Thema van de maand december
2011
'Gezondheid'

Deze maand ben ik op zoek gegaan naar informatie over ziektes bij ezels.
Aangezien we de winter in glijden, en we ook zelf weer met griepjes en
andere ziektes te maken krijgen, wilde ik dit thema eens aan de orde
brengen. Vanuit eigen ervaring, en informatie gezocht op internet en in
boeken.
Het thema is verdeeld in;

Gezonde of zieke ezel?
Dierenarts nodig
Influenza
Weetjes

Gezonde of zieke ezel?

*snotbel?*

Het is goed om elke dag de tijd te nemen om je ezels te observeren. Zo zie je
snel wat het gewone gedrag is van je ezels. Hierdoor kun je makkelijker
ontdekken als je ezel ziek is.
Het is namelijk hun natuur om niet te snel te laten zien, dat ze ziek zijn. Een
ezel heeft een hele hoge pijngrens, hierdoor is het soms lastig te bemerken
dat je ezel zich niet goed voelt. Maar als je elke dag, al is het maar 5-10
minuten, naar je ezels kijkt, leer je verschillen sneller te ontdekken.
Blijft ten alle tijden dus bedachts op gedragsveranderingen. Een actieve ezel
die ineens stil in een hoekje blijft staan, kan een teken zijn, dat er iets aan de
hand is. Nog enkele tips om te bepalen of je ezel gezond is of ziekjes;
- Een ezel zou levenslustig moeten zijn, en daarbij helder uit de ogen kijken.
- Een gezonde ezel heeft een goede eetlust, en laat iets lekkers echt niet aan
zijn neus voorbij gaan.
- De vacht moet er goed uitzien, een gladharige ezelvacht moet glanzend
zijn en niet pluizig of dof.
- De ademhaling moet rustig en regelmatig klinken. In rust mag een ezel
niet hoesten, piepen, hijgen.
- Een ezel mag niet ineens spontaan mager worden.
- Een goede hoop mest wijst op een gezonde ezel, diarree die niet over gaat,
of juist erge donkere mestballen moeten in de gaten gehouden worden.

*of heldere druppel?*

Dierenarts nodig

Bij ons is een ezel ook wel eens wat ziek geweest, maar we mogen niet
klagen. Ezels zijn taaie dieren die niet zo heel snel ziekig worden.
Onze eigen ervaringen zijn gelukkig niet zo spectaculair. De meest
voorkomende “kwaaltjes”die wij bij onze ezelmeiden tegenkomen, zijn kleine
wondjes. Dit komt meestal door het happen en bijten tijdens het ruw spelen
met elkaar. Soms ook doordat ze té lang hebben doorgeschuurd, omdat er
ergens een plekje jeuk heeft. Ze gaan echt door met schuren langs een
boom, de muur, een struik, de schuurbezem, de openstaande staldeur, of
alles wat maar lekker schuurt wordt gebruikt. Zolang totdat zelfs er een kale
plek ontstaat, en een schaafwond, tot bloedens toe. Meestal behandelen we
dit met zalf, eerst gebruikten we vaak sudocréme, maar we zijn er inmiddels
ook ervaringen rijker en blijkt Nestosyl en Calendula crème, ook uitstekend te
helpen. Dit droogt de wond minder uit. Als de wond droog is, maar nog wel
een korstje heeft, wat ook weer jeuk oplevert, dan gebruiken wij meestal de
oude vertrouwde Vaseline, om het soepel te houden.
Regelmatig een lichamelijke controle is bij onze meiden wel nodig, om op tijd
de nodige kleine wondjes te ontdekken en te behandelen.

*deze steentje zaten in Roncettes hoef, en kúnnen een schade geven, die leidt tot een hoefzweertje*

Roncette heeft in het verleden wel eens een hoefzweer gehad. Dat was wel
schrikken, omdat ze op een avond, van de ene op de andere minuut volledig
begon te manken. De dag erna meteen de dierenarts ingeschakeld, en zij kon
de druk eraf halen, door de hoef te bekappen op een speciale manier.
Hierdoor kon ze het vrij maken, waardoor het allemaal kon gaan genezen. De
hoef konden we baden in de Badedas, wat geen gemakkelijke klus was maar
zeker de moeite waard om het steeds te proberen. Verder kreeg Roncette
medicatie in poedervorm, om ontstekingen tegen te gaan. We konden het
afwegen, en het werd via een schema, afbouwend gegeven. Roncette kreeg
Trimazin en Diurzone, maar het moest wel “verstopt” worden in haar voer, ze
vond het helemaal niet lekker. En kreeg ze een injectie Neopen, en Metacam.
Dit alles gaf direct verlichting, en Roncette was al snel weer de oude.
Lisa heeft ook eens flinke kale plekken gehad, en ook Roncette had wel wat
plekken, maar minder. Later bleek het toch een parasiet te zijn, al konden we
die met het blote oog niet vinden. Ze kregen beide een injectie met
Dectomax, dat is voor inwendige en uitwendige parasieten. Dat heeft goed
geholpen. Verder zijn de kale plekken, die erg droog werden, ingesmeerd met
Vaseline.
We hebben ook een “ongelukje” gehad met een plastic vlaggetjes slinger. Die
hadden Roncette en Lisa, op een of andere manier te pakken gekregen, en
uit verveling het plastic opgegeten. Die kwam er na goed laxeren op advies
van de dierenarts, weer helemaal versnipperd via de mest mee naar buiten.
Gelukkig maar, dat het goed mee naar buiten kwam, en niet in de darmen is
blijven hangen

*gegeten plastic kwam er weer uit na laxeren*

Izzy had na aankomst in Nederland last van traanogen, wat absoluut niet
wilde stoppen. Ondanks het zachte en zonnige weer, bleven haar ogen echt
druppelen. Schoonhouden met gekookt en afgekoeld water, hielp evenmin.
Ze had geen duidelijke ontsteking, of kou op het oog. Het zou ook nog een
wennen kunnen zijn geweest van andere planten, maar dan verwacht je dat
het overgaat na de bloeiende periode. Daarom kreeg Izzy , na controle van

Greet de dierenarts, een ogen zalf voorgeschreven van de dierenarts, waarna
het wel wat verminderde.

Influenza
Wanneer een ezel besmet wordt door een griepvirus, noem je dit influenza.
Het is wenselijk om je ezel jaarlijks te laten inenten hiertegen. Maak daarvoor
een afspraak met je dierenarts, die je ezels dan komt inenten met een
vaccinatie tegen influenza, die vaak in combinatie wordt gegeven met een
enting tegen tentanus.
De meeste dieren met deze besmetting krijgen een ontsteking aan de voorste
luchtwegen. Dit gaat samen met koorts en een verminderde eetlust.
Influenza blijkt een besmettelijke ziekte te zijn, en kan zeer gevaarlijk zijn.
Vooral veulentjes, oude dieren, of ezels die een verminderd weerstand
hebben, kunnen ernstig ziek worden van een influenza besmetting. En er
zelfs aan dood gaan.
Van onze eigen dierenarts vernamen wij, dat we alert moeten blijven op:
hoesten wat aanhoudt, maar ook een vieze neus waar witte of gelige snot
uitkomt, piepende ademhaling, of aanhoudende zware ademhaling/zuchten/
kreunen, of reutelen. Toch hebben onze dames wel eens een vieze snotneus
om het zo maar te benoemen.
Greet was voor de inentingen in de stal, en heeft toen de luchtwegen
gecontroleerd. Het klonk allemaal goed, en ook de neuzen waren schoon.
Zolang het helder vocht is, wat uit de neus drupt, kun je spreken van een
“gewone vieze neus”.
Terwijl de ezels niet ziek zijn of verdere klachten hadden, zag ik toch een
enkele keer, een wittige snotbel, of na het harde briezen of snuiven, een
kloddertje snot in de wei op de grond. Daarom blijft het goed om het nauw in
de gaten te houden. Zodra er een veranderde ademhaling bij komt kijken, en
het neusvocht niet helder is, is het een slimme zet, om een extra controle
door de dierenarts in te lassen.
Traanogen, kunnen uiteraard ook ontstaan in herfst of wintertijd, door de
koudere wind. Als een ezel dan ook nog even eens gaat rollen in het zand,
zolang dat nog droog is, en flink kan stoffen, blijft dit ook nog eens aan de
traanogen plakken. Met alle irritatie van dien. Dit is uiteraard anders dan
ontstoken ogen.

Weetjes

*Izzy: gewoon traanoogje of is er meer aan de hand?*

Mocht het nodig zijn om de ezel te moeten temperaturen, dan is het advies
om de thermometer goed vast te houden. Het is namelijk mogelijk dat de
thermometer naar binnen wil gaan. Dit komt door de peristaltiek van de
endeldarm.
Is je ezel duidelijk ziek, lusteloos, of vertoont deze afwijkend gedrag, dan kun
je er vanuit gaan, dat je ezel echt flink ziek is. Normaal laat een ezel niet snel
merken als hij ziek is. Dus eenmaal opgemerkt door ons, is het noodzaak om
ook te handelen. Ogen moeten helder en schoon zijn.
Belangrijk om in de gaten te houden; poepen, plassen, eten, drinken,
bewegen. Bij een zieke ezel zal dit allemaal of enkele items duidelijk
veranderen. Maar is alles oké, blijf dan toch alert.
Moet je een ezel medicatie geven. Dan kan dit soms een moeilijke taak zijn.
Poeder medicatie, is makkelijk te mengen met bijvoorbeeld een handje
ezelmuesli, kleingemaakte of geraspte wortel en appel (wordt het een papje),
of strooi het over een gedroogde boterham met appel stroop. Hierbij is het
goed te vermelden, dat een ezel absoluut niet dom is, en al snel in de gaten
zal hebben, dat er wat in zit. Dus je moet een beetje creatief/inventief zijn.
Maak eventueel even een foto, zodat je later het aan de dierenarts kunt laten
zien. Maar ook om zelf te kunnen vergelijken is dat een handig hulp
middeltje. Mest kun je bewaren indien nodig ter onderzoek. Maar ook
bijvoorbeeld een snotklodder, etc.

Noteer voor jezelf, bijvoorbeeld in een apart schriftje of lijstje, de te
gebruiken medicatie, de hoeveelheden, streep het af wanneer je het gegeven
hebt. Noteer ook de verbeteringen of als het slechter gaat, en de
bijbehorende verschijnselen. Dat is handig voor jezelf, voor later, en om je
dierenarts te informeren.

*en een extra dikke knuffel, en je voelt je stukken beter.....en ik ook =).....*

