KO L I E K B I J V E U L E N S
Tamarinde Laan
Koliek is bij veulens moeilijker te beoordelen dan in het volwassen paard.
De pijngrens bij koliek ligt bij een
veulen lager dan bij het volwassen
paard en de hoeveelheid zichtbare
pijn hoeft niet altijd een maat te zijn
voor de ernst van de aandoening.
Rectaal onderzoek is bij het veulen
natuurlijk niet mogelijk waardoor
echografie (eventueel röntgenonderzoek) van de buik ,
bloedonderzoek en onderzoek van het buikvocht van
groter belang zijn om tot een diagnose te komen.
Koliek in neonatale veulens wordt meestal veroorzaakt
door meconium obstipatie, aangeboren afwijkingen en
blaasrupturen. Meconiumobstipaties komen, net als de
blaasrupturen, meer voor bij hengstjes dan bij merries
ten gevolge van het nauwere bekken en een nauwere
urethra. Laxeren en het geven van clysma’s is meestal
voldoende bij een veulen dat binnen 6-24 uur na de
geboorte buikpijn ontwikkelt ten gevolge van een meconium obstipatie.
Buikpijn bij een blaasruptuur ontwikkelt zich meestal na
24-72 uur. Typisch is de gezwollen buik en de continue
pogingen te urineren en het zwiepen van de staart tijdens deze pogingen. Een blaasruptuur wordt gediagnosticeerd door middel van bloedonderzoek (Na+-laag,
K+-hoog) en echografie van de buik. Voordat deze veulens kunnen worden geopereerd is het noodzakelijk de
Na+- K+balans te herstellen. D.w.z. het Kalium mag niet
te hoog zijn bij het geven van anesthesie gezien de problemen die kunnen ontstaan bij de circulatie (hartfrequentie). Ter verlaging van het Kalium wordt de vloeistof in de buik afgetapt terwijl het veulen intraveneus
NaCL (fysiologische) krijgt toegediend.
Naast aangeboren afwijkingen kunnen bij het pasgeboren veulen natuurlijk ook liggingsveranderingen van
de darm optreden. Invaginaties komen vaker voor bij
veulens van 3-5 weken oud. Dunne darm draaiingen en
verstoppingen met spoelwormen vaker bij 2-5 maanden oude dieren.
Diarree bij jonge veulens
Hengstigheidsdiarree. Veulens 6-12 dagen oud. Heeft alles te maken met het toenemen van de “eigen” darmflora en niets met parasieten of hormonen van de merrie.
Voedingsdiarree. Bij het geven van te veel of te geconcentreerde of te verdunde melk.
Lactose intolerantie. Zeer zeldzaam en aangeboren.
Protozoaire infecties. Cryptosporidium en eventueel
Giardia. Beide aandoeningen meestal ten gevolge van
andere, afweer verlagende ziektes. Zowel het aantonen
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van Cryptosporidium als Giardia is nog geen bewijs
voor het ontstaan van diarree.
Bacteriële infecties. Belangrijk bij pasgeboren veulens
zijn Clostridium Perfigens en –Difficile. Infectie treedt
vaker op bij veulens die veel melk opnemen binnen de
eerste 48 levensuren. Heftige diarree met bloedbijmenging is het gevolg van een dikke darmontsteking die
vaak dodelijk verloopt. De diagnose wordt gesteld door
middel van kweek van, en onderzoek naar toxinen in de
mest. Therapie omvat infusen, antibiotica incl. metronidazole, onstekingsremmers en eventueel plasma. Ter
ondersteuning worden deze veulens vaak melk onthouden totdat de diarree over is. Vaak ontstaan bij dit soort
uitgebreide infecties complicaties zoals gewrichts- en
oogaandoeningen. Andere bacteriologische oorzaken
van diarree zijn onder andere Salmonella en Campylobacter species. Waarvan met name Salmonella voor
zeer zieke veulens kan zorgen.
Virale diarree. Bij veulens variërend van 2 tot 155 dagen oud. Er is sprake van een korte incubatietijd wat
betekent dat snel meerdere veulens besmet kunnen
worden. De diarree zelf duurt vaak niet meer dan 3
dagen (en zeker niet meer dan 14 dagen) maar kan zo
ernstig zijn dat infusen noodzakelijk worden. Het virus
trekt de wand in van de dunne darm en zorgt hier voor
toename van een vocht aantrekkende substantie in het
lumen van de darm, wat er dan toe leidt dat er diarree
ontstaat. De individuele weerstand en de leeftijd van
het veulen bepalen de ernst van de ziekte. Een mestmonster waarop een sneltest wordt uitgevoerd leidt tot
de diagnose.
Maag- en duodenum zweren
Veulens van alle leeftijden kunnen lijden aan maagzweren waaraan men verschillende classificaties kan
toekennen. Variërend van onopgemerkt tot zweren die
ook in het eerste deel van de dunne darm voorkomen
en leiden tot maagledigingsproblemen. Maagzweren
ontstaan vaker in de periode na het spenen. Symptomen variëren van een dor haarkleed tot heftige koliekaanvallen met speekselen. Endoscopisch onderzoek
van de maag bevestigd de diagnose. Therapie omvat
maagzuur remmers en eventueel ondersteunende therapie zoals infusen.
Rhodococcus pneumonie
Deze aandoening komt met name voor bij veulens van
4 weken tot 6 maanden oud, al zijn de meesten jonger
dan 4 maanden. En ondanks dat abcessen horende bij
deze aandoening ook in andere organen kunnen voorkomen, zijn de longen het meest frequent aangetast.
De dieren hebben hoge koorts, een versnelde ademhaling en laten vaak neusvleugelen zien. Hoesten en vieze
neusuitvloeiing behoren ook vaak tot de symptomen.
De diagnose wordt zeker gesteld door een bacterio-
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Paarden: vrijdag 24 april

logische kweek van een transtracheaal-spoeling. Ondersteunende diagnostiek omhelst verder lichamelijk
onderzoek, echografie en röntgenonderzoek van de
thorax en cytologie van het transtracheaalspoelsel. PCRonderzoek van het transtracheaalspoelsel, neusslijm en
zelfs mest, biedt mogelijkheden voor snellere diagnostiek en wordt steeds verder verfijnd. Op röntgen en
echo zijn de abcessen die ten gevolge van de infectie
ontstaan goed in beeld te brengen. De abcesvorming
en het feit dat de rhodococcus bacterie zich in de cel
(macrofaag)schuil houdt, zorgt ervoor dat lang niet alle
antibiotica die in het laboratorium goed lijken te werken dit in het dier ook doen. Specifieke antibiotica met
goede weefselpenetratie en goede doordringbaarheid
in de cel zijn nodig om effectieve therapie te kunnen
geven. Veel gebruikte antibiotica zijn erythromycine,
azithromycine en clarithromycine allen in combinatie
met rifampicine. Deze therapie combinaties hebben
het overlevingspercentage van veulens met rhodococcus pneumonie sterk verhoogd tot 60-90%. Deze therapieën moeten echter langdurig gegeven worden en
zijn in het algemeen kostbaar.
Lawsonia intracellularis
Paarden met een leeftijd van 3-13 maanden kunnen
worden aangetast maar net gespeende veulens van 4-7
maanden lijken het meest gevoelig. Geïnfecteerd en
vervolgens ziek geworden van Lawsonia intracellularis
ontwikkelen deze dieren een zogenaamde “proteinloosing enteropathie” dat wil zeggen dat de darmontsteking ervoor zorgt er een eiwit-tekort ontstaat en
dat er vermagering, koorts , diarree en soms koliek kan
optreden. Diagnostiek is een combinatie van het vaststellen van deze symptomen incl. het tekort aan eiwit
en een positieve PCR van de mest (en/of een stijging
van het aantal antilichamen in het bloed). Na vaststellen van de diagnose kunnen deze dieren behandeld
worden met antibiotica zoals erythromycine of oxytetracyclines.
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Stressgerelateerde ziekten, zoals
burn-out, posttraumatische stressstoornis (PTSS) en overtraining syndroom, komen bij de mens steeds
meer voor of worden vaker onderkend. Bij het paard bestaat de indruk
dat stressgerelateerde ziekten meer
voorkomen dan nu gediagnosticeerd worden. Het overtraining syndroom wordt vaak alleen geassocieerd met paarden in
de topsport. Echter, ook andere paarden kunnen dagelijks stress ondervinden door de manier waarop ze gehouden worden of door de manier van training. Deze
en andere stressfactoren kunnen leiden tot een overmaat aan stress wat uiteindelijk kan resulteren in ziekten zoals het overtraining syndroom of een burn-out.
Stress wordt vaak geassocieerd met negatieve gevolgen, maar vanuit een biologisch oogpunt is stress bedoeld als een positieve reactie. Tijdens stress worden
de zintuigen op scherp gezet, waardoor men beter kan
presteren. Een beetje stress is dan ook nodig voor een
optimale prestatie of het verbeteren van een prestatie.
Van dit principe (het “overload” principe) wordt gebruik
gemaakt voor het verbeteren van sportieve prestaties.
Tijdens een training wordt het lichaam belast (d.w.z.
het ondervindt stress), energiebronnen worden aangesproken en de balans van het lichaam wordt verstoord.
Direct na de training zal het lichaam proberen de balans te herstellen. Het doet dit door zelfs iets meer te
herstellen dan de uitgangspositie, zodat een zelfde
mate van training in het vervolg het lichaam minder
uit balans brengt, de zogenoemde supercompensatie.
Indien de daaropvolgende trainingen plaatsvinden op
momenten dat de supercompensatie optimaal is, zal
het lichaam steeds beter bestand zijn tegen de trainingen en zal er vooruitgang in prestatie geboekt worden. Indien begonnen wordt met trainen voordat het
lichaam hersteld is, zal de prestatie na verloop van tijd
verminderen.
Zowel tijdens de training als tijdens het herstel na de
training zijn stresshormonen nodig. Langdurige activiteit van stresshormonen leidt echter tot de symptomen
van stressgerelateerde ziekten, zoals verminderde prestaties, vermoeidheid, en depressiviteit. Overtraining
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