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HEMATOGENE INFECTIEUZE FYSITIS BIJ EEN VEULEN

VRAAG

“Ik heb een veulen van veertien dagen oud met
een infectie ter hoogte van de distale groeiplaat van
de metacarpus. Het veulen is zeer erg mank en na
drie dagen behandeling met cefalosporinen en pijn-
stillers is er nog geen verbetering. Wat kan ik hier
nog meer aan doen? Zou uitcuretteren van die groei-
plaat zin hebben?” 

ANTWOORD

Er zijn verschillende belangrijke punten in het on-
derzoek en de behandeling van een veulen met hema-
togene infectieuze fysitis. Vooreerst is het van belang
het gehalte aan antistoffen te controleren en indien
nodig te corrigeren door de toediening van hyperim-
muun plasma. Een tweede punt is het opsporen en be-
handelen van een eventuele primaire infectiehaard
(navelinfectie, gastro-intestinale of respiratoire infec-
tie), van waaruit de kiemen zich via de bloedbaan kun-
nen verspreiden (Koch en Witte 2012). Ten derde is
vaak het nabijgelegen gewricht betrokken. Om dit te
onderzoeken dient lege artis staalname van synoviaal
vocht te gebeuren, gevolgd door een macroscopische
evaluatie en een laboratoriumanalyse (gehalte witte
bloedcellen, percentage neutrofielen, eiwitgehalte)
(Pille et al. 2004). Om de betrokken kiem(en) te iden-
tificeren en het antibiogram te bepalen wordt het staal
gewrichtsvocht idealiter overgebracht in een bloedcul-
tuurmedium (Dumoulin et al. 2010). In het geval van
synoviale infectie is een vroegtijdige en grondige spoe-
ling van het gewricht aangewezen. Dit kan gebeuren
door middel van meerdere naalden of artroscopisch. Ar-
troscopische spoeling laat een directe visualisatie toe
van letsels die vanuit de groeiplaat in het gewricht door-
dringen en biedt aldus een unieke kans op een effec-
tieve debridement.

Indien er geen gewricht betrokken is, volstaat in be-
paalde gevallen een behandeling met een breedspec-
trumantibioticum (Koch en Witte 2012). Vaak worden
cefalosporinen gebruikt (bijvoorbeeld cefquinome 1
mg/kg bid) eventueel in combinatie met een amino-
glycoside (gentamycine 6,6 mg/kg sid of amikacine
6,6 tot 15 mg/kg sid). Sommigen raden tetracyclinen,
zoals doxycycline (10 mg/kg bid oraal), aan omwille
van een goede botpenetratie en het antimicrobieel
spectrum (Neil et al. 2010; Lawrence en Fraser 2012). 

Een grondige klinische en zelfs radiografische her-
evaluatie dringt zich op indien na een vijftal dagen geen
positieve evolutie wordt waargenomen. Mogelijk is er
tot dusver (1) een niet-onderkende betrokkenheid van
het gewricht, (2) is de oorzakelijke kiem niet gevoelig
voor het toegediende antibioticum, of (3)  is er uitge-
breide necrose ter hoogte van de groeiplaat aanwezig. In
uitzonderlijke gevallen is er gevaar voor een patholo-
gische fractuur ter hoogte van de groeiplaat en is im-

mobilisatie in gipsverband aangewezen. Bij veulens
wordt de immobilisatieperiode het beste kort gehouden
wegens het risico op drukwonden en voornamelijk we-
gens de kans op elongatie van de buigpezen. 

In geval van uitgebreide necrose ter hoogte van de
groeiplaat wordt het beste een chirurgische behandeling
onder algemene anesthesie uitgevoerd. Na het nemen
van een naaldaspiraat ter hoogte van de groeiplaat
wordt een debridement van de infectiehaard uitgevoerd;
indien geïndiceerd in combinatie met een spoeling van
het naburige gewricht. Tenslotte dient men lokaal anti-
bioticum toe door middel van rechtstreekse injectie, re-
gionale intraveneuze perfusie of zelfs via intraosseuze
weg. Hiervoor wordt vaak amikacine gebruikt, tenzij
het antibiogram een ander product aanduidt. Aangezien
aminoglycosiden een dosisafhankelijk werkingsmecha-
nisme vertonen, biedt lokale toediening de beste kans
op effectieve kiemdoding. 
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INVLOED VAN LEEFTIJD OP DE SPERMAKWALITEIT VAN DE REU

VRAAG

Bestaat er bij de hond een invloed van de leeftijd
op de spermakwaliteit? Op welke leeftijd wordt een
reu het beste gebruikt voor een natuurlijke dekking
of kunstmatige inseminatie?

ANTWOORD

Bij de reu is de invloed van de leeftijd op het be-
vruchtend vermogen van sperma beschreven. Dit kan
resulteren in een lager drachtigheidspercentage en klei-
nere nesten na dekking of inseminatie door reuen van
zeven jaar of ouder. 

De invloed van de leeftijd van de reu op de sperma-
kwaliteit werd enkele jaren geleden in een studie op de
vakgroep Voorplanting, Verloskunde en Bedrijfsdierge-
neeskunde van de Faculteit Diergeneeskunde (UGent)
onderzocht (Rijsselaere et al., 2004). In die studie werd
de spermarijke fractie van het ejaculaat verzameld bij
153 honden (51 rassen) die in de kliniek werden aan-
geboden voor spermaonderzoek, invriezen of kunstma-
tige inseminatie. Uit dit onderzoek bleek dat de
spermakwaliteit drastisch vermindert bij reuen die
ouder zijn dan acht jaar. Voornamelijk het totaal aan-
tal spermacellen per ejaculaat en het percentage sper-
macellen met een normale morfologie blijken
verminderd bij oudere honden. Deze mindere sperma-
kwaliteit kan een gedeeltelijke verklaring geven voor
het lagere drachtigheidspercentage bij oudere honden.
Bovendien blijkt uit de studie dat er een tendens is naar
een lager totaal aantal spermacellen per ejaculaat bij
reuen die jonger zijn dan twee jaar. Dit kan erop wij-
zen dat de spermaproductie nog niet volledig ontwik-
keld is bij dergelijke jonge reuen. Uit een meer recente
studie blijkt dat er  geen invloed bestaat van de leeftijd
op de verschillende beweeglijkheidsparameters van
het sperma na analyse met een computergeassisteerd
sperma-analysesysteem (Rijsselaere et al., 2007).

Samengevat kan gesteld worden dat reuen het beste
gebruikt worden voor een natuurlijke dekking of kunst-
matige inseminatie na de leeftijd van twee jaar en vóór
de leeftijd van zeven à acht jaar. Hetzelfde kan aange-
raden worden wanneer bijvoorbeeld sperma van waar-
devolle fokreuen dient ingevroren en bewaard te
worden in vloeibare stikstof (-196°C) voor inseminatie
op een later moment. Dergelijke reuen worden het beste
aangeboden tussen twee en acht jaar aangezien de sper-
makwaliteit dan het best is en bovendien het totaal aan-
tal spermacellen per ejaculaat het grootst is wat
resulteert in meer inseminaties per afname.
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ANTIMICROBIËLE RESISTENTIE BIJ KALVEREN MET DIARREE

VRAAG

Bij een vleesveehouder zijn er sinds een paar jaar
problemen met diarree bij de jonge kalveren. Vroe-
ger lukte de behandeling vrij goed, maar sinds dit
jaar sterven er regelmatig kalveren met symptomen
van septikemie. Bij DGZ werd een multiresistente
Escherichia coli geïsoleerd, die enkel nog gevoelig is
voor colistine, apramycine en amoxyclavulaanzuur.
Moeten we vanaf nu enkel die antibiotica gebruiken
of lopen we het risico dat we volgend jaar geen enkel
antibioticum meer overhouden? Wat is de beste ma-
nier om dit probleem op te lossen?”

ANTWOORD

Antimicrobiële resistentie is een toenemend pro-
bleem bij zowel gezelschapsdieren als landbouwhuis-
dieren. Daar waar de dierenarts in het verleden
verschillende opties had om een dier te behandelen
met een antimicrobieel middel, is de keuze tussen de
werkzame agentia de laatste jaren beperkter geworden
tot soms zelfs afwezig. Aangezien het (al dan niet ver-
keerd) gebruik van antimicrobiële middelen de belang-
rijkste selectiedruk vormt voor antimicrobiële
resistentie, verlangt de maatschappij dat de huidige die-
renarts minder antibiotica gebruikt enerzijds en ze meer
doelgericht en onderbouwd gebruikt anderzijds. Ook de
op lange termijn denkende dierenarts en veehouder han-
gen deze principes aan. Hierbij zou de nadruk moeten
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liggen op preventie van ziekte, zonder daarbij antimi-
crobiële middelen te gebruiken. Daarbij denken we in
de eerste plaats aan hygiëne, biestmanagement, vacci-
natie en huisvesting. Hier zal niet verder worden op in-
gegaan.

DIAGNOSE

Een tweede belangrijke stap is het stellen van een
correcte diagnose. Daarbij dient opgemerkt te worden
dat er naast voederproblemen verschillende virale,
bacteriële en parasitaire oorzaken zijn van diarree bij
kalveren. Los van de primaire oorzaak van de diarree,
is er vaak een secundaire overgroei door Escherichia
coli (E. coli) in de dunne darm van kalveren met diar-
ree (Constable, 2009). Daarom is het belangrijk om
diarreegeassocieerde E. Coli-stammen niet enkel te
isoleren, maar ook een virulentietypering te laten uit-
voeren om te kunnen bepalen of het gaat om een pri-
maire E. Coli-diarree. De leeftijd van de kalveren is
erg belangrijk bij de interpretatie hiervan: Enterotoxi-
gene E. coli (ETEC; adhesiefactoren: F5, F41, even-
tueel F17 en Cs31A, enterotoxinen: STa en/of STb)
infecties komen in principe enkel gedurende de eerste
drie levensdagen voor. Primaire E. Coli-diarree bij kal-
veren ouder dan drie dagen wordt meestal veroorzaakt
door E. Coli-stammen van het enterohemorragische
(EHEC) of enteropathogene (EPEC) type en ze tasten
voornamelijk colon en caecum aan. Ook E. Coli-stam-
men die de dunne darm secundair overgroeien, kunnen
aanleiding geven tot septikemie. De stammen die ge-
ïsoleerd worden uit inwendige organen (lever, milt, …)
van vermoedelijke septikemiegevallen (opgepast: cor-
recte staalname en invloed postmortaal verval! Is er
sprake van een reincultuur?) zijn dus niet noodzakelijk
ook de primaire oorzaak van de diarree. De virulentie-
typering van E. Coli-stammen geïsoleerd uit inwendige
organen, zoals lever en milt, is bijgevolg minder zinvol
(Ghanbarpour en Oswald, 2009).

BEHANDELING

Los van het feit dat E. coli al dan niet de primaire
oorzaak is van de diarree, kan septikemie met E. coli
bij 20-30% van de algemeen zieke kalveren met diar-
ree verwacht worden (Constable et al., 2008). Deze
bacteriële septikemie dient behandeld en zo mogelijk
vermeden te worden. 

Dieren die reeds diarree hebben en algemene symp-
tomen vertonen, zoals inappetentia, lethargie, koorts,
dehydratatie, of dieren met bloederige diarree dienen
systemisch behandeld te worden met vochttherapie en
antimicrobiële agentia omdat ze een grote kans heb-
ben om op korte termijn een (E. coli) bacteriemie door
te maken, als dat nog niet het geval is. De eerste keuze
daarbij is ampicilline/amoxicilline of de combinatie sul-
fonamiden + trimethoprim. E. coli is echter frequent re-
sistent tegen voorgaande agentia, waardoor de
behandeling dan het beste gebaseerd wordt op een anti-
biogram (fluoroquinolonen, cefaolosporinen, eventueel
amoxycilline + clavulaanzuur in de huidige casus). Ami-
noglycosiden worden niet aangeraden bij gedehydra-
teerde dieren gezien hun mogelijke nefrotoxiciteit. Het

toedienen van antimicrobiële middelen aan dieren met
enkel diarree zonder algemene symptomen is meer aan
discussie onderhevig. Langs de ene kant werd be-
schreven dat het toedienen van antimicrobiële midde-
len bij dieren met enkel diarree tot een nog meer
verstoorde intestinale microflora kan leiden en daar-
door het herstelproces kan vertragen (Constable et al.,
2008). Langs de andere kant zou het selectief onder-
drukken van gramnegatieve kiemen (E. coli, Salmo-
nella) met bijvoorbeeld colistine kunnen verhinderen
dat deze kiemen sterk worden uitgescheiden (infectie-
druk!) en secundaire overgroei in de dunne darm kun-
nen tegengaan. Het strategisch behandelen van
kalveren zonder diarree met  colistine via perorale toe-
diening heeft eveneens voor- en nadelen: colistine
wordt niet geresorbeerd na perorale toediening en heeft
een nauw gramnegatief spectrum, wat gunstig is (Guy-
onnet et al., 2010; Landman et al., 2008). Bovendien is
er relatief weinig verworven resistentie bij E. Coli-
stammen geïsoleerd uit dieren (Guérin-Faublée et al.,
2003; de Jong et al., 2012), alhoewel dit de laatste jaren
toch lijkt toe te nemen, vooral bij varkensisolaten
(Boyen et al., 2009; Prapasarakul et al., 2010). Belang-
rijk is ook dat de resistentie niet op mobiele genetische
elementen is gelegen en bijgevolg in de regel niet hori-
zontaal overgedragen wordt tussen verschillende stam-
men. Het strategisch toedienen van colistine zou dus
langs de ene kant de hoeveelheid (mogelijk onterecht)
toegediende colistine doen toenemen, maar zou an-
derzijds ook het optreden van diarree/septikemie kun-
nen vermijden. Daardoor kan een latere behandeling
met een ander antimicrobieel middel dat wel een be-
langrijke spreiding van resistentie veroorzaakt, ver-
meden worden. Het gebruik van colistine in de
diergeneeskunde komt echter hoe langer hoe meer
onder druk te staan omdat dit agens een van de weinige
redmiddelen is in de humane geneeskunde voor de be-
handeling van infecties met carbapenemase produce-
rende Enterobacteriaceae en multiresistente
Pseudomonas- en Acinetobacter-stammen (Giamarel-
lou, 2010). Als gevolg daarvan werd in Nederland be-
slist om op termijn geen colistine meer te gebruiken in
de diergeneeskunde.

Het resistentieprofiel dat hier wordt gepresenteerd,
doet vermoeden dat het in deze casus gaat om een ex-
tended spectrum beta-lactamase (ESBL) produce-
rende E. Coli-stam. Dit wil zeggen dat de stam
resistent is tegen alle veterinair beschikbare penicilli-
nen en cefalosporinen, maar gevoelig is voor de com-
binatie amoxicilline/clavulaanzuur (Smet et al., 2010).
ESBL-producerende E. Coli-stammen worden hoe lan-
ger hoe meer beschreven, voornamelijk bij pluimvee
en varkens maar ook bij herkauwers, gezelschapsdie-
ren en paarden (Geser et al., 2012; Zheng et al., 2012;
Dierikx et al., 2012, Smet et al., 2012). De combinatie
amoxicilline/clavulaanzuur is in België geregistreerd
voor het gebruik bij kalveren (bolus PO) en runderen
(IM). In de context van de huidige casus zou het ge-
bruik het beste beperkt worden tot het systemisch (IM)
toedienen bij dieren met algemene symptomen, met de
bedoeling septikemie te voorkomen/behandelen (zie
supra) en de selectiedruk zo laag mogelijk te houden.
Indien na overweging van bovenstaande bemerkingen
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geopteerd wordt om dieren oraal te behandelen, kan
colistine gebruikt worden. Apramycine is niet geregi-
streerd voor het gebruik bij runderen.

Wat betreft de interpretatie van antibiogrammen
voor de orale behandeling van intestinale aandoenin-
gen zijn er momenteel zo goed als geen (diersoortspe-
cifieke) klinische breekpunten die op een betrouwbare
manier de invivogevoeligheid van intestinale patho-
genen kunnen voorspellen, en al zeker niet voor dieren
met diarree (Constable et al., 2008). Hoewel de huidig
gebruikte breekpunten waarschijnlijk wel een benade-
rend idee geven van de in-vivogevoeligheid, blijft de
klinische respons op behandeling nog steeds de be-
langrijkste parameter om de orale antimicrobiële be-
handeling te evalueren bij dieren met diarree, in zover
van deze behandeling een klinisch effect op diarree
mag verwacht worden (zie supra). Voor de systemi-
sche behandeling van septikemie zijn de beschikbare
klinische breekpunten waarschijnlijk wel vrij accuraat.
Voor colistine komt daar nog eens bij dat de standaard
disk diffusietest geen onderscheid kan maken tussen
gevoelige en resistente E. Coli-stammen (Boyen et al.,
2010). Voor dit antibioticum moet de MIC-waarde be-
paald worden aan de hand van dilutietesten of een E-
test, of moet er een agar pre-diffusietest worden
uitgevoerd (Boyen et al., 2010). De E-test wordt mo-
menteel op DGZ gebruikt om de gevoeligheid van E.
Coli-stammen voor colistine te bepalen, waardoor mag
verwacht worden dat de E. Coli-stam van deze casus
werkelijk een gevoelige stam is.

CONCLUSIE

Uit het voorgaande kan voor deze specifieke casus
geadviseerd worden:

• Gebruik van antimicrobiële middelen beperken
door het voorkomen van ziekte (huisvesting, biest
toediening, hygiëne, vaccinatie, …)

• Correcte diagnose stellen (o.a. virulentietypering
E. Coli-stammen, ook niet-bacteriële oorzaken
bekijken)

• Gebruik van antimicrobiële middelen gericht ge-
bruiken (naar diagnose en antibiogram); hier even-
tueel colistine per oraal en amoxicilline/clavu-
laanzuur systemisch naar bovenstaande richtlijnen
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