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Inleiding
Het eerste wat ik steeds doe wanneer ik bij een vijver geroepen word is de normale
ommegang van de vissen bekijken. Soms willen mensen al te gauw het schepnet erbij halen of
het net tegen de reiger van de vijver verwijderen maar zodra je dat doet krijgen de vissen het
snel in de gaten dat er iets niet pluis is en dat er “kapers op de kust zijn”.
Nee, even 1 minuutje de vissen gewoon observeren en kijken hoe de algemene indruk is,
welke vissen apart zitten van de groep, hoe de eetlust is, of de vinnen mooi rechtop staan,
enz… Op die ene minuut weet ik vaak al welke vis ik zeker van dichtbij moet gaan bekijken
of krijg ik al een eerste idee in welke richting ik het probleem zal moeten gaan zoeken.
Stille vis
Niet zelden krijg ik te maken met een vis die niet mee is met de groep en die dan ook meestal
alleen en stil op de bodem ligt met zijn borstvinnen open maar plat op de grond. Zulke vissen
hebben ook moeite om te komen eten en als ze dan toch zwemmen hebben ze vaak de grootste
moeite om vooruit te komen of om aan het oppervlak te komen. Ze zwemmen dan nogal
paniekerig snel door het water alsof ze achterna gezeten worden en wanneer ze stoppen met
zwemmen vallen ze ineens stil of vallen ze als een blok naar de bodem.

Foto : onder normale omstandigheden bevat de zwemblaas alleen maar lucht en dat geeft een
zwart beeld op radiografisch onderzoek
Helaas zijn de symptomen vaak niet zo duidelijk als hier zonet beschreven maar bij het zien
van deze signalen is de kans op een aandoening van de zwemblaas zeer groot. Met hun
zwemblaas kunnen koi immers hun massadichtheid aanpassen naargelang de diepte op de
welke ze willen zwemmen en daarenboven heeft de zwemblaas functies die te maken hebben
met het gehoor en kan het als druk en dieptemeter gebruikt worden. Doordat de zwemblaas
verbonden is via een klein buisje (de ductus pneumaticus) met de slokdarm kan een koi

makkelijk gas (met name atmosferische lucht) in en uit de zwemblaas duwen en zo
functioneren als een duikboot.

Foto : De patiënt in kwestie
(Tancho) Sanke
Een tancho sanke die ik laatst zag was zo een typisch geval waarbij de tekenen van een
zwemblaasaandoening nogal duidelijk waren. Terwijl de andere vissen gretig rond zwommen
lag deze vis roerloos op de bodem. Als het schepnet wat te dichtbij kwam zwom hij enkele
meters verder waar hij dan terug stil geparkeerd bleef liggen.
Na het vangen en bowlen van de vis was al een eerste teken zichtbaar dat de diagnose van een
zwemblaasprobleem zou kunnen bespoedigen : de buik was helemaal horizontaal plat en fel
geïrriteerd en ontstoken door de continue aanraking met de bodem van de vijver. Op de
buikvinnen zijn ook al doorligwonden op te merken.

Foto : de buik van de koi was helemaal geïrriteerd en ontstoken
Echografisch onderzoek gaf snel duidelijkheid. De zwemblaas was ontstoken en gevuld met
ontstekingsvocht, zowel de voorste als de achterste kamer waren helemaal gevuld.

Foto : Echografie brengt duidelijkheid
Via radiografisch onderzoek kan de zwemblaas ook mooi in beeld gebracht worden en dit kan
handiger zijn bij gevallen waarbij de zwemblaas nog niet echt gevuld is met vocht maar dat is
iets duurder, vraagt wat meer tijd en had hier in dit geval geen meerwaarde meer aangezien
we met de echo perfect onmiddellijk onze diagnose konden stellen.

Foto : Radiografisch onderzoek van een gelijkaardige patiënt, waar de zwemblaas normaal te
zien zou zijn is alleen een witte waas te zien, de contouren zijn nog net wel zichtbaar
Om deze vis de beste zorgen te bieden spreekt het vanzelf dat het vocht verwijdert dient te
worden en vervangen door lucht zodat de vis terug kan gaan “zweven” in het water en stijgen
en dalen naargelang hij dat zelf wilt. Hiervoor dient een punctie te gebeuren (een zogeheten
pneumocystocentesis), de zwemblaas wordt daarbij via de flank van de vis aangeprikt met een
lange rigide naald en leeg gezogen, gespoeld met een antibioticum oplossing en terug gevuld
met net voldoende lucht zodat de vis na de operatie niet blijft boven drijven maar ook niet
terug “valt” naar de bodem.

Foto : Tijdens de operatie haal ik het vocht uit de zwemblaas, spoel ze met een antibiotica
oplossing en nadien wordt de zwemblaas terug gevuld met lucht.
De vis waarvan sprake in dit artikel had een halve liter vocht in zijn zwemblaas opgestapeld!
Dit is een behoorlijke hoeveelheid ook al ging het om een vis van 70cm (normaal neemt de
zwemblaas zo’n 5 tot 10% in van het lichaamsvolume), de kleur van het vocht was ook al vrij
gelig wat er tevens op wijst dat de ontsteking omzeggens niet van gisteren is maar al een tijdje
aan de gang was. Naar prognose toe zou het in het voordeel van de vis zijn dat de hoeveelheid
vocht in verhouding is met zijn gewicht/lengte (hiervoor bestaan tabellen) en dat het vocht
helder en kleurloos is.

Foto : Een halve liter gelig eiwitrijk vocht is er uit de zwemblaas gehaald
Bijkomend voor zo’n vis is het toch ook wel aangewezen om een microscopisch onderzoek te
doen van de huid inclusief kieuwen (een vis die vaak stil op de bodem ligt is heel vatbaar voor
parasieten denk vooral aan costia) en van de mest (parasieten zoals hexamitha kunnen
migreren in het lichaam en via de darmen de zwemblaas bereiken en aantasten). Daarenboven
kan men best het ontstekingsvocht testen op parasieten en bacteriën.
Naargelang de bijkomende bevindingen kan dan een behandeling op maat gegeven worden.
Vaak zijn dit ontstekingsremmers, antibiotica, vitaminen en dient de buikwonde regelmatig
verzorgd te worden met antibioticazalf en propolis. Zout en warm water kunnen de vis ook
ondersteunen in zijn herstelperiode nadien.
Last but not least hard duimen voor een goede afloop want ondanks al deze goede zorgen is
de kans op herval reëel je kan dan ook maar beter vroeger dan later aan de alarmbel trekken
wanneer een vis verdacht veel van deze symptomen begint te vertonen! Zodra in de
zwemblaas chronische veranderingen op te merken vallen (bvb. de wand van de zwemblaas
verdikt) zal het functieverlies groter zijn en is de kans op herstel kleiner.
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