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SAMENVATTING

In dit ar ti kel wordt de eer ste be ves tig de uit braak van ba be si o se ver oor zaakt door Ba be sia di ver gens bij run -

de ren op een be drijf in Vlaan de ren (Ber tem) be schre ven. Sinds 2002 ver toon den re for me dik bil koei en elk jaar

in de len te en de herfst anor exie, de pres sie, hoge koorts, ane mie, geel zucht en he mog lo bi nu rie. Op ba sis van de

kli ni sche symp to men en de aan we zig heid van B. di ver gens in een bloed uit strijk je werd ba be si o se als di ag no se

ge steld. De aan we zig heid van B. di ver gens werd bij meer de re die ren aang etoond door mid del van bloed uit strijk jes,

IFAT en PCR. Her haal de lij ke aank open van ge voe li ge die ren ver hin der den het ont staan van een en zo ötische sta bi li -

teit. Nieu we uit bra ken kon den ech ter niet wor den voor ko men on danks pro fy lac ti sche en me ta fy lac ti sche toe -

die ning van imi do carb bij het in wei den en/of twee- of vier we ke lijk se te ken be strij ding met flu methri ne. Er

wordt even eens een over zicht ge ge ven van in fec ties met B. di ver gens bij het rund.

ABSTRACT

This pa per des cri bes the first out break of bo vi ne ba be si o sis cau sed by Ba be sia di ver gens in Flan ders, Nor thern Bel -

gi um. Sin ce 2002, eve ry year in spring and au tumn fat te ning cows sho wed se ve re de pres si on, anor exia, fe ver, ane mia,

jaun di ce and hae mog lo bi nu ria. Ba be si o sis was di ag no sed ba sed on the cli ni cal signs and on the iden ti fi ca ti on of B. di -

ver gens in blood sme ars and by IFAT and PCR. The ma na ge ment of this herd (con ti nu ous im port of new sus cep ti ble

ani mals) pre clu ded the de ve lop ment of en zoot ic sta bi li ty. Pre ven ti on of ba be si o sis in this herd was ba sed on prop hy lac -

tic or me tap hy lac tic tre at ment with imi do carb and/or in ten si ve tick con trol with flu methrin. Ho we ver, the se tre at ments

did not pre vent new out breaks, des pi te a strong re duc ti on of the num ber of ticks on the ani mals. A short re view on B. di -

ver gens in fec ti ons in catt le is in clu ded in this ar ti cle.

INLEIDING

Ba be si o se wordt ver oor zaakt door de in trae ry tro cy tai re
ver me nig vul di ging van Ba be sia, een pa ra siet die over ge -
dra gen wordt door te ken. In tro pi sche en sub tro pi sche ge -
bie den zijn B. bo vis en B. bi ge mi na ve rant woor de lijk voor
aan zien lij ke eco no mi sche ver lie zen. In Eu ro pa ko men
enk el B. di ver gens, over ge dra gen door Ixo des ri ci nus, en B.
ma jor, over ge dra gen door Hae map hy sa lis punc ta ta, voor.
In te gen stel ling tot de wei nig pa tho ge ne B. ma jor ver oor -
zaakt B. di ver gens acu te ba be si o se met koorts, ane mie en
he mog lo bi nu rie. Tot op he den werd B. di ver gens in Bel -
gië enk el be schre ven in een be perkt ge bied in Wal lo nië
(Los son en Le fe vre, 1989). Door het spo ra disch voor ko -
men wor den de symp to men van deze aan doe ning mis -

schien niet al tijd her kend. Aan de hand van een kli ni sche
uit braak van ba be si o se in Ber tem zul len de epi de mi o lo gie, 
pa tho ge ne se, symp to men, di ag no se en the ra peu ti sche mo -
ge lijkhe den wor den toe ge licht.

CASUÏSTIEK

Anam ne se

Een vee hou der in Ber tem koopt jaar lijks een hon derd tal
re for me dik bil koei en op ver schil len de plaat sen in Wal lo nië
aan. Deze die ren staan ge du ren de een drie- à vier tal maan -
den in de wei de al vo rens te wor den af ge mest op stal. Een
drie tal jaar was er reeds spra ke van een acuut ziek te beeld
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on der de koei en. De pro ble men de den zich steeds voor
tij dens de len te en herfst in één spe ci fie ke wei de. De
aang etas te die ren had den geen eet lust en wa ren erg suf.
Hoge koorts met koorts pie ken tot 41°C, ble ke slijm vlie -
zen, op val lend ver sterk te hart to nen en bruink leu ri ge uri -
ne wa ren vaak op ge merk te symp to men. De run de ren
wer den be han deld met oxy te tra cy cli ne en meg lu mi ne -
flu nixi ne. Bij erg aang etas te die ren werd een bloed trans -
fu sie uit ge voerd. Dit be han de lings pro to col gaf goe de re -
sul ta ten. Erge ge val len ken den ech ter wel soms een fa ta le 
af loop. Aang ezien op ba sis van de kli ni sche symp to men
geen exac te di ag no se kon ge steld wor den, werd in april
2004 een be drijfs be zoek door de Fa cul teit Dier ge nees -
kun de (Uni ver si teit Gent) uit ge voerd.

Kli nisch onder zoek

Drie zie ke die ren wa ren door de ei ge naar op ge stald. Een
eer ste koe gaf een erg suf fe in druk en had geen eet lust. Ze
had een lichaams tem pe ra tuur van 37,1°C, een hoge pols fre -
quen tie van 116 sla gen per mi nuut met een bon zen de hart -
slag, een licht ver hoog de adem ha lings fre quen tie (40/mi -
nuut) en ic te ri sche mond- en oog slijm vlie zen. De pens- en
darm ge lui den wa ren dui de lijk ver min derd. De len de re flex
was ne ga tief. De mest had een ble ke kleur en ver toon de bij -
meng ing met slijm. Het dier ver toon de even eens anaal spas -
men. De uri ne had een rood brui ne kleur, in di ca tief voor he -
mog lo bi nu rie. Twee an de re koei en ga ven een ma tig aler te
in druk. Ze had den bei de erg ble ke slijm vlie zen. Ze maak ten
even eens plat te, ble ke mest. Het verd er kli ni sche on der zoek 
le ver de geen spe ci fie ke af wij king en op. Bij alle on der zoch te
die ren werd ter hoog te van de uier en on der aan op de borst-
en bui kwand een erge te ken in fes ta tie op ge merkt.

Bloed on der zoek

Bij de drie kli nisch on der zoch te die ren werd een bloed -
on der zoek uit ge voerd (Ta bel 1). Alle die ren ver toon den in
meer of min de re mate ane mie, leu co cy to se, hy per bi li ru bi ne -
mie, ure mie en een stij ging van één of meer de re en zy men.

Ver moe de lijk diag no se

De ble ke of ic te ri sche slijm vlie zen in com bi na tie met
he mog lo bi nu rie vor men een goe de in di ca tie voor uit ge -
brei de in tra vas cu lai re he mo ly se. Als dif fe ren ti aal di ag no se
van he mo ly ti sche ane mie ko men vol gen de aan doe ning en
in aan mer king:

- ba be si o se

- lep tos pi ro se

- plan tin toxi ca tie waar on der Mer cu ri a lis an nua (bing el -
kruid), Pte di ri di um aqui li num (ade laars va ren), Bras -
si ca spp. (kool- en raap zaad) en Alli um cepa (ajuin)

- chro ni sche ko pe rin toxi ca tie

- ba cil lai re he mog lo bi nu rie

- pu er pe ra le he mog lo bi nu rie

- wa te rin toxi ca tie

De ho ger be schre ven kli ni sche symp to men, de fa ta le af -
loop bij enk ele die ren met erge geel zucht, he mog lo bi nu rie,
koorts en de aan we zig heid van een erge te ken in fes ta tie zijn
in di ca tief voor ba be si o se. De die ren ver toonden bo ven dien 
een ta me lijk goe de re ac tie op een be han de ling met te tra -
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Ta bel 1. Bloed on der zoek bij koei en met symp to men van ba be si o se in april 2004.

Pa ra me ter Dier 1 Dier 2 Dier 3 Eenheid

PCV 10 16 20 %

leu ko cy ten 11,8 19,7 13 x 109/l

to taal ei wit 82 68 60 g/l

bi li ru bi ne 135 10 10 µmol/l

ureum 34 4 3,9 mmol/l

GPT 83 22 <10 mU/ml

AST >1000 124 50 mU/ml

LDH >4000 2493 963 mU/ml

CPK 381 106 64 mU/ml

AF 247 213 76 mU/ml

g-GT 44 14 <10 mU/ml

PCV: pac ked cell vo lu me
GPT: glu ta maat py ru vaat trans ami na se
AST: as par taat ami no trans fe ra se
LDH: lac taat de hy dro ge na se
CPK: cre a ti ne fos fo ki na se
AF: al ka li sche fos fa ta se
γ- GT: gam ma glu ta myl trans fe ra se



cy cli nen. Bing el krui din toxi ca tie werd in het ver le den op
dit be drijf als oor zaak ge sug ge reerd. Het machi naal ver -
wij de ren van deze plant le ver de ech ter geen re sul taat op.
Er wer den geen an de re toxi sche plan ten aang etrof fen op
het be drijf. Chro ni sche ko pe rin toxi ca tie ge volgd door
een acu te he mo ly ti sche cri sis komt bij run de ren zel den
voor en gaat met een hoge mor ta li teit ge paard. Daar naast
pleit ook het ef fect van de the ra pie te gen deze mo ge lijk -
heid. Ba cil lai re he mog lo bi nu rie (ver oor zaakt door Clos -
tri di um hae mo ly ti cum) geeft even eens een hoge mor ta li teit,
heeft een veel vlug ger kli nisch ver loop en is in Vlaan de ren
zeld zaam. Puer pe ra le he mog lo bi nu rie wordt be schre ven
bij ou de re koei en (3e – 6e lac ta tie) tij dens de eer ste twee
tot vier we ken na het kal ven. Deze aan doe ning wordt ge -
as so cieerd met lage fos for- en ko per ge hal ten in de voe -
ding. Aang ezien het in het be schre ven ge val over droog -
staan de koei en ging, leek ook deze mo ge lijk heid wei nig
waar schijn lijk. Er wa ren even min aan wij zing en voor
overd re ven wa ter op na me; de run de ren be schik ten con ti nu
over vol doen de wa ter op de wei de.

Di ag no se en be han de ling

Op ba sis van de anam ne se, kli ni sche symp to men en
behan de lings re sul ta ten werd ba be si o se als di ag no se voor op -
ge steld. Het aan to nen van me ro zo ïeten in de rode bloed cel len
op met Diff-Quick® ge kleur de bloed uit strijk jes be ves tig de
dit ver moe den. Alle die ren wer den voort aan bij het in wei -
den be han deld met imi do carb-dipropri o naat (Car be sia®,
Sche ring-Plough) aan een do se ring van 2 – 2,5 mg/kg. Ter
con tro le van de te ken in fes ta tie werd een maan de lijk se be -
han de ling met flu methri ne (Bay ti col Pour-On® 1 mg / kg,
Bay er) toe ge past.

Verder ver loop

Zo wel in het na jaar van 2004 als in het voor jaar van
2005 deed zich on danks deze pre ven tie ve maat re ge len
op nieuw een uit braak voor. Enkel die ren die voor heen

niet aang etast wa ren, wer den ziek. Koei en die in het ver -
le den kli ni sche ba be si o se door ge maakt had den, le ken
niet ge voe lig. De symp to men ver min der den na een be -
han de ling met te tra cy cli nen, maar een be han de ling met
imi do carb leek min der ef fec tief. De in ten si teit van de te -
ken be smet ting was af ge no men, maar bij na de re in spec -
tie wer den nog steeds te ken op de die ren aang etrof fen.
Een aan tal te ken werd op ba sis van hun mor fo lo gi sche
ken mer ken ge ïdentificeerd als I. ri ci nus. De aan we zig -
heid van te ken en de be perk te the ra peu ti sche werk zaam -
heid van imi do carb de den het ver moe den ont staan dat
naast Ba be sia ook an de re, mo ge lijk door te ken over -
draag ba re ziek ten een com pli ce ren de rol speel den. In
juni 2005 wer den bloed sta len van twaalf zie ke koei en
on der zocht op de aan we zig heid van B. di ver gens me ro zo -
ïeten (Hae ma co lor®kleu ring van bloed uit strijk jes, giem -
sakleu ring van buf fy coat), B. di ver gens-spe ci fie ke an ti -
licha men (IFAT, De vos en Gey sen, 2004) en B. di ver gens
DNA (PCR-RFLP voor het 18S rDNA gen, De vos en
Gey sen, 2004). De bloed sta len wer den even eens on der -
zocht op Ana plas ma pha go cy top hy lum (bloed uit strijk -
jes voor het aan to nen van mo ru lae in de gra nu lo cy ten en
PCR-RFLP voor het 16S rDNA-gen), Thei le ria spp.
(PCR-RFLP voor het 18S rDNA-gen, Gey sen, 2000) en
an ti licha men te gen Lep tos pi ra spp. (mi cros co pi sche ag -
glu ti na tie test, Cole et al., 1980). De aan we zig heid van B.
di ver gens werd be ves tigd in ver schil len de bloed sta len,
met ver schil len de tech nie ken (Ta bel 2). In geen enk el
bloed staal werd(en) Thei le ria DNA of an ti licha men te gen
Lep tos pi ra spp. ge de tec teerd (Ta bel 2). Twee die ren wa -
ren po si tief voor A. pha go cy top hy lum mo ru lae en/of
DNA. Hoe wel de aan we zig heid van A. pha go cy top hy -
lum in Bel gië reeds werd be schre ven (Hey man et al.,
2003), werd(en) deze pa tho geen hier niet eer der ge rap -
por teerd bij run de ren. A. pha go cy top hy lum-in fec ties ver - 
oor za ken bij het rund koorts (‘tick bor ne fever’), aga lac -
tie, gras hoest acht i ge adem ha lings pro ble men en oe deem
van de dis ta le de len van de le de ma ten (‘maladie des gros
pâturons’). De aan we zig heid van A. pha go cy top hy lum
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Ta bel 2. Bloed on der zoek bij twaalf koei en met symp to men van ba be si o se in juni 2005.

   Dier B. divergens A. phagocytophylum Theileria Leptospirose

uitstrijkje buffy coat IFAT PCR uitstrijkje PCR PCR MAT

  1 - - - - - - - -

  2 + + + + - - - -

  3 - - - + - - - -

  4 - - - - - - - -

  5 + - - - - - - -

  6 + - - - - - - -

  7 + - + + - - - -

  8 + + + + - - - -

  9 - - - - + + - -

 10 - + - - - - - -

 11 - - + + - + - -

 12 - - - - - - - -



op dit be drijf was waar schijn lijk niet ge re la teerd aan de
waar ge no men kli ni sche symp to men. 

Omdat het toe ge pas te pro to col on vol doen de be scher -
ming bood te gen ba be si o se, wer den de die ren voorts om
de twee we ken be han deld met flu methri ne. De run de ren
wer den niet meer be han deld met imi do carb. In 2005
kwa men geen ge val len van ba be si o se meer voor. In mei
2006 wa ren er ech ter op nieuw zie ke koei en met symp to -
men van acu te ba be si o se vier we ken na het in wei den.
Deze die ren wer den bij het in wei den en twee we ken
daar na be han deld met flu methri ne (Bay ti col Pour-On® 1
mg/kg, Bay er). Er wer den slechts enk ele te ken op deze
die ren aang etrof fen.

BES PRE KING

Epi de mi o lo gie

Er be staan meer dan hon derd soor ten bin nen het ge nus
Ba be sia. Deze ubi quit air voor ko men de pa ra sie ten wor den
over ge dra gen door te ken. Hun ver sprei ding is voor na me -
lijk af hank elijk van het ge og ra fi sche en sei zoeng e bon den
voor ko men van hun spe ci fie ke vec tor. In de tro pi sche en
sub tro pi sche ge bie den ver oor zaakt de ver sprei ding van 
B. bo vis en B. bi ge mi na gro te eco no mi sche ver lie zen. In
meer ge ma tig de stre ken wordt het voor ko men van B. di -
ver gens en B. ma jor be schre ven. B. di ver gens wordt
over ge dra gen door Ixo des ri ci nus en is sterk ver spreid in
een groot deel van Eu ro pa: Duits land (Jung mann, 1965;
Fried hoff et al., 1989), Enge land (Don nel ly en MacKel -
lar, 1970; Don nel ly et al., 1972), Frank rijk (L’Hostis et
al., 1995; L’Hostis en Chau vin, 1999), Ier land (Tay lor et
al., 1982; Tay lor, 1983), Ne der land (Bool et al., 1961;
Schreu der en van Wijk, 1984), Oos ten rijk (Hi nai dy, 1981)
en Schot land (Adam en Ble wett, 1978).  In Bel gië werd
ba be si o se tot op he den enk el be schre ven in Wal lo nië
(Los son, 1989; Los son en Le fe vre, 1989). Haar den van
B. ma jor, over ge dra gen door Hae mop hy sa lis punc ta ta,
ko men voor na me lijk voor in Duits land (kust ge bie den),
Zwit ser land (kan ton Ti ci no), Ne der land, Frank rijk, Groot-
 Brit tan nië en in de Bal ti sche lan den (Ten ter, 2006). Deze
laat ste soort wordt ech ter be schouwd als niet pa tho geen. 

De ha bi tat van I. ri ci nus be staat uit struik ge was, ha gen 
en bos sen (Ten ter, 2006). De te ken treft men vaak tot
twee me ter van deze plaat sen in de wei de aan. Ba be si o se-
 uitbra ken zijn ty pisch sei zoeng ebon den. De eer ste piek
treedt op tus sen april en juni, de twee de van au gus tus tot
ok to ber. Deze sei zoeng ebon den pie ken wor den ge cor re -
leerd aan de tem pe ra tuur af hank elij ke ac ti vi teit van de
teek. Zelfs bij af we zig heid van run de ren blij ven de te ken
min stens vijf tot zes jaar in fec tieus (Don nel ly en Peir ce,
1975). In ge bie den met en zo ötische sta bi li teit wor den
alle die ren door her haal de in fec ties ge ïmmuniseerd. Kli -
ni sche ba be si o se treedt enk el op bij de in voer van pa ra -
siet-na ïeve die ren in en zo ötische ge bie den. Enzo ötische
in sta bi li teit kan ook op tre den door fluc tu a ties in de te -
ken po pu la tie als ge volg van ve ran de ren de weer som stan -
dig he den of het ge bruik van pes ti ci den (Joy ner en Don -
nel ly, 1979; Gray, 1980). In niet-en zo ötische ge bie den

(Vlaan de ren) zijn alle die ren ge voe lig. Kal ve ren jong er dan
ne gen maan den be schik ken over een na tuur lij ke leef tijds -
ge bon den be scher ming, in de li te ra tuur be schre ven als “in -
ver se age re sis tan ce”. Vol gens Zintl et al. (2005) spe len
voor al cel lul lai re mecha nis men ter hoog te van de milt en
niet zo zeer de ma ter na le an ti stof fen daar in een cru ci a le rol. 

Cy clus en pa tho ge ne se

De overd racht in de teek ge beurt zo wel van sta di um
op sta di um, als trans ova rieel. De gast heer wordt ge ïn -
fecteerd door een in jec tie van speek sel met Ba be sia-spo -
ro zo ïeten. De spo ro zo ïeten ver meer de ren zich in het cy -
to plas ma van de rode bloed cel len door een twee de ling in
me ro zo ïeten. Na de op na me van ge ïnfecteerde rode bloed -
cellen door te ken ont wik ke len zich daar uit vrou we lij ke
en man ne lij ke ga mon ten. Uit de ver smel ting van mi cro-
en ma cro ga me ten ont staan zy go ten, die zich dif fe ren ti -
ëren tot ki ne ten. Ki ne ten dring en de epi theel cel len van de 
darm wand bin nen. Na ver meer de ring ko men de ge vorm -
de spo ro ki ne ten via he mo lym fen, in spie ren, ova ria en
an de re or ga nen van de teek te recht. De laat ste spo ro go nie 
vindt plaats in de speek sel klie ren van de teek (Ten ter,
2006).

De ver meer de ring van me ro zo ïeten in de rode bloed cel len 
van de gast heer ver oor zaakt he mo ly se. De ac ti ve ring van het
kal li kre ïne-ki ni ne sys teem in du ceert va so di la ta tie en een
ver hoog de vaat wand per me a bi li teit. Cir cu le ren de com -
plexen van Ba be sia-en zy men en fi bri n ogeen lei den tot
een trom bo se vor ming in de ca pil lai ren. Cir cu la toi re sta -
se en va so di la to risch shock ver oor za ken fi naal mul ti pe le
or gaan scha de.

Symp to men

De in cu ba tie pe ri o de be draagt ong eveer ze ven tot vijf tien 
da gen. Het aan tal ge ïnjecteerde pa ra sie ten is be pa lend voor
de duur van de pre pa ten te pe ri o de, de be smet tings piek en 
de he ma to lo gi sche ve ran de ring en (Zintl et al., 2003).
Het aan tal ge ïnfecteerde te ken, de vi ru len tie van de be -
trok ken B. di ver gens stam, de im muun sta tus, de leef tijd
en het ras van de gast heer zijn be pa lend voor het ver loop
van de in fec tie.

Erge ge val len wor den ge ken merkt door anor exie, de -
pres sie, zwak te, koorts (tot 42°C) en ane mie. Deze die ren 
ge ven een erg suf fe en zwak ke in druk. Zo wel hart- als
adem ha lings fre quen tie is ver hoogd. De “ty pi sche” ver -
sterk te hart to nen zijn op rui me af stand van het hart hoor -
baar. De slijm vlie zen zijn op val lend an emisch of ic te risch.
He mog lo bi nu rie is vaak één van de eer ste symp to men
die door de vee hou der op ge merkt wor den en treedt op bij
de piek van de he mo ly ti sche cri sis (Sher lock et al., 2000). 
Pens ge lui den en bor bo ryg men zijn toe ge no men. Anaal -
spas men ver oor za ken ty pi sche “pi pe stem” (pij pen ste len)
di ar ree. Het ter mi na le ver loop wordt ge ken merkt door
toxe mi sche shock, hy po ther mie, zwak ke hart to nen, erge
geel zucht, de hy dra tie en con sti pa tie. Her se nan oxie kan
af wij kend ge drag ver oor za ken. Sterf te treedt op na drie
tot zes da gen en wordt meest al ver oor zaakt door hart fa len,
le ver- of nier in suf fi ci ëntie.
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Bij een sub acuut ver loop wor den vaak ge lij kaar di ge,
doch mil de re kli ni sche symp to men op ge merkt. Hoe wel
het ziek te beeld vaak lang er aan sleept, treedt een vol le dig
her stel op. Ge wichts ver lies en een melk gift da ling sle pen
vaak voor lang ere pe ri o de aan. Sub kli ni sche in fec ties ko -
men fre quent voor in ge bie den met en zo ötische sta bi li teit.
Der ge lij ke die ren ver to nen slechts ge ringe pa ra si te mie.
Lich te koorts en anor exie zijn vaak de eni ge klach ten.
Her stel treedt spon taan op.

Voor het bloed on der zoek zijn de ster ke da ling van het
he ma to criet, ery tro pe nie (1 – 3 x 106 / mm3), leu ko cy to se
en lage he mog lo bi ne ge hal ten (tot 3 g/dl) ken mer kend
(Ike de, 1999; Ten ter, 2006).

Bij de lijk schou wing val len geel zucht en een donk ere,
ver gro te le ver en nie ren op. Milt zwel ling is vaak aan we zig.
Het epi- en en do card ver to nen soms ec chy mo sen. Het pe ri -
card kan een gro te hoe veel heid se ro he mor ra gisch vocht be -
vat ten (Zintl et al., 2003). Ver der wor den long oe deem en
een ca tar ra le ga stro-en te ri tis op ge merkt. Bij het his to lo -
gisch on der zoek zijn de de ge ne ra tie van het le ver pa ren -
chym en de nier glo me ru li het meest op val lend (Ten ter,
2006).

Di ag no se

De kli ni sche symp to men in com bi na tie met het pe ri o de -
ge bon den voor ko men van het ziek te beeld en de te ken in -
fec tie ver ra den meest al de di ag no se. De me ro zo ïeten
kun nen op ge spoord wor den door mid del van een uit -
strijk je van ca pil lair bloed (Fi guur 1). B. di ver gens is een
klei ne soort: 1,7 x 1,1 µm. Men ziet meest al ge paar de (soms
per vier) me ro zo ïeten, die een stom pe hoek vor men en
aan de pe ri fe rie van de ery tro cyt lig gen (Ho mer et al.,
2000). Bij het ge bruik van ve neus bloed wor den meer
val sne ga tie ve re sul ta ten op ge te kend (Ten ter, 2006). Bij
voor keur wordt een giem sa- of acri di ne-oran je kleu ring
(Trees, 1974; Ten ter, 2006) ge han teerd, maar ook an de re
kleu ring en zijn bruik baar (bij voor beeld Diff-Quick®,
He ma co lor®). Het af le zen van een der ge lijk uit strijk je
vergt er va ring en tijd (Ho mer et al., 2000). De spe ci fi ci -
teit is hoog; de sen si ti vi teit is ech ter laag. Een aan rij king

kan ge beu ren met be hulp van een he ma to criet cen tri fu ge; 
de ge ïnfecteerde rode bloed cel len lig gen ge con cen treerd
on der de buf fy coat.

De se ro lo gi sche tes ten wor den meest al aang ewend in
epi de mi o lo gi sche stu dies. IFAT (in di rect flu o res cent an ti -
bo dy test), ELISA (en zy me link ed im mu no sor bent as say)
en in min de re mate de CB-test (com ple ment bin dings test)
zijn de meest ge bruik te tech nie ken. Deze se ro lo gi sche on -
der zoeks met ho den be schik ken over een goe de sen si ti vi teit
en spe ci fi ci teit. De IFAT, CB-test  en ELISA de tec te ren der -
tien da gen na in ocu la tie van ge sple nec to mi seer de kal ve ren
al an ti stof fen (Bi dwell et al., 1978). De CB-test is om wil le
van het snel le ver lies van com ple ment bin den de an ti stof fen
enk el ge schikt voor het aan to nen van re cen te in fec ties.
Met de IFAT blij ven an ti stof fen veel lang er de tec teer -
baar. In een po pu la tie met meer dan 80% se ro po si tie ven
is er spra ke van een en zo ötische sta bi li teit (Anon, 1984).
De IFAT en de ELISA wor den bei den ge ken merkt door
een hoge sen si ti vi teit en spe ci fi ci teit (Wei land en Rei ter,
1988). 

Met be hulp van de PCR-RFLP-ana ly se kan het 18S
rRNA-gen van B. di ver gens op ge spoord wor den (De vos
en Gey sen, 2004). Afhank elijk van de ge han teer de ex -
trac tie met ho de van het DNA be draagt de de tec tie drem -
pel 10-5 tot 10-6 %. Deze lage waar den la ten ook toe dra -
gers op te spo ren.

In Bel gië kun nen de IFAT- en PCR-ana ly se uit ge voerd
wor den in het Prins Le o pold Insti tuut voor Tro pi sche Ge -
nees kun de.

The ra pie

Imi do carb-dipropri o naat (Car be sia®, Sche ring- Plough)
werd in de ja ren ze ven tig ge ïntroduceerd en is mo men -
teel het eni ge ge re gis treer de pro duct in Eu ro pa ter be han -
de ling van ba be si o se (Zintl et al., 2003). Een ma li ge, sub -
cu ta ne toe die ning aan een do se ring van 1,2 tot 2,4 mg / kg 
vol staat in de mees te ge val len. Een be han de ling leidt tot
het vol le dig vrij ma ken van de gast heer (Le wis et al.,
1981b). De toe pas sing van een der ge lijk pro to col gaf op
dit be drijf ech ter geen be vre di gend re sul taat. Het suc ces van 
een be han de ling hangt vol gens Vial en Go ren flot (2006) af
van een snel le di ag no se en be han de ling. De the ra pie is vaak
min der suc ces vol bij die ren ver zwakt door koorts en ane -
mie. Oxy te tra cy cli ne (Enge my ci ne 10% DD®, Inter vet) aan 
een do se ring van 10 mg/kg leek be ter aan te slaan. Een stu -
die van Tay lor et al. (1986) toont de ef fec tie ve wer king van
te tra cy cli nen aan: de toe die ning van 20 mg/kg lang wer ken -
de oxy te tra cy cli ne (Ter ra my cin LA®, Pfi zer) om de vier da -
gen ver hin dert pa ra si te mie (Tay lor et al., 1986).

Bij het op tre den van ster ke he mo ly se dient men een
bloed trans fu sie uit te voe ren. Een bloed trans fu sie is
aang ewe zen bij een pac ked cell vo lu me (PCV) la ger dan
15% (O’Neill, 1979; Hunt en Moore, 1990) en nood za -
ke lijk wan neer het PCV on der 10% zakt (Sol dan, 1999).
In de prak tijk wordt de nood zaak er van ing eschat op ba sis
van kli ni sche symp to men. Uit een stu die van Sher lock et al.
(2000) bleek dat een der ge lij ke met ho de on der he vig is aan
in schat tings fou ten. Ble ke of ic te ri sche slijm vlie zen, hy po -
ther mie en con sti pa tie wa ren be trouw ba re pa ra me ters, maar 
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Fi guur 1. Meer de re ery tro cy ten ge ïnfecteerd met mero-
zo ïeten van B. di ver gens op een bloed uit strijk je met giem sa -
kleu ring.



toch ver toon den zelfs som mi ge die ren met roze slijm -
vlie zen een PCV la ger dan 15%.

Pre ven tie: che mopro fy laxie, vac ci na tie en te ken -
be strij ding 

De toe die ning van imi do carb biedt be scher ming ge -
du ren de vier tot zes we ken maar laat de ont wik ke ling van 
im mu ni teit toe als het dier ge ïnfecteerd wordt. Ondanks
de be han de ling met imi do carb bij het in wei den de den
zich in Ber tem toch nog kli ni sche uit bra ken voor bin nen
de vier we ken. Onder ex pe ri men te le om stan dig he den –
wan neer het exac te tijd stip van in fec tie ge kend is –  lijkt
deze met ho de noch tans erg ef fi ci ënt. De in tra mus cu lai re
toe die ning van 2,4 mg/kg één tot twee we ken vóór de in -
ocu la tie leid de tot mil de re re ac ties en tot de op bouw van
im mu ni teit (Le wis et al., 1981a). Bij het han te ren van
lage do se ring en (10 en 5 mg/kg) van oxy te tra cy cli ne
(Ter ra my cin LA®, Pfi zer) om de vier da gen, wor den
even eens an ti stof fen aang emaakt en ver to nen de die ren
geen kli ni sche symp to men (Tay lor et al., 1986). Een der -
ge lij ke aan pak lijkt ech ter ar beids in ten sief. Het pro fy lac -
ti sche ge bruik van dit an ti bi o ti cum kan op ter mijn de ont -
wik ke ling van re sis ten tie in de hand werken.

Vac ci na tie kan wor den toe ge past om ver schil len de re de -
nen (Cal low et al., 1997): het re du ce ren van een epi zo ö -
tische sprei ding in ri si co vol le ge bie den, het be scher men
van waar de vol le of pa ra siet-na ïeve die ren bij de im port
in en zo ötische stre ken of een ver hoogd ri si co op een uit -
braak (meest al na een pe ri o de waar in men wei nig te ken
op de die ren aan treft). Er is in Bel gië geen com mer cieel
be schik baar vac cin te gen B. di ver gens. In Oos ten rijk
wordt door het Fe de raal Insti tuut voor de Con tro le van
Infec tieu ze Ziek ten in Mödling een for ma li ne ge ïn ac -
tiveerd vac cin ge bruikt dat wordt aang emaakt door de in -
ocu la tie van ge sple nec to mi seer de run de ren (Edel hof er et 
al., 1998). Ge vac ci neer de die ren ver to nen geen kli ni sche 
symp to men. Een an de re tech niek be staat uit het af zwak -
ken van de pa tho ge ni ci teit van ge ïnfecteerde rode bloed -
cel len door mid del van ã-ir ra di a tie. Na een een ma li ge in -
ocu la tie bou wen run de ren een uit ste ken de weer stand op.
Goe de re sul ta ten wer den zo wel on der ex pe ri men te le
om stan dig he den (Pur nell et al., 1979; Le wis et al., 1980a)
als in een veld proef (Le wis et al., 1980b; Tay lor et al.,
1980) be haald. Gray et al. (1995) ge bruik ten met suc ces
een le vend vac cin dat werd aang emaakt in woes tijn rat ten.
Kli ni sche ba be si o se wordt ver me den door de toe die ning
van imi do carb-propri o naat (0,5 mg/kg) drie da gen vóór
vac ci na tie.

De pre ven tie be staat ook uit het voor ko men van te -
ken in fes ta tie met be hulp van py rethro ïden. De toe die -
ning van flu methri ne en del tra methri ne met een in ter val
van res pec tie ve lijk twee en drie we ken biedt een goe de
be scher ming (Tay lor en Elli ott, 1987). In Duits land toon -
de Hu wer et al. (1994) door de her haal de toe die ning van
flu methri ne een be scher ming te gen te ken in fes ta tie en
kli ni sche ba be si o se aan. Hun stra te gie re sul teer de in een
lage re in ci den tie van kli ni sche zie ke die ren, maar liet sero -
con ver sie toe. In en zo ötische ge bie den wordt een te ken -
in fes ta tie toe ge la ten om een en zo ötische sta bi li teit te ga -

ran de ren. Een ver sto ring van het even wicht tus sen de
overd racht van in fec tie en de im mu ni teits op bouw door
te ken be strij ding kan tot kli ni sche ba be si o se lei den en is
dus ze ker niet al tijd aang ewe zen (L’Hostis, 1997).

Zo önose

B. di ver gens kan door be smet te te ken op de mens wor -
den over ge dra gen. Doch, enk el ge sple nec to mi seer de men -
sen wor den ziek, vaak met de dood tot ge volg (Kjem trup en
Con rad, 2000).

BES LUIT

Voor zo ver ons be kend is dit de eer ste ge pu bli ceer de uit -
braak van kli ni sche ba be si o se ver oor zaakt door B. di ver -
gens in Vlaan de ren. De in sleep ge beur de ver moe de lijk
door de aank oop van ge ïnfecteerde run de ren in Wal lo nië.
Deze ziek te kon zich via de vec tor I. ri ci nus op de wei de
hand ha ven. De ho ger be schre ven symp to ma to lo gie, de sei -
zoeng ebon den uit bra ken en de aan we zig heid van te ken
vol staan vaak om de di ag no se te stel len. Als be ves ti ging
kan men ver schil len de bloed on der zoe ken (bloed uit strijk je,
IFAT en PCR) aan wen den. De be han de ling met imi do carb
ge niet in prin ci pe de voor keur. Het aank oop be leid van dit
be drijf maakt het in stel len van een en zo ötische sta bi li teit
on mo ge lijk. De pre ven tie door een in ten sie ve te ken be strij -
ding (een twee we ke lijk se be han de ling met flu methri ne) is
daar om het meest aang ewe zen maar vol stond op dit be drijf
niet om ba be si o se te voor ko men.
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Uit het ver le den   

Dit zijn nog maar de be gin stro fen van een on be perk te se rie waar in des noods alle dor pe ling en in elke stro fe een stuk van
het beest toe be deeld krij gen om op te smik ke len: de bur ge mees ter krijgt de kop, de se cre ta ris een long, enz. Alleen de pas -
toor wil ‘niets van het beest dat hem steeds te lief was geweest’.

Het lui mi ge ver haal re fe reert over een niet zo leuk ge beu ren: de al vele ja ren verd we nen ge woon te bij nood slach ting en
om stuk ken vlees te ver ko pen aan bu ren en ken nis sen. De ver koop werd door de veld wach ter ‘afgeroepen’ en ‘gebeld’. Er
ble ven tal van va ri an ten van het lied in om loop in Vlaan de ren, Ne der land en Duits land. Hoogst waar schijn lijk is het af kom -
stig uit West fa len: ‘Vom Herrn Pas turn sien Kauh’. Ver wan te ver ha len wa ren al in de oud heid be kend on der de vorm van
‘dierentestamenten’, zo als het ‘Testament van de varkensbeer’. Die verd eelt zijn na la ten schap (zijn ei gen cor pus) on der di -
ver se, (meest al) pro mi nen te per so nen die als na be staan den en erf ge na men ter de ge door de mang el ge haald wor den. 

Naar: De Vuyst, J. (1991). “De Pas toor zijn koe”. We der va ren door heen Vlaan de ren, Ne der land en Duits land. Oost -
vlaam se Zan ten, 66, 115-120. Nog een de tail ter ver kla ring: Sint-Bri git ta werd aang eroe pen voor de ziek ten van her -
kau wers (het hoorn vee).

DE PAS TOOR ZIJN KOE

De pas toor die had een koe,
Had een koe, had een koe.

Doch zij wierd krank, ‘k en weet niet hoe,
Tjoe-la-la, tjoe-la-la.
De pas toor zijn koe.

���

Ze had naar ’t schijnt de pips aan ’t hert,
Pips aan ’t hert, pips aan ’t hert.

Zij kerm de dag en nacht van smert,
De pas toor zijn koe ...

���

En Bet je Kwe zels die oude meid,
Die oude meid, die oude meid.

Heeft im mer toe met haar ge schreid,
Met de pas toor zijn koe.

Tjoe-la-la ...

���

Ja Bet je storttte me ni gen traan,
Me ni gen traan, me ni gen traan.

En riep Sin te Bri git ta aan,
Voor de pas toor zijn koe.

Tjoe-la-la ...

���

Daar wierd dan eind’lijk met veel rouw,
Met veel rouw, met veel rouw.

Bes list dat men ze slach ten zou,
De pas toor zijn koe,

Tjoe-la-la ...

���

Des mor gens stond zij in de stal,
In de stal, in de stal.

Des avonds hing ze in de hal, 
De pas toor zijn koe,

Tjoe-la-la ...

L. De vrie se


