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Inleiding
Als (melk)veehouder probeer je je koeien zo gezond mogelijk te houden. Een gezonde koe die
lekker in haar vel zit produceert goede melk. Ook bespaar je als veehouder veel kosten, zoals
dierenartskosten, medicijnen, productiedaling, wachttijd, enzovoort. Gezonde dieren geven je
ook veel werkplezier.
Het is de uitdaging om te voorkomen dat je dieren besmet worden. Veel preventie ontstaat al
door goed management. Als je dieren toch besmet worden, is het zaak om de verschijnselen
zo vroeg mogelijk te herkennen, zodat de schade beperkt blijft. Ken daarom je dieren, en weet
wanneer ze afwijkend gedrag vertonen. Maak ook gebruik van je managementtools, zoals de
registratie van je melkproductie om afwijkingen snel te signaleren.
Als melkveehouder moet je dus verstand hebben van ziektes die je koeien kunnen belagen:
symptomen, oorzaak, besmettingsroute, ziekteverloop, preventie en behandeling. Hiermee
ben je de ziektes al een enorme stap voor en kun je adequaat handelen.

Instructie voor activatie van de digitale module vind je op de achterzijde van deze uitgave.
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Ziektebeelden rundvee
1 Baarmoederontsteking
Beschrijving
Een baarmoederontsteking is een infectie aan de baarmoeder die in de meeste gevallen ontstaat na het afkalven.

Ziekteverloop en verschijnsel
Een baarmoederontsteking kan acuut zijn of chronisch. Bij acute baarmoederontsteking
kunnen de dieren echt heel ziek zijn. Ze hebben koorts (boven 39,5 °C) en hebben een pussige,
roodbruinig gekleurde, waterdunne uitvloeiing die heel erg stinkt. Ze hebben koude oren,
vreten minder en geven minder melk.

Afb. 1 Het opnemen van de temperatuur is belangrijk bij baarmoederontsteking.
Een chronische ontsteking duurt langer dan drie weken. Deze dieren hebben continue etterige uitvloeiing. Ze zijn er niet ziek van. Een koe met chronische baarmoederontsteking kan
verminderd vruchtbaar raken of zelfs niet meer tochtig worden.

Oorzaak
Een baarmoederontsteking ontstaat vaak na het afkalven. Als de baarmoedermond openstaat, kunnen bacteriën gemakkelijk binnendringen.
Een baarmoederontsteking kan ontstaan als een koe aan de nageboorte blijft staan. De kans
op een ontsteking is ook groot bij koeien die zwaar afkalven. Hiervan is sprake als de dierenarts of veehouder heeft moeten helpen bij het afkalven.
Ziektebeelden rundvee
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Besmetting
Baarmoederontsteking is een infectie als gevolg van een bacterie. Als deze bacterie in bijvoorbeeld de afkalfbox aanwezig is, kan een volgende koe die afkalft hiermee in aanraking komen.
Een goede hygiëne, vooral rond het afkalven, is dus belangrijk.

Preventie
Om te voorkomen dat de koeien een baarmoederontsteking krijgen, is de hygiëne bij het
afkalven erg belangrijk. Zorg dat het afkalven altijd gebeurt in een schone en eventueel ontsmette omgeving, bijvoorbeeld in een speciale afkalfbox. De veehouder of dierenarts moet
altijd schone handen en armen hebben. Ook het materiaal, bijvoorbeeld de verlosketting,
moet schoon zijn. Verder is het belangrijk om de achterhand rond de schedeopening na het
afkalven goed te reinigen en/of te ontsmetten.
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2 BCK (boosaardige caterraalkoorts), coryza gangraenosa
Beschrijving
BCK is een virusziekte die in de meeste gevallen wordt overgebracht door schapen.

Ziekteverloop en verschijnselen
BCK begint met aanhoudende matige tot
hoge koorts en het dier oogt zeer ziek. Er
komt pus uit de neus en de ogen tranen.
De lymfeklieren van de keel zijn opgezet. Er
verschijnen zweren rond ogen, neus, mond
en later rondom de schede en de kroonranden. Hierdoor gaat het dier kreupel lopen. De
ademhaling is sneller en snuivend. Het hoornvlies van de ogen wordt troebel. Later worden
de dieren heel schrikkerig, en onstabiel. Het
ziekteverloop heeft in bijna alle gevallen binnen één tot twee weken een dodelijke afloop.

Afb. 2 Dier met neusuitvloeiing (BCK).

Oorzaak
De ziekte BCK wordt veroorzaakt door direct ademhalingscontact met schapen die besmet
zijn. Besmette schapen zijn zelf niet ziek, maar kunnen wel andere dieren besmetten. De tijd
tussen infectie en de eerste ziekteverschijnselen ligt tussen enkele weken en driekwart jaar.
In de meeste gevallen wordt slechts één dier ziek, al zijn er gevallen bekend waarin meerdere
dieren op een bedrijf ziek werden.

Besmetting
Er zijn geen gevallen bekend dat koeien elkaar kunnen besmetten met BCK. De besmetting
gaat dus alleen van schaap naar koe.

Preventie
Je kunt de ziekte BCK alleen voorkomen door alle contacten met schapen te vermijden. Er is
geen entstof beschikbaar tegen deze ziekte.
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