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SAMENVATTING

In dit ar ti kel wordt een trau ma ti sche pe ri car di tis be schre ven bij een Bel gisch Wit blau we vaars van ne -

gen maan den oud. De di ag no se werd ge steld door uit wen dig on der zoek en aus cul ta tie en werd be ves tigd

door een au top sie. Opval lend wa ren de jonge leef tijd en de “steel band-ef fect”-ge lui den bij aus cul ta tie van

het hart.

SUMMARY

In this ar ti cle a trau ma tic pe ri car di tis is des cri bed in a nine-month old Bel gi an Whi te-Blue hei fer. The di ag no sis was

made by ex ter nal exa mi na ti on and aus cul ta ti on and was con fir med by an au top sy. The young age was rem ar ka ble in this 

case. The “steel band-ef fect” sounds, syn chro nous with the he art sounds, were ob vi ous.

ANAMNESE

De am bu la to ri sche kli niek van de Vak groep Be -

drijfs dier ge nees kun de werd in ja nu a ri 2004 ont bo den 

bij een ne gen maan den oude vaars met adem ha lings -

pro ble men. De vaars liep op een be drijf met Bel gisch

Wit blau we run de ren. Alle moe der die ren wer den er

met een kei zer sne de ver lost. De kal ve ren wer den

aang ehou den als fok vee of wer den af ge mest. Een

groep van zes run de ren tus sen 7 en 9 maan den oud,

ge huis vest in een zelf de box, ver toon de reeds drie da -

gen een ver snel de adem ha ling en hoest. Omdat run -

de ren van het Bel gisch Wit blau we ras ge voe li ger zijn

voor in fec tieu ze adem ha lings aan doe ning en (Ansay

en Han set, 1979; Gus tin et al. 1988; Le keux et al.,

1994), was de vee hou der ver trouwd met de symp to -

men. Hij vond het daar om niet no dig de die ren arts te

raad ple gen voor elk nieuw aang etast dier uit de groep. 

De di ag no se “pneu mo nie” werd ge steld door de die -

ren arts, die met een ook enk ele run de ren be han del de.

De vol gen de da gen nam de vee hou der zelf de

lichaams tem pe ra tuur op van de kop pel ge no ten die te

snel adem den of te traag naar het voe der hek kwa men.

Die ren met een lichaams tem pe ra tuur bo ven 39,5 °C

be han del de de boer sub cut aan met til mi co si ne (Mi co til,

Elan co) aan een do sis van 3 ml per 100 kg lichaams ge -

wicht (10 mg til mi co si ne per kg lichaams ge wicht).

Het pro duct heeft een wer kings duur van drie da gen.

Om een voor pneu mo nie vol doen de lange be han de -

lings duur te be ko men, wordt een twee de in jec tie aan -

be vo len, drie da gen na de eer ste. Aang ezien één van

de be han del de run de ren niet naar wens her stel de na

de eer ste in jec tie, vond de vee hou der het raad zaam

om toch de die ren arts te vra gen dit dier te on der zoe ken.

KLINISCH ONDERZOEK

Hoe wel nog in een vrij goe de voe dings toe stand,

was de jonge vaars dui de lijk klei ner dan de leef tijds -

ge no ten van de zelf de box. Het dier had een dof haar -

kleed. Het stond al leen in een hoek en stamp te nu en

dan met een ach ter poot naar de buik. De adem ha ling

had een fre quen tie van 36 per mi nuut en ver liep met

een ab do mi na le te rug slag aan het eind van de ex pi ra -

tie. De pols fre quen tie was 100 per mi nuut en de

lichaams tem pe ra tuur be droeg 39,1 °C . De mu co sae

wa ren bleek en er be vond zich sub cut aan oe deem ter
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hoog te van het cos sum en tus sen de on der kaak tak ken. 

De ve nae ju gu la res wa ren bei der zijds sterk op ge zet.

Bij aus cul ta tie van het hart weer klonk er syn chroon

met zo wel de eer ste als de twee de hart toon een hoog -

to ni ge me taal klank, ge lij kaar dig aan de ge lui den die

door per cus sie kun nen op ge wekt wor den bij een leb -

maag di la ta tie, ook wel “steel band-ef fect” ge noemd

(Breuk ink en Kro ne man, 1963). Dit liet ver moe den

dat er in de pe ri car di a le ruim te een bac te ri ële in fec tie

met gas vor ming aan de gang was. 

De vee hou der werd ing elicht over de uit zicht lo ze

prog no se van de aan doe ning, doch hij liet zich niet

over tui gen en wil de geen eu tha na sie. De vol gen de

dag wa ren de hoog to ni ge me taal klank en nog steeds te 

ho ren, maar de dag daar op niet meer. Toen weer klonk

bij hart aus cul ta tie het ty pi sche plas ge luid “als van

een kab be lend beek je”. De evo lu tie van “steel band-

 ef fect” naar plas ge lui den twee da gen la ter geeft aan

dat bij het eer ste on der zoek de druk in de pe ri car di a le

ruim te ho ger was. Bei de ge lui den wij zen op vocht en

gas in een ge slo ten ruim te, al leen bij hoge druk ont -

staat het “steel-band ef fect”. Het rund werd de der de

dag ge ëuthanaseerd en voor au top sie over ge bracht

naar de Fa cul teit Dier ge nees kun de.

AUTOPSIE

De voe dings toe stand was goed en de hy dra ta tie -

toe stand nor maal. Ter hoog te van het cos sum en aan

de hals tot tus sen de on der kaak tak ken be vond er zich

sub cut aan oe deem. De pe ri car di a le ruim te was ge vuld

met 3 li ter donk er rood vocht als ge volg van een ex su da -

tie ve fi brog ra nu lo ma teu ze pe ri car di tis (Fi guur 1). Door 

een ad he sie ve ont ste king wa ren de long en ver groeid

met het pe ri car di um en het di a fragma. De leb maag was 

ge stuwd en lit te kens in de mucosa ge tuig den van oude,

reeds ge heel de leb maag ul ce ra. Een pro li fe ra tief let sel

in de net maag wand ver bond via een fis tel het lu men

van de net maag met de pe ri car di a le ruim te (Fi guur 2).

In deze fis tel bevond zich een 4,5 cen ti me ter lange ij -

zer draad (Fi guur 3). 

DISCUSSIE

Trau ma ti sche re ti cu lo pe ri to ni tis (TRP) en de bij -

ho ren de com pli ca ties wor den nog steeds veel vul dig

ge di a gnos ti ceerd bij vol was sen run de ren. Bij jonge

run de ren is de aan doe ning zeld za mer (Dirk sen, 2002),

deels om dat de ab so lu te hoe veel heid ruw voer die zij

per in di vi du eel dier op ne men veel ge ring er is dan bij

een vol was sen dier, waard oor zij lou ter sta tis tisch ge -

zien veel min der kans heb ben om een scherp voor -

147 Vlaams Dier ge nees kun dig Tijd schrift, 2005, 74

Fi guur 1. Exsu da tie ve fi brog ra nu lo ma teu ze pe ri -
car di tis met rood vocht in de pe ri car di a le ruim te.
De ope ning van de fis tel gang naar de pe ri car di a le
ruim te.

Fi guur 2. De fis tel gang tus sen de net maag en de pe -
ri car di a le ruim te, ge zien van af de bui tenk ant van
het pe ri car di um.

Fi guur 3. Een recht stuk me taal draad was de oor -
zaak van de pe ri car di tis.



werp in te slik ken. Daar naast ver hoogt door de la ge re

pre va len tie bij jong vee het ri si co om deze di ag no se te

mis sen. In de be schre ven ca sus we zen de uit wen di ge

symp to men al in de rich ting van een cir cu la tie stoor -

nis en bij het al ge meen on der zoek ver raad den de af -

wij ken de hart ge lui den de ui tein de lij ke di ag no se.

Wan neer ech ter jonge run de ren aang ebo den wor den

voor on der zoek, is het niet zo voor de hand lig gend

om pijn proe ven voor de di ag no se van TRP uit te voe -

ren. Te vens wor den jonge die ren vaak in groep aang e -

bo den, meest al met ge lij kaar di ge klach ten, zo als

snel le adem ha ling en koorts. In dat ge val vraagt het

nog meer in zet van de die ren arts om een ge de gen in di -

vi du eel on der zoek uit te voe ren. 

Run de ren met pe ri car di tis blij ven zo lang mo ge lijk 

staan, om dat de druk op het hart nog gro ter is wan neer

ze neer lig gen. De symp to men die met ad spec tie, pal -

pa tie en aus cul ta tie kon den vast ge steld wor den, wa -

ren vol doen de om de di ag no se te stel len. Alleen het

ble ke as pect van de mu co sae strook te niet met het

beeld van een pe ri car di tis, waar men eer der cy a no se

zou ver wach ten. Een mo ge lij ke ver kla ring hier voor

is va so con stric tie door pijn of door een bloed druk da -

ling. Omdat de let sels op een eer der chro nisch pro ces

duid den, kan  ane mie ook de oor zaak zijn van de ble ke 

slijm vlie zen. Dat de lichaams tem pe ra tuur niet zeer

hoog was is niet ab nor maal. Ze kan bij een trau ma ti sche

pe ri car di tis wis se len van hoog naar laag (Grün der,

2002). 

Dif fe ren ti aal di a gnos tisch moet een ex su da tie ve trau -

ma ti sche re ti cu lo pe ri car di tis on der schei den wor den

van an de re oor za ken van vocht op ho ping in de tho rax.

Hier bij ko men in eer ste in stan tie an de re pe ri car di a le

vocht op ho ping en in aan mer king, zo als sep ti ce mi sche

pericar di tis of pe ri car di a le ef fu sies bij tu mo ra le pro -

ces sen. Pleur ale ef fu sies, zo als ex su da tie ve pleu ri tis

of  pyo-, hy dro- en he mot ho rax, vor men een twee de

groep van dif fe ren ti aal di ag no sen. Er kun nen ook nog 

an de re vocht op ho ping en in een af ge slo ten ruim te

voor ko men, zo als in een pleur aal ab ces of  een zeld za -

me keer in af ge knel de darm seg men ten bij een her nia

di a frag ma ti ca. Het on der scheid tus sen een ex su da tie -

ve pe ri car di tis en een pleur aal ab ces is be langrijk om -

dat deze laat ste aan doe ning een be te re prog no se heeft. 

Aan slui tend bij aus cul ta tie en per cus sie kan een

echog ra fisch on der zoek hel pen om tot een di ag no se

te ko men. Daar naast is echog ra fie ook nut tig om op

een ge rich te en vei li ge ma nier een punc tie uit te voe -

ren als bij ko mend on der zoek.

Pe ri car di tis is een com pli ca tie bij een klein aan tal

ge val len van TRP. Door de ad he sies en de soms gro te

mas sa vocht, wordt het hart be lem merd in zijn nor ma -

le func tie. De run de ren ster ven door cong es tief hart -

fa len en toxe mie. Omdat het let sel als een ge slo ten ab -

ces kan be schouwd wor den, faalt een be han de ling

met an ti bi o ti ca bij na al tijd (Gründer, 2002). Chi rur -

gie is we gens de zeer slech te prog no se eco no misch

niet ve rant woord maar kan bij zeer waar de vol le die -

ren over wo gen wor den mits er aan de vee hou der een

dui de lij ke uit leg wordt ge ge ven over de slech te voor -

uit zich ten op vol le dig func ti o neel her stel (Ma son,

1979; Duchar me et al., 1992). 
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