
p
ra

kt
is

ch
 

in
zi

ch
t

26 Tijdschrift voor Diergeneeskunde | nr 10 | oktober 2015 

Lezers van het TvD hebben voor u de internationale wetenschappelijke literatuur gelezen en enkele relevante artikelen 
samengevat. Heeft u een interessant artikel gelezen en wilt u daarvan een samenvatting schrijven, dan houden wij ons 
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Inleiding
Kuchende kalveren? Niets nieuws hoor ik u den-
ken. Dat klopt, luchtwegproblemen zijn van alle 
tijden. Voorkomen dat kalveren in aanraking 
komen met potentieel ziekteverwekkende 
micro-organismen is een utopie. Onderzoekers 
kunnen deze gecreëerde werkelijkheid wellicht 
bereiken. Zij hebben toegang tot proefdierfacili-
teiten waar kiemvrije dieren onder steriele 
omstandigheden in leven kunnen worden 
gehouden; HEPA-gefilterde luchttoevoer, met 
een bovendruk in de dierruimte en strikte hygië-
nemaatregelen. Hoewel dit voor sommige onder-
zoekers dagelijkse kost is, is dit voorbeeld geheel 
verstoken van uw en mijn realiteit. In 2014 lie-
pen in Nederland ruim anderhalf miljoen 
(1.572.287) melkkoeien rond en naar schatting 
worden er ongeveer net zoveel kalveren gebo-
ren. Deze kalveren komen onder wisselende, 
geenszins steriele omstandigheden ter wereld. 
Via het geboorteproces komen zij direct in aan-
raking met een grote verscheidenheid aan 
micro-organismen. Dat kunnen potentieel ziek-
teverwekkende micro-organismen zijn, maar 
voor het overgrote deel ook micro-organismen 
die op en in het lichaam een onderdeel van het 
microbioom gaan vormen (het microbioom is 
het complex van alle verschillende micro-orga-
nismen op en in ons lichaam). Dit proces is 
onmisbaar voor een goede ontwikkeling van het 
immunologisch systeem, waarbij het pasgeboren 

kalf zich wapent tegen potentieel ziekteverwek-
kende micro-organismen die het tijdens zijn ver-
dere leven gaat tegenkomen. Dat dit proces niet 
zonder horten en stoten verloopt, zal geen vee-
houder ontgaan. Een herkenbaar probleem zijn 
de hoestende en proestende kalveren. Welke 
micro-organismen daarbij een rol spelen, is niet 
altijd duidelijk. De veehouder probeert wat en 
zal u consulteren bij tegenvallende resultaten. 
Wat is uw handelingsperspectief? 

Inzetten van laboratoriumdiagnostiek?
Is het relevant te weten welk specifiek 
micro-organisme of welke specifieke micro-or-
ganismen een rol spelen wanneer sprake is van 
luchtwegproblemen in bijvoorbeeld een koppel 
kalveren? Gaat deze kennis het handelen van 
de practicus beïnvloeden? Toen wij deze vraag 
in 2011 aan practici stelden gaf ongeveer 2/3 
aan zelden of nooit gebruik te maken van aan-
vullende laboratoriumdiagnostiek, omdat deze 
diagnostiek hun handelen niet zou beïnvloeden 
of zou kunnen beïnvloeden. De minderheid 
(ongeveer 1/3) van de dierenartsen gaf aan wel-
eens gebruik te maken van laboratoriumdiag-
nostiek of behoefte te hebben aan diagnosti-
sche hupmiddelen, maar voor hen was het vaak 
onvoldoende duidelijk welke testen beschik-
baar waren bij welke laboratoria. Bovendien 
spelen kosten en de tijd voordat een uitslag 
bekend is, een rol bij de beslissing geen labora-
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toriumdiagnostiek in te zetten. 
Toch kan laboratoriumdiagnostiek veehouder 
en practicus wel degelijk ondersteunen bij de 
dagelijkse praktijk; het geeft informatie die van 
belang is voor de keuze van behandeling, of en 
welke antibiotica worden ingezet, en of inzet 
van vaccinatie een optie is. In het kader van 
resistentieontwikkeling is terughoudend 
gebruik van antimicrobiële middelen belang-
rijk. Derde keuze middelen mogen wettelijk 
gezien alleen (bij individuele dieren) worden 
voorgeschreven nadat een verplicht bacteriolo-
gisch onderzoek en gevoeligheidsbepaling is 
uitgevoerd, waaruit is gebleken dat eerste en 
tweede keuze middelen niet werkzaam zijn. 
Maar ook voor tweede keuze antimicrobiële 
middelen wordt aanbevolen deze zoveel in te 
zetten op geleide van bacteriologisch onderzoek 
en gevoeligheidsbepaling.  
De problemen rondom de diagnostiek van lucht-
wegaandoeningen in de Nederlandse vleeskalver-
houderij was in 2010 aanleiding voor een ver-
kennend onderzoek naar luchtwegproblemen. 
Hierbij werd geïnventariseerd welke pathogenen 
kunnen worden geïsoleerd uit longspoelmon-
sters van kalveren met en zonder klinische ver-

schijnselen van een luchtwegaandoening. 
In dit onderzoek zijn in totaal 329 kalveren 
geselecteerd en bemonsterd, afkomstig van 
twintig verschillende bedrijven. De selectie 
werd gedaan door de praktiserend dierenarts. 
De practici werden gevraagd bij ernstige lucht-
wegproblemen longspoelmonsters te verzame-
len van klinische zieke én van ‘gezonde’ kalve-
ren op hetzelfde bedrijf. De broncho-alveolaire 
lavage (BAL) monsters werden vergezeld van 
een anamneseformulier, gekoeld getranspor-
teerd naar ons onderzoekslaboratorium in Lely-
stad en daar onderzocht op aanwezigheid van 
een breed scala aan mogelijk pathogene 
micro-organismen, zowel viraal als bacterieel, 
inclusief mycoplasma. Informatie over de tech-
niek van BAL samples vindt u in het kader ‘Het 
nemen van BAL-samples in de praktijk’.

Resultaten van de 2010/2011-studie
Op basis van de oorspronkelijke anamnesefor-
mulieren, zoals ingevuld door de practici, wer-
den 148 casussen en 181 controlecasussen (45 
procent tot 55 procent) geïdentificeerd. De 
onderzoeker en de practici bleken in de prak-
tijk met enige regelmaat te verschillen over de 
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aangetoond, op acht bedrijven door virusisola-
tie en op vijftien bedrijven met een serologisch 
onderzoek. BHV1-infecties werden op negen-
tien bedrijven aangetoond, op twee bedrijven 
door virusisolatie en op achttien bedrijven met 
een serologisch onderzoek. 

Bedrijfsfoto
Gesteld kan worden dat het aantonen van één 
of meer van de bekende pathogene virussen of 
bacteriën niet hoeft te wijzen op een oorzake-
lijk verband met de klinische verschijnselen bij 
individuele dieren. Ook bij niet zieke controle-
dieren worden veelvuldig (potentieel) patho-
gene micro-organismen gevonden. Ook wan-
neer informatie over de hoeveelheid/
verhouding van bekend pathogene bacteriën 
ten opzichte van de overige microflora wordt 
meegenomen, blijft interpretatie van de kweek 
van individuele dieren lastig. Microbiologisch 
onderzoek van meerdere dieren kan daarente-
gen beter helpen om een goed beeld te krijgen 
van welke (voorwaardelijk pathogene) kiemen 
op het bedrijf aanwezig zijn en mogelijk een rol 
spelen bij respiratoire klachten.  
Uit de genoemde studie in 2010/2011 viel op dat 
duidelijke verschillen bestonden tussen de 
bedrijven in het voorkomen van de verschil-
lende pathogenen. Er bleek sprake te zijn van 
specifieke ‘bedrijfsprofielen’: micro-organis-
men werden juist wel of niet op een bepaald 
bedrijf aangetroffen. Dit ondersteunt de waarde 
van laboratoriumonderzoek en kan helpen bij 
het opstellen van een bedrijfsbehandelplan. 

Potentieel ziekte erwekkende micro-
organismen 
Vanuit het onderzoek beperken wij ons bij de 
laboratoriumdiagnostiek meestal tot die 
micro-organismen waarvan bekend is dat zij 
een rol van betekenis kunnen spelen bij de 
geconstateerde klinische luchtwegproblemen. 
Bij die diagnostiek wordt veelal onderscheid 
gemaakt tussen virussen en bacteriën.
Bovine Respiratoir syncytieel virus (bRSV) is een 
veelal bekend virus dat luchtweginfecties kan 
veroorzaken. Het eerste contact tussen het 
geïnhaleerde virus en zijn gastheer vindt plaats 
in de luchtwegen. Eenmaal binnengedrongen 
in de epitheelcellen gaat het virus zich verme-
nigvuldigen. In het algemeen kenmerken 
bRSV-infecties zich als infecties van de voorste 
luchtwegen, waarbij de klinische verschijnselen 
als mild gelden. Een voorste luchtweginfectie 
wordt doorgaans kenmerkt als een ‘eenvou-
dige’ verkoudheid, waarbij neusuitvloeiing en 
hoesten meestal op de voorgrond treden. Het 

kwalificatie van de ernst van een luchtwegpro-
bleem. De onderzoeker leek in de praktijk wat 
terughoudender bij het kwalificeren van de 
luchtwegproblematiek. Alleen hoesten en  
neusuitvloeiing werd gekwalificeerd als een 
voorste luchtweginfectie en in de meeste geval-
len als onvoldoende ernstig voor de antibacteri-
ele-therapieonderbouwing. Een achterste lucht-
wegaandoening werd met name gekwalificeerd 
op basis van de ademhalingsfrequentie (adem-
halingen per minuut, RR) als mild (RR 51-70), 
matig (RR 71-100) of ernstig ( RR >100). 
Van BAL-monsters mag worden verwacht dat 
stoorflora door monstername zo veel mogelijk 
wordt vermeden. Desondanks viel in de studie 
op dat in BAL samples van klinisch zieke en van 
klinisch gezonde kalveren veelvuldig potentieel 
ziekteverwekkende micro-organismen werden 
geïsoleerd. Dit bevestigde dat het sec aantonen 
van een micro-organisme niets zegt over causa-
liteit van waargenomen problematiek. Slechts 
een beperkt aantal micro-organismen werd sig-
nificant vaker aangetoond bij kalveren met 
luchtwegproblemen ten opzichte van kalveren 
zonder luchtwegproblemen. Zo vonden we bij 
klinisch zieke dieren significant vaker T. pyoge-
nes (P=0,0137) en M. dispar (P=0,0210). Minder 
duidelijk was een verschil voor M. haemolytica 
(p=0,0788) en M. bovis (P=0,0721). Op de meeste 
van de twintig onderzochte bedrijven werden 
respiratoire virussen aangetoond, ofwel door 
virusisolatie dan wel met serologisch onder-
zoek. BRSV-infecties werden op achttien bedrij-
ven aangetoond, op zeventien bedrijven door 
virusisolatie en op acht bedrijven met een sero-
logisch onderzoek. PI3V-infecties werden op 
achttien bedrijven aangetoond, op twaalf 
bedrijven door virusisolatie en op twaalf bedrij-
ven met een serologisch onderzoek. BVDV-in-
fecties werden op achttien bedrijven 

UIT DE PRAKTIJK  
Een interessant voorbeeld uit de praktijk is een bedrijf 
met vleeskalveren waar kort na de opzet van de 
kalveren, de veehouder met ernstige klinische 
problemen werd geconfronteerd. Ondanks de verschil-
lende koppelkuurtjes, naast de individuele behandelin-
gen, kon geen klinische verbetering van de koppel 
vastgesteld worden. Een maand na de eerste koppel-
kuur werd ingesteld, werden monsters voor aanvullend 
laboratoriumonderzoek genomen. De kalveren bleken 
te lijden aan een BVDV-infectie.
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luchtwegen, gekarakteriseerd door rhinitis, tra-
cheïtis en koorts. Het klinische beeld wordt in 
eerste instantie gekenmerkt door een heldere 
neusuitvloeiing, in een later stadium meer 
muco-purulent. De ophoping van secreta/
excreta in de voorste luchtwegen kan leiden tot 
een klinisch beeld van een acute benauwdheid 
(verwijde neusgaten en met open-bek en 
gestrekte hals ademhalen). Bij een nauwkeurige 
inspectie van de voorste luchtwegen kan een 
beeld worden waargenomen variërend van 
kleine met pus gevulde blaasjes tot een com-
pleet witgekleurd/necrotisch celbeslag, wat als 
pathognomonisch voor IBR wordt beschouwd.

Bacterieel gelden enkele leden uit de familie van 
de Pasteurellaceae als mogelijke verwekkers 
van luchtwegproblemen bij kalveren:  

virus kan zich ook in de achterste luchtwegen 
nestelen. Virale replicatie en daarmee gepaard 
gaande gastheerreacties kunnen resulteren in 
aantasting van dit deel van de luchtwegen, wat 
zich kan uiten als een bronchitis, een bronchio-
litis of zelfs pneumonie. Infecties met dodelijke 
afloop komen voor, maar dan vaak na inmen-
ging van zogenaamde secundaire bacteriële 
infecties. 
Een ander, enigszins verwant, virus is het para-
influenza (type 3) virus (PI3V). PI3V geldt (samen 
met bRSV) als één van de belangrijkste veroor-
zakers van het ‘Bovine Respiratory Disease 
Complex’ (BRDC). PI3V is waarschijnlijk een 
overal voorkomend virus. De meeste enkelvou-
dige ongecompliceerde infecties verlopen 
asymptomatisch of mild. Bij klinische infecties 
kan koorts, hoesten, een waterige neus- en oog-
uitvloeiing worden waargenomen. Het gegeven 
daarentegen dat het virus met enige regelmaat 
geïsoleerd wordt uit runderen met ernstige kli-
nische verschijnselen passend bij een voorste 
en achterste luchtwegaandoening en andersom 
dat onder specifieke (experimentele) omstan-
digheden ernstige klinische verschijnselen geïn-
duceerd worden na inoculatie met PI3V, maken 
dat de klinische relevantie van het isoleren van 
dit virus niet onderschat mag worden. 
Het Bovine Virale Diarree Virus (BVDV) geldt als 
verwekker van een economisch belangrijke 
aandoening bij runderen, met verschillende kli-
nische beelden als mogelijk gevolg. BVDV 
onderscheidt zich van BRSV en BPI3V doordat 
het virus zich via het bloed (viremie) kan ver-
spreiden en bij drachtige koeien tot een trans-
placentaire infectie van het embryo of de foetus 
kan leiden. Een foetale infectie (verticale trans-
missie) kan leiden tot abortus, mummificatie, 
de geboorte van kalveren met congenitale 
defecten of de geboorte van persistent geïnfec-
teerde (PI)-kalveren. PI-kalveren herkennen het 
BVDV niet als lichaamsvreemd en blijven dus 
hun hele leven geïnfecteerd. PI-dieren zouden 
een belangrijke rol spelen in de epidemiologie 
van de aandoening, maar ook transiënt geïnfec-
teerde dieren scheiden BVDV uit in de neusse-
creta en het broncho-alveolaire vocht. 
Bovine herpesvirus-1 (BHV1) spreidt in de meeste 
gevallen door direct (neus-neus) contact, maar 
kan ook aerogeen worden verspreid. Net als de 
andere virussen dringt dit virus de epitheelcel-
len in de voorste luchtwegen binnen, maar her-
pesvirussen kunnen ook de zenuwen infecte-
ren. BHV1 kan verschillende ziektes 
veroorzaken bij runderen, waarvan infectieuze 
bovine rhinotracheitis (IBR) de belangrijkste is. 
IBR is een acute ontsteking van de voorste 

Figuur 1 aanvullende laboratoriumdiagnostiek op bedrijven met 
luchtwegproblemen laat zien dat profielen tussen verschillende 
bedrijven kunnen verschillen. Inzicht in het bedrijfsprofiel kan de 
therapiekeuze beïnvloeden.
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biochemische testen. Een veelbelovend alterna-
tief is massaspectrometrie. Deze zogenoemde 
MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desorption 
Ionization-Time of Flight), waarmee micro-orga-
nismen snel en betrouwbaar worden geïdentifi-
ceerd op basis van hun eiwitprofielen, wordt in 
steeds meer laboratoria routinematig gebruikt 
voor diagnostiek. Bij het beoordelen van het 
bacteriologisch onderzoek wordt zowel gelet op 
aantal als op de onderlinge verhouding van de 
diverse bacteriekolonies. Daarbij wordt bij res-
piratoire problemen specifiek gelet op de aan-
wezigheid van vier voor kalveren bekende, ziek-
teverwekkende bacteriën: Mannheimia 
haemolytica, Pasteurella multocida, Trueperella pyo-
genes en Haemophilus somnus. Indien een over-
maat wordt gezien van andere dan genoemde 
bacteriën, kan aanvullend onderzoek zinvol 
zijn om ze te identificeren.
Anders dan genoemde bacteriën, zijn Mycoplas-
mas veeleisend wat betreft kweek onder labora-
toriumomstandigheden. Ze groeien niet op 
standaard media, maar vereisen specifieke, 
rijke vloeibare media, eigenschappen die de 
laboratoriumdiagnostiek bemoeilijken. Drie 
voor kalveren bekende, ziekteverwekkende 
Mycoplasmaspecies zijn M. bovis, M. bovirhinis en 
M. dispar. Uit het 2010/2011-onderzoek bleek 
dat Mycoplasmasoorten een belangrijker rol 
kunnen spelen bij luchtweginfecties dan tot nu 
toe onderkend is. Alle drie de soorten werden 
significant vaker aangetroffen in monsters van 
klinisch zieke dieren ten opzichte van niet 
zieke controledieren. 

Diagnostiekontwikkeling 
Enkele vragen bleven na het inventariserend 
onderzoek in 2010 open. Kunnen diagnostische 
hulpmiddelen worden verbeterd en kunnen 
verbeterde diagnostische tools ons helpen bij de 
aanpak van endemische dierziekten? Voor de 
keuze van de diagnostische test of combinatie 
van testen is de vraagstelling van groot belang. 
Het bepalen of een specifiek virus aanwezig is 
op een bedrijf in het kader van monitoring stelt 
andere eisen dan de klinische diagnostiek van 
één ziek kalf. 
De ‘klassieke’ diagnostiek (bacteriekweek, sero-
logie, eventueel viruskweek) is tijdrovend en 
daarmee relatief kostbaar. Bovendien is het 
onderzoek sterk gericht op één of meerdere 
specifieke kiemen, en daardoor ‘versnipperd’. 
Om sneller een beeld te krijgen van (potentieel) 
pathogene micro-organismen kan PCR zinvol 
zijn. PCR-testen zijn echter meestal nog steeds 
gericht op één specifiek micro-organisme 
(singleplex PCR). Vanuit het diagnostisch 

Histophilus somnus, Mannheimia haemolytica en 
Pasteurella multocida. Daarnaast kan Trueperella 
pyogenes, bekend als de verwekker van zomer-
wrang (zomermastitis), in de diepere luchtwe-
gen van klinisch zieke kalveren worden aange-
troffen. P. multocida kant worden gerekend tot 
normale f lora van slijmvliezen van voorste 
luchtwegen van veel verschillende diersoorten 
(waaronder herkauwers). Ook H. somni en M. 
haemolytica komen voor op de mucosa van de 
voorste luchtwegen van runderen (en schapen). 
H. somni kan primair pathogeen zijn, terwijl P. 
multocida en M. haemolytica vaak als mogelijk 
secundair pathogeen worden beschouwd. T. pyo-
genes is geen specifieke luchtwegpathogeen, 
maar kan op veel plaatsen purulente ontstekin-
gen veroorzaken.   
Ten slotte kunnen ook Mycoplasmas worden aan-
getroffen bij kalveren met luchtwegproblemen. 
De rol van Mycoplasma bovis bij luchtwegaandoe-
ningen lijkt algemeen geaccepteerd. Van M. 
bovis is bekend dat een infectie kan resulteren 
in klinische verschijnselen en longlaesies. De 
betekenis van M. dispar en M. bovirhinis is min-
der evident. Dit verschil in kennis weerspiegelt 
de moeilijkheid van het aantonen van deze kie-
men. Met uitzondering van M. bovis zijn Mycop-
lasmasoorten niet of nauwelijks te kweken in 
standaard laboratoria. 

Laboratoriumonderzoek
Voor het aantonen van virale agentia zijn ver-
schillende diagnostische hulpmiddelen beschik-
baar. Voor ons veldonderzoek in 2010 bijvoor-
beeld gebruikten wij de zogenaamde 
virusisolatietest, omdat de relevant geachte 
virussen relatief eenvoudig aangetoond kunnen 
worden en omdat deze test als de gouden stan-
daard geldt. De meeste boviene virussen veroor-
zaken een cytopathologisch effect wanneer ze 
zich vermeerderen  in de gevoelige cellen, die 
voor deze test worden gebruikt. Met een virus-
specifieke immunologische kleuring kan de 
diagnose worden bevestigd. Het BVD-virus 
toont daarentegen geen cytopathologisch effect 
in de virusisolatietest. Dit virus wordt direct 
aangetoond met een virusspecifieke immunolo-
gische kleuring. Een nadeel van de virusisolatie 
is dat de test lang duurt, variërend van drie 
dagen voor BHV1 tot zes/zeven dagen voor 
bRSV. 
Voor bacteriologisch onderzoek wordt onder-
zoeksmateriaal op een voedingsmedium (agar) 
gebracht en vervolgens bij 37 graden Celsius 
geïncubeerd. Na een of meer dagen groeien de 
bacteriën, die vervolgens kunnen worden 
geïdentificeerd. Dit gebeurt van oudsher met 
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perspectief lijkt met name de multiplex PCR 
een aanvullende waarde hebben. Voordeel van 
multiplex is gemak, kosten en goed beeld van 
aanwezige kiemen. Bovendien kunnen ook 
moeilijk kweekbare kiemen beter worden aan-
getoond (Mycoplasmasoorten). Nadeel is dat 
interpretatie mogelijk nog complexer is, omdat 
minder informatie bekend is van hoeveelheden 
en verhoudingen van ziektekiemen. Van belang 
is dat beter kan worden ingeschat of een anti-
bacteriële therapie geïndiceerd is, waardoor 
zorgvuldiger gebruik van antibiotica met min-
der kans op resistentievorming. 
Ook voor monitoringsdoeleinden is het ontwik-
kelen van eendergelijke multiplex assay voor de 
simultane detectie van meerdere virussen, bac-
teriën en mycoplasma belangrijk om inzicht te 
krijgen in de aanwezigheid en gedrag van 
pathogenen in een bedrijf om gericht te kun-
nen interveniëren. Nieuwe diagnostische hulp-
middelen zullen een duidelijke toegevoegde 
waarde moeten hebben en eenvoudig en doel-
treffend ingezet moeten kunnen worden in de 
Nederlandse vleeskalverhouderij. 
CVI heeft in 2011 een multiplex PCR, de Respo-
Check®, ontwikkeld en biedt daarmee diagnos-
tische mogelijkheden voor het aantonen van 
potentiele ziekteverwekkers in de voorste- en 
de achterste luchtwegen. Daarvoor kunnen 
neusswabs, neuskeelborstelswabs en longspoe-
lingen worden gebruikt. De monsters kunnen 
worden onderzocht op aanwezigheid van ver-
schillende agens/micro-organismen: Bovine 
Virale Diarree (BVD) virus, Bovine Respiratoir 

HET NEMEN VAN BAL-SAMPLES IN DE PRAKTIJK
Gebruik voor de longspoeling een gesteriliseerde slang, met de juiste lengte (ca. 1,2 m) en een 
geschikte diameter (6,0x1,0 mm). Eén persoon fixeert het kalf, met de kop van het kalf naar het 
plafond gericht. De afgeronde kant van de slang wordt door één van de neusgangen geleidelijk 
opgeschoven in de richting van de luchtpijp. Als de slang de larynx passeert, zal het kalf de tong 
uitsteken en gaan hoesten. Schuif de slang door, tot u niet verder kunt. Let op, niet doordrukken! 
Om te controleren of de slang in de luchtpijp of in de slokdarm zit, kunt u luisteren of u lucht hoort. 
Als u geborrel hoort, zit u verkeerd. Wanneer het dier niet hoest, of de slang vacuüm wordt 
gezogen, zit u in de slokdarm. Het kan ook zijn dat de slang al in de pens zit. Gebruik bij een 
nieuwe poging een nieuwe steriele slang. 
Zet een grote spuit gevuld met een steriele fysiologische oplossing op kamertemperatuur op de 
slang. Hou hierbij de stamper vast en spuit de inhoud geheel in de slang. Zuig na inspuiten direct 
het longspoelsel weer met de spuit op. Hou bij het opzuigen van de vloeistof de kop van het dier 
naar beneden zodat een maximale hoeveelheid spoelsel kan worden verzameld. De te verkrijgen 
hoeveelheid zal variëren van 50 tot 80 procent. Haal de slang geleidelijk terug, leeg de spuiten in 
bijvoorbeeld Falconbuizen en breng eventueel achtergebleven spoelsel in de slang ook in de 
Falconbuizen. Voorzie de monsters van een correct label, voeg een transportmedium toe en 
transporteer de monsters gekoeld zo snel mogelijk naar een diagnostisch laboratorium.

Syncytieel Virus (BRSV), Bovine Para-influenza 
virus (PI3V) en Bovine Herpesvirus (BHV1); Man-
nheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histop-
hilus somni en Trueperella pyogenes; en Mycoplasma 
bovis, M. bovirhinus en M. dispar. 

Handelingsperspectief 
Met deze laboratoriumdiagnostiek kan CVI 
richting geven aan het handelingsperspectief 
van de practicus op korte en op lange termijn. 
Op korte termijn kan de diagnostiek helpen bij 
de keuze een antibioticum wel of niet in te zet-
ten en bij de onderbouwing van de keuze voor 
een specifiek antibioticum. Voor de lange ter-
mijn zijn nieuwe, innovatieve oplossingsrich-
tingen nodig. De laboratoriumdiagnostiek helpt 
bij de keuze voor de inzet van bijvoorbeeld vac-
cins of kan helpen bij de evaluatie van de inge-
slagen oplossingsrichting.  


