fase, deze loopt van dag 25 tot dag 55.  Vrouwelijke wormen zijn aanwezig in de 

bronchi en trachea.  Volwassen vrouwelijke wormen produceren geëmbryoneerde dunwandige eieren 

(82-88µm op 32-38µm) die volledig ontwikkelde larven bevatten.  Het epitheel van de bronchi en 

trachea is beschadigd en de luchtpassage is verhinderd door de aanwezigheid van mucus en 

geaspireerde eieren en L1 larven.  Eieren ontluiken kort na ovipositie in de luchtweg, of door 

ophoesten en inslikken ontwikkelen deze eieren zich in de dikke darm.  De L1 larven worden 

uitgescheiden via de feces. Tijdens de ontwikkeling van de vrijlevende stadia is er een grote mortaliteit 

van de L1 larven.  Er zijn hoge vereisten qua vochtigheidsgraad: droogte kan een sterk limiterende 

factor zijn.  In de feces zijn de vrijlevende larven gedurende een bepaalde periode beschermd tegen 

uitdroging.  Onder optimale condities kunnen de eieren een sterke stijging in aantal vertonen.  De 

ontwikkeling van de L1 larven is afhankelijk van de temperatuur: bij 20-25°C in 3 à 5 dagen, bij 10-

15°C in 14 dagen en bij 5°C in 26 dagen.  Wanneer de L1 larven verder kunnen ontwikkelen, ontstaan 

L2 en L3 larven (Panuska, 2006). 

Fase 4: de post-patente fase.  Dieren die de infectie overleven, herstellen gedurende deze fase.  Het 

aantal volwassen wormen in de longen vermindert, en in de feces worden geen larven meer 

uitgescheiden (Panuska, 2006).   

 

1.2. Omgeving/milieu-omstandigheden 

 

Vochtige klimaten zijn ideaal voor de overleving van longwormen: een hoge relatieve 

vochtigheidsgraad en lage tot middelmatige temperaturen.  Door de vochtige condities worden de 

larven beschermd tegen uitdroging en de migratie wordt vergemakkelijkt (Eddi et al., 1989; Eysker et 

al., 1993). 

 

1.3. Verspreiding 

 

De larven zijn relatief inactief en zitten vast in de mestplak. Uit eigen beweging gaan er onder normale 

omstandigheden geen larven vanuit de mestplak naar de omgeving (het omliggende gras) migreren.  

De larven blijven in een straal van 5 cm rond de plak (Jorgensen et al., 1982).  Dus voor de verdere 
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ontwikkeling van de vrijlevende stadia (L3 larven) moet er een migratie plaats vinden, want runderen 

nemen geen gras op in de nabije omgeving van feces.  Deze kan op 3 verschillende manieren 

plaatsvinden.  Ten eerste door hevige regen  waardoor de larven vrijkomen en zich op een kleine 

oppervlakte kunnen verspreiden.  Ten tweede door een mechanische vector: hieronder verstaan we 

het dier zelf, insecten, vogels, aardwormen,.... De voornaamste verspreiding door een mechanische 

vector is echter door middel van de Pilobous-schimmel (vnl. P. kleinii). 

 

Deze schimmel groeit op de runderfeces en moet voor zijn verdere ontwikkeling het maagdarmkanaal 

van het rund passeren. Drie tot vier dagen later verschijnen de Pilobolus schimmels op de mestplak 

(Eysker, 1991).  Meteorologische factoren zoals het aantal uren zonneschijn, de relatieve vochtigheid, 

neerslaghoeveelheid en windsnelheid zijn belangrijk in de ontwikkeling van de Pilobolus schimmel 

(Somers en Grainger, 1988).  Het zijn enkele mm lange schimmels, met aan het uiteinde een 

sporangium.  De L3 larven van Dictyocaulus viviparus worden sterk aangetrokken door de Pilobolus 

schimmel.  Net als de Pilobolus schimmel reageren de L3 larven positief tegenover licht.  Tot 50 

infectieuze L3 larven klimmen langs de sporangiofoor naar het sporangium vlak voor deze explosief 

wordt weggeschoten over een afstand van drie tot vier meter (Doncaster, 1981).  Er is een continue 

verspreiding van L3 larven gedurende een periode van ongeveer 16 dagen (Somers, 1985).  Indien er 

wind aanwezig is, kan deze het sporangium zelfs verder verspreiden. Hierdoor bestaat ook de 

mogelijkheid tot besmetting van de aanpalende weiden.  Op deze manier wordt de infectieuze L3 larve 

op een homogene manier in zijn omgeving verspreid.   De verspreiding van longwormlarven is het 

laagst op overbegraasde weiden of waar de groei van de Pilobolus schimmel onvoldoende is (Eysker, 

1991).  Het sporangium heeft tal van voordelen voor de L3 larven: het beschermt de L3 larven tegen 

wegspoelen door hevige regen waardoor de larve in een minder gunstige positie zou terecht komen, 

schadelijke UV-straling of uitdroging. Er bestaat dus een synergie tussen de L3 larve en de Pilobolus 

schimmel (Doncaster, 1981; Eysker et al., 1993). 
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1.4. Immuniteitsvorming 

 

Immuniteit bij longworminfecties is gebaseerd op 2 fasen: op korte termijn resistentie tegenover larven 

die de longen willen bereiken, en op lange termijn immuniteitsopbouw tegenover ontwikkeling en 

overleving van volwassen wormen.  Jaarlijkse herinfectie tijdens het weideseizoen is een noodzaak 

om een sterke immuniteit te behouden. Dit wordt voornamelijk verwezenlijkt door een continue lage 

uitscheiding door dragerdieren.  Ondanks de sterk opgebouwde immuniteit blijft de mogelijkheid op 

ziekte bestaan.  Dit kan voorkomen indien er een massale infestatie optreedt van larven die de long 

sneller penetreren dan het immuunsysteem kan reageren. Dit wordt ook herinfectie genoemd.  Omdat 

de meeste dieren onder een anti-parasitaire behandeling staan, is het weinig waarschijnlijk dat de 

dieren een solide lange termijn immuniteit kunnen opbouwen (Eysker en Van Miltenburg, 1988; 

Anoniem). 

De uitbraak van een longworminfectie is moeilijk te voorspellen aangezien het meestal niet geweten is 

wanneer gevoelige dieren hun initiële infectie opgedaan hebben (Eysker et al., 1994).  Ziekte kan 

voorkomen bij de eerste generatie longwormen wanneer de infectiegraad hoog is.  Bij de tweede 

generatie kan er alsnog ziekte optreden als er gedurende de eerste generatie longwormen een te lage 

infectiegraad aanwezig was.  Wanneer de ontwikkeling van de immuniteit laag is als gevolg van een te 

lage infectiegraad gedurende de eerste en tweede generatie, kan er alsnog ziekte optreden.  Hieruit 

kan geconcludeerd worden dat een ziekteuitbraak gemiddeld 1, 2 of 3 maanden na de initiële infectie 

kan optreden.  De meeste uitbraken kunnen verklaard worden door een primaire infectie veroorzaakt 

door overwinterde larven, aangezien de ziekteuitbraken pas zichtbaar zijn vanaf begin augustus.  

Indien de ziekte reeds bij een tweede generatie (periode juni-juli) longwormlarven optreedt, moet de 

bron van infectie eerder gezocht worden bij uitscheidende dragerdieren (Eysker et al., 1992).   

 

2. Symptomen 

 

De klinische symptomen van longworminfecties kunnen gaan van een gematigde hoest met een licht 

verhoogde ademhalingsfrequentie tot ernstig aanhoudend hoesten met een duidelijk pijnlijke 

ademhaling.  De ernst van de symptomen is sterk gelinkt aan de hoeveelheid opgenomen larven en 

de tijdsspanne waarin deze opname is gebeurd.  Typisch wordt de hoogste piek van klinische gevallen 

waargenomen in de vroege herfst (augustus tot oktober), al is het moeilijk een duidelijk seizoens-

patroon in het voorkomen van longworminfecties terug te vinden (Eysker en Van Miltenburg, 1988; 

Campbell en Lofstedt, 2012).  

Algemeen gezien zijn de meest voorkomende symptomen bij runderen tachypnee (verhoogd 

ademhalingsritme) en hoesten.  Initieel neemt men een snelle en oppervlakkige ademhaling waar, 

samengaand met een lichte hoest die sterker aanwezig is na inspanning. In een verder stadium is er 

een verhoogde ademhalingsinspanning aanwezig.  Bij een hoge graad van infectie zullen de runderen 

dyspnee vertonen, wat zich klinisch uit door met opengesperde muil en hun kop in een gestrekte 

voorwaartse positie te staan.  De dieren worden anorectisch en zullen snel een verminderde conditie 
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vertonen.  Bij volwassen melkvee wordt een ernstige milkdrop vastgesteld.  In erge klinische gevallen 

kan sterfte optreden (Panuska, 2006; Campbell en Lofstedt, 2012; Ploeger en Holzhauer, 2012). 

Bij auscultatie worden voornamelijk ter hoogte van de bifurcatio trachea en caudale longlobben 

verhoogde longgeluiden zonder ronchi (bijgeluiden) of crackles (knetterende geluiden) gehoord 

(Panuska, 2006). 

De pulmonaire lymfeknopen die normaal niet voelbaar zijn, zijn bij infectie vergroot tot een diameter 

van 3 tot 4 mm en verschijnen ter hoogte van de viscerale pleura van de long.   

Ter hoogte van de bronchiaalboom is groene muceuze inhoud geïnfiltreerd door eosinofielen terug te 

vinden (Panuska, 2006). 

Interstitieel emfyseem en pulmonair oedeem komen volgens Panuska niet voor. Dit is in tegenstelling 

tot wat in de meeste literatuur is beschreven, waar vermeld wordt dat (subcutaan) emfyseem een veel 

voorkomend kenmerk is bij longworminfectie (Vercruysse, 2008; Deprez en van Loon, 2010; Campbell 

en Lofstedt, 2012; Bovilis).  

3. Diagnose 

 

Men kan op basis van de anamnese (klimaat, weidegeschiedenis,…) en de klinische symptomen 

meestal de waarschijnlijkheidsdiagnose van longwormen stellen.  Voor bevestiging van de diagnose 

kan men met behulp van de Baerman-methode de aanwezigheid van L1 larven aantonen bij verse, 

rectaal genomen feces van niet behandelde runderen.  Als belangrijke opmerking moet hierbij 

gegeven worden dat er geen larven zullen worden teruggevonden in de feces van dieren die in de pre-

patente of postpatente fase zijn.  Een bronchoscopie kan een handig hulpmiddel in de 

diagnosestelling zijn, maar zijn in een eerstelijnspraktijk vaak geen rendabele onderzoeksmethoden.  

Indien het dier gestorven is, kan er bij postmortem analyse van de longen wormen worden 

teruggevonden. De volwassen wormen die gevonden worden in de trachea en bronchi zijn lange, 

dunne, witte wormen met een kleine mondopening.  Mannelijke wormen zijn 17 tot 50 mm lang en 

vrouwelijke wormen zijn iets groter en hebben een lengte van 23 tot 80 mm (Panuska, 2006; Campbell 

en Lofstedt, 2012, Anoniem). 
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Discussie 

 

 

Pneumonie bij dikbilrunderen is ten opzichte van melkveerassen een veel voorkomend probleem.  

Dikbillen zijn benadeeld door de wanverhouding tussen luchtwegen/lichaamsgewicht (ongeveer 20%) 

en de kleinere functionele reserve longcapaciteit (Ansay M. en Hanset R., 1979; Deprez en van Loon, 

2010) . 

Bij het eerste klinische onderzoek uitgevoerd door de bedrijfsdierenarts, werden de vier dieren 

gediagnostiseerd en behandeld voor een bacteriële longaandoening.  Toen de symptomen een paar 

dagen na het opstarten van de behandeling niet verdwenen waren, had de behandelende dierenarts 

aan de hand van de voorgeschiedenis en klinische symptomen zijn differentiaal diagnose eigenlijk 

moeten herzien.  De periode (augustus-oktober), de klimatologische omstandigheden (een natte 

zomer in 2012) (MeteoBelgië), groep van vier vaarzen die afgezonderd op dezelfde weide stonden en 

de aanwezige klinische symptomen (hoesten, dyspnee, tachypnee en eventueel subcutaan 

emfyseem) konden wijzen op de aanwezigheid van longwormen.  

In de kantlijn kan worden vermeld waarom er emfyseem werd vastgesteld, aangezien emfyseem ter 

hoogte van de subcutis niet direct in verband te brengen is met longproblemen.  Dit ontstaat doordat 

de alveolen onder een verhoogde druk komen te staan en finaal ruptureren.  Deze beschadigingen 

van het longoppervlak zorgen ervoor dat er zich gas heeft kunnen opstapelen ter hoogte van de 

rechter nier en de subcutis van de dorsale thoracale en lumbale regio.  In alle literatuur worden deze 

emfyseemblazen beschreven, hoewel C. Panuska in een recent artikel uit 2006 beweert dat er geen 

interstitieel emfyseem of longoedeem voorkomt. 

Van de vier vaarzen werden er twee aangeboden op de Faculteit Diergeneeskunde.  Aan de hand van 

de klinische symptomen hoesten, tachypnee, dyspnee en verhoogde longgeluiden op auscultatie, 

werden enkele bijkomende onderzoeken uitgevoerd.  In eerste instantie werd ook niet aan 

longwormen gedacht aangezien de anamnese een anti-parasitaire behandeling vermeldde.  Bij het 

uitvoeren van een bronchoalveolaire spoeling met het oog op bacteriologische staalname, werden 

grote hoeveelheden longwormen geaspireerd.  Bijkomend was het BAL-aspiraat negatief op 

bacteriologisch onderzoek, dit is niet erg verwonderlijk aangezien de vaarzen reeds op het bedrijf 

behandeld waren met antibioticum.  

       

Klinische longworminfectie bij volwassen runderen is niet veel voorkomend.  De meeste gevallen 

worden beschreven bij kalveren op het einde van het weideseizoen.  Dictyocaulus viviparus infecties 

komen voor op veel bedrijven zonder dat er zich ernstige klinische symptomen voordoen in het eerste 

weideseizoen.  Dit leidt tot een redelijke graad van immuniteit.  Wanneer men echter in acht neemt dat 

er slechts een klein aantal wormen nodig is om infectie te veroorzaken, is dit toch een verrassende 

vaststelling (Eysker et al., 1992). 

De bron van primaire infecties bij een gevoelige populatie is een belangrijke factor. Deze zijn ofwel 

overwinterde larven op de weide ofwel besmetting van de weide door dragerdieren.  Een tweede 

fenomeen waar men rekening mee moet houden is de snelle verspreiding van de larven op de weide.  
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Dit alles gecombineerd met een pre-patente periode van drie à vier weken zorgt voor een snelle 

opvolging van de verschillende generaties longwormen (ongeveer één maand) (Eysker en Van 

Miltenburg, 1988).  Hierdoor is er na een aantal generaties longwormen, een opbouw van een stevige 

immuniteit. 

 

Er zijn verschillende pistes die kunnen gevolgd worden om te verklaren waarom ondanks een 

behandeling in het begin van het weideseizoen en een opgebouwde immuniteit,  longwormen blijven 

voorkomen op de veebedrijven.  

Dieren worden via een vast schema jaarlijks behandeld voor maagdarmnematoden met 

macrocyclische lactones: avermectines (doramectine, eprinomectine en ivermectine) en 

mylbemycines (moxidectine). Deze hebben een goed werkingsmechanisme tegen de immature 

larvaire stadia en hebben een langdurig remanent effect, wat het herstel in de hand werkt.  Deze 

behandelingsmethode is echter incorrect omdat de immuniteitsvorming van de runderen niet kan 

plaatsvinden en zo deze populatie gevoelig blijft voor longworminfecties.  Het komt er dus op neer om 

op het juiste tijdstip te behandelen, maar daar zit het probleem.  Er bestaat niet zoiets als een juist 

tijdstip want longwormuitbraken zijn niet te voorspellen, er is slechts een kleine hoeveelheid larven 

nodig om ziekte te veroorzaken en de verspreiding kan zeer snel gebeuren door de Pilobolus 

schimmel.  Wanneer men te vroeg behandelt, is de werking onvoldoende en wanneer men te laat 

behandelt, is er reeds een productieverlies aanwezig.  Het is erg moeilijk een uitbraak van 

longwormen te voorspellen (Ploeger en Holzhauer, 2012).  De veehouder zal in de toekomst rekening 

moeten houden met aanwezigheid van longwormen op zijn bedrijf.   

Als opmerking bij de behandeling van zware longworminfecties moet er bijkomend rekening gehouden 

worden met een anafylactische reactie die kan ontstaan bij het massaal afsterven van de larven.  De 

symptomen verergeren en kunnen in sommige gevallen leiden tot sterfte van het behandelde dier 

(persoonlijke communicatie De Geest, 2011).  

 

De economische verliezen die gelinkt zijn aan longwormen, zijn een sterk onderkend fenomeen.  

Wanneer je hierover de literatuur raadpleegt, zijn er slechts twee (recente) artikels gepubliceerd 

waarin getracht wordt de economische impact van longwormen weer te geven.  Het oorspronkelijke 

idee bij de bespreking van deze casus was om longwormen vanuit het economisch standpunt te 

bespreken.  Door de geringe beschreven informatie die hieromtrent te vinden is, beperkt deze 

discussie zich tot de interpretatie van enkele beschreven cases waardoor het economisch verlies met 

een dergelijke infectie duidelijk wordt.   

Twee bedrijven rapporteerden aanwezigheid van luchtwegproblemen door longwormen.  Het eerste 

bedrijf  had reeds vier jaren problemen met longwormen.  Op het tweede bedrijf was het gedurende 

drie maanden onduidelijk wat de oorzaak van de luchtwegproblemen was, tot het moment dat 

longwormen als diagnose werd gesteld.  Nadat er op elk bedrijf een diagnose was gesteld, kon men 

de geschiedenis die voorafging aan de longwormuitbraak in kaart brengen (Holzhauer et al., 2011). 

Parasitaire bronchitis resulteert in een verminderd inkomen en een gestegen kostprijs.  Het gedaalde 

inkomen wordt veroorzaakt door een gedaalde melkproductie (15 tot 20%), verlies van body condition 
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en onrechtstreeks een verminderde vruchtbaarheid.  De gestegen kostprijs wordt veroorzaakt door 

een verhoogde vervanging van geïnfecteerde/gestorven dieren, extra inseminaties, anti-parasitaire 

behandelingen, behandelingen voor secundair opgetreden infecties en gestegen dierenartskosten.  

Wanneer alles bij elkaar wordt geteld, kan het economische verlies op bedrijf 1 worden geschat op 

minstens €16.363, wat neerkomt op €149 per lacterend rund op dit bedrijf. 

Het economische verlies op bedrijf 2 is gebaseerd op dezelfde parameters van bedrijf 1 hierboven 

beschreven.  Op bedrijf 2 werden de economisch verliezen geschat op €12.684, wat neerkomt op 

€134 per lacterende koe (Holzhauer et al., 2011; Ploeger en Holzhauer, 2012; Van Schaik). 

Het melkproductieverlies werd geschat op € 0,12 per kg melk (gebaseerd op de in die tijd geldende 

melkprijs in 2007: € 0,25).  Door de verminderde vruchtbaarheid stijgt de tussenkalftijd en verhoogt het 

aantal inseminaties per conceptie.  De extra kosten die hiermee gepaard gaan, zijn € 1 à € 2 per dag.  

Bij de koeien kan een verminderde body condition  worden waargenomen. De hieraan verbonden 

kosten zijn moeilijk vast te leggen.  Voor de behandeling van een geïnfecteerd dier wordt ongeveer    

€ 6 aangerekend.  De veeartskosten worden op het einde in de totale som van de kosten verrekend.  

Indien een dier sterft, kost het de bedrijfsleider ongeveer € 1155.  

Ongeveer 80 percent van de economische kosten worden vertegenwoordigd door mindere 

melkopbrengsten en vervanging van gestorven dieren.  De overige 20 %  worden voornamelijk 

veroorzaakt door gedaalde vruchtbaarheid, laboratoriumtests en behandelingen (Holzhauer et al., 

2011). 

 

De schattingen omtrent de economische impact van een (ernstige) longworminfectie, blijft algemeen 

gezien een moeilijke opgave.  Maar op basis van bovenstaande gegevens, kan men aannemen dat de 

gewichten die gegeven zijn aan de verlieslatende topics, relevantie genoeg bevatten om deze door te 

kunnen trekken naar mijn case. In de besproken case is sprake van vier Belgisch witblauwe 

dikbildieren.  Ondanks de kleine groep is het toch eens interessant om het economisch verhaal achter 

deze longworminfectie uit te werken.   Van de vier dieren waren er reeds twee dieren gestorven op het 

bedrijf zelf en de twee andere dieren werden aangeboden aan de Faculteit Diergeneeskunde en onder 

behandeling gesteld.  Op basis van de leeftijd en kalvingsdatum  hebben de vaarzen ongeveer een 

levend gewicht van 640kg.  Wanneer men dit omrekent naar geslacht gewicht, komt men uit op een 

gewicht van ongeveer 420kg.  Dit heeft een slachtwaarde van gemiddeld ongeveer € 2000.   Wat de 

vruchtbaarheid betreft, moet er rekening gehouden worden dat door het enorme conditieverlies als 

gevolg van de zware longinfectie, de kans op fertiliteitsstoornissen relatief groot is.  De hieraan 

verbonden kosten zijn ongeveer 1 à 2 euro per dag. 

Het is moeilijk in te schatten wat de totale kost zal zijn.  Wanneer men de kosten voor de visites en 

behandelingen door de dierenarts (€320), kosten aan de faculteit (€250), vermeerderd met het verlies 

van twee dieren (€4000), vermeerderd met de kosten gepaard gaande met fertiliteitsverlies, 

vermeerderd met de kosten verbonden aan conditieverlies en men tot slot nog enkele variabele 

kosten aan onder andere diagnosestellingen en labonderzoeken optelt, komt men uit op een totaal 

bedrag van ongeveer 5000 euro.  Hieruit kan geconcludeerd worden dat op financieel gebied een 
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longworminfectie voor deze veehouder een niet te onderschatten negatieve economische impact 

heeft. 

 

Als finale conclusie kan gesteld worden dat klinische longworminfecties bij volwassen dieren niet veel 

voorkomen. Door samenloop van bepaalde factoren blijven runderen echter gevoelig.  Hierbij moet 

men onder andere rekening houden met de leeftijdscategorie, het besmettingsniveau, de 

immuniteitsstatus en het seizoen. Economisch is het een niet te onderschatten aandoening en daarom 

is het aan de dierenarts om de veehouder te ondersteunen in de bestrijding van longwormen.  De 

tussenkomst van de dierenarts is een belangrijke schakel omdat deze door zijn diagnostiek op basis 

van kennis en begeleiding in de parasitaire bestrijdingsmaatregelen op het bedrijf de impact van 

longworminfecties tot een minimum kan beperken.    
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