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SAMENVATTING

In Bel gië ko men veel kal ve ren ter we reld door mid del van een Sec tio Caes area (SC). De oor zaak hier van is de

gro te be lang stel ling voor koei en van het Bel gisch Wit blau we  (BWB) ras en het feit dat bij dit ras een na tuur lij ke

kal ving niet of nau we lijks mo ge lijk is. De in ten sie ve se lec tie bij het BWB op hy per be spie ring heeft ge leid tot een

wan ver hou ding tus sen moe der en kalf. Een ab so luut (of re la tief) te groot le vend kalf is bij BWB-koei en dan ook

de be lang rijk ste in di ca tie voor het uit voe ren van een SC. Ondanks het feit dat de SC in Bel gië rou ti ne ma tig

wordt ver richt, blijft het een ab do mi na le ing reep en kun nen er zich ver schil len de com pli ca ties zo wel vóór, tij -

dens, als na de kei zer sne de voord oen. Door de toe ne men de ken nis over hy gi ëne, de ope ra tie tech niek en an de re

ri si co fac to ren kun nen veel com pli ca ties ver me den of tot een mi ni mum be perkt wor den.

INLEIDING

Door het in voe ren van de melk quo ta in 1984 is de be -

lang stel ling voor vlees ras sen - in Bel gië in het bij zon der

voor koei en van het Bel gi sche Wit blau we (BWB) ras -

sterk toe ge no men in ver ge lij king met vroe ger (Mij ten,

1994; Hoe ben et al., 1997). Om ex tra ink omen te ge ne re ren

be gon nen de vee hou ders dub bel doel ras sen te se lec te ren

en in te krui sen  op be vleesd heid. Het vroe ge re dub bel -

doel ras van Mid den en Hoog Bel gië werd door se lec tie

om ge vormd tot een bui teng ewoon sterk be spierd ras.

Deze ex tre me be spierd heid – met als ge ne ti sche ba sis het

ont bre ken van 11 nu cle o ti den in het my os ta ti ne gen

(mh-gen) (McPher ron en Lee, 1997) – zorg de ui tein de -

lijk voor het ont staan van een in com pa ti bi li teit tus sen

moe der en kalf. Het kalf is te groot en te zwaar om nog

langs het bek ken van de moe der te kun nen pas se ren.

Door dit ge ge ven en door de gro te eco no mi sche waar de

van het kalf ne men de Bel gi sche vee hou ders geen ri si co

meer en kie zen bij na rou ti ne ma tig voor het la ten uit voe -

ren van een SC. Hierd oor is in Bel gië een unie ke si tu a tie

ont staan: een ras dat niet meer na tuur lijk kan kal ven en

een kalf met een gro te eco no mi sche waar de in com bi na tie

met een gro te groep goed ge train de die ren art sen die be -

reid zijn dag en nacht een SC uit te voe ren te gen een vrij

lage prijs.

Toch blijft de SC een ope ra tie ve ing reep die in de

mees te ge val len niet on der op ti ma le om stan dig he den

plaats vindt. In de stal is er niet al tijd een pro pe re plaats

om de koe vast te bin den en soms is er on vol doen de licht

om goed te kun nen wer ken. Ver der laat de hy gi ëne wel

eens te wen sen over en ko men veel stof deel tjes, die bac -

te ri ën met zich mee dra gen, in de stal voor die het op tre -

den van com pli ca ties bij de SC kun nen be ïnvloeden. De

com pli ca ties kun nen vóór, tij dens en na de SC op tre den,

maar ze kun nen door zorg vul dig en hy gi ënisch wer ken

gro ten deels voor ko men wor den (Nuyt ten, 1996). De er -

va ring van de die ren arts speelt een be lang rij ke rol in het

al dan niet op tre den er van en daar naast zijn de leef tijd, het 

ge drag en de ge zond heids toe stand van de koe be lang rijk

(Mij ten, 1994; Fra zer en Per kins, 1995; New man en Ander -

son, 2005).

In dit ar ti kel wordt een over zicht ge ge ven van de in di -

ca ties en con tra-in di ca ties voor een SC bij BWB en an de re

ras sen. Ver der zul len de meest voor ko men de com pli ca ties

vóór, tij dens en na de SC be spro ken wor den. 

INDICATIES EN CONTRA-INDICATIES

Indi ca ties vlees vee

Het mag dui de lijk zijn dat de se lec tie op be vleesd heid

heeft ge leid tot een ster ke stij ging van het aan tal dys to -

kie ën met als oor zaak een te gro te le ven de vrucht. Deze

vrucht kan te groot zijn om wil le van zijn bui teng ewo ne

af me ting en (een ab so luut te groot kalf) of om dat het bek -

ken van het moe der dier nog niet vol le dig ont wik keld is
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(een re la tief te groot kalf) of bei de. In ong eveer 90% van

de ge val len moet er een SC uit ge voerd wor den om wil le

van een te gro te le ven de vrucht (de Kruif et al., 1987).

Hier bij moet men wel re ke ning hou den met het feit dat

het BWB-kalf van gro te eco no mi sche waar de is en vee -

hou ders vaak niet meer wach ten op een even tu eel mo ge -

lij ke na tuur lij ke ver los sing. Van zo dra de koe te ke nen

ver toont van de par tus wordt de die ren arts ver wit tigd en

wordt er be slo ten tot een SC om dat de kans op een le vend

kalf dan het grootst is. 

Ver de re in di ca ties die uit gaan van het kalf zijn een ab -

nor ma le lig ging en mis vor ming van de vrucht (Busch en

Schulz, 1993; Mij ten, 1994; Fra zer en Per kins, 1995; de

Kruif, 2003; New man en Ander son, 2005). 

Bij de koe kun nen de in di ca ties uit gaan van de ute rus,

de cer vix, de va gi na en het bek ken. De ute rus kan een

rup tuur ver to nen of een tu mor be vat ten waard oor een

nor ma le par tus on mo ge lijk wordt. Een tor sio ute ri die

niet via va gi na le weg te de tor de ren is, leidt even eens tot

een kei zer sne de. De cer vix kan door een on vol doen de

ont slui ting de aan lei ding zijn voor een kei zer sne de. De

on vol doen de ont slui ting kan ver oor zaakt wor den door

een tor sio ute ri, een pro lap sus va gi nae, lit te ken vor ming

van een voor gaan de par tus of door een tu mor. Deze laatst -

ge noem de komt maar zel den voor (Busch en Schulz, 1993;

Mij ten, 1994; de Kruif, 2003; New man en Ander son, 2005).

In de va gi na kun nen ver groei ing en, ver won ding en of

tu mo ren aan we zig zijn die de par tus via na tuur lij ke weg

on mo ge lijk ma ken (Mij ten, 1994; de Kruif, 2003). Bek -

ken de for ma ties, zo als frac tu ren met cal lus vor ming en

ver zak king van het kruis been, kun nen de ruim te in het

bek ken ver klei nen en zo be pa lend zijn voor de uit voe ring 

van een kei zer sne de (Mij ten, 1994; de Kruif, 2003; New -

man en Ander son; 2005).

 Indi ca ties melk vee

Ook bij melk vee kan een ab so luut of re la tief te groot

kalf aan lei ding ge ven tot dys to kie. Het ge bruik van dik -

bil sper ma brengt een ver ho ging van dit ri si co met zich

mee. Bo ven dien zijn vaar zen vaak nog on vol doen de ont -

wik keld om der ge lij ke gro te en be vlees de kal ve ren ter

we reld te breng en. Om dit te voor ko men, is het be lang rijk 

om bij Hol stein vaar zen nooit een BWB-stier te ge brui ken,

de vaar zen goed te la ten uit groei en en bij deze die ren een

zo ge naam de Hol stein “pink en stier” te ge brui ken. Daar -

naast komt bij melk vee in een aan tal ge val len een tor sio

ute ri voor. Bij een op zich zelf staan de, on vol doen de ont -

slo ten cer vix kan het zijn dat de vee hou der te vroeg ve te -

ri nai re hulp heeft ing eroe pen. Ook bij hy po cal ce mie kan

door ute ru sa to nie de ont slui ting niet vol le dig plaats vin -

den. Ten slot te kun nen ook bij melk vee een ab nor ma le

lig ging of een mis vor ming van het kalf en de ho ger ver mel de

ab nor ma li tei ten van het ge boor te ka naal de oor zaak zijn

van dys to kie ën (Mij ten, 1994; de Kruif, 2003; New man

en Ander son, 2005). 

Zeld za me in di ca ties

Uit put ting van de koe kan even eens aan lei ding ge ven

tot een on vol doen de ont slui ting van de weke ge boor te -

we gen. Ook bij een scheur van de ute rus op ge merkt vóór

de kal ving kan men be ter een SC uit voe ren en daar na de

scheur hech ten of een hys te rec to mie uit voe ren (Mij ten,

1994). Als zeer zeld za me in di ca tie kun nen nog he ma to -

men van het ge boor te ka naal ge noemd wor den (de Kruif,

2003).

Con tra-in di ca ties

Een SC is slechts ve rant woord wan neer dit be te re re -

sul ta ten geeft dan an de re ver los tech nie ken. Een ab nor -

ma le po si tie van het kalf bij melk vee kan met een SC

wor den op ge lost, maar in de mees te ge val len kan de ver -

los sing met be ter re sul taat per viam na tu ra lem wor den

uit ge voerd (Mij ten, 1994). Ver de re re la tie ve con tra-in di ca -

ties zijn een slech te al ge me ne toe stand van de koe, een hy -

dro al lan tois, ernsti ge ver won ding en van het ge slachts appa -

raat waar bij nau we lijks her stel te ver wach ten is. Bij

em fy se ma teu ze of rot ten de vruch ten waar bij de cer vix

slecht ont slo ten is, kan men be ter kie zen voor een lig gen -

de SC (Bou ters en Van de plas sche, 1986; Mij ten, 1994;

de Kruif, 2003).

COMPLICATIES VÓÓR DE KEIZERSNEDE

Bange of ag res sie ve koei en staan niet goed stil tij -

dens de SC en kun nen een ge vaar zijn voor de die ren arts.

Het toe die nen van een tran quil li zer is dan aang ewe zen

voord at de SC uit ge voerd wordt. Een na deel van som mi ge

tran quil li zers is dat ze con trac ties van de ute rus ver oor -

zaken, door de sti mu la tie van de α-re cep to ren in het my -

o me tri um, waard oor deze moei lijk ex tra pe ri to ne aal te

breng en is (Mij ten, 1994; de Kruif, 2003; New man en

Ander son, 2005). Een an der hulp mid del om de koe af te

lei den of te kal me ren is het ge bruik van een blind doek

en/of neus knij per. Een kei zer sne de box is in dit soort ge -

val len de meest prak ti sche en vei li ge oplos sing. De link er -

achter poot kan even tu eel wor den ge fixeerd en in het erg -

ste ge val moet de SC lig gend ge daan wor den na de toe -

die ning van een ho ge re do sis tran quil li zers en een gro te

epi du ra le anest he sie.

Som mi ge koei en staan voord at de SC uit ge voerd wordt

reeds te per sen. Het gaat meest al om koei en die al eni ge
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tijd be zig zijn met kal ven. De vrucht de len kun nen dan al

deels ing etre den zijn, zo dat de pers re flex op ge wekt wordt.

Ook na het uit voe ren van een proef ex trac tie vlak vóór

de SC kan de koe aan het per sen zijn. Dit per sen kan te -

geng egaan wor den door de koe een klei ne epi du ra le

anest he sie te ge ven (New man en Ander son, 2005). Het is 

be lang rijk om de juis te hoe veel heid te ge ven aang ezien

de koe, zo wel bij een te klei ne, als bij een te gro te hoe -

veel heid, de nei ging heeft om te gaan lig gen. Bij een te

lage do sis wordt de fer gu son re flex (een pers re flex op ge -

wekt door de sti mu la tie van re cep to ren in het weke ge -

boor te ka naal) niet uit ge scha keld, waard oor de koe als -

nog wil gaan lig gen om te per sen. Bij een te hoge do sis

wordt de ach ter hand te veel verd oofd en treedt ver slap -

ping op. De koe zakt dan door de ach ter po ten (Mij ten,

1994; Hoe ben et al., 1997). Het toe die nen van 2 ml pro -

ca ïnehydrochloride (2%) zon der adre na li ne brengt geen

ne ve nef fec ten te weeg (Hoe ben et al., 1997). Het toe die -

nen van een to co ly ti cum en het te rug du wen van het kalf

in de ute rus kun nen soms ook hel pen. Hier bij moet ver -

meld wor den dat bij het toe die nen van een to co ly ti cum

de kans be staat dat de koe gaat lig gen ten ge vol ge van een 

bloed druk da ling.

Koei en in een slech te al ge me ne con di tie en erg

manke koei en kun nen moei lijk blij ven staan tij dens de

SC. Bij deze die ren kan be ter een lig gen de SC ver richt

wor den (Mij ten, 1994; Fra zer en Per kins, 1995; Hoe ben

et al., 1997) om te voor ko men dat deze die ren zou den

gaan lig gen tij dens de chi rur gi sche ing reep met alle ge -

vol gen van dien.

Bij em fy se ma teu ze vruch ten is het uit voe ren van een 

lig gen de SC even eens de bes te oplos sing. De dracht i ge

ute rus hoorn kan dan be ter naar bui ten wor den ge haald

waard oor de con ta mi na tie van de buik hol te met ge ïn -

fecteerd vrucht wa ter zo veel mo ge lijk ver me den wordt

(Vaug han, 1974; Fra zer en Per kins, 1995; New man en

Ander son, 2005).

COMPLICATIES TIJDENS DE KEIZERSNEDE

Slecht verd oof de koei en en ag res sie ve koei en kun nen

tij dens de SC af weer be we ging en ma ken, waard oor een

of meer de re or ga nen per ong eluk aang esne den kun nen

wor den. Ook kun nen hierd oor ge vaar lij ke si tu a ties ont -

staan voor de die ren arts. De koe goed fixe ren, het liefst in

een kei zer sne de box, goed verd oven en het toe die nen van

een tran quil li zer kun nen dit gro ten deels voor ko men (Mij -

ten, 1994; Nuyt ten, 1996; Hoe ben et al., 1997).

Het zich plot se ling la ten val len is een com pli ca tie die

af en toe voor komt tij dens de kei zer sne de. Vol gens Hoe -

ben et al. (1997) gaan vaar zen snel ler lig gen tij dens de

SC dan koei en. Deze au teur vond ook dat de er va ring van

de die ren arts een be lang rij ke rol speelt. Bij een SC die

snel uit ge voerd wordt, is de kans dat een koe gaat lig gen

klei ner. Ook door het sterk be per ken van de be we gings vrij -

heid tij dens de SC kan een koe zich la ten val len (Busch en

Schulz, 1993). Dit geldt ook wan neer de kop van de koe

te hoog ge fixeerd wordt. Hierd oor wordt het zwaar te punt 

naar ach te ren ver plaatst waard oor de koe snel ler de nei -

ging heeft om door haar ach ter po ten te zak ken (Nuyt ten,

1996). De koe kan zich even eens la ten val len bij het

draai en van een kalf dat met de rug naar de in ci sie ge le gen

was. Door de ma ni pu la tie en draai ing in de baar moe der

komt er een trac tie op de li ga men ten. Als ge volg van de

hierd oor ont sta ne pijn en het ong emak la ten voor al vaar -

zen zich wel eens val len. Dit kan soms ver hol pen wor den

door het ge ven van een to co ly ti cum dat de baar moe der

slap per maakt en de ma ni pu la tie ver ge mak ke lijkt (Mij -

ten, 1994; Fra zer en Per kins, 1995; Hoe ben et al., 1997). 

Erge spier bloe ding en ko men bij het in snij den van de

bui kwand niet veel voor door het bij na stan daard ge bruik

van een lo kaal anest he ti cum met adre na li ne. Adre na li ne

ver oor zaakt va so con stric tie. Bloed va ten die blij ven bloe -

den, moe ten steeds wor den af ge draaid of af ge bon den (de

Kruif, 2003). Het bes te is die bloed va ten met een te li ge -

ren, om dat ze la ter soms moei lijk te rug te vin den zijn en

na het slui ten van de wond op nieuw kun nen be gin nen

bloe den. Gro te bloed va ten kun nen dan sub cu ta ne he ma -

to men ver oor za ken en in enk ele ge val len zelfs lei den tot

het ver bloe den van de koe (Nuyt ten, 1996).

Inge wan den kun nen naar bui ten pui len tij dens de SC

wan neer de koe gaat per sen. Aan de link er kant, waar stan -

daard de SC wordt uit ge voerd, gaat het voor al om de pens.

Aan de rech ter kant zijn de dar men er vaak bij be trok ken. De 

even tra tie van de pens of dar men ver groot de kans op het

aan snij den er van. Het uit pui len van ing ewan den kan voor -

ko men wor den door de dracht i ge ute rus hoorn zo snel mo -

ge lijk in de wond te breng en. Het per sen en het daar mee

naar bui ten ko men van de ing ewan den kun nen ver me den

wor den door de koe vóór het be gin van de SC een klei ne

epi du ra le anest he sie te ge ven (Mij ten, 1994; Fra zer en Per -

kins, 1995; Nuyt ten, 1996; Hoe ben et al., 1997; de Kruif,

2003).

Bij de aan we zig heid van pen stym pa nie kan, in dien

no dig, ge pro beerd wor den gas af te la ten met een pens -

son de. Als dit niet lukt, kan bij deze ge luk kig zeld zaam

voor ko men de com pli ca tie een pen stro card ge sto ken wor -

den (de Kruif, 2003). 

Het niet of moei lijk ex tra pe ri to ne aal kun nen breng en

van de dracht i ge ute rus hoorn is een veel voor ko men de 

com pli ca tie. Ver schil len de fac to ren heb ben hier op in -

vloed. Eén daar van is de er va ring van de die ren arts. Het
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naar bui ten ha len van de dracht i ge ute rus hoorn blijft de

moei lijk ste stap van een SC en een min der er va ren die -

ren arts heeft hier re gel ma tig moei te mee (Mij ten, 1994;

New man en Ander son, 2005). Bij gro te re koei en gaat het

meest al moei lij ker dan bij klei ne koei en en vaar zen,

doord at de buik hol te bij de eer ste veel die per is en de kal -

ve ren meest al zwaar der zijn (Hoe ben et al., 1997). Bij

koei en die al lang er in par tu zijn of  bij het ge bruik van een

tran quil li zer kan er spra ke zijn van een sterk ge con tra -

heer de ute rus waard oor de dracht i ge ute rus hoorn slecht

naar bui ten kan wor den ge bracht (Hoe ben et al., 1997; de

Kruif, 2003). Bij ster ke con trac tie van de ute rus kan daar -

om het bes te een ute rus spas mo ly ti cum wor den ge ge ven

(Daw son en Mur ray, 1992; Busch en Schulz, 1993;

Nuyt ten, 1996). De dracht i ge ute rus hoorn is op die ma -

nier goed naar bui ten te ha len, het aan tal ver won ding en

van de ute rus wordt be perkt en de ute rus is be ter te hech -

ten (Daw son en mur ray, 1992). Vol gens Cat tell en Dob -

son (1990) daar en te gen heeft het toe die nen van een ute -

rus re laxans geen in vloed op het ex tra pe ri to ne aal breng en 

van de dracht i ge ute rus hoorn. Hier bij mag niet ver ge ten

wor den dat ook ver groei ing en het moei lijk kun nen ma -

ken om de ute rus ex tra pe ri to ne aal te breng en. In eer ste

in stan tie kan ge pro beerd wor den de ver groei ing en stomp 

los te pre pa re ren. Als dit niet lukt, moe ten ze dub bel on -

der bon den wor den en ver vol gens wor den door ge sne den. 

Bij erge ver groei ing en moet de baar moe der in de buik -

hol te ge o pend wor den (de Kruif, 2003). In het ge val van

ver groei ing en  kan voor het ope nen van de baar moe der in 

de buik hol te ge bruik ge maakt wor den van een en ve lop -

pe mes je (Fi guur 1). Aan een in ci sie in de buik hol te zijn

enk ele na de len ver bon den. De in ci sie kan soms niet op

een ge schik te plaats in de cur va tu ra ma jor ge maakt wor -

den, waard oor de ute rus na dien moei lijk te hech ten is.

Ook wor den vaak ka runk els aang esne den of ont staan er

dwar se scheu ren bij de ex trac tie die ernsti ge bloe ding en

kun nen ver oor za ken. Bo ven dien wordt bij de aan we zig -

heid van ernstig be smet vrucht wa ter de buik hol te on ver -

mij de lijk sterk ge con ta mi neerd (Mij ten, 1994). Even tu eel

kan er bij ernsti ge ver groei ing en ge op teerd wor den om in 

plaats van in de cur va tu ra ma jor, dor saal op het cor pus te

snij den. Omdat na de SC vocht in de baar moe der naar de

hoor nen zakt en doord at deze hech ting vol le dig dor saal

op het cor pus van de baar moe der ge le gen is, be staat er

wei nig kans op lek ka ge via deze hech ting. Een na deel

hier van is wel dat er een deel van de baar moe der in de

buik hol te ge hecht moet wor den. Ande re fac to ren die het

naar bui ten breng en van de baar moe der be moei lij ken,

zijn de aan we zig heid van pen stym pa nie, pens over vul -

ling, kal ve ren in ach ter ste voor stel ling, zeer zwa re kal ve -

ren en kal ve ren die met de rug naar de wond lig gen (Mij -

ten, 1994; Fra zer en Per kins, 1995; Hoe ben et al., 1997;

Imschoot, 1997; de Kruif, 2003; New man en Ander son,

2005). Door de koe te la ten vas ten als de par tus bin nen de

24 uur ver wacht wordt en door de kei zer sne de in een

vroeg sta di um te ver rich ten, kan de baar moe der ge mak -

ke lij ker naar bui ten ge haald wor den.

Een ute rus rup tuur kan al aan we zig zijn bij het ope -

nen van de buik hol te. In dit ge val kan men pro be ren het

kalf hierd oor naar bui ten te breng en, even tu eel na een

ver leng ing van de rup tuur. Indien dit niet mo ge lijk is,

moet men als nog een in ci sie ma ken in de cur va tu ra ma -

jor en de scheur na dien hech ten. Mee stal ech ter ont staat

de rup tuur bij het draai en van het kalf, bij het uit ha len van

de dracht i ge ute rus hoorn of bij het de tor de ren van een

tor sio ute ri. Baar moe ders met een bro ze en/of oe de ma teu ze

wand zijn ge pre dis po neerd (Mij ten, 1994; de Kruif, 2003).

Bij de ex trac tie van een kalf met een lig gings ve ran de ring

kan even eens een scheur in de ute rus ont staan (Nuyt ten,

1996). Deze scheu ren moe ten ge hecht wor den na dat het

kalf er uit ge haald is. Als de rup tuur niet te hech ten is,

moet een hys te rec to mie ver richt wor den (de Kruif, 2003).

Scheu ren van de ute rus kun nen ook di kwijls voor ko men

dwars op de rich ting van de in ci sie. Wan neer de rup tuur

zich voord oet in de rich ting van het cor pus ute ri, wordt

het hech ten er van be moei lijkt, om dat de scheur door de

con tra he ren de ute rus slecht zicht baar is (Mij ten, 1994).

Bij dwar se scheu ren is het na deel bo ven dien dat er een

groot ri si co be staat op lek ka ge op de plek waar de dwar se

scheur sa menk omt met de “nor ma le” in ci sie plaats. Bij

het voor ko men van een Y-vor mi ge ope ning in de baar -

moe der is het daar om be lang rijk goed te con tro le ren of er

geen lek ka ge is op de bo ven ver mel de plaats.

Ernsti ge ute rus bloe ding en ko men niet vaak voor. In

de aan vangs fa se van de par tus is de ute rus ge re laxeerd

waard oor deze ge mak ke lijk naar bui ten te breng en is en

de in ci sie op de juis te plaats in de cur va tu ra ma jor ge -

maakt kan wor den. De kans op het aan snij den van een ka -

runk el is op die ma nier min der groot en de in ci sie is half
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zo lang als bij een ge con tra heer de ute rus. De kans op bloe -

ding wordt daard oor klei ner. Bo ven dien is de ute rus door

de re laxa tie veel snel ler en be ter te hech ten (Nuyt ten, 1996;

Imschoot, 1997). Dif fu se bloe ding en en aang e sne den ka -

runk els tre den va ker op. Dif fu se bloe ding en stop pen in

de mees te ge val len van zelf. Indien dit niet het ge val is,

moet de rand van de ute rus daar waar de bloe ding zich be -

vindt, af ge hecht wor den. Aang esne den ka runk els moe -

ten al tijd af ge bon den wor den, om dat ze na de SC nog wel 

eens op nieuw kun nen bloe den. 

Een enk ele keer scheu ren ute rus hech ting en uit. Dit

treedt op bij bro ze en oe de ma teu ze baar moe ders of bij het 

ge bruik van po ly fi la men ten (snij dend ef fect). Hech ting en

van het pe ri ton eum kun nen door af weer be we ging en van

de koe uit scheu ren (de Kruif, 2003).

Min der vaak voor ko men de, maar niet nood za ke lijk

min der ernsti ge com pli ca ties tij dens de SC zijn het

scheu ren van een li ga men tum la tum al dan niet met de

ar te ria ute ri na me dia (Nuyt ten, 1996), het in shock gaan

van de koe (Mij ten, 1994; de Kruif, 2003), het niet kun -

nen ex tra he ren van een twee de kalf via één in ci sie (de

Kruif, 2003), een her nia di a frag ma ti ca (Schuijt, 1981)

en het moe ten ope nen van de buik hol te aan de rech ter -

kant doord at het kalf aan de link er kant niet te be rei ken is

van we ge tal rij ke ver groei ing en (Nuyt ten, 1996). Ernstig

bloed ver lies (de Kruif, 2003) en een over ma ti ge prik ke ling

en ir ri ta tie van het pe ri ton eum (Hoe ben, 1994) kun nen een

oor zaak van shock zijn.

COMPLICATIES NA DE KEIZERSNEDE

Com pli ca ties na de SC kun nen uit gaan van de ute rus,

de buik(hol te) of de wond. Ze kun nen op tre den na enk ele

uren tot enk ele we ken na de SC.

Een ute rus bloe ding die ver oor zaakt wordt door klei ne

bloe ding en uit gaan de van de ute rus wand, stopt meest al

van zelf door de con trac ti li teit van de ute rus of door het

toe die nen van oxy to ci ne enk ele ke ren per dag ge du ren de

meer de re da gen. Aang esne den ka runk els kun nen gro te re 

bloe ding en ver oor za ken. Ook op an de re plaat sen dan ter

hoog te van de in ci sie kan een af ge scheur de ka runk el een

ernsti ge bloe ding ver oor za ken. De kans op bloed op sta -

pe ling is het grootst bij een ato ni sche baar moe der, om dat

aan we zi ge bloe ding en in dat ge val niet snel stop pen. De

koe gaat dan in shock. Een bloed trans fu sie kan in zo’n

ge val le vens red dend zijn, maar daar naast moe ten de buik 

en de ute rus ook op nieuw openg emaakt wor den om de

bloe ding op te zoe ken en te doen stop pen (Mij ten, 1994;

de Kruif, 2003).

Een aan tal koei en heeft na de SC last van re ten tio se -

cun di na rum (ret. sec.). Het op hou den van de na ge boor te 

komt na een staan de SC meer voor dan na een lig gen de

SC (Lau rier et al., 1982; Mij ten, 1994). Ook melk koei en

zijn ge voe li ger dan an de re koei en, maar de oor zaak ligt

hier voor al in de lang er du ren de par tus, voord at met een

SC be gon nen wordt (Mij ten, 1994). Ute ru sa to nie door

een voor af gaan de dys to kie, een chi rur gisch trau ma of

tor sio ute ri ge ven even eens een ver hoog de kans op ret.

sec. Een in jec tie met oxy to ci ne heeft in der ge lij ke ge val -

len een po si tie ve in vloed op het af ko men van de na ge -

boor te (Mij ten, 1994). Ook bij nor ma le ge val len kan vol -

gens New man en Ander son (2005) het toe die nen van

oxy to ci ne op dag 2 en 3 na de SC om de drie uur, ge volgd

door om de twee uur op dag 4, een po si tie ve in vloed heb -

ben op het af ko men van de na ge boor te. In de prak tijk

wordt dit ech ter wei nig toe ge past van we ge het te vaak

moe ten in jec te ren. Oxy to ci ne mag al leen ge ge ven wor -

den als de cer vix nog open is om dat de druk op de ute rus -

hech ting an ders te groot zou wor den, met even tu e le wond -

dehis cen tie als ge volg. De do sis mag ook niet te hoog

zijn, om dat de ute rus bij te hoge do ses spas ti sche con trac -

ties ver toont die het los ko men van de na ge boor te juist te -

gen wer ken (New man en Ander son, 2005). Het toe die -

nen van een ute rus re laxans heeft een ne ga tie ve in vloed

op het af ko men van de na ge boor te in dien na de ge boor te

geen oxy ti ne toe ge diend wordt even als bij een voor af -

gaan de proef ex trac tie of bij de ge boor te van een dood

kalf (Mij ten, 1994). Ook het vast hech ten van de na ge -

boor te aan de ute rus is een mo ge lij ke oor zaak van ret. sec. 

Los hang en de de len kun nen dan ook be ter eerst weg ge -

knipt wor den voord at men met het hech ten van de ute rus

be gint (Hoe ben, 1994). Door dat koei en na een SC meer

last heb ben van ret. sec. dan koei en die nor maal ge kalfd

heb ben, is het voor ko men van en do me tri tis bij koei en

waar bij een SC is uit ge voerd, ook gro ter. Koei en die aan

de na ge boor te blij ven staan, krij gen na me lijk al tijd een

en do me tri tis (De back ere et al., 1959; Cat tell en Dob son,

1990; de Kruif, 2003). Deze en do me tri tis kan lei den tot

een pe ri to ni tis; een goed slui ten de wond van de ute rus is

dan ook be lang rijk om het ont staan van pe ri to ni tis en de

daard oor ver oor zaak te ver groei ing en te voor ko men (Nuyt -

ten, 1996). Bij koei en die een SC heb ben on der gaan, is

een goe de be han de ling van ret. sec. be lang rijk, om dat

door de aan we zig heid van de wond in de ute rus snel ler

lek ka ge op treedt. De be han de ling be staat uit het in tra-

 ute rien toe die nen van an ti bi o ti ca. De eer ste da gen na de

SC kan een na ge boor te cap su le ing ebracht wor den. Als

de cer vix ech ter niet meer pas sa bel is voor de hand, moet

de an ti bi o ti ca met be hulp van een pi pet ing ebracht wor -

den. Bij een zie ke koe moe ten ook an ti bi o ti ca en een ont -

ste kings rem mer in tra mus cu lair of in tra ve neus ge ge ven

wor den (de Kruif, 2003). 
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Koei en die aan de na ge boor te blij ven staan, krij gen

dus al tijd en do me tri tis. Bij na al deze koei en ver to nen

een af wij ken de uit vloei ing. Van de koei en waar bij de na -

ge boor te vlot is af ge ko men, ver toont slechts 15 pro cent

een af wij ken de uit vloei ing. Slechts zel den is een be han -

de ling no dig. Als er een lochi o me tra ont staat, moet de

koe wel be han deld wor den om een ver leng ing van de tus -

senk alf tijd te voor ko men. De bes te be han de ling is de toe -

die ning van an ti bi o ti ca, zo wel in tra-ute rien, als pa ren te -

raal (de Kruif, 2003). De meest ge vrees de com pli ca tie na

de SC - uit gaan de van de buik(hol te) - is pe ri to ni tis. Pe ri to -

ni tis kan acuut op tre den of chro nisch slui me ren. Pe ri to ni tis

kan zo wel in lo ka le als in al ge me ne vorm voor ko men. Door 

het bin nen tre den van te veel vi ru len te bac te ri ën kan bac -

te ri ëmie ont staan of kun nen door se ques tra tie in tra-ab -

do mi na le ab ces sen ge vormd wor den (Mij ten, 1994; de

Kruif, 2003). Tij dens de SC wordt het al dan niet op tre -

den van pe ri to ni tis na de SC voor al be paald door de hoe -

veel heid en con ta mi na tie graad van het vrucht wa ter dat in 

de buik hol te te recht komt. Daar naast wordt dit ook voor

een deel be ïnvloed door de “self-cle a ran ce” ca pa ci teit

van de koe. Hier mee be doelt men de mate waar in het dier

kan om gaan met de con ta mi na ties door ze te re sor be ren

en/of te om kap se len. Een lang du ren de par tus en het vaak

va gi naal op voe len ver gro ten de kans op bac te ri ële be -

smet ting van het vrucht wa ter (Mij ten, 1994; de Kruif,

2003; New man en Ander son, 2005). Uit on der zoek van

Mij ten (1994) en Mij ten et al. (1997) blijkt dat de be lang -

rijk ste fac tor die een rol speelt in het voor ko men van in fec -

tieu ze com pli ca ties na de kei zer sne de het aan tal con ta mi -

ne ren de bac te ri ën is. Deze bac te ri ën zijn voorna me lijk

af kom stig van de va gi na le flo ra en kun nen de baar moe der

in fec te ren van af het be gin van de par tus. Vlak na de SC

(bin nen 24 uur) wordt pe ri to ni tis hy per acuut ge noemd en 

wordt ze vaak ver oor zaakt door per fo ra ties of rup tu ren

van de ing ewan den of de ute rus en mas sa le con ta mi na tie

van de buik hol te. In de acu te fase zijn de dui de lijk ste

symp to men de pijn lij ke en ge span nen buik en de op ge -

trok ken rug. Acu te pe ri to ni tis door een gat in de ute rus -

wand ont staat bin nen de 2 à 3 da gen na de ope ra tie. Zo’n

gat kan ver oor zaakt wor den door een los ge scho ten knoop,

een draad breuk of een te lage span ning op de draad (Mij -

ten, 1994; Nuyt ten, 1996; de Kruif, 2003). Bij acu te pe ri -

to ni tis moet de buik hol te ge o pend wor den en ge spoeld

wor den met fy si o lo gi sche zout oplos sing. Ver der moet de 

koe be han deld wor den met hoge do ses an ti bi o ti ca in tra -

pe ri to ne aal en pa ren te raal tot de koorts en ziek te symp to -

men verd we nen zijn (Mij ten, 1994; Nuyt ten, 1996; de

Kruif, 2003). Bij een ge ringe lek ka ge van de ute rus is de

pe ri to ni tis lo kaal. De koe is niet ernstig ziek, maar “doet

het niet goed”. Bij rec taal on der zoek kun nen in dat ge val

ver kle ving en in de buik ge voeld wor den (Mij ten, 1994;

Nuyt ten, 1996). De lo ka le vorm van pe ri to ni tis is meest al 

be perkt tot de om ge ving van de wond. Deze vorm treedt

na ie de re SC in zeer lich te vorm op door de ma ni pu la tie

en in ci sie van de ute rus. Cre pi ta tie tus sen pens en bui k -

wand is soms te voe len bij rec taal on der zoek. In som mi ge 

ge val len ver loopt deze vorm van pe ri to ni tis symp toom -

loos. Bij een vol gen de SC vindt men dan ver groei ing en

(Mij ten, 1994; Nuyt ten, 1996; de Kruif, 2003). Op lang ere

ter mijn geeft pe ri to ni tis bij melk vee aan lei ding tot een

ver laag de melk pro duc tie en kan  door de ont sta ne ver -

groei ing en een oor zaak zijn van een ver min der de fer ti li -

teit (De back ere et al., 1959; Bou ters en Van de plas sche,

1986; Mij ten, 1994). Als een stuk na ge boor te in de

hoorn top van de ute rus is blij ven zit ten, kan zich bo ven -

dien een me tro pe ri to ni tis ont wik ke len. Deze baar moe -

der ont ste king ver oor zaakt een door sij pe ling van ont ste -

king svocht naar de buik hol te. De baar moe der raakt op

deze plaats meest al ver groeid met de vis ce ra. De koe

heeft in dit ge val geen eet lust, zij heeft koorts en een

stink en de uit vloei ing (Nuyt ten, 1996). Bij dode kal ve ren is 

de kans op pe ri to ni tis groot (Bou ters en Van de plas sche,

1986). Een aan tal die ren zal on danks een in ten sie ve be -

han de ling te gen pe ri to ni tis chro nisch ver ma ge ren en

voor tij dig op ge ruimd moe ten wor den. 

Na de kei zer sne de kun nen ver groei ing en ont staan

tus sen de baar moe der, het pe ri ton eum en an de re bui kor -

ga nen, zo als de dar men en de pens. Het pe ri ton eum speelt 

hier in een be lang rij ke rol om dat het over een zeer gro te

pro li fe ra tie kracht be schikt, waard oor het ge mak ke lijk

ver groei ing en tus sen ver schil len de bui kor ga nen ver oor -

zaakt (De back ere et al., 1959). Er zijn ech ter meer de re

ma nie ren die kun nen hel pen om het aan tal ver groei ing en

te be per ken en zo veel mo ge lijk te voor ko men. Na het

slui ten van de ute rus moe ten bloed klon ters in ie der ge val

zo veel mo ge lijk van de ute rus ver wij derd wor den om ad -

he sies te voor ko men. Dit kan be ter niet met ga zen doek -

jes ge daan wor den, om dat door be scha di ging van de me -

sot he li a le laag op de se ro sa het aan tal ad he sies ver hoogt

(New man en Ander son, 2005). Het uit dro gen en af koe -

len van de ute rus tij dens de SC zou den even eens een oor -

zaak kun nen zijn van het ont staan van ver groei ing en

(Busch en Schulz, 1993). Daar naast kun nen ook prik ke -

len de an ti bi o ti ca en an ti sep ti ca be ter niet in de buik hol te

ge spo ten wor den, om dat ze het ont staan van ver groei ing en

in de hand wer ken. Het toe die nen van pe ni cil li ne ver oor -

zaakt ech ter geen ver groei ing en (De back ere et al., 1959;

New man en Ander son, 2005). De aard van het hecht ma -

te ri aal heeft geen in vloed op het ont staan van ver groei ing en.

Kno pen moe ten wel zo goed mo ge lijk in de plooi en van de

ute rus weg ge werkt wor den (New man en Ander son, 2005).
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De kans op het ont staan van ver groei ing en ver min dert

door de koe wei nig eten te ge ven ge du ren de enk ele da gen 

na de SC; door een ver min der de druk op de or ga nen on der -

ling en op de bui kwand, heb ben de ute rus, pens en dar -

men na me lijk min der de nei ging om met el kaar te ver kle ven 

(Nuyt ten, 1996). Ook het uit voe ren van een rec taal on der -

zoek vijf da gen na de kei zer sne de kan de mees te fi bri neu ze

ver kle ving en tus sen de ge o pe reer de ute rus hoorn en pe ri -

ton eum los ma ken, zo dat het ri si co op ver groei ing en van de

ute rus ge deel te lijk voor ko men kan wor den (Vaug han,

1974).  Op me di ca men teus vlak zou de toe die ning van

flu nixi ne meg lu mi ne ge du ren de twee da gen om de twaalf 

uur pre ven tief wer ken te gen ver groei ing en in de buik hol te

(New man en Ander son, 1995). Weef sel trau ma, bac te ri ën, 

ont ste king en, bloe ding en en een slech te chi rur gi sche ope ra -

tie tech niek zijn de be lang rijk ste oor za ken van ver groei -

ing en (De back ere et al., 1959; Busch en Schulz, 1993;

New man en Ander son, 2005). 

Spijs ver te rings stoor nis sen kun nen kort na de sec tio

aan we zig zijn. Deze be staan meest al uit een ver min der de 

pens wer king en di ar ree. Di ar ree die enk ele da gen la ter

op treedt, is vaak het ge volg van pe ri to ni tis of lochi o me -

tra (Mij ten, 1994; de Kruif, 2003).

Com pli ca ties die ver oor zaakt kun nen wor den door de

wond zijn em fy seem, oe deem, een he ma toom, een her -

nia, seroma’s en won din fec ties. Emfy seem is een on -

schuld i ge com pli ca tie die spon taan verd wijnt en geen in -

vloed heeft op de wond he ling. Emfy seem treedt va ker op 

bij die ren die na de SC blij ven per sen op de na ge boor te.

Bij koei en die een lig gen de SC heb ben on der gaan, treedt

vrij wel nooit em fy seem vor ming op. De em fy seem vor -

ming kan zich be per ken tot de wond of kan zich uit brei den

over de ge he le flank. (Busch en Schulz, 1993; Mij ten, 1994; 

de Kruif, 2003). Oe deem is een asep ti sche wond zwel -

ling die ont staat door weef sel be scha di ging. Het re sor -

beert meest al van zelf en het heeft al leen bij een gro te hoe -

veel heid een ne ga tief ef fect op de wond he ling (Bie nek en 

Gru nert, 1997). De oor zaak van he ma toomvor ming is

meest al een bloed vat in de spier la gen dat niet is af ge bon -

den en blijft na bloe den. Ook is het mo ge lijk dat de draad

van de spier hech ting ge bro ken is, waard oor de koe in de

bui kwond bloedt. Vaak wor den deze bloe ding en niet of

te laat op ge merkt. De koe ver toont ane mie zon der een

dui de lij ke zwel ling of zicht ba re bloe ding. Naast het op -

nieuw ope nen van de koe om de bloe ding op te zoe ken en

af te bin den is een bloed trans fu sie soms nood za ke lijk om

de koe te red den. Door de bloe ding kun nen de stol lings -

fac to ren uit het bloed im mers gro ten deels ver bruikt zijn

ter wijl in het toe ge dien de bloed stol lings fac to ren zit ten

die de bloed stol ling van de koe weer kun nen her stel len.

Tij dens de bloed trans fu sie moet wel ge let wor den op

even tu e le ana fy lac ti sche re ac ties (Nuyt ten, 1996; de

Kruif, 2003). Een her nia ab do mi na lis is een com pli ca -

tie die af en toe voor komt na een lig gen de SC. Bij een

staan de SC komt zel den een her nia voor. Afwach ten is in

een der ge lijk ge val de bes te oplos sing, om dat de pens

meest al te gen de her nia ligt en door ver groei ing en de

breuk poort af sluit (de Kruif, 2003). Seroma’s wor den

meest al ver oor zaakt door ir ri ta tie van het wond ge bied.

Voor wer pen die als vreemd lichaam fung eren, span ning en

in de wond, dode ruim ten en klei ne in fec ties kun nen zo’n

ir ri ta tie ver oor za ken (Mij ten, 1994; Bie nek en Gru nert,

1997). Zeer gro te se ro ma´s kun nen zich over de vol le di ge

flank uit strek ken, in het ab do men doord ring en en de pens 

weg druk ken. Het gaat hier om ver schil len de met el kaar

in ver bin ding staan de ruim ten waar tus sen zich mas saal

fi bri ne op sta pelt. Deze seroma’s zijn van bui ten af meest -

al niet op te mer ken. Koei en met een der ge lijk se ro ma

wor den erg ma ger. Als be han de ling kan men het se ro ma

ope nen op het laag ste punt om zo de af vloei van het vocht

te ga ran de ren. Daar naast is het be lang rijk dat het dier

symp to ma tisch wordt on der steund en dat er vocht wordt

toe ge diend in dien no dig (de Kruif, 2003). Indien een se -

ro ma ge ïnfecteerd wordt kan dat aan lei ding ge ven tot een 

groot ab ces. Abces sen moe ten zo snel mo ge lijk ge o pend

en ge spoeld wor den (de Kruif, 2003). Infec tie van de

wond na de SC is een veel voor ko men de com pli ca tie. In

een stu die van Mij ten (1998) waar in de com pli ca ties na

een kei zer sne de bij melk koei en en dik bil koei en in be -

schou wing wer den ge no men, kwam een won din fec tie

voor bij 21% van de die ren. De fre quen tie van won din -

fec ties was ho ger bij melk koei en en krui sing en dan bij

dik bil koei en van het Bel gi sche Wit blau we ras. Een won d -

infec tie kan zo wel een exo ge ne als een en do ge ne oor zaak 

heb ben. De exo ge ne con ta mi na tie ont staat door al ler han de

om ge vings kie men die tij dens de SC in de wond te recht -

ko men. De om stan dig he den in de stal zijn im mers lang

niet al tijd op ti maal (Nuyt ten, 1996). Bij en do ge ne con ta -

mi na tie is de va gi na le flo ra de voor naam ste bron. De bac -

te ri ële con ta mi na tie van het vrucht wa ter met deze flo ra is

gro ter na het bre ken van de am ni on blaas waard oor de

kans op een won din fec tie stijgt (Mij ten, 1997; Hoe ben et

al., 1997). In ver hou ding tot el kaar zijn de en do ge ne in -

fec ties van veel gro ter be lang dan de exo ge ne in fec ties.

Veel dode ruim ten na het hech ten van de bui kwond ver -

gro ten even eens de kans op een won din fec tie. Het hech -

ten van de sub cu tis leidt ech ter niet tot een ver min de ring

van het aan tal won din fec ties (Mij ten, 1994). Om won d -

in fec ties te voor ko men, heeft het al dan niet spoe len van

de wond tij dens de SC met be ta di ne geen in vloed op de

ge ne zing (de Kruif et al., 1987). Een goe de ope ra tie tech -

niek en ste rie le in stru men ten zijn no dig voor een onge -
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stoor de wond he ling, maar zelfs dan kan nog een won din -

fec tie ont staan (Busch en Schulz, 1993; Mij ten, 1994; de

Kruif et al., 1987; New man en Ander son, 2005). Get rau -

ma ti seerd weef sel ter hoog te van de in ci sie heeft in vloed

op de wond he ling. De toe stand van de vrucht (dood of le -

vend) en het type hecht ma te ri aal dat ge bruikt wordt voor

het hech ten van de spie ren, heb ben daar en te gen geen in -

vloed op de wond he ling (Se ger et al., 1994). Hech ting en

in een ge ïnfecteerde wond wer ken als een vreemd lichaam

en be vor de ren het ge ne zings pro ces niet (Mij ten, 1994;

de Kruif, 2003). De dik ke spier la gen en de mi ni ma le aan -

we zig heid van vet bij Bel gi sche Wit blau we koei en dra -

gen bij tot een snel le wond he ling met wei nig com pli ca -

ties (Clark, 1987).

Een ver min der de fer ti li teit is een com pli ca tie die pas 

na enk ele maan den op ge merkt wordt. Ver groei ing en en

ont ste king en van de ute rus en ova ria ver oor za ken atro fi sche

ve ran de ring en van ka runk els en klie ren in de ge o pe reer de

ute rus hoorn en een fi breu ze verd ik king van het pe ri me -

tri um, waard oor de koe niet meer of slecht vrucht baar is

(De back ere et al., 1959; Vaug han, 1974; Bou ters en Van -

de plas sche, 1986; Bar ke ma et al., 1992; Fra zer en Per -

kins, 1995). Een an de re oor zaak van ver min der de fer ti li -

teit is de op mer ke lij ke toe na me van het aan tal uro- en

pneumovagina’s door ver groei ing en in de buik hol te na

de SC (Bou ters en Van de plas sche, 1986). Meer de re SC

en het al ge meen ziek zijn re du ce ren even eens de fer ti li -

teit. Een ge stoor de wond he ling, ret. sec. en koorts daar -

en te gen heb ben geen in vloed (Lau rier et al., 1982). Koei en

die een SC heb ben on der gaan we gens een te gro te vrucht, 

zijn vrucht baar der na de SC dan koei en die voor een an -

de re re den ge o pe reerd wer den (De back ere et al., 1959;

Bou ters en Van de plas sche, 1986). Gschwind et al. (2003)

von den ech ter bij na geen ver schil tus sen koei en ge o pe -

reerd voor ver schil len de in di ca ties, en het aan tal in se mi -

na ties bij koei en die een SC ondergingen was nau we lijks

ho ger dan bij nor maal af ge kalf de koei en. Het aan tal

abor tus sen na een SC is door lit te ken vor ming in de ute rus 

ges te gen. Het lit te ken ver oor zaakt een on vol doen de uit -

rek king van de ute rus waard oor de vrucht af sterft. De

abor tus treedt voor na me lijk op in de vier de tot de zes de

maand van de dracht, om dat de ute rus dan voor het eerst

sterk in om vang toe neemt. Bar ke ma et al. (1992) en

Gschwind et al. (2003) von den geen ho ger abor tus per -

cen ta ge na een SC. Bij een vol gen de dracht is de kans op

het krij gen van een em fy se ma teu ze vrucht of op dys to kie

ook gro ter, om dat er door een lit te ken in de ute rus een

ver min der de con trac tie ca pa ci teit van de ute rus is (Bou -

ters en Van de plas sche, 1986). 

Bij koei en die na de SC erg ziek zijn, kan ook mas ti tis

optreden. Soms gaat het om een Esche richia coli-in fec tie 

(Nuyt ten, 1996). Na de SC is er bij melk koei en meest al

ook spra ke van ver laag de melk pro duc tie (Bar ke ma et

al., 1992).

Sterf te van koei en na de SC komt in de mees te ge val -

len voor door ver bloe ding of door wond de his cen tie met

het ont staan van pe ri to ni tis en sep sis als ge volg (Bou ters

en Van de plas sche, 1986; Sol et al., 1993, Gschwind et

al., 2003). Het sterf te per cen ta ge van koei en hangt verd er

sterk sa men met de toe stand van het kalf op het mo ment

van de SC. De sterf te on der de koei en is veel ho ger bij

em fy se ma teu ze kal ve ren dan bij le ven de kal ve ren. Een

lang ere ope ra tie duur ver hoogt de kans op een won din -

fec tie maar niet op sterf te. Een zeld za me in fec tie met

Clos tri di um chau voei ver oor zaakt plot se linge sterf te bin -

nen 24 uur na de CS (New man en Ander son, 2005).

Com pli ca ties, zo als hernia’s en won din fec ties, zijn niet

le vens be drei gend (Bou ters en Van de plas sche, 1986). 

Een vlot par tus ver loop heeft een po si tie ve in vloed op

de pe ri na ta le kal ver sterf te. Het is aan te ra den de SC uit

te voe ren in de aan vangs fa se van de par tus, om dat de ute rus

dan nog goed ge re laxeerd is en het kalf nog geen ne ga tie ve

ef fec ten heeft on der von den van de sterk ge con tra heer de

ute rus. Het op ti ma le tijd stip kan be paald wor den door de

lichaams tem pe ra tuur en de mate van re laxa tie van de bek -

ken ban den te com bi ne ren. De lichaams tem pe ra tuur moet

bij een rus tig dier ge du ren de enk ele da gen vóór de par tus

diep rec taal ge me ten wor den. Ver der is het be lang rijk dat

er tel kens ge tem pe ra tuurd wordt met de zelf de ther mo -

me ter, op het zelf de tijd stip en door de zelf de per soon. De

tem pe ra tuur cur ve kan be ïnvloed wor den door fy si o lo gi sche

dag schom me ling en, stress en ziek te. De re laxa tie van de

bek ken ban den is moei lijk te be pa len bij dik ke en vet te

koei en. Voor het be pa len van het juis te mo ment voor het

uit voe ren van de kei zer sne de wor den de lichaams tem pe -

ra tuur en de mate van re laxa tie van de bek ken ban den in

vijf ca te go rie ën ing edeeld. Bij de lichaams tem pe ra tuur

om vat de eer ste ca te go rie de hoog ste en de laat ste ca te go rie

de laag ste tem pe ra tuur. Voor de re laxa tie van de bek ken -

ban den heeft een koe in de eer ste ca te go rie nog vol le dig

vas te ban den en een koe in de laat ste ca te go rie heeft vol -

le dig los se ban den. Naar ma te bij een koe voor bei de pa -

ra me ters de ca te go rie num mers ho ger wor den, is de ver -

wach te par tus na bij. De cer vixont slui ting evo lu eert sa men

met deze twee uit wen di ge pa ra me ters, zo dat bij het be rei -

ken van een be paal de com bi na tie ca te go rie blind tot een

kei zer sne de mag wor den over ge gaan (Imschoot, 1997).

Vol gens Imschoot (1997) ligt het per cen ta ge dode kal ve -

ren bij dik bil koei en ho ger dan bij melk koei en, om dat de

voor te ke nen van de na de ren de par tus bij deze die ren

vaak on dui de lijk zijn waard oor de par tus niet op ge merkt

wordt. Pers wee ën blij ven na me lijk vaak ach ter we ge om -
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dat het kalf zeer slecht of niet in de ge boor te weg kan ko -

men. Dit is in te gen stel ling tot het la ger per cen ta ge pe ri -

na ta le sterf te dat Mij ten (1994) vond door het snel le

ing rij pen bij vlees vee tij dens de par tus van we ge de gro te re 

waar de van het kalf en het in ten sie ve re toe zicht op het

kal ven. Bar ke ma et al. (1992) von den bij melk koei en een 

ho ger per cen ta ge dode kal ve ren om dat in ver ge lij king

met vlees koei en lang er ge wacht wordt  om tot een SC

over te gaan.

 Zeld zaam voor ko men de com pli ca ties na de SC zijn

kalf ziek te, een ute rus pro laps en trom bo se van de vena

in de va gi na en de ova ri um ve na (Daw son en Mur ray,

1992; Ba ker, 2003; Bleul et al., 2005).

BESLUIT

Het aan tal kei zer sne den in ons land is sinds de gro te

be lang stel ling voor het BWB-ras sterk toe ge no men. De

ken nis van het uit voe ren van de SC heeft zich daard oor

enorm uit ge breid. Door deze op ge da ne ken nis kan de

sec tio nu uit ge voerd wor den op een ma nier waar bij com -

pli ca ties zo veel mo ge lijk be perkt of voor ko men kun nen

wor den.

De in di ca ties voor een SC zijn sinds het ver rich ten van 

de SC ge wij zigd wat het voor ko men be treft. De in voe -

ring van het melk quo tum heeft ge leid tot een ver schui -

ving van melk vee naar meer be vlees de ras sen. Een te

groot le vend kalf is he den dan ook de meest voor ko men de

in di ca tie, ter wijl vroe ger voor al on vol doen de ont slui ting 

op de voor grond trad. 

Com pli ca ties bij de SC kun nen op tre den vóór, tij dens

en na de SC. Niet ie de re com pli ca tie komt ech ter even

veel voor en niet ie de re com pli ca tie is even ernstig. Het al 

dan niet op tre den van com pli ca ties hangt af van de er va -

ring van de die ren arts, de koe en de om ge ving waar de SC 

uit ge voerd wordt. Aang ezien de be lang rijk ste fac tor in

het voor ko men van in fec tieu ze com pli ca ties na de SC het 

aan tal con ta mi ne ren de bac te ri ën is dat aan we zig is bij het 

be gin van de SC (Mij ten, 1998), is het be lang rijk niet te

lang te wach ten om te be slui ten een SC uit te voe ren en de

ver los kun di ge han de ling en die daar aan voor af gaan zo

zorg vul dig en hy gi ënisch mo ge lijk uit te voe ren. Ver der

blijkt de die ren arts een gro te in vloed uit te oe fe nen op de

fre quen tie van post ope ra tie ve in fec ties (Mij ten en de Kruif,

1996). Het be lang van een goe de en hy gi ënische ope ra -

tie tech niek moet be na drukt wor den. 
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Uit het ver le den

ONT WERP VOOR EEN VEE ART SE NIJ SCHOOL (1933 – 1934)

Het hier bij ge re pro du ceer de cu ri o sum be treft een ma quet te van een vee art se nij school ge maakt bij de stich ting van
de Gent se ‘school’ door R. Lang as kens (6de jaar van de Sint-Lu cas school te Gent). Meer dan een leer ling enoe fe ning is
het niet, maar dit (be kroon de) ont werp il lus treert hoe in die tijd de hele lo ka le ge meen schap mee leef de met de nieu we
stich ting die heel wat po le miek met zich mee bracht.

Mo nu men taal was het ont werp al les zins: een gro te hoof ding ang en zes nau we lijks min der in dru kwek ken de zij-ing ang en
om die ren bin nen te voe ren. Bo ven op het cen tra le ge bouw zes col le ge za len (-zaal tjes?) en een si lo acht i ge (kan toor?)
to ren. De jury had wel be zwa ren te gen deze mo nu men ta li teit...

Wat er ui tein de lijk ge re a li seerd werd aan het Ca si no plein en de Cou pu re lijkt er in de verste ver te niet op. Het is veel
so ber der, func ti o ne ler en mooi in zijn een voud. De ge deel te lij ke be scher ming als mo nu ment en de ac tu e le res tau ra tie en
her in rich ting als school zijn ten vol le ve rant woord.

De af beel ding is af kom stig uit het Jaar boek 1933 -1934 van de Sint-Jo zef- en Sint-Lu kas gil de te Gent.

Luc De vrie se


