
Casus van het kwartaal: De bloedtransfusie 
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De koe 
In deze casus gaat het om een 3e kalfs 

Jersey koe waar Peter op een 

zondagmiddag voor gebeld is. Deze koe 

gaf op dag 18 in lactatie 28,7 liter melk, 

twee dagen later was de melkproductie 

gedaald naar 18,7 liter melk. De koe had 

geen koorts. Het uier was wel afwijkend, 

uit het kwartier links voor kwam bloed. In 

het vooruier was een grote bobbel te zien 

(foto 1). Daarnaast waren de slijmvliezen 

van de koe erg bleek en was de koe te 

traag.  

Omdat de bult niet groter werd, is ervan uitgegaan dat de bloeding gestopt was.  Als een koe blijft 

bloeden heeft het geven van een transfusie minder kans op slagen, dan ben je namelijk bezig om iets 

aan te vullen wat er aan een andere kant weer uitloopt. 

Koeien verliezen vaak veel bloed door een trauma bijvoorbeeld een gesprongen bloedvat na kalven of 

een bloeding aan het uier door uiersmet. Een 

bloeding is niet altijd aan de buitenkant te 

zien, een koe kan juist ook inwendig bloeden. 

De transfusie 
Deze koe is behandeld met een 

bloedtransfusie. Een koe heeft net als een 

mens een bloedgroep, het enige verschil is dat 

een koe niet vanaf de geboorte antilichamen 

tegen andere bloedgroepen heeft. Hierdoor 

hoef je bij een eerste transfusie geen rekening 

te houden met de bloedgroep van de donor 

koe. 

Voor de donor koe kiezen we een gezond, 

volwassen niet drachtig rund. In dit geval was 

dit een bewust guste Holstein koe. Een koe uit 

deze categorie kan om de twee weken wel 6 

tot 9 liter bloed doneren. Van deze donor koe 

is  4 liter bloed afgenomen in een zak waaraan 

natrium-citraat wordt toegevoegd. Dit zorgt 

ervoor dat het bloed in de  zak niet gaat 

stollen. Als het afnemen van het bloed klaar 

is, wordt de koe die de transfusie nodig heeft 

klaar gezet. Via een infuusslang laten we het 

bloed langzaam in de koe lopen, dit is te zien 

in foto 2. 

Foto 1, de bloeding in het vooruier op dag 20 in lactatie 

Foto 2, de koe aan het infuus. 



Risico’s 
Een bloedtransfusie verloopt niet zonder 

risico’s. Ook al hebben koeien geen 

antilichamen tegen andere bloedgroepen, 

ze kunnen wel allergisch zijn voor de 

aanwezige plasma eiwitten van de donor 

koe. Dit kan leiden tot een matige reactie 

die prima te behandelen is of tot acute 

shock met sterfte tot gevolg. 

De koe van deze transfusie doet het goed, 

ze gaf 3 dagen na de transfusie alweer 22 

liter melk en ze was 14 dagen na transfusie 

weer op haar oude productie niveau. Op 

foto 3 is te zien dat het hematoom dat door 

de bloeding ontstaan was, na drie dagen al 

bijna helemaal weggetrokken is. 

 
Foto 3, het hematoom 3 dagen na de transfusie. 


