
Navelbreuk bij een veulen.

Navelproblemen 
bij het veulen

Na de geboorte van het veulen is de navel een kwetsbare 

 intredepoort voor ziekteverwekkende bacteriën. Via de bloed

vaten kan al snel een algemene besmetting van het veulen 

plaatsvinden, die zich vaak uit in een algemene sepsis (bloed

vergiftiging) of algemene gewrichtsontsteking. Het is van groot 

belang om de navel direct na de geboorte goed te ontsmetten. 

De navel kan na de geboorte ook andere problemen geven.
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Navelontsteking
Zelfs wanneer de navel van het veulen 
na de geboorte goed is ontsmet, kan 
toch een navelontsteking ontstaan. De 
navel voelt dik en gezwollen aan, kan 
pijnlijk zijn en eventueel pussig. Om uit 
te sluiten dat in de diepte abcesvorming 
is opgetreden, is het aan te raden een 
echografisch onderzoek uit te laten 
voeren. Met gepaste antibiotica en 
 algemene hygiëne is de beginnende 
ontsteking meestal goed te behandelen. 
Indien in de diepte abcesvorming is 
opgetreden of het veulen niet voldoende 
reageert op de antibiotica, kan het 

nodig zijn het ontstekingsweefsel 
 operatief te verwijderen.

Leknavel
Tijdens de embryonale ontwikkelings-
fase van het veulen is er een verbinding 
van de urineblaas met de navelstreng. 
Normaal is deze verbinding na de 
geboorte afgesloten. Een enkele keer 
echter blijft deze verbinding open, zodat 
urine vanuit de blaas via de navel naar 
buiten sijpelt. Veulens met dit probleem 
hebben een vochtige navel en er drup-
pelt of stroomt urine uit de navel tijdens 
het urineren. Deze afwijking geeft een 

verhoogd risico op navelontsteking en 
het ontstaan van de veulenziekte. Om 
verdere infectie van de navel en het 
veulen te voorkomen, is het van belang 
het veulen op gepaste antibiotica te 
zetten en echografisch onderzoek te 
laten doen in verband met mogelijke 
abcesvorming in de diepte. In de meeste 
gevallen kan de leknavel behandeld 
worden met stoffen die de navel 
ontsmetten en de fistel naar de blaas 
dusdanig irriteren zodat de navel alsnog 
‘dichtgroeit’. Hiervoor kan gebruikge-
maakt worden van jodiumproducten of 
zilvernitraat. Wanneer vijf tot zeven 

Echografisch onderzoek van de navelbreuk.
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dagen na deze behandeling geen verbete-
ring optreedt of indien er sprake is van 
een navelinfectie, moet de dierenarts de 
afwijking operatief herstellen.

Navelbreuk
Navelbreuk komt geregeld voor, vooral 
bij merrieveulens. Een navelbreuk kan 
aangeboren zijn, ontstaan tijdens de 
geboorte door veel trekkracht op de 
navelstreng, door de eerder beschreven 
navelinfectie of beschadiging van 
buitenaf. De breuk van de navel kan, 
afhankelijk van de grootte, duidelijk 
zichtbaar zijn. De zwelling voelt 
meestal zacht en fluctuerend aan en is 
normaal gemakkelijk terug te duwen. 
Meestal is de navelbreuk gevuld met 
buikvet of dunne darmen die makkelijk 
terug te duwen zijn. Wanneer de navel-
breuk niet al te groot is, kan deze spon-
taan dichtgroeien. Het herstel wordt 
bevorderd door het enkele malen per 
dag terugduwen van de inhoud van de 
navelbreuk. Wanneer de navelbreuk op 
de speenleeftijd (4 à 5 maanden) nog 
aanwezig is, treedt geen spontaan 
herstel meer op. Bij een grote en blij-
vende breuk is een operatie nodig. Bij 
elke navelbreuk, groot of klein, blijft 
altijd het gevaar bestaan van inklem-
ming. Meestal wordt een ingeklemde 
navelbreuk veroorzaakt door een 
mestbal die met een gedeelte van de 
dikke darmwand door de breukring 
(opening) zakt en niet meer terugkan. 
Daardoor ontstaat afklemming van de 
bloedvaten van dat deel van de darm, 
met als gevolg zwelling en pijn. Veulens 
die last hebben van een afklemming, 
vertonen verschijnselen van koliek. 
Wanneer dit zich voordoet, moet direct 
geopereerd worden om verdere bescha-
diging aan de darmwand te voorkomen. 
Als inklemming niet op tijd wordt 
 opgemerkt of niet op tijd wordt inge-
grepen, kan een stukje darmwand 
afsterven, waardoor er een zogenaamde 
fistel in de navelbreuk ontstaat. Dit uit 
zich in een harde, ontstoken navelbreuk 
waaruit darminhoud (mest) komt. Dit 
kan chirurgisch hersteld worden, maar 
met veel meer kans op complicaties. De 

navelbreukoperatie wordt uitgevoerd 
onder algemene narcose, waarbij het 
veulen op de rug ligt. Het operatieveld 
wordt geschoren en ontsmet. De huid 
rond de navelbreuk wordt weggesneden 
en de breukzak (uitpuiling van het buik-
vlies) wordt losgemaakt, waarna deze 
terug wordt geduwd in de buikholte. De 
breukring in de buikwand wordt met 
enkele stevige hechtingen dichtgemaakt 

Operatie van de navelbreuk (breukzak en breukring).

Correctie van de buikwand.

en de huid en onderhuid worden weer 
gesloten. Na deze operatie is het nodig dat 
het veulen drie tot zes weken, afhankelijk 
van de grootte van de gerepareerde breuk, 
boxrust krijgt voor volledig herstel.|

Ad van Beek behandelt volgende 
keer het spenen van veulens.
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