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‘Vrouwen ambassadeurs voor 
pijnbestrijding bij koeien’

E
en cruciaal moment op de tijdslijn van 
pijnstilling is de blauwtonginfectie, 
herinnert Driesse zich. ‘Zo’n twaalf 
jaar geleden kregen koeien daar voor 
het eerst mee te maken. En veehouders 

zagen koeien met pijn. Toen is het gebruik van 
pijnstillers – ook voor gebruik bij mastitis – 
enorm gestegen’, zegt ze. 

‘In die tijd is de bewustwording dat koeien 
pijn hebben en je daar wat aan kunt doen sterk 
toegenomen.’ Ook daar heeft de dierenarts 
wel een verklaring voor. ‘Vrouwelijke dieren-
artsen en veehoudsters’, zegt ze lachend. ‘Zij 
waren echt ambassadeurs voor de pijnbestrij-
ding bij mastitis. Ongetwijfeld doordat ze een 
parallel bij mensen zagen. Borstontsteking is 
ook heel pijnlijk.’

De bewustwording dat een koe pijn heeft 
en dat je daar als veehouder wat aan kunt 
doen is één, het herkennen van de pijn is 
een ontwikkeling die hieraan parallel liep en 
nog steeds gaande is. ‘We konden cortisol in 
het bloed meten, de hartslag opnemen en de 
ademhaling volgen, maar men werd zich toen 
ook bewust van pijnsignalen die de koeien 
zelf afgaven’, vertelt de dierenarts. 

Het knarsetanden, de opgetrokken buik 
en hangende oren zijn signalen van een koe 
met pijn. En voor wie nog nauwkeuriger kijkt: 
het aanspannen van de kaakspieren en de 
spieren rondom de ogen zijn ook van die sig-
nalen. ‘Met die wetenschap werden pijnstil-
lers bij steeds meer aandoeningen ingezet’, 

geeft Driesse aan. Van mastitis – ook de lichte 
vorm – tot en met kalverdiarree. 

‘Je ziet de kalveren naar de buik trappen 
of hun staart tussen de benen doen. Ook bij 
diarree hebben ze pijn en daar is dus wel wat 

aan te doen.’ Wie het effect van pijnstillers in 
kaart wil brengen, hoeft maar naar de dieren 
zelf te kijken. Veehouders verwachten volgens 
Driesse vaak dat koeien actiever worden en 
vaker naar het voerhek gaan. 

‘Terwijl koeien en ook kalfjes soms juist 
meer gaan rusten als ze een pijnstiller hebben 
gekregen, om te herstellen. Zoals bij mastitis. 
Dan durven de dieren juist weer te gaan lig-
gen, omdat ze minder pijn hebben aan hun 
uier’, legt de technical service manager van 
Boehringer Ingelheim uit.

‘Het is lastig inschatten wat het effect pre-
cies is’, geeft Driesse toe. ‘Maar het is zeker dat 

het onrust wegneemt bij het dier. Het krijgt de 
kans om normaal te functioneren.’ 

En dat de dieren normaal functioneren is 
ook in het belang van de veehouder. ‘Die ziet 
wel dat een onthoornd kalf met een pijnstiller 
gemakkelijker de kop door het voerhek steekt 
en dus blijft vreten’, stelt Driesse. 

Driesse is ervan overtuigd dat het econo-
misch uit kan. ‘Denk maar weer eens aan mas-
titis. Een koe met mastitis die naast behan-
deling met antibiotica een pijnstiller krijgt, 
wordt ook weer sneller drachtig en heeft min-
der kans op vervroegde afvoer.’

De werkzame stof van pijnstillers, zoals 

Metacam/Novem (meloxicam), is niet alleen 
pijnstillend, maar werkt ook ontstekingsrem-
mend én koortsverlagend. 

Het middel – dat dit jaar zijn 20ste ver-
jaardag viert – behoort tot de zogenaamde 
NSAID’s, een niet-steroïde ontstekingsrem-
mer. NSAID’s zijn medicijnen die de sympto-
men van ontsteking – denk aan roodheid en 
zwelling – remmen, koorts verlagen en pijn 
verminderen. De 20 jaar oude pijnstiller kan 
dus succesvol ingezet worden bij gezond-
heidsproblemen als luchtwegaandoeningen, 
mastitis en diarree, maar ook bij het onthoor-
nen van kalveren.

Dierenarts Monique Driesse is ervan overtuigd dat het gebruik van pijnstillers economisch uit kan. Foto’s: Boehringer Ingelheim

‘De bewustwording dat je 
iets aan pijn bij koeien kunt 
doen, is enorm toegenomen’

Net zoals er een aspirine is voor mensen, zijn er ook pijn-

stillers voor dieren. Hoe vanzelfsprekend het ook klinkt, 

pijnbestrijding bij koeien kent in de rundveehouderij nog 

maar een korte historie. Een kleine reis terug in de tijd 

en een blik op de toekomst van pijnstillers, met dieren-

arts Monique Driesse, senior technical service manager 

ruminants bij Boehringer Ingelheim Animal Health. ‘We 

gaan van pijnbestrijding naar pijnmanagement.’

Veehouder Nico Bons uit Ottoland: ‘Koeien laten pijn niet zo snel zien. Maar ze hebben het wel degelijk.’

Topfokker Nico Bons zet al vanaf het begin pijnstilling 
in bij het onthoornen en mastitis. ‘Niet alleen om de 
pijn te verminderen, maar ook om eventuele ontste-
kingen af te remmen. Dat doet de pijnstiller ook.’ Het 
geeft je een voorsprong. ‘Je kunt een behandeling 
besparen, omdat de koe zich er zelf doorheen trekt. 
Wanneer je wel moet behandelen, slaat de behande-
ling met pijnstilling beter aan. Daardoor functioneren 
de dieren sneller’, zegt Bons. ‘Koeien laten pijn niet zo 
snel zien. Maar ze hebben het wel degelijk’, signaleert 
hij. Met een pijnstiller – Bons spuit deze onderhuids, 
net achter de schouder – kun je erger voorkomen. ‘De 
koe blijft vreten en goed functioneren. Anders liggen 

er ook problemen op de loer als slepende melkziekte 
of een lebmaagverdraaiing.’ Over de kosten van de 
pijnstiller wil de fokker nog wel wat kwijt. ‘Het is een 
van de meest verantwoorde investeringen.’ Hij rekent 
voor dat een behandeling zo’n 15 euro kost. ‘Zet dat 
maar eens af tegen de dierenartsrekening wanneer 
zo’n koe echt ziek wordt. En vergeet dan ook behan-
delkosten en productieverlies niet.’ Een injectie helpt 
de koe drie dagen vooruit. Dan mag de melk niet in de 
tank. ‘Ook dan moet je aan de lange termijn denken’, 
adviseert Bons. Daarnaast heeft hij nog een belang-
rijke reden om pijnstillers in te zetten: ‘Je wilt gewoon 
niet dat je koe pijn heeft.’

‘Pijnstiller is een van de meest verantwoorde investeringen’

Novem20. Werkzame bestanddelen: Meloxicam 20mg/ml. Indicatie: acute respiratoire infecties in combinatie met geschikte antibiotica.Diarree in combinatie met orale rehydratietherapie. Aanvullende therapie bij acute mastitis, in combinatie met een antibioticumtherapie. Voor de verlichting 
van postoperatieve pijn bij kalveren na het onthoornen. Doeldier: rundvee en varkens. Voornaamste bijwerking(en): een geringe kortdurende zwelling op de plaats van injectie na subcutane toediening wordt in minder dan 10% van het rundvee, behandeld in het klinisch onderzoek, gezien. 
Indien u andere bijwerkingen vaststelt, gelieve uw dierenarts hiervan in kennis te stellen. Contra-indicatie(s): niet gebruiken bij dieren die lijden aan een verminderde lever-, hart- of nierfunctie en hemorragische aandoeningen, of als er aanwijzingen zijn voor ulcerogene gastro-intestinale 
lesies of individuele overgevoeligheid voor het product. Bij rundvee niet gebruiken bij dieren jonger dan één week. Dosering rundvee: een eenmalige subcutane injectie van 0,5 mg meloxicam/kg lichaamsgewicht (dat wil zeggen 2,5 ml/100 kg lichaamsgewicht), in combinatie met een 
geschikte antibioticumtherapie of orale rehydratietherapie, indien passend. Wachttijd rundvee: vlees 15 dg, melk 5 dg. Regnr.: REG NL 10219 Kanalisatie: URA. Voor meer informatie: Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands bv, www.ruminants-care.nl, +31(0)725662411.


