Thema van de maand november
"Hoeven en hoefproblemen"

Omdat Roncette een accuut hoefprobleem heeft gehad, heb ik allerlei
informatie gezocht over hoefproblemen die bij ezels voorkomen. Dit is het
thema deze maand en het is verdeeld in;






Veulenhoef
Kreupelheid
Roncettes zieke hoefje
veelvoorkomende hoefproblemen
hoefproblemen in het kort

Veulenhoef

*hoefje van Fellow*
Veulenhoefjes moeten ook op tijd worden bekapt door de hoefsmid.
Om afwijkende beenstanden te voorkomen.
Mocht een veulen al een afwijkende been stand hebben, dan kan
herhaaldelijk goed bekappen helpen om de afwijkende beenstand te
corrigeren.

In de veulenhoef kun je duidelijk een randje op de hoefwand zien zitten, daar
kun je zien, hoeveel de hoef gegroeid is vanaf de geboorte.
Een ezelhoef is een hoornlaag zoals van je eigen nagel.
Deze hoef ligt als een ronde nagel om het laatste teenkootje van de ezelvoet.
De hele hoef heeft vele bloedvaten en er zitten veel zenuwen in de hoef.

Kreupelheid
Ezels hebben een hoge pijndrempel, en zullen niet snel laten merken dat ze
pijn hebben. Bovendien kunnen ze heel makkelijk hun pijn “camoufleren”
door het gewicht van de zere poot af te halen en te verplaatsen naar de
gezonde benen. Bemerk je echter dat je ezel slechter gaat lopen, dan kun je
ervan uit gaan dat er ook echt wat mis is met je ezel. Vaak ligt bij
kreupelheid het probleem bij de hoeven.
Je kunt makkelijk zelf eerst de hoeven schoonmaken en controleren op
eventuele aanwezigheid van steentjes, vastgeplakt ijs of modder, doornen,
scherpe of harde voorwerpjes. Dit kan je al duidelijkheid geven, of het om
een hoefprobleem gaat of niet. Schakel daarna een dierenarts in om het
probleem goed en deskundig te bekijken en beoordelen, met de daarbij
behorende behandeling.
Ezels kunnen allerlei hoef/ voet problemen krijgen.De oorzaken zijn meestal
ons vochtige klimaat en de goede voeding.

Roncettes zieke hoefje

*helaas op stal met een zieke hoef*

Zo liep Roncette nog gewoon die avond toen ik de stal in kwam.
Een uurtje later kwam ik terug, om de ezels op stal te zetten, en Roncette
kwam niet toen ik haar riep. Wat raar dacht ik. Lisa en Fellow kwamen wel?
Waar bleef Roncette nu? Toen ik naar de staldeur liep om te kijken waar ze
bleef, schrok ik me rot. Hinkelend en strompelend kwam ze aan over het
klinkerpaadje. Ojee, eigenlijk dacht ik als eerste dat ze gevallen was of zo?
Dus ik heb haar voorzichtig naar binnen begeleid, en haar lijf gecontroleerd
op aanwijzingen of ze gevallen was. Nee niks te zien, haar poten
gecontroleerd en nagevoeld, en niks te zien.
Daarna haar hoeven schoongemaakt, en toen trok ze wel wat, al bleef ze als
een bikkel netjes staan. Ik merkte dat de pijn daar toch echt zat.
Ik besloot dat ze de nacht lekker even moest uitrusten op stal, en ik die
ochtend daarna bij goed daglicht alles nog eens zou bekijken en de dierenarts
zou bellen.
Zogezegd zo gedaan. De dag erna heb ik Roncette laten lopen aan het
halstertouw op de klinkers. Maar het was ellende, dus meteen op stal, Fellow
erbij om zoveel mogelijk rust te krijgen voor haar.
De dierenarts zou komen, dus moesten we nog even afwachten. Toen Greet
er was, heeft ze eerst de gewrichten nagekeken, en daarna de hoef.
En jawel het was een hoefprobleem, Roncette had er veel pijn aan. Greet
maakt een soort gleufje naar de buitenste rand van de hoef, om zo de druk
te verminderen. Greet maakte de hoef helemaal vrij, en terwijl ze bezig was,
ontdekte ze nog een raar plekje. Daar had Roncette ook last van. Daar had
ze een kwetsure, wat zich als hoefzweer aan eht ontwikkelen was. Greet liet
me het kleine puntje zien wat pijn deed, eenmaal opengemaakt, bleek hier
een kleine holte onder te zitten. We waren er vroeg bij, want er zat nog
helemaal geen pus of etter in, dat was al één geluk.
Toen Greet klaar was, kreeg Roncette nog een injectie antibiotica, en een
ontstekingsremmer. Dat was wel erg vervelend voor haar, want ze was al wat
bang en we moesten haar in een hoek drijven en stevig vasthouden voor de
injecties. Waarvan er 1 in haar halsspier moest en 1 in haar halsader. Na een
flinke klus, waarbij ik zelf bijna door Roncette gevloerd werd, en Greet onder
de bloedspetters zat, was het klaar.
Roncette kreeg lekker rust in de stal de rest van de dag. ’s Avonds mocht ze
heel even op het klinkerwerk lopen. Daarna kreeg ze met pijn en moeite een
badedas badje.
De dagen die daarna volgden, werden gevuld met veel controleren, en heel
inventief zijn om de medicatie ( poeder) bij Roncetje naar binnen te werken.
Van geraspte appeltjes, en stukjes wortel, tot mengen met muesli, en een
papje maken met water.
Uiteindelijk met behulp van de tips vanuit de dieren kliniek, en mijn eigen
“kookkunst”, slaagde ik erin, om elke dag alles naar binnen te krijgen.
Waarbij de gedroogde boterham, besmeerd met aan 1 kant met een papje
van medicatiepoeder en water, en de andere kant met schenkstroop, de
beste oplossing was.
En op deze manier, kregen we het hoefprobleem van Roncette snel en goed
onder controle. Met dank aan onze dierenarts Greet, die snel kon komen, en
Roncette goed kon behandelen.
(zie hieronder bij zoolzweer informatie)

Veel voorkomende hoefproblemen

*witte lijn ziekte*
De 3 meest voorkomende hoefproblemen uitgebreid beschrijven met alle
informatie die ik heb gevonden.
Zoolzweer
De meest voorkomende oorzaak van acute kreupelheid is bij ezels in europa,
is een zoolzweer. Het is een ontsteking in de hoef.
Deze begint vaak in de witte lijn, en kan doorbreken aan de kroonrand. Ook
zwarte plekjes in de zool moet je als verdacht zien. Een ontsteking in de hoef
of zool, kan ontstaan, doordat de hoef een scheurtje heeft in de witte lijn.
Ook een steentje kan bijvoorbeeld een schade brengen aan de hoefzool.
Door de schade, of het scheurtje wordt de hoefzool erg vatbaar voor een
ontsteking.
De dierenarts of een ervaren hoefsmid kan een zweer openleggen, zodat de
druk eraf is, en de eventuele aanwezige viezigheid of pus eruit kan.
Verder zal de hoef behandeld kunnen worden met een desinfectie middel.
En indien nodig kan de ezel een antibiotica kuur krijgen of ontsteking
remmers in de vorm van een injectie of poeder medicatie.
Witte lijn ziekte/ white line disease
De hoorn kwaliteit is slecht, en er is een verbreding van de witte lijn. Dit
maakt het schimmels en bacteriën gemakkelijk in de hoefwand te gaan
woekeren.
Oorzaken kunnen zijn; vochtige of vieze weide, modderige weide, slechte
voeding, ziekten, slecht onderhouden hoeven, oudere leeftijd van de ezel. De
hoefwand kan volledig loslaten.
Hoefbevangenheid
Dit is een veel voorkomend probleem waar ezels veel last van kunnen
hebben. Er bestaan 2 soorten, de acute worm en de chronische vorm.
Toch gebeurd het meestal plotseling, dan worden er giftige stoffen in het
bloed gecirculeerd. Deze zorgen ervoor dat de hoeflederhuid gaat ontsteken.
Het komt het meeste voor bij de voorhoeven.
Bij hoefbevangenheid, kan een ezel koorts krijgen, en door de ontsteking
ontstaat er een zwelling van de hoeflederhuid.
Oorzaken kunnen zijn; overmatig eten, te lang in weelderige wei grazen, te
veel koolhydraten en of eiwitten, acute maag of darm stoornis,

baarmoederontsteking of een ziekte die met veel koorts gepaard gaat,
overbelasting van de hoeven.
Behandeling; goed bekappen en bijhouden in geval van chronische
hoefbevangenheid.
Bij acute vorm de ezel op een schrale wei zetten, met zachte enigszins
vochtige bodem.
Hoef in afwisselend warm en koud water of zand, lichte beweging geven,
pijnstillers, ontstekingsremmers.

Hoefproblemen in het kort

*dit soort hoefproblemen zijn te voorkomen!*
Onderstaande problemen komen uiteraard ook voor bij ezels, maar beschrijf
ik echter wat korter.
Rotstraal;
lijkt wat op een hoefzweer, omdat het om een infectie van de hoefzool gaat.
Maar bij rotstraal is tevens de straal van de hoef ook ontstoken.
Oorzaak is; vieze, vochtige stal of erg modderig terrein.
Eventueel voorkomen; vaker de hoeven schoonmaken.
Behandeling; door dierenarts infectie verwijderen, en antibiotica behandeling.
Abces;
gevoelig weefsel van de hoef wat ontstoken is, en de pus is opgehoopt.
De ezel zal hevige pijnen hebben.
Behandeling; door dierenarts het abces laten openen, pus eruit laten lopen,
antibiotica behandeling
eventueel een drain aanleggen, om het open te houden.
Brokkelhoeven;
Oorzaak is; te droge of te vochtige grond, waardoor de elasticiteit van de
hoef verminderd, en gaat brokkelen. Soms ook aangeboren.
Eventueel voorkomen; bij droogte juist natspuiten, en bij te vochtig, dan juist
op drogere delen zetten.
Goede voeding, en goede hoefverzorging, in overleg met dierenarts en
hoefsmid.

hoornscheur
Barsten in de hoornwand, die zich uitbreiden.
Behandeling; door de hoefsmid of dierenarts die een groef kan maken boven
of onder de barst.

*mok*
mok
ontsteking in het gedeelte direct boven de hoef.
In deze kootholte is de huid gaan ontsteken.
Oorzaak; langdurig in natte weide/modder staan.
Eventueel voorkomen door; goede hygiëne, en drogere loopgedeeltes.
gewrichtsontsteking
Ontsteking van het hoefgewricht.
ook wel artritis genoemd, komt vaak voor bij oude ezels.
Behandeling; in de wintermaanden extra warm zetten, en medicatie via de
dierenarts

