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SAMENVATTING 

 

 

Deze casusbespreking handelt over een volwassen geit die op de kliniek werd binnengebracht met de 

klacht van zenuwsymptomen.  

Bij het klinisch en neurologisch onderzoek werden blindheid, verminderd bewustzijnsvermogen, 

negatieve dreigreflexen en positieve pupilreflexen vastgesteld.  Aan de hand van deze onderzoeken 

kon besloten worden dat het zenuwstelsel aangetast was, meer specifiek de grote hersenen.  

Vervolgens werd aldus een differentiaal diagnose van mogelijke cerebrale aandoeningen gemaakt. 

Door uitsluiting van bepaalde entiteiten kon polioencephalomalacie (PEM) als 

waarschijnlijkheidsdiagnose naar voren worden gebracht. Het dier werd behandeld met vitamine B1 

en herstelde uiteindelijk gedeeltelijk.  

Allereerst wordt deze casus besproken waarbij de onderzoeksmethoden, diagnosestelling en therapie, 

uitgevoerd bij deze geit, nader worden toegelicht. Vervolgens volgt een algemeen overzicht van de 

verschillende oorzaken, diagnose - en behandelingsmogelijkheden voor polioencephalomalacie bij 

een geit gegeven.  



   

I. INLEIDING 

 

 

Polioencephalomalacie is een niet-infectieuze neuropathologische conditie met een wereldwijde 

distributie. Een meer beschrijvende term voor de aandoening is polioencephalomalacie, wat letterlijk 

betekent verzachting van de grijze massa ter hoogte van de hersenen (PEM) (Gould, 1998; Gholami 

et al., 2003; Mayhew, 2009).  

De ziekte komt voor bij runderen, schapen, geiten, kameelachtigen en hertachtigen, zowel individueel 

als op kuddeniveau (Smith, 2008). Volgens Leite-Browning (2008) kan zowel jong als oud aangetast 

worden. Andere onderzoekers (Mobini, 1999; Radostits et al, 2007) claimen echter een typisch 

voorkomen bij geiten die twee maanden tot drie jaar oud zijn. De aandoening start vrij plots met 

blindheid en periodieke aanvallen van musculaire tremor. In een verder stadium zal dit leiden tot 

headpressing en opisthotonus met kans op een fatale afloop (Blood, 1960).  

De neuromusculaire symptomen bij aangetaste geiten worden veroorzaakt door een tekort aan 

thiamine in de hersenen. Thiamine is namelijk een cofactor in het metabolisme van de koolhydraten. 

Het coenzyme, thiamine-difosfaat, zorgt voor de activatie van het enzyme transketolase. 

Transketolase bevindt zich in de gliale cellen en erythrocyten en is cruciaal voor het 

glucosemetabolisme. Het thiamine tekort zorgt dus voor een depletie aan koolhydraten ter hoogte van 

de hersencellen.  

De meeste niet-herkauwers zijn afhankelijk van diëtaire bronnen voor hun vitamine B1-bevoorrading. 

Bij gezonde herkauwers echter wordt onder normale omstandigheden vitamine B1 geproduceerd door 

bacteriën en protozoa in de pens. Een veranderd pensmilieu zal de natuurlijke microbiële vitamine B1 

productie beïnvloeden, de afbraak van thiamine verhogen of een goede werking van het vitamine 

verhinderen (Haenlein, 1987; Andrews et al., 1992; Hamlen et al., 1993; Leite-Browning, 2008). De 

hersenlaesies zichtbaar bij CCN kunnen verscheidene oorzaken hebben die verder aan bod zullen 

komen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

II. CASUS 

 

 

a. SIGNALEMENT 

 

 

 

b. ANAMNESE 

 

De geit werd aangeboden met de klacht van blindheid, waggelende gang en tenesmus. Ze was sinds 

twee dagen suf en had koorts. De lendenen waren opgetrokken. Haar lammeren werden drie weken 

eerder gespeend. Drie andere geiten vergezelden haar op de weide waar ze naast gras ook brood en 

één schepje geitenkorrel per dag kregen. Vorig jaar stierf op dezelfde weide een schaap ten gevolge 

van meningitis. Vier maanden geleden vond de laatste ontworming plaats met Cydectin 0.1 % PO voor 

schapen. De geit testte recent negatief voor CAE en is gevaccineerd voor blauwtong en rotkreupel.  

 

c. ALGEMENE INDRUK 

 

De geit gaf een depressieve, suffe indruk aangezien ze minder alert op omgevingsstimuli reageerde. 

Het hoofd was lichtjes naar beneden gericht en de lendenen waren opgetrokken. Haar gang was zeer 

licht atactisch. De geit was in een goede voedingstoestand en haar vacht was van normale kwaliteit. 

Blindheid, loze kauwbewegingen en tandenknarsen konden eveneens waargenomen worden. 

 

d. KLINISCH ONDERZOEK 

 

i. Algemeen klinisch onderzoek 

In tegenstelling tot de eerste dag hospitalisatie (40.6°C), had de geit bij aankomst geen koorts 

(38.9°C). De pols bedroeg 64/min en de ademhaling 24/min. De pensbewegingen waren vertraagd. 

De mond - en oogmucosae waren licht roze, huidturgor en lymfeknopen normaal. 

 

 

Een Afrikaanse boerengeit van 

tweeënhalf jaar oud en vrouwelijk (fig. 1). 

 

 

 

 

Fig. 1. Deze foto van de aangetaste geit 

toont de typische uiterlijke kenmerken 

van het Afrikaanse boerengeitras.  

 

 



   

ii. Neurologisch onderzoek 

Het neurologisch onderzoek start met het routine onderzoek van de gang, de houding en het 

bewustzijnsniveau van het dier. De manier van lopen wordt geëvalueerd door het dier te laten cirkelen, 

achteruit te stappen en obstakels te laten nemen. De aangetaste geit toonde een licht aarzelende tot 

atactische gang die waarschijnlijk eerder te wijten was aan het blind zijn. De houding van zowel kop, 

lichaam als ledematen was normaal. Het dier had echter, zoals hierboven vermeld, een verminderd 

reactievermogen op stimuli vanuit de omgeving.  

Na deze algemene evaluatie volgt een gedetailleerd onderzoek van het zenuwstelsel. Verscheidene 

reflexen en onderzoeken worden uitgevoerd. Allereerst word nagegaan of het dier werkelijk blind is. 

De letsels die deze blindheid veroorzaken kunnen op verschillende plaatsen, aangegeven op fig. 2, 

gelegen zijn.  

 

 

 

Vervolgens werd de symmetrie van de oogpositie en pupildiameter bekeken. Beide parameters waren 

normaal maar de geit vertoonde wel mydriasis. Er werd geen reactie waargenomen wanneer een 

vinger snel in de richting van het oog bewogen werd. Deze beiderzijdse negatieve dreigreflex is 

logisch aangezien het dier blind is. Gezonde individuen zouden als reactie op de vinger het oog 

sluiten en het hoofd afwenden. Bij een volgende test wordt één van de ogen belicht met een duidelijke 

lichtbron. Hierdoor wordt de musculus sfincter pupillae gestimuleerd met een afname van de diameter 

van de pupil tot gevolg. Aangezien de oorzakelijke zenuwbanen voor deze reflex elkaar centraal 

kruisen zal ook de andere pupil miose vertonen (fig. 2). Deze pupilreflexen waren bij de geit 

beiderzijds positief. De laesie kon zich dan nog op twee mogelijke plaatsen bevinden, namelijk 

unilateraal ter hoogte van de tractus opticus of unilateraal/bilateraal ter hoogte van de optische cortex 

(fig. 2). Aangezien de geit een verminderd bewustzijn vertoonde, is de kans echter groot dat het letsel 

cerebraal gelegen is. Verder waren cornea – en ooglidreflexen positief. De kop van het dier was 

symmetrisch en er kon reactie uitgelokt worden na het plaatsen van een vinger in het oor of de neus. 

Fig. 2. Figuur ter 

verduidelijking van de 

pupilreflex. Een sterke 

lichtimpuls ter hoogte van 

het rechteroog zal via de 

verschillende zenuwbanen 

en de optische cortex zorgen 

voor contractie van de 

musculus sfincter pupillae. 

Aangezien de zenuwbanen 

elkaar kruisen, zal ook de 

niet-belichte pupil in 

diamater verkleinen. Naar 

Van Ham (2007). 



   

Bij de houdingsreacties (kruiwagentest, huppelen, plaatsingsreacties, proprioceptie) en spinale 

reflexen (panniculusreflex, strekreflex, buigreflex en anusreflex) waren eveneens geen afwijkingen te 

bespeuren.  

Negatieve dreigreflexen met positieve pupilreflexen tonen aan dat het dier centrale blindheid vertoont. 

De aanwezigheid van een verminderd bewustzijnsvermogen bevestigt hierbij dat het letsel zich 

bevindt ter hoogte van de grote hersenen (Tsuka et al., 2008).  

 

iii. Bloedonderzoek 

De concentratie aan witte bloedcellen in het bloed was aan de hoge kant maar nog tussen de 

algemene referentiewaarden gelegen. De leukocytenformule toonde een duidelijke stijging in het 

aantal neutrofielen gepaard met een daling in lymfocyten. Het verdere bloedonderzoek bracht geen 

bijzonderheden aan het licht. 

 

e. DIFFERENTIAAL DIAGNOSE  

 

De algemene indruk van het dier en het klinische en neurologische onderzoek laten toe het letsel te 

lokaliseren. In dit geval bevinden de laesies zich centraal ter hoogte van het cerebrum. Hierdoor 

ontstaat dan het volgende lijstje ter differentiaal diagnose: 

Metabool 

• Polioencephalomalacie 

• Drachtigheidstoxemie 

� Met echografisch onderzoek kon besloten worden dat de geit niet in een vergevorderd 

drachtstadium was. Drachtigheidstoxemie komt bovendien enkele bij late dracht voor. 

• Hypovitaminose A 

� De pupilreflexen zouden bij een tekort aan vitamine A negatief zijn en de pupillen erg 

gedilateerd. 

• Uremie 

� Creatininegehalte in het bloed is normaal, ureum is lichtjes verhoogd. 

• Hypoglycemie 

� Glucosegehalte in het bloed is normaal. 

• Zuur-base veranderingen 

� De base-excess is normaal.  

Infectieus 

• Caprine arthritis encephalitis virus (CAE) 

� CAE geeft niet altijd blindheid en eerder parese dan krampen. Bij volwassen geiten uit 

de aandoening zich over het algemeen in de vorm van arthritis, terwijl bij lammeren eerder 

de hersenaantasting waargenomen wordt. Bovendien testte deze geit twee weken eerder 

negatief op CAE antistoffen in een ELISA test. 

• Rabiës 

� Geit vertoont niet het typische speekselen, parese, paraesthesie met jeuk of hydrofobie. 



   

• Scrapie 

� Traag verloop (verschillende maanden), nervositeit en jeuk zijn in deze casus niet 

aanwezig. 

• Bacteriële meningitis (waaronder Listeria monocytogenes, Histophilus somnus) 

� Systemisch ziek zijn, zoals bijvoorbeeld diarree, langdurig hoge koorts, werd niet 

opgemerkt. Dieren met meningitis hebben vaak een stijve nek en reageren op manipulatie 

van de halsregio met extensie van de ledematen. De dieren kunnen echter ook depressief 

zijn. Het aantonen van een bacteremie of sepsis vormt een sluitende diagnose naast 

beoordeling van het cerebrospinaalvocht (hoog eiwit – en witte bloedcelgehalten). De 

wittebloedceltelling zal bij bacteriële meningitis bovendien hoger zijn dan bij PEM. 

• Clostridium perfringens type D enterotoxemie  

� Meestal is de aandoening zeer acuut met een fatale afloop. Subletale dosissen kunnen 

symptomen geven die sterk gelijken op PEM, hoewel de symptomen bij geiten, in 

tegenstelling tot schapen, meestal beperkt blijven tot het spijsverteringsstelsel . 

(Colontino en Bulmer, 1977; Rammell en Hill, 1986; Haydock, 2003; Constable, 2004; Radostits et al., 

2007; Leite-Browning, 2008; Himsworth, 2008; Smith, 2008; Tsuka et al., 2008). 

 

f. DIAGNOSE 

 

De diagnose werd in dit geval gesteld door het letsel, met behulp van klinisch en neurologisch 

onderzoek, te lokaliseren ter hoogte van de grote hersenen. Uit de differentiaal diagnostische lijst 

werden andere mogelijke oorzaken uitgesloten en vervolgens de waarschijnlijkheidsdiagnose PEM 

gesteld. Een diagnostische behandeling met vitamine B1 werd daarop ingesteld waarop het dier in 

zekere mate reageerde.  

 

g. BEHANDELING 

 

De eerste dagen at of dronk de geit niet waardoor een infuus werd aangelegd met NaCl 0.9% + 5% 

glucose. Via de katheter werd dagelijks toegediend:  

- Vitamine B1 0.5 gram (zie behandeling) 

- Na-penicilline 1 cc (behandeling meningitis � differentiaaldiagnose) 

- Ketofen ® (ketoprofen – NSAID) 1cc toegediend (bestrijding koorts). 

Een pasta met Rumin ® werd aangemaakt om het herstel van de pensflora te bevorderen.  

Na vijf dagen kon een positieve dreigreflex uitgelokt worden en nam de geit weer voedsel op. Het 

infuus werd dus verwijderd en er werd overgeschakeld op 2 cc Engemycine ® (oxytetracycline) IM en 

1 gram vitamine B1 PO per dag. De geit reageerde traag op behandeling aangezien de meeste geiten, 

volgens Radostits et al., 2007, binnen de zes uur een positieve respons vertonen. Vaak kan zelfs na 

24 uur volledig klinisch herstel bereikt worden. Wanneer de dieren toch trager reageren, zullen de 

symptomen de daaropvolgende dagen gradueel verbeteren en zullen de dieren gewoonlijk rond de 

derde dag na behandeling opnieuw voedsel opnemen.  



   

III. BESPREKING 

 

 

Als waarschijnlijkheidsdiagnose werd in dit geval polioencephalomalacie naar voren gebracht. PEM is 

per definitie een aantasting van de grijze stof van de hersenen, een pathologisch letsel dat 

verscheidene oorzaken kan hebben. Klinisch zal vaak het synoniem cerebrocorticale necrose (CCN) 

gehanteerd worden (Radostis et al., 2007).  

 

a. ETIOLOGIE 

 

i. Thiaminedeficiëntie 

 

Zoals in de inleiding vermeld, is thiamine een cofactor voor transketolase ter hoogte van het 

glucosemetabolisme. Transketolase is het limiterende enzyme in de pentose fosfaat weg ter hoogte 

van de erythrocyten en hersencellen. Deze pathway vormt het merendeel van de ATP 

(adeninetrifosfaat) nodig voor de ATP afhankelijke Natrium-Kalium pomp. Deze pomp houdt het 

intracellulaire vochtgehalte in balans door drie Natriumionen uit de cel te verwijderen voor elke twee 

Kaliumionen die binnentreden. Thiaminedeficiëntie kan dus leiden tot een ATP-tekort waardoor de 

pomp zijn functie verliest. Door osmose van water in de cel ontstaat een extreme zwelling van de 

neuronen. Dit resulteert in een gestegen intracraniale druk en neuronale necrose. De aandoening 

wordt beschreven als polioencephalomalacie, aangezien de grijze massa van het cerebrum meestal 

het ergst aangetast is (Cebra en Cebra, 2004; Smith, 2008).  

De thiamineproductie en –absorptie kunnen gestoord zijn door vb. digestiestoornissen, diarree of 

perorale antibioticaverstrekking, waardoor er een primair vitamine B1 tekort ontstaat. De pensflora of 

het darmepitheel zal dan aangetast zijn waardoor het normale thiaminemetabolisme niet kan 

doorgaan (Cebra en Cebra, 2004).  

De dagelijkse thiamineproductie ter hoogte van het pensepitheel is ongeveer gelijk aan de dagelijkse 

behoefte aan thiamine. Reservevorming is namelijk onmogelijk door de wateroplosbare 

eigenschappen van thiamine. Door deze beperkte opstapelingscapaciteit kunnen stoornissen ter 

hoogte van de pensflora snel aanleiding geven tot een vitamine B1 tekort (Cebra en Cebra, 2004).  

Energierijke diëten (veel snel oplosbare koolhydraten) met meestal een relatief tekort aan vezels 

kunnen aanleiding geven tot pensafwijkingen. Deze zure penscondities leiden tot vorming van de 

bacteriële thiaminases type I en II. Het type I wordt gevormd door de vermenigvuldiging van 

microorganismen zoals Bacillus thiaminolyticus en Clostridium sporogenes als respons op het 

veranderde pensmilieu. Thiaminase type II wordt geproduceerd door Bacillus aneurinolyticus. De 

thiaminases vernietigen het bacterieel gevormde vitamine B1 (Andrews et al., 1992; Cebra en Cebra, 

2004; Radostits et al., 2007; Smith, 2008; Mayhew, 2009). Het voederen van brood en geitenkorrel 

aan de geit in deze casus kan geleid hebben tot hoge energiegehalten met een pensverzuring en het 

ontstaan van thiaminases tot gevolg.  



   

Het voorkomen van thiaminase type I is moeilijker te voorspellen aangezien het enzyme een cofactor 

nodig heeft. Experimentele studies hebben aangetoond dat thiaminases enkel dan een vlugge 

destructie geven wanneer een natuurlijk secundair substraat aanwezig is. Frappant is dat zelfs 

bepaalde farmaceutische producten (promazines, benzimidazoles, levamisole,…) als cofactor voor 

thiaminase type I kunnen fungeren (Rammell en Hill, 1986; Cebra en Cebra, 2004).  

Voorgevormde thiaminases opgenomen via de voeding kunnen eveneens de functie van vitamine B1 

te niet doen. Deze enzymen komen voor in bepaalde plantensoorten: 

• Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum) 

• Paardenstaart (Equisetum arvense) 

• Nardoo fern (Marsilea drummondii) 

• Mexican fireweed (Bassia scoparia) 

Dat één van deze planten zorgde voor een thiaminetekort bij de geit van deze casus is altijd mogelijk 

maar er werd niets bijzonders over vermeld in de anamnese. 

Polioencephalomalacie kan ook geïnduceerd worden door het langdurig toedienen van competitieve 

thiamine-antagonisten, zoals het coccidiostaticum amprolium. Dit zowel bij uitbraken als bij individuele 

gevallen van PEM (Loew et al., 1969; Gould, 1998; Cebra en Cebra, 2004; Mayhew, 2009). 

De geit van deze casusbespreking kreeg dagelijks brood en geitenkorrel. Deze energierijke producten 

kunnen aanleiding gegeven hebben tot verzuring van het pensmilieu met het ontstaan van de hoger 

beschreven bacteriële thiaminases tot gevolg. Het dier leed dus waarschijnlijk aan PEM ten gevolge 

van een vitamine B1 tekort.  

 

ii. Zwavelintoxicatie 

 

Hoge opname van zwavelhoudende bestanddelen kan eveneens aanleiding geven tot PEM. De 

neurologische symptomen worden dan meestal bij meerdere dieren tegelijk waargenomen. De inname 

van zwavel is zowel via het voeder als via het drinkwater mogelijk. Warm weer kan een stimulans zijn 

tot opname van grote hoeveelheden water mogelijks met hoge zwavelgehalten.  

De zwavelcomponenten worden in de pens gemetaboliseerd tot het neurotoxische sulfide ion. Het ion 

kan geïnactiveerd worden hetzij door incorporatie in zwavelhoudende aminozuren, hetzij via de ructus 

als waterstofsulfide gas. Maar het waterstofsulfide gas kan ook geabsorbeerd worden doorheen de 

penswand. Dit geabsorbeerde gas wordt naar de lever getransporteerd waar het geoxideerd zal 

worden tot sulfaat. Wanneer de ontgiftigingscapaciteit van de lever overschreden wordt door 

onvoldoende gewenning aan hoge zwaveldiëten (normaal 10-12 dagen), ontstaan er 

zenuwsymptomen. Het waterstofsulfide gas kan echter ook na de ructus ingeademd worden en zo 

ontsnappen aan de hepatische oxidatie en rechtstreeks de hersenen bereiken. De exacte toxische 

effecten van zwavel werden nog niet achterhaald maar men denkt dat waterstofsulfide via 

beïnvloeding van het cytochroom oxidase het aërobe metabolisme in de hersenen stopzet. Tevens 

kan zwavel betrokken zijn bij de vorming van vrije radicalen. Andere onderzoekers daarentegen 

veronderstellen dat de hersenlaesies ook veroorzaakt kunnen worden doordat de zwavelmetabolieten 

als vitamine B1 antimetabolieten fungeren ter hoogte van de hersenen (Low et al., 1996). Dit wordt 



   

echter sterk in vraag gesteld aangezien de zwavel geïnduceerde PEM niet gepaard gaat met een 

gedaalde thiamine concentratie ter hoogte van het bloed, cerebrospinaal vocht, hersenen of lever 

(Smith, 2002).  

Risicofactoren voor het ontstaan van sulfide ion geïnduceerde PEM zijn zure penscondities (promoot 

vorming H2S) en lage gehalten aan koper, zink of molybdeen. Deze moleculen kunnen onoplosbare 

complexen met zwavel vormen (Hamlen et al., 1993; Loneragan et al., 1998; Haydock, 2003; Cebra 

en Cebra, 2004; Radostits et al., 2007; Himsworth, 2008; Smith, 2008).  

Bij de zieke geit uit deze casus wordt zwavelintoxicatie niet meteen als oorzaak naar voren gebracht. 

Aangezien de drie andere geitjes, die allen hetzelfde eten en drinken kregen als de patiënt, dan 

waarschijnlijk ook ziek zouden zijn. PEM tengevolge van een teveel aan zwavel kan echter niet 

volledig uitgesloten worden aangezien de geit slechts traag en gedeeltelijk reageerde op behandeling 

met vitamine B1. Deze trage en mindere respons op behandeling wordt beschreven voor zwavel-

geïnduceerde-PEM (radostits et al., 2007).  

 

iii. Loodintoxicatie 

 

Acute loodvergiftiging leidt vaak tot corticale neuronale necrose. De aandoening treft meestal 

meerdere dieren van de groep en gestegen bloed- of weefselconcentraties (lever en nier) kunnen de 

diagnose vormen. Behandeling van lood encephalopathie met thiamine bleek gunstige resultaten te 

geven. Thiamine voorkomt namelijk weefselaccumulatie van lood waardoor symptomen en sterfte 

vermeden worden (Bratton et al., 1981; Gould, 1998). Loodintoxicatie komt dus voornamelijk bij 

meerdere dieren uit de groep voor, in tegenstelling tot dit individuele geval uit de casus. De anamnese 

van het dier bracht ook geen belangrijke loodbronnen aan het licht waarmee het dier contact kon 

gehad hebben zoals; benzine, verf, insecticiden, herbiciden, …(Cebra en Cebra, 2004). 

 

iv. Waterdeprivatie – zoutintoxicatie 

 

Sommige uitbraken van PEM zijn gekenmerkt door een specifieke anamnese van watertekort door vb. 

managementsfouten of bevroren water. Zoutintoxicatie als oorzaak van polioencephalomalacie kan 

aangetoond worden door het bepalen van natrium gehalten in het cerebrospinaalvocht en het serum 

(Radostits, 2007; Smith, 2008). De aangetaste geit had voldoende water ter beschikking. Bovendien 

zou PEM geïnduceerd door watertekort tot nu toe enkel beschreven zijn bij runderen. Extrapolatie 

naar geiten is mogelijk maar werd nog nooit met zekerheid aangetoond. 

 

b. SYMPTOMEN 

 

De ziekte kan subklinisch voorkomen. De dieren nemen dan minder voeder op waardoor ze gewicht 

verliezen. Dit leidt uiteraard tot slechte economische groeiresultaten (Rammell en Hill, 1986).  

De klinische aandoening start bij geiten meestal met een periode van excitatie gevolgd door sufheid, 

depressie, anorexie en lichte desoriëntatie tot ataxie (Loew et al., 1969; Colontino en Bulmer, 1977; 



   

Andrews et al., 1992; Gholami et al., 2003; Leite-Browning, 2008; Smith, 2008). Sufheid en anorexie 

konden opgemerkt worden bij de geit uit deze bespreking. Tijdelijke tot permanente centrale blindheid 

kan ontstaan. Dit betekent dat de oorzaak voor het blind zijn moet gezocht worden ter hoogte van de 

grote hersenen, in dit geval meer specifiek op niveau van de visuele cortex. Deze corticale blindheid 

kan gediagnosticeerd worden door het voorkomen van positieve pupilreflexen in combinatie met 

negatieve dreigreflexen. De laesies moeten dus ter hoogte van de grote hersenen gezocht worden 

(Blood, 1960; Leite-Browning, 2008; Smith, 2008, Mayhew, 2009).  

Het aantal hartslagen per minuut en de ademhalingfrequentie zijn meestal versneld. Over de rectale 

temperatuur bestaan uiteenlopende beschrijvingen. Volgens Blood (1960) en Smith (2008) is de 

rectale temperatuur binnen de normale grenzen (38-39°C). Andere onderzoekers duiden op een 

gestegen temperatuur (Leite-Browning, 2008; Himsworth, 2008). Deze stijging zou te wijten kunnen 

zijn aan het overmatige spiergebruik bij tremoren en eventuele convulsies in latere stadia van de 

aandoening (Smith, 2008). Hoewel onze geit slechts sporadisch lichte tremoren vertoonde, had ze 

toch enkele dagen koorts. Daarom werd ook rekening gehouden met mogelijks een bacteriële 

meningitis, de belangrijkste differentiaal diagnose. De witte bloedcellentelling in het bloed was echter 

niet voldoende gestegen om deze aandoening te staven.  

Een periode van diarree gaat soms de symptomen vooraf (Andrews et al., 1992; Smith, 2008). De 

pensmotiliteit is over het algemeen normaal. Tijdens deze eerste fase speekselen de dieren ook vaak, 

gepaard met loos kauwen of tandenknarsen (Colontino en Bulmer, 1977; Gholami et al., 2003; Leite-

Browning, 2008; Smith, 2008). Headpressing kan tevens opgemerkt worden. Zoals op figuur 1 kan 

gezien worden, deed de geit regelmatig aan headpressing. Ook het tandenknarsen was een vast 

gegeven.  

Bij meer gevorderde gevallen, dan de geit uit deze casus, vertoont het dier periodieke musculaire 

tremoren die later kunnen leiden tot klonische convulsies, opisthotonus, coma en eventueel sterfte 

(Blood, 1960; Loneragan et al., 1998; Mobini, 1999; Leite-Browning, 2008; Smith, 2008). 

Wanneer de polioencephalomalacie veroorzaakt wordt door een zwavelintoxicatie, kan men volgens 

Hamlen et al. (1993) naast neurologische symptomen vachtveranderingen waarnemen. De affiniteit 

van zwavel voor koper is namelijk hoger dan voor elk ander kation en de oplosbaarheid van het 

kopersulfide is extreem laag. Dit zorgt voor een daling van het kopergehalte waardoor op termijn de 

vacht droog en gedepigmenteerd kan worden. 

 

c. DIAGNOSE 

 

Klinisch kan men aan de hand van de neurologische symptomen (suf, centrale blindheid en 

aantasting van de motorische banen) het probleem lokaliseren ter hoogte van het centrale 

zenuwstelsel en meer specifiek ter hoogte van de grote hersenen (Himsworth, 2008). Bij onze geit 

hebben we inderdaad met behulp van het klinische beeld het letsel cerebraal gelokaliseerd.  

Tijdens de anamnese kan gevraagd worden naar het algemene management van de geiten (Leite-

Browning, 2008). In deze casus treedt bijvoorbeeld het geven brood en geitenkorrel naar voren 



   

aangezien excessieve hoeveelheden kunnen leiden tot verstoring van het pensmilieu en het ontstaan 

van thiaminasen. 

De ziekte wordt vaak bevestigd door een diagnostische behandeling met thiamine hydrochloride en 

het doorvoeren van een dieetverandering. Dit zijn de belangrijkste diagnostische methoden (Cebra 

en Cebra, 2004; Mayhew, 2009)! Behandeling met vitamine B1 leidde in de hierboven besproken 

casus eveneens tot de definitieve diagnose van thiaminetekort.  

Polioencepahlomalacie kan vermoed worden aan de hand van macroscopisch pathologisch 

onderzoek. Histologische en microscopische bevindingen samen met fluorescentie van de 

weefselcoupe zorgen echter voor een definitieve bevestiging van de diagnose (zie pathologie en 

histologie) (Cebra en Cebra, 2004; Smith, 2008). Het aangetaste dier van deze casus overleed thuis 

een week na het verlaten van de kliniek. Ze werd echter niet voor lijkschouwing aangeboden.  

Thiaminedeficiëntie wordt bij mensen, honden en katten aangetoond aan de hand van MRI 

(magnetische resonantie imaging). Tsuka et al. (2008) stelden de diagnose van PEM aan de hand van 

MRI bij een aangetast kalf en verwachtten dat deze diagnosetechniek in de toekomst een belangrijke 

rol zou spelen bij routine onderzoek (fig. 7). Bij dit dier (en de meerderheid van de herkauwers die op 

de kliniek worden aangeboden) is dit echter economisch geen haalbare kaart.  

 

A   B   

Fig. 7. (A) Dorsale magnetische resonantie image van de hersenen van een kalf. Zowel in de linker als 

rechter hersenhelft kan een laminair symmetrisch patroon opgemerkt worden ter hoogte van de grote 

hersenen. (B) Sagittale magnetische resonantie image van de hersenen van een kalf. Een laminair 

hyperintens patroon kan ook hier opgemerkt worden op dezelfde plaats in de grote hersenen, vooral 

ter hoogte van de grijze massa. Uit Tsuka et al. (2008).  

 

Gedaalde thiamine concentraties kunnen bepaald worden in bloed of weefsels van aangetaste 

herkauwers. Bij de geit varieert het thiaminegehalte van het bloed tussen 72 en 178 nanomol per liter 

(nmol/l). Thiamineconcentraties lager dan 40 nmol/l wijzen op een tekort aan vitamine B1 (Rammell 

and Hill, 1988). Deze testen zijn echter niet alom beschikbaar en deficiëntie secundair aan anorexie 

kan optreden. Een thiaminedeficiëntie is dus moeilijk aan te tonen en zal bij enkele etiologiën zelfs niet 

aanwezig zijn (thiamine-analogen, zwavelintoxicatie, …) (Cebra en Cebra, 2004). De plasma glucose 

en pyruvaat gehalten kunnen gestegen zijn omdat thiamine een cofactor is voor pyruvaat kinase. Dit 

enzyme katalyseert namelijk de opname van pyruvaat in de Krebscyclus. Thiaminedeficiëntie inhibeert 



   

dus het koolhydraat metabolisme. Jammer genoeg zijn deze bloedwaarden niet specifiek genoeg voor 

het stellen van een diagnose (Rammell en Hill, 1986; Cebra en Cebra, 2004). Een alternatieve 

methode voor het evalueren van de thiaminestatus is het bepalen van de erythrocyte transketolase 

activiteit. Transketolase katalyseert een belangrijke stap in de pentose fosfaat pathway. De test wordt 

het pyrofosfaat-thiamine-effect genoemd en vergelijkt de activiteit van de actieve (holoenzyme) en 

inactieve (apoenzyme) vorm van het enzyme met de activiteit van de twee vormen na additie van 

thiamine. Een stijging in activiteit van de twee vormen na toevoeging van thiamine is suggestief voor 

een thiaminedeficiëntie. Bovendien heeft deze test het voordeel dat er controlestalen genomen 

kunnen worden wat intra- en interspecies verschillen wegneemt (Andrews et al., 1992; Smith, 2008). 

Ten slotte kan ook het thiaminase gehalte in de pens en faeces van het dier bepaald worden. Maar 

ook deze test ter bepaling van de thiaminestatus van het dier kan in vraag gesteld worden (Smith, 

2008).  

De totale en differentiële leucocyt tellingen kunnen een zeer milde stressreactie aantonen. Dit is een 

handig criterium om te differentiëren met meningoencephalotiden ten gevolge van bacteriële infecties 

(Radostits et al., 2007). Indien deze geit een meningitis had, zou de leucocytentelling boven de 

referentiewaarden uitkomen. In dit geval was het resultaat van de telling aan de hoge kant maar nog 

binnen de referentiewaarden.  

De druk ter hoogte van het cerebrospinaal vocht (CSV) is duidelijk gestegen. Het eiwitgehalte van 

het CSV kan normaal tot gestegen zijn. Tevens is er pleocytose in het CSV met als dominerende 

celtypes monocyten en fagocyten (Cebra en Cebra, 2004; Radostits et al., 2007; Mayhew, 2009). 

Omwille van het anesthesie – en punctierisico bij geiten werd hier geen hoge punctie ter collectie van 

cerebrospinaal vocht uitgevoerd.  

In elektrofysiologische experimenten tonen de late pieken van de visueel opgewekte potentialen 

een normale latentie maar een gedaalde amplitude. Dit houdt in dat het aantal neuronen dat in staat is 

te reageren op visuele stimulatie gedaald is. Daarnaast wordt een algemeen gedaalde activiteit ter 

hoogte van de hersenen waargenomen, wat overeenkomt met een diffuus aanwezige necrose (Smith, 

2008).  

Zoals hoger vermeld, kunnen loodconcentraties in verband met een vermoedelijke loodintoxicatie 

bepaald worden in bloed, lever en nier. Natriumgehalten kunnen dan weer gemeten worden in CSV 

of serum indien een te hoge zoutopname vermoed wordt (Haydock, 2003). 

Amprolium werd gedetecteerd in de hersenen van herkauwers met een amprolium geïnduceerde 

PEM, maar deze test is niet commerciël beschikbaar (Cebra en Cebra, 2004).  

Wanneer een zwavelvergiftiging vermoed wordt, dient zeker het zwavelgehalte van de voedsel – en 

waterbronnen geëvalueerd te worden (Cebra en Cebra, 2004; Smith, 2008). Tevens kan de 

hoeveelheid waterstof sulfide gas in de pens een handige aanwijzing vormen. Dit dient bepaald te 

worden op niet klinisch aangetaste kuddegenoten omdat anorexie bij de zieke dieren zorgt voor een 

daling van het penssulfide. Het pensstaal wordt aan de hand van een snelle en minimaal invasieve 

ruminocentese genomen ter hoogte van de paralumbaire fossa. Een lange 18-gauge spinale naald 

wordt met een stillet tot in de pens geleid. De naald wordt dan bevestigd aan een waterstof sulfide 



   

detectietube. Een H2S gehalte hoger dan 1000 ppm is suggestief voor een toxicose (Loneragan et al., 

1998; Cebra en Cebra, 2004; Radostits et al., 2007; Smith, 2008).  

 

d. PATHOLOGIE EN HISTOLOGIE 

 

Zoals eerder vermeld werd de geit niet ter lijkschouwing aangeboden en was een definitieve 

pathologische diagnose bijgevolg niet mogelijk.  

Postmortembevindingen geven een beeld van acuut cerebraal oedeem weer. De hersenen zijn 

gezwollen, bleek en vergroot. De cerebrale gyri zijn verwijd en afgevlakt. Wanneer de hersenzwelling 

aanhoudt, kunnen de occipitale hersenlobben onder het tentorium cerebelli duiken en het cerebellum 

kan doorheen het foramen magnum gedrukt worden (Loneragan et al., 1998; Haydock, 2003; Leite-

Browniing, 2008). Het benig cranium beperkt dus langs alle zijden de gezwollen hersenen waardoor 

deze gevoelig worden voor druknecrose (Cebra en Cebra, 2004). Tevens kan het gegeneraliseerde 

hersenoedeem de cerebrale circulatie belemmeren zodat de terminale uiteinden van de lokale arteries 

ischemische necrose ondergaan (Andrews et al., 1992).  

 

 

Een dwarsdoorsnede van de aangetaste hersenen toont, onder langdurige ultraviolette belichting (365 

nm), een typische blauw-witte fluorescentie net onder de meningen ter hoogte van de cortex (fig. 9). 

Dit zijn necrotische zones als gevolg van de volumetoename van de hersenen. De fluorescentie is te 

wijten aan de aanwezigheid van lipofuscine, een bruin pigment dat zich opstapelt in lipofagen ter 

plaatse. Macroscopisch kan op deze plaatsen een geelachtige verkleuring waargenomen worden (fig. 

8). De fluorescentiemethode kan gebruikt worden als diagnostisch hulpmiddel aangezien er slechts 

een klein percentage vals negatieve resultaten zijn (Manktelow en Reid, 1962; Rammell en Hill, 1968; 

Gould, 1998; Cebra en Cebra, 2004; Radostits et al., 2007; Ader, 2009). Op doorsnede worden dus 

Fig. 8. De foto toont een dwarsdoorsnede 

van de hersenen van een jonge stier met 

PEM. Grote delen van de grijze substantie 

van de cerebrale cortex verkleuren geel 

ten gevolge van de druknecrose (uit Ader, 

2009).  

Fig. 9. Dezelfde hersencoupe wordt 

dan belicht met ultraviolette straling 

zodat de necrotische hersendelen 

fluoresceren. De fluorescentie is 

karakteristiek voor de aandoening 

polioencephalomalacie (uit Ader, 

2009).  



   

multifocale tot lineaire necrotische zones opgemerkt in de cortex. De aangetaste grijze massa kan 

tevens makkelijk gescheiden worden van de witte massa van het cerebrum (Blood, 1960; Andrews et 

al., 1992).  

Autopsie van geiten een aantal maanden na klinisch herstel, toont een atrofie van het cerebrum 

gecombineerd met het ontstaan van submeningeale corticale cysten (Smith, 2008).  

Microscopisch tonen de cellen hydropische veranderingen en nucleaire pycnose met een homogeen 

eosinofiel cytoplasma. Deze veranderingen evolueren in een laminaire necrose die de contouren van 

de gyri volgt. (Andrews et al., 1992; Loneragan et al., 1998; Todd en Butterworth, 1999; Gholami et al., 

2003; Haydock, 2003; Himsworth, 2008). 

 

e. BEHANDELING 

 

Patiënten met PEM worden initieel behandeld met thiamine hydrochloride (10 mg/kg) intraveneus. De 

geit uit deze casus werd inderdaad dagelijks met deze dosis intraveneus behandeld. Dezelfde dosis 

dient elke drie uur herhaald te worden voor een totaal van vijf behandelingen. Alternatief kan men het 

dier elke 4-6 uur een dosis toedienen tot verbetering waarneembaar is (Leite-Browning, 2008). De 

daaropvolgende toedieningen kunnen dan intramusculair of subcutaan plaatsvinden (Cebra en Cebra, 

2004). Een groot deel van het thiamine wordt in het lichaam vlug uitgescheiden. Het vitamine B1 

gehalte van het bloed bereikt opnieuw het oorspronkelijke niveau in minder dan drie uur na toediening 

(Rammell en Hill, 1986). Wanneer de aandoening wordt gediagnosticeerd enkele uren na het ontstaan 

van de symptomen, zal er 1-6 uur na initiële therapie een gunstige respons op te merken zijn en kan 

volledig klinisch herstel voorkomen in minder dan 24 uur. De respons op therapie is echter afhankelijk 

van de etiologie van de PEM en van de uitgebreidheid van de hersenlaesies (Radostits et al., 2007; 

Leite-Browning; 2008, Smith, 2008). Wanneer de genezing trager verloopt, zal het dier op het verloop 

van enkele dagen gradueel verbeteren qua zicht en bewustzijn. Rond de derde dag na behandeling 

zal het dier dan gewoonlijk opnieuw beginnen eten en drinken. Indien de symptomen erg laat worden 

opgemerkt, zal het dier echter nooit volledig herstellen (Leite-Browning, 2008). De geit uit deze casus 

at pas opnieuw na zes dagen, daarvoor enkel kleine beetjes op nadrukkelijk aanbieden. De hele 

hospitalisatieperiode (ongeveer zes weken) bleef de geit echter weinig eetlust hebben. De zevende 

dag van de behandeling had de geit terug een positieve dreigreflex. Haar zicht keerde uiteindelijk 

gedeeltelijk terug waardoor de geit enkel op korte afstand scherp zag. Nevenreacties tijdens de 

intraveneuze toediening zijn eveneens beschreven, zelfs met acute dood tot gevolg. Verdunning in 

isotone oplossing en trage administratie kunnen het risico op zulke reacties verminderen (Cebra en 

Cebra, 2004; Smith, 2008). 

Bij vermoedelijke aanwezigheid van thiaminases in het maagdarmkanaal, is het aangewezen 1 gram 

thiamine hydrochloride per oraal toe te dienen als een drench. De thiamine derivaten die voor oraal 

gebruik aangewend worden dienen vetoplosbaar te zijn en resistent aan thiaminases. Het thiamine 

disulfide of propyldisulfide zijn voorbeelden van zulke derivate stoffen die naast therapeutische 

doeleinden ook profylactisch toegediend kunnen worden (Rammell and Hill, 1986; Radostits et al., 

2007).   



   

Administratie van een éénmalige hoge dosis corticosteroïden (dexamethasone ®) of diuretica 

(mannitol ®, furosemide ®) is aanbevolen om oedeem en ontsteking van de hersenen te milderen 

(Cebra en Cebra, 2004; Smith, 2008). Eventuele convulsies kunnen gecontroleerd worden met 

barbituraten (Smith, 2008). 

Het dieet van de dieren moet aangepast worden en moet op zijn minst 50% ruwvoeder bevatten. 

Tevens kan thiamine aan het rantsoen toegevoegd worden (50 mg/kg voor 2-3 weken) (Radostits et 

al., 2007).  

In geval van een zwavelintoxicatie kan thiamine hydrochloride de klinisch zieke dieren niet herstellen 

maar supplementatie van vitamine B1 op een hoog zwaveldieet voorkomt nieuwe dieren met 

symptomen en vermijdt evolutie van de symptomen bij zieke geiten (Low et al., 1996; Mayhew, 2009). 

Verder bestaat er (nog) geen specifieke behandeling voor PEM geïnduceerd door zwavel (Radostits et 

al., 2007).  

 

f. PROGNOSE 

 

De prognose is ongunstig voor acuut aangetaste geiten of dieren in een vergevorderd stadium. 

Overlevenden kunnen irreversiebele atrofie van het corticale cerebrum vertonen. Op grote bedrijven 

worden de dieren dan meestal opgeruimd omwille van slechte productie, anorexie, ataxie of 

permanente blindheid. Vaak vertonen de dieren nog weken tot maanden na herstel een verminderd 

bewustzijn (Smith, 2008). Het dier uit deze casus was ook nog meerdere weken na behandeling 

depressief en minder alert. Waarschijnlijk was ze ook nog steeds (gedeeltelijk) blind. Uiteindelijk is de 

geit thuis gestorven.  

 

g. PREVENTIE EN CONTROLE 

 

De allerbeste preventieve maatregel is een trage adaptatie (2 weken) aan hoge energiediëten. Een 

normale pensfermentatie zorgt namelijk voor een adequate productie vluchtige vetzuren, welke de 

groei van thiamine producerende organismen promoten (Cebra en Cebra, 2004). Tevens is het 

aangewezen het aandeel geconcentreerde voeders te doen dalen ten opzichte van het aandeel goede 

kwaliteit ruwvoeders (Leite-Browning, 2008). Het voeder en drinkwater wordt best routinematig 

gecontroleerd op een te hoog zwavelgehalte zodat men indien nodig op tijd aanpassingen kan 

doorvoeren (Cebra en Cebra, 2004; Leite-Browning, 2008; Smith, 2008). Indien het probleem blijft 

aanhouden in de kudde kan thiaminesupplementatie overwogen worden. Smith (2008) daarentegen, 

beweert dat dit weinig effect heeft bij het voorkomen van uitbraken. Deze supplementatie gebeurt best 

met de minder wateroplosbare derivaten van vitamine B1 (Brent and Bartley, 1984; Cebra en Cebra, 

2004; Leite-Browning, 2008). In dit geval werd de eigenaar aangeraden een zo evenwichtig mogelijk 

voeder samen te stellen zodat er opnieuw een goede balans bestaan tussen ruwvoeder en 

krachtvoeder. Tevens is het mogelijk de weide te controleren op planten die mogelijks thiaminasen 

produceren.  
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verantwoordelijk voor behandelingen en eventuele doseringen die in deze studie geciteerd en 

beschreven zijn. 
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SAMENVATTING 

 

 

Eind juli 2009 werd een bedrijfsbezoek verricht op een melkveebedrijf met uiergezondheidsproblemen. 

De veehouder kampte sinds enige tijd met een aanhoudend verhoogd tankmelkcelgetal. De 

bedrijfsvoering en melkgegevens werden tijdens het bezoek aan het bedrijf grondig besproken en 

geëvalueerd. Hieruit bleek dat het hoge celgetal te wijten was aan de aanwezigheid van vele 

chronische en subklinische uierinfecties. Er werd aangeraden voortaan de koeien, op basis van een 

aantal koe-, kwartier- en pathogeenfactoren, met een goede kans op genezing te selecteren en enkel 

deze dieren te behandelen. Zo zouden de bestaande subklinische uierinfecties volgens een vooraf 

bepaald behandelingsprotocol op een kordate en vlugge manier aangepakt kunnen worden. Verder 

werd advies gegeven in verband met de melktechniek, de hygiëne en het bedrijfsmanagement om 

nieuwe infecties van de kwartieren te voorkomen.  

Staphylococcus aureus is een mogelijke oorzaak van subklinische mastitisgevallen op het bedrijf. Het 

is een koegebonden bacterie die vaak tijdens het melken overgedragen wordt van koe tot koe. Zowel 

immuniteitsmechanismen als behandeling van het dier slagen er vaak niet in de infectie te overwinnen 

waardoor de kiem persisteert in het uierweefsel. Bij koeien met een hoog celgetal is het dus belangrijk 

melkmonsters te nemen van alle kwartieren. De koeien geïnfecteerd met Staphylococcus aureus 

zullen al dan niet in aanmerking komen voor behandeling aan de hand van enkele factoren. Pariteit, 

lactatiestadium, celgetal, kwartierlocatie, aantal geïnfecteerde kwartieren en duur van de infectie zijn 

hierbij de voornaamste parameters. 

Allereerst zal dus de algemene situatie en werking van het melkveebedrijf geschetst worden, gevolgd 

door een bespreking van de specifieke uiergezondheidsproblemen op het bedrijf in de periode van het 

bedrijfsbezoek. De verstrekte adviezen aan de veehouder en de evolutie van de uiergezondheid na 

het bedrijfsbezoek ronden het eerste deel van de casus af. Het tweede, meer theoretische, deel 

handelt over Staphylococcus aureus als veel voorkomende oorzaak van subklinische mastitis. 

Achtereenvolgens worden de pathogenese, de virulentie - en risicofactoren van uierinfecties met deze 

bacterie besproken. Ten slotte wordt aandacht besteed aan de aanpak en controle van koeien en 

bedrijven geïnfecteerd met Staphylococcus aureus. 

 



 

I. INLEIDING 

 

 

Mastitis is een ontsteking van het uierweefsel ontstaan door een bepaalde stressfactor die inwerkt op 

de uier. De meest voorkomende en economisch gezien de voornaamste oorzaken van zulke 

uierontstekingen zijn van microbiële aard. Het is een zeer complexe ziekte qua oorzaken, intensiteit, 

duur, immuniteit, therapie en eradicatie (Jain, 1979; Schrick et al., 2001).  

Elke mastitis start met de penetratie van pathogene bacteriën doorheen het tepelkanaal tot in de uier. 

Indien in de uier een ideaal milieu aanwezig is voor overleving en vermenigvuldiging van de indringers, 

zal door bacteriële groei en vermeerdering het uierweefsel geïrriteerd en ontstoken raken. De klinische 

symptomen van een mastitis (roodheid, zwelling, pijn, warmte van de uier) ontstaan dan zowel door de 

vermeerdering van de pathogenen in het uierweefsel als door de gastheerrespons op invasie van de 

uier. Een mastitis kan echter ook subklinisch zijn. Er worden geen symptomen waargenomen en de 

melk ziet er evenzeer normaal uit. Toch is het celgetal gestegen en de melkproductie gedaald (Jain, 

1979; Schrick et al., 2001; Schreiner and Ruegg, 2003).  

Subklinische infecties hebben echter een grote economische impact door daling van de melkproductie. 

Vele melkveehouders onderschatten vaak dit verlies door ongerealiseerde melkproductie te wijten aan 

subklinische uierinfecties. De veehouders maken zich vaak grotere zorgen om ziekten die duidelijk 

zichtbaar zijn hoewel deze vaak minder ernstige gevolgen hebben en van kortere duur zijn. 

Daarenboven zijn subklinische geïnfecteerde koeien een constante besmettingsbron voor andere 

dieren van de kudde, waardoor vaak nog meer productieverliezen en behandelingskosten gecreëerd 

worden (Brosser, 1979).  

Mastitis is dus een dure aangelegenheid voor de veehouder. Het is van algemeen belang nieuwe 

infecties van de uier te voorkomen door een goede hygiëne, strikte melkgewoonten en een goed 

bedrijfsmanagement. Bestaande, zowel klinische als subklinische infecties, dienen vervolgens zo vlug 

mogelijk behandeld te worden zodat ze in duur beperkt worden. Hierdoor wordt de kans kleiner dat 

andere kwartieren aangetast worden en kan de vicieuze cirkel van infecties doorbroken worden 

(Swinkels et al., 2005).  



 

II. CASUSBESREKING 

 

 

a. DE BEDRIJFSSITUATIE 

 

Eind juli 2009 werd een bedrijfsbezoek verricht op een melkveebedrijf in Diepenbeek in verband met 

uiergezondheidsproblemen en hoge celgetalmetingen.  

Op dat moment waren er 70 lacterende zwartbonte dieren van het Holstein-Friesian ras op het bedrijf 

aanwezig. Droogstaande en lacterende koeien stonden samen, weliswaar afgezonderd van elkaar, in 

een goed geventileerde, lichte ligboxenstal. De koeien waren doorgaans behoorlijk vuil en vertoonden 

vaak een besmeurde achterhand. Tevens waren er ligplaatsen tekort in relatie tot het aantal dieren 

aanwezig in de stal. De hoogdrachtige koeien kalfden in de ligboxenstal aangezien er geen aparte 

afkalfstal voorhanden was.  

De veehouder had een jaarlijks quotum van 600.000 liter melk. De koeien werden gemolken in een 

melkstal die bestond uit een 2 x 6 visgraat met automatische afname. De melkmachine werd jaarlijks 

statisch doorgemeten en de tepelvoeringen werden ook jaarlijks vervangen. De laatste dynamische 

meting dateerde van augustus 2008.  

Twee personen molken de koeien en hanteerden dezelfde melktechniek. De spenen werden 

voorbehandeld met één droge doek per koe die na het melken gewassen werd op hoge temperatuur. 

Het voorstralen gebeurde op de grond. De 60-secondenregel werd steevast gerespecteerd en er werd 

gemolken met handschoenen. Na het melken werden de spenen gedipt met een contactdip. De 

koeien hadden de mogelijkheid kort na de melkbeurt te gaan liggen in de ligboxen.  

De dieren gingen de droogstand in (voor een periode van zes tot acht weken) met Cobactan DC® 

(van de firma Intervet met cefquinone als actief bestanddeel) en Orbeseal® (van de firma Pfizer met 

bismuth subnitraat als actief bestanddeel) in elk kwartier. Wanneer de dieren een hoog celgetal 

vertoonden op het einde van de lactatie, werden ze bij het droogzetten nog extra intramusculair 

behandeld met Captalin® (van het bedrijf Merial Belgium en het product bevat spiramycine als 

hoofdbestanddeel). Koeien met tekenen van een klinische uierontsteking kregen Ubrolexin® (bevat 

cefalexine en kanamycine en is van de firma Boehringer-Ingelheim) in het aangetaste kwartier 

éénmaal daags voor een periode van vijf dagen. Recentelijk werden meerdere subklinische 

geïnfecteerde koeien geselecteerd op basis van het celgetal en werden ze in alle vier de kwartieren 

behandeld. De resultaten hiervan waren wisselvallend; sommigen leken genezen, de meerderheid 

bleef echter een hoog celgetal vertonen.  

De Boviene virale diarree status van het bedrijf was onbekend en er werden nooit dieren aangekocht. 

 

 

b. PROBLEMEN MET DE UIERGEZONDHEID OP HET BEDRIJF 

 

De laatste MPR (melkproductieregistratie) gegevens gaven een tankmelkcelgetal aan van 331.000 

cellen/ml (milliliter) aan. Zesenveertig procent van het totale aantal lacterende koeien bevond zich met 



 

hun individueel celgetal boven de grens van 250.000 cellen/ml voor koeien en 150.000 cellen/ml voor 

vaarzen en tien procent vertoonde een nieuw verhoogd celgetal aangezien hun celgetal de vorige 

metingen onder deze grens bleef. De veehouder schatte dat op jaarbasis minder dan vier procent van 

de koeien een klinische mastitis had. Koeien met aanslepende uier – of speenproblemen, zoals 

chronisch geïnfecteerde melkklieren, werden niet opgeruimd. 

De veehouder wenste een bezoek aan het bedrijf en een analyse van de uiergezondheidsgegevens 

naar aanleiding van het hoge tankmelkcelgetal. Deze parameter bleek al sinds een Bauwtong uitbraak 

in 2007 aanhoudend sterk verhoogd. De veehouder gaf aan dat een verhoogd celgetal vooral 

voorkomt bij oudere koeien (meer dan drie kalveren voortgebracht) en dan voornamelijk in de tweede 

helft van de lactatie. Nochtans moet er ook aandacht besteedt worden aan mastitis bij vaarzen 

aangezien hun celgetal 307.000 cellen/ml bedroeg. Dit was dus ook sterk verhoogd. Klinische mastitis 

kwam weinig voor, dus het probleem met hoge celgetallen is te wijten aan de aanwezigheid van 

subklinische geïnfecteerde kwartieren en koeien.  

 

 

c. VERSTREKTE ADVIEZEN AAN DE MELKVEEHOUDER 

 

Verscheidene adviezen worden gegeven om de melktechniek en het management van de 

uiergezondheid op het bedrijf op punt te stellen. De aanpak van een uiergezondheidsprobleem op een 

bedrijf gebeurt aan de hand van twee vooropgestelde doelen. Ten eerste dienen bestaande infecties, 

in dit geval de vele subklinische mastitiskoeien, aangepakt te worden. Vervolgens is het noodzakelijk 

nieuwe infecties te voorkomen. Zonder deze preventiemaatregelen zal na verloop van tijd het 

probleem met de uiergezondheid op een bedrijf zich herhalen.  

 

De reeds aanwezige infecties, zowel klinisch als subklinisch, dienen aangepakt te worden zodat de 

infectiedruk duidelijk daalt en de preventie van nieuwe infecties makkelijker wordt. Het hoge celgetal 

dient dus aangepakt te worden aangezien dit wijst op de aanwezigheid van vele koeien met een 

subklinische mastitis. Allereerst dient men de uiergezondheidsmodule ‘koe-attenties’ aan te vragen bij 

de melkproductieregistratie. De koeien met een nieuw verhoogd of een verhoogd celgetal die in 

aanmerking komen om bemonsterd te worden, worden in deze attenties aangeduid met BO 

(bacteriologisch onderzoek). Aan de hand van deze maandelijkse uiergezondheidsattenties dient de 

veehouder van alle BO-koeien elk kwartier te bemonsteren. Indien uit de melkmonsters geen 

mastitispathogeen kan gekweekt worden, dient deze koe best opnieuw bemonsterd te worden. Het 

hoge celgetal kan ook te wijten zijn aan een infectie met minor pathogenen, zoals coagulase 

negatieve Staphylokokken en Corynebacterium bovis. Deze ontstekingen zullen spontaan genezen, 

vooral tijdens de droogstand, en er hoeft dan ook geen behandeling ingesteld te worden. Moeilijker 

wordt het wanneer de koeien geïnfecteerd zijn met een major pathogeen en de keuze gemaakt moet 

worden tussen opruimen of behandelen van het dier. Verschillende factoren kunnen deze keuze 

sturen en beïnvloeden. Zo is het zeer belangrijk te weten welk agens de ontsteking veroorzaakt. Een 

infectie met Staphylococcus aureus bijvoorbeeld, wijst onmiddellijk op een slechte prognose. Ook het 



 

antibiogram is veelzeggend. Multiresistente kiemen zijn uiteraard moeilijker te bestrijden. Indien bij 

een koe meerdere kwartieren aangetast zijn, zal het dier waarschijnlijk ook niet in aanmerking komen 

voor behandeling. Voorkwartieren hebben weliswaar een betere genezingskans dan achterkwartieren. 

De leeftijd van het dier en het aantal dagen in lactatie kunnen ook het al of niet succesvol behandelen 

in grote mate bepalen. Oudere dieren hebben minder kans op volledig herstel van een subklinische 

infectie. En natuurlijk is het belangrijk te weten in welke mate het celgetal gestegen is en hoeveel 

metingen dit hoge celgetal al waargenomen wordt. Hoe langer de subklinische infectie aanwezig is, 

hoe moeilijker het wordt de kiem te elimineren uit het klierweefsel. Dat de keuze tussen behandelen of 

opruimen bepaald wordt door deze besproken factoren, zal aangetoond worden in de volgende twee 

voorbeelden en verderop bij punt III specifiek besproken worden voor intramammaire infecties met 

Staphylococcus aureus. Aangezien geen gegevens bekend zijn over bemonsteringsresultaten, 

antibiogrammen, het aantal kwartieren en de locatie van de besmette kwartieren, kunnen deze 

factoren niet beoordeeld worden. Enkel het celgetal, de chroniciteit van de infectie, de leeftijd van het 

dier en de lactatieperiode worden hier in rekening gebracht. Koe 8 bevindt zich op dag 257 van haar 

eerste lactatie en werd al zes maal gesignaleerd met een verhoogd celgetal. De melkmeting in juli gaf 

een celgetal van 310.000 cellen/ml hoewel de vorige meting een celgetal gaf onder de grens van 

150.000 cellen/ml voor vaarzen. Aangezien de koe nog jong is en een nieuw verhoogd celgetal heeft, 

wordt aangeraden het dier te bemonsteren. Koe 65 echter zit 292 dagen ver in haar vierde lactatie. 

Tien maal werd haar individueel celgetal verhoogd gesignaleerd met de laatste meting een piek van 

4804.000 cellen/ml. Deze koe is chronisch geïnfecteerd en maakt waarschijnlijk klinische 

opflakkeringen door waardoor ze ziek wordt, andere dieren infecteert en een duidelijke productiedaling 

zal vertonen. Dit dier dient aldus opgeruimd te worden.  

 

Na de aanpak van bestaande klinische en subklinische infecties dient aandacht geschonken te 

worden aan de preventie van nieuwe infecties. Zo lijkt het aangewezen het bedrijf te screenen voor 

Boviene virale diarree virus aan de hand van een jongveevenster. Het virus kan immers de immuniteit 

verzwakken waardoor infecties, door bijvoorbeeld mastitiskiemen, makkelijker kunnen aanslaan. Om 

er zeker van te zijn dat het gestegen aantal subklinische uierontstekingen niet veroorzaakt wordt door 

de melkmachine, wordt de machine best opnieuw doorgemeten doch tijdens het melken (= een 

dynamische meting). De rubberen tepelvoeringen dienen om de 2500 melkbeurten vervangen te 

worden. Dit betekent dat op dit bedrijf ongeveer om de acht maanden nieuwe tepelvoeringen moeten 

geplaatst worden in plaats van jaarlijks. Het is aan te raden de spenen voor te behandelen met één 

papieren doek per koe. Hergebruikte doeken, ook al zijn ze gewassen op hoge temperatuur, 

herbergen nog mogelijke mastitisverwekkers en kunnen dus in staat zijn mastitis over te dragen van 

koe tot koe. Het voorstralen geschiedt beter in een voorstraalbeker in plaats van op de grond om 

verspreiding van kiemen te vermijden. Na het melken worden de dieren idealiter een drie kwartier 

staande gehouden door ze vast te zetten aan het voederhek. Het slotgat heeft dan voldoende tijd om 

te sluiten waardoor er minder omgevingskiemen de uier kunnen binnendringen. Koeien met een 

klinische mastitis of een hoog celgetal worden aangeduid als probleemkoeien. Na het melken van 



 

deze koeien wordt het melkstel best uitgespoeld met heet water (>75°C) waarna de handschoenen 

gereinigd worden met alcohol.  

 

 

d. EVOLUTIE EN EVALUATIE VAN HET BEDRIJFSPROBLEEM 

 

Via de melkproductieregistratiegegevens van het bedrijf kan de situatie in verband met de 

uiergezondheid gevolgd worden. Figuur 1 geeft het verloop van het tankmelkcelgetal op dit bedrijf 

weer van oktober 2008 tot maart 2010. De blauwe lijn vormt de grens van 250.000 cellen/ml. Het 

celgetal bedraagt liefst een waarde lager dan deze grens. In juli 2009 werd het bedrijfsbezoek verricht 

en vertoonde het tankmelkcelgetal een enorme piek tot 589000 cellen per milliliter (Fig. 1). Indien deze 

parameter nog enkele maanden boven de 500000 cellen per milliliter zou blijven, zou de boer zijn 

melk niet meer mogen leveren. Maar de daaropvolgende maanden kan een daling in de 

celgetalmetingen waargenomen worden, waarschijnlijk te wijten aan het opruimen van enkele 

chronisch geïnfecteerde dieren die een groot percentage van het tankmelkcelgetal uitmaakten. De 

piek van december 2009 was voornamelijk te wijten aan oudere koeien volgens de 

melkproductieregistratiegegevens, voornamelijk in de periode van 60 tot 120 dagen na het kalven. Bij 

de volgende meting in januari wordt een duidelijke daling van het celgetal in deze groepen 

waargenomen. De piek van december werd dus met succes gecounterd door het bedrijf.  

 

Het gemiddelde bedrijfscelgetal van oktober 2008 - maart 2010
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Fig. 1. De grafiek toont het algemene celgetal van het bedrijf over een periode van achttien maanden. 

De paarse balkjes geven het celgetal/ml voor de betreffende maand aan. De blauwe lijn staat op 

250000 cellen/ml en is de officiële grenswaarde voor het tankmelkcelgetal.  

 

Daarnaast wordt het aantal dieren met een verhoogd celgetal maandelijks gemonitord via de MPR 

gegevens (Fig. 2). Deze waarde geeft een goed beeld van de aanwezigheid en de doeltreffendheid 

van behandeling van bestaande intramammaire infecties. De blauwe lijn duidt de grenswaarde aan die 

gehouden wordt op 15% van de totale lacterende groep. De rode lijn is de streefwaarde. De 

veehouder heeft tot doel deze waarde te bereiken die vastgelegd is op 10% van de melkgevende 

dieren. Het procent van de koeien met een verhoogd celgetal bereikt in deze periode nooit de 

grenswaarde. Zelfs wanneer het bedrijfscelgetal onder de norm is (periode van september 2009 tot 

ongeveer februari 2010), zijn er nog altijd te veel koeien in lactatie met een te hoog celgetal dan de 

norm van 250000 cellen/ml voor koeien en 150000 cellen/ml voor vaarzen. De verhoging van het 

celgetal was echter in deze periode niet extreem aangezien het bedrijfscelgetal hier dan ook merkbaar 

onder geleden zou hebben.  

 

Procent lacterende koeien met een verhoogd celgetal 
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Fig. 2. Het procent lacterende koeien met een verhoogd celgetal weergegeven in een grafiek voor de 

periode van december 2008 tot maart 2010. De blauwe lijn is de grenswaarde. Procenten boven deze 

lijn worden aangeduid als een negatieve parameter voor de uiergezondheid van het bedrijf. De rode 

lijn is de streefwaarde van 10% van de lacterende dieren. De boer kan deze lijn hanteren als 

referentie voor een ideale situatie.  



 

De koeien met een nieuw verhoogd celgetal zijn deze dieren die bij de vorige meting nog onder de 

grens van 250.000 cellen/ml voor koeien en 150.000 cellen/ml voor vaarzen zaten maar bij de huidige 

meting toch de grens overschrijden (Fig. 3). Figuur 2 met het verhoogde celgetal daarentegen toont 

alle melkgevende dieren boven de norm voor koeien en vaarzen, zowel de nieuw verhoogde als 

degene die al een aantal keer na elkaar boven de norm stegen. De parameter ‘koeien met een nieuw 

verhoogd celgetal’ van figuur 3 schept dan ook een duidelijk beeld van de preventie van nieuwe 

intramammaire infecties op het bedrijf. De rode lijn staat op 8%. Dit betekent dat wanneer deze 

waarde boven de 8% komt, het aantal nieuw verhoogde koeien te hoog is. Het aantal koeien met een 

nieuw verhoogd celgetal schommelt meer dan de in de vorige twee besproken parameters. De trend 

kan geëvalueerd worden en men kan proberen de oorzaak van sterke stijgingen te achterhalen. 

Bijvoorbeeld een periode waarin de melkmachine verkeerd ingesteld was of een tijdelijke 

immuniteitsdaling bij de dieren door ziekte.  

 

Procent van de melkgevende dieren met een nieuw verhoogd celgetal 
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Fig. 3. Weergave van het procent melkgevende koeien en vaarzen die een celgetal vertonen boven de 

norm (250000 cellen/ml voor koeien en 150000 cellen/ml voor vaarzen) vergeleken met de meting van 

een maand eerder. De rode lijn is de streefwaarde van acht procent van het aantal lacterende dieren.  

 

Indien men de figuren 2 en 3 vergelijkt, kan opgemerkt worden dat op beide grafieken piekwaarden 

aangenomen worden in december en februari. Het procent koeien met een verhoogd celgetal wordt 



 

dus voornamelijk gedreven door een verhoging van het aantal koeien met een nieuw verhoogd 

celgetal. De veehouder heeft dus waarschijnlijk na afloop van het bedrijfsbezoek bestaande infecties 

behandeld en/of chronisch geïnfecteerde koeien opgeruimd. Maar het is mogelijk dat de preventie van 

nieuwe infecties nog niet optimaal gebeurt waardoor deze pieken (december en februari) op de 

grafieken waargenomen kunnen worden.  

 

De veehouder werd gecontacteerd via mail voor een evaluatie van het bedrijfsbezoek. De verstrekte 

adviezen vond hij zeer nuttig. Nu de nieuwe stal voor de droogstaande koeien en het jongvee klaar is, 

is het tankmelkcelgetal gedaald wat volgens hem te wijten is aan het verdwijnen van de overbevolking 

in de ligboxenstal. Sinds het bedrijfsbezoek werden een vijftal koeien opgeruimd. De redenen voor 

hun eliminatie werden niet vermeld. Droogstaande koeien worden nog steeds op dezelfde wijze 

drooggezet (zie bedrijfssituatie). In december merkte de veehouder enkele gevallen van klinische 

mastitis die behandeld werden met Ubrolexine® uiertubes in het aangetaste kwartier en Mammyzine® 

(penethamaathydroiodide van de firma Boehringer-Ingelheim) IM voor vijf dagen. Of er subklinische 

uierontstekingen bemonsterd, behandeld of opgeruimd werden, heeft de veehouder niet meegedeeld.  



 

III. Chronische, subklinische intramammaire infecties met Staphylococcus aureus 

 

 

Het tweede deel van deze casus handelt over de pathogenese en virulentiefactoren van 

Staphylococcus aureus, een belangrijke verwekker van subklinische mastitis bij runderen. Ten slotte 

worden de controle en behandeling van subklinische infecties, veroorzaakt door deze kiem, 

aangekaart.  

 

 

a. INLEIDING 

 

Staphylococcus aureus is een gram positieve, facultatief anaërobe en coagulase positieve bacterie. In 

de meeste melkveekuddes komen dieren voor met een intramammaire infectie met Staphylococcus 

aureus, maar de prevalentie en economische impact kunnen sterk variëren tussen de bedrijven. 

Staphylococcus aureus bij melkvee is dan ook verantwoordelijk voor belangrijke economische 

verliezen voor de zuivelindustrie en heeft ernstige gevolgen voor het dierenwelzijn (Sutra en Poutrel, 

1994; Sears en McCarthy, 2003; Shkreta et al., 2004; Smith, 2008; Sampimon et al., 2009).  

De intramammaire infecties zijn voornamelijk chronisch en subklinisch en beïnvloeden de 

melkproductie zowel kwalitatief als kwantitatief. Deze infecties kunnen voor periodieke klinische 

opflakkeringen zorgen maar zijn vooral een mogelijke bron van infectie voor andere dieren of 

kwartieren. Maar ook peracute aantasting van het uierepitheel komt voor, bijna uitsluitend bij schapen 

en geiten, en kan leiden tot gangreen van de kwartieren. Het voorkomen van Staphylococcus aureus 

mastitis wordt beïnvloed door managementsfactoren die de spreiding van pathogenen tussen koeien 

kunnen aanwakkeren en de fysische en biologische barrières van de speenopening kunnen aantasten 

(Jain, 1979; Deluyker et al., 2005; Smith, 2008).  

Staphylococcus aureus is dus in hoofdzaak een koegebonden kiem. De pathogenen leven en 

vermenigvuldigen op en in de uier en worden van koe tot koe overgebracht, voornamelijk via het 

melken. Staphylococcus aureus komt op alle huidoppervlakken van de koe voor maar de voornaamste 

reservoirs voor dit agens zijn de uier – en speenhuid en de melk van geïnfecteerde kwartieren. Ook 

mensen kunnen drager zijn van Staphylococcus aureus. Zelfs onder de meest hygiënische 

omstandigheden kunnen melkers de infectie overdragen van koe toe koe. Het dragen van 

handschoenen en een goede hygiëne zijn dan ook essentieel voor het reduceren van de infecties 

(Jain, 1979; Schukken et al., 1994; Gillespie et al, 2002; Sears en McCarthy, 2003).  

De leukocytose in de melk van aangetaste dieren is niet voldoende om de uierinfectie te counteren 

maar kan er wel voor zorgen dat de bacteriële groei onder controle blijft waardoor de evolutie naar een 

klinische mastitis voorkomen wordt. Bovendien kan het organisme weefsels diep penetreren waardoor 

intramammaire therapie niet steeds succesvol zal zijn om Staphylococcus aureus te eradiceren (Jain, 

1979). Het frequent falen van zowel intramammaire therapie als de immuunrespons om de infectie te 

voorkomen en de kiem te elimineren, laat duidelijk blijken dat mastitis door Staphylococcus aureus 



 

een belangrijke uitdaging is zowel voor melkveehouders als voor dierenartsen (Leitner et al., 2003; 

Brouillette en Malouin, 2005).  

De publieke interesse voor de voedselveiligheid is de laatste jaren bovendien enorm toegenomen. Het 

antibioticumgebruik moet gerechtvaardigd kunnen worden en het voorkomen van residuen in de melk 

moet gereduceerd worden. Dit alles aangezien veelvuldig behandelen met antibiotica mogelijks kan 

leiden tot de intrede van resistente bacteriën in de humane voedselketen. Het gebruik van antibiotica 

moet om die redenen gelimiteerd worden tot gevallen in de welke de genezingskansen na therapie 

voldoende hoog geacht worden (Leitner et al., 2003; Shkreta et al., 2004; Sandgren et al., 2008). 

Daardoor wordt er meer en meer onderzoek gedaan naar nieuwe methoden voor immunisatie van de 

dieren zoals vaccinaties, minerale deficiënties corrigeren of genetische verbetering. Het somatische 

celgetal is een hulpmiddel om te selecteren aan de hand van een uiergezondheidsindex. Het celgetal 

heeft een positieve correlatie met de prevalentie van subklinische intramammaire infecties. Een laag 

celgetal is namelijk op bedrijfsniveau geassocieerd met een goede uiergezondheid.  

Voor het individuele dier kan een te laag celgetal dan weer néfast zijn aangezien men veronderstelt 

dat er dan te weinig afweercellen in de uier aanwezig zijn. Polymorfonucleaire cellen en macrofagen 

maken namelijk een groot deel van de somatische cellen uit. Deze cellen nemen kiemen op om ze af 

te doden en vormen zo ook een barrière tegenover invasie van het uierweefsel. Daarom is het nog 

niet duidelijk of het celgetal best zo laag mogelijk is of dat het beter een kwantitatief en kwalitatief 

optimum kan aannemen. Onderzoekers hebben bovendien aangetoond dat de koeien met de laagste 

celgetallen ook het grootste risico lopen blijvend geïnfecteerd te zijn na een intramammaire 

experimentele infectie (Schukken et al., 1994). Een andere nieuwe aanpak van uierontstekingen is het 

erkennen van risicofactoren voor infectie ter preventie en controle van de ziekte. Deze risicofactoren 

kunnen bepaald worden op koe -, kiem -, kwartier – of bedrijfsniveau en worden geïdentificeerd aan 

de hand van experimentele studies met als ultieme doel preventieve maatregelen te ontwikkelen om 

de spreiding van de kiem te controleren (Schukken et al., 1994; Zadoks et al., 2001).  

 

 

b. VIRULENTIEFACTOREN EN RISICOFACTOREN BIJ HET ONTSTAAN VAN 

INTRAMAMMAIRE INFECTIES MET STAPHYLOCOCCUS AUREUS  

 

Een intramammaire infectie met Staphylococcus aureus kan, net zoals met andere uierpathogenen, 

enkel aanslaan als de bacterie het tepelkanaal kan passeren en het uierweefsel kan invaderen. 

Eenmaal in de uier moet de kiem de defensiemechanismen van de uier overleven en 

vermenigvuldigen tot voldoende aantallen om pathogeen te kunnen zijn (Jain, 1979; Sutra en Poutrel, 

1994)).  

Aangezien een intramammaire infectie altijd ontstaat na passage door het tepelkanaal, is het evident 

dat contaminatie van de speenopening en huid rondom vlugger leidt tot infectie. Vooral laesies ter 

hoogte van de spenen zijn een ideale omgeving voor Staphylokokken om zich in te vermeerderen en 

zich aan vast te hechten. Speenbeschadigingen dienen dus vermeden te worden door de 

melkomstandigheden op punt te stellen. Hierbij is het aangewezen de melkmachine regelmatig te 



 

laten controleren. Vooral het vacuümniveau en de pulsfrequentie kunnen abnormale waarden 

aannemen die belastend zijn voor de spenen. Door een goed onderhoud en nazicht van de 

melkmachine kunnen impacts van mogelijks geïnfecteerde melk voorkomen worden en zullen de 

tepelvoeringen regelmatig vervangen worden zodat scheurtjes en andere schade aan het rubber geen 

aanleiding kunnen geven tot kolonisatie van pathogene kiemen zoals Staphylococcus aureus. Tevens 

is het aangetoond dat het toepassen van strikte hygiënische maatregelen tijdens het melken de 

contaminatie van de spenen beperkt en dus ook aanleiding geeft tot een daling van het aantal nieuwe 

Staphylococcus aureus infecties. De meeste kiemen worden dan ook tijdens het melken overgedragen 

van koe tot koe of naar andere kwartieren van dezelfde koe zoals al eerder besproken. Dit kan 

voorkomen worden door het hanteren van een goede melktechniek zoals het dragen van 

handschoenen die regelmatig gedesinfecteerd worden tijdens het melken en het gebruik van één 

proper papier per koe (Sutra en Poutrel, 1994).  

Vooraleer het uierweefsel kan geïnfecteerd worden, vindt kolonisatie van het tepelkanaal plaats. Het 

normale tepelkanaal heeft thans een aantal eigenschappen om de doorgang van bacteriën te 

bemoeilijken. Zo is de aflijning van het tepelkanaal een verhoornd epitheel dat er door continue 

keratinisatie voor zorgt dat het kanaal gevuld wordt met de afgestoten massa. Bovendien kan dit 

epitheelmateriaal bacteriostatisch zijn voor bepaalde pathogenen. Het tepelkanaal wordt omringd door 

glad spierweefsel waardoor het kanaal goed wordt afgesloten. Maar naarmate de koeien meerdere 

lactatieperiodes doorlopen hebben, zullen al deze natuurlijke barrières afzwakken. Zo worden de 

kanalen langer en meer gedilateerd en verzwakt het omgevende gladde spierweefsel. De incidentie 

van intramammaire infecties zal dan ook stijgen evenredig met de leeftijd van de dieren. Wanneer de 

kiemen er toch in slagen het tepelkanaal te koloniseren, hechten ze zich eerst vast aan het 

verhoornde epitheel van deze doorgang. Van daaruit kunnen de kiemen doordringen tot in de 

tepelsinus. Net na het melken is het tepelkanaal namelijk nog uitgezet door de recente doorstroom 

van melk waardoor de kiemen makkelijker kunnen aanslaan. Maar ook bij verhoogde intramammaire 

druk (bijvoorbeeld net voor het melken), komen de bacteriën in contact met de melk in de uier en de 

tepelsinus (Jain, 1979; Sutra en Poutrel, 1994).  

In de vroege stadia van de kolonisatie zal Staphylococcus aureus zich vasthechten aan de 

uierepitheelcellen om niet meegesleurd te worden tijdens het melken. Deze adhesie is mogelijk door 

de productie van hydrofobe oppervlakteproteïnen op de bacterie, genaamd adhesines. De kiemen 

hechten zich zo vast aan epitheelcellen en eventueel aan onderliggend ontstekingsweefsel wanneer 

het oppervlakkige epitheel kleine beschadigingen vertoont. De mogelijkheid om zich vast te hechten 

verschilt tussen de verschillende Staphylococcus aureus stammen, maar opmerkelijk ook van uier tot 

uier en bijgevolg van koe tot koe. In een later stadium kan de bacterie zich dan hechten aan 

opstijgende vetbolletjes of epitheelcellen van andere delen of lagen van de uier om zich zo te 

verspreiden in het uierweefsel (Jain, 1979; Sutra en Poutrel, 1994; Kerro dego et al., 2002).  

Staphylococcus aureus kan ook allerlei cellen invaderen waar ze in het cytoplasma omsloten worden 

door een membraan. In fagocyten ontsnappen de kiemen dan uit het fagosoom en induceren ze 

apoptose (Kerro dego et al., 2002; Smith, 2008).  



 

Een gezond kwartier bevat eerder lage concentraties aan humorale en cellulaire factoren die de 

bacteriële groei kunnen tegengaan zoals antistoffen, complement en neutrofielen. Ontsteking van de 

uier zorgt voor een stroom van leukocyten en plasma vanuit het bloed doorheen het uierparenchym tot 

in de melk. Dit is afhankelijk van de graad van vasculaire permeabiliteit van de uier, die toeneemt in 

relatie tot de ernst van de mastitis. Wanneer het dier lijdt aan neutropenie, zal de Staphylococcus 

aureus mastitis dan ook een ergere vorm aannemen. Omgekeerd zal de infectie moeilijker aanslaan 

als het somatische celgetal van de melk hoog is. Dit relatief hoge celgetal is dan bijvoorbeeld ontstaan 

door een eerdere infectie met een minor pathogenen en zorgt voor een activatie van het 

immuunsysteem en meer competitie voor bindingsplaatsen op het epitheel. De ingetreden neutrofielen 

fagocyteren de kiemen die dan verder intracellulair worden afgebroken. Opsonisatie gebeurt aan de 

hand van antistoffen, voornamelijk IgG2 bij runderen, die de bacteriën herkenbaar maken voor de 

neutrofielen. De ontstane ontstekingsreactie slaagt er echter niet altijd in de invaderende pathogenen 

volledig te elimineren. Gedeeltelijke controle is mogelijk waardoor de infectie een chronische 

subklinische vorm zal aannemen, in toom gehouden door de defensiemaatregelen van de uier. Het feit 

dat de eliminatie niet volledig gebeurt, kan verklaard worden door de volgende zaken: zo produceert 

Staphylococcus aureus enkele antifagocytotische factoren waardoor de kiem resistenter wordt voor 

fagocytose door neutrofielen. Het proteïne A op de celwand bijvoorbeeld, bindt het Fc gedeelte van de 

antistoffen waardoor de bacterie niet meer door de neutrofiel wordt herkend. Ook hebben sommige 

Staphylokokken een kapsel van polysacchariden om zich heen die opsonisatie verhindert. Doorgaans 

is het gehalte aan opsoniserende antistoffen specifiek voor Staphylococcus aureus behoorlijk laag in 

de melk wat de werking van de neutrofielen belemmert. Tevens daalt de efficiëntie van neutrofielen 

doordat ze caseïne en vetglobules opnemen. De opname en intracellulaire doding van kiemen wordt 

ook verhinderd doordat het oppervlak van de neutrofielen bedekt kan worden door caseïnefracties uit 

de melk. Het feit dat Staphylococcus aureus ook intracellulair kan overleven, zorgt er bovendien voor 

dat ze minder vatbaar zijn voor defensiemechanismen van het lichaam of voor antibiotica (Jain, 1979; 

Sutra en Poutrel, 1994; Lam et al., 1997; Sears en McCarthy, 2003; Smith, 2008).  

De belangrijkste virulentiefactor voor Staphylococcus aureus is waarschijnlijk zijn mogelijkheid tot 

snelle vermenigvuldiging in melk. De kiem produceert namelijk vele soorten enzymes die 

melksubstanties verbruiken om zo de bacterie te laten groeien. Zo kan Staphylococcus aureus 

caseïne hydrolyseren en lactose fermenteren. Bepaalde stammen produceren ook bètalactamase 

waardoor de kiem resistent wordt tegenover bepaalde bètalactam bevattende antibiotica (Sutra en 

Poutrel, 1994; Smith, 2008).  

Andere stammen converteren dan weer naar een andere vorm of grootte van kolonie, zodat ze 

weerstaan aan antibiotica. Bepaalde stammen van Staphylococcus aureus vormen zelfs kolonies die 

samengehouden worden door een biofilm waardoor ze onbereikbaar worden voor fagocytose (Smith, 

2008). 

Bovendien kan de bacterie verschillende toxines produceren die een rol spelen in de virulentie van de 

kiem: alfa, bèta, gamma en delta toxines. Het alfatoxine bijvoorbeeld kan poriën vormen in 

celmembranen wat leidt tot een vlugge celdood. Het toxine geeft ook vasoconstrictie wat leidt tot 

ischemische necrose van de aangetaste weefsels. De enzymen en toxines samen met het gehele 



 

ontstekingsproces zorgen voor fibrose en abcesvorming in het epitheel met opstapeling van celdebris 

in het lumen waardoor de bacteriën opgesloten zitten in de uier en er zich massaal kunnen 

vermeerderen (Jain, 1979; Sutra en Poutrel, 1994).  

De droogstand is een belangrijke risicoperiode voor het ontstaan van intramammaire infecties bij de 

koe. De kiemen worden namelijk niet meer weggespoeld met de melkstroom tijdens de dagelijkse 

melkbeurten. Vooral de eerste weken van de droogstand zijn dan ook gevaarlijk, aangezien er nog 

veel melk in de uier aanwezig is. Melk is een goed medium voor de groei van bacteriën. Speendippen 

en antibioticatherapie worden dan ook aangeraden in de droogstand en over het algemeen als 

effectief beschouwd. Daartegenover staat dat de eerste weken van de lactatie de gevoeligheid voor 

een intramammaire infectie stijgt. De immuniteit van de uier is namelijk gedaald door metabolische 

veranderingen rond de partus, daling van de neutrofiel – en macrofaagactiviteit en voorkomen van 

andere antistofconcentraties en - isotypen. De droogstand is dus vooral een risicoperiode voor 

omgevingsgebonden kiemen aangezien de dieren niet meer gemolken worden en dus koegebonden 

kiemen minder frequent worden overgedragen (Jain, 1979; Shkreta et al., 2004).  

Ten slotte zal het ook duidelijk zijn dat bepaalde koeien beter bestand zijn tegenover intramammaire 

infecties dan andere. Genetische factoren en variatie moeten dus ook in rekening gebracht worden 

(Schukken et al., 1999).  

 

 

c. AANPAK VAN INTRAMAMMAIRE INFECTIES MET STAPHYLOCOCCUS AUREUS  

 

De aanpak van Staphylococcus aureus op kuddeniveau omvat een goed management, doorgedreven 

hygiëne, droogstandsperiode met droogzetters en periodiek bacteriologisch onderzoek van 

geïnfecteerde kwartieren met eventueel afzondering en als laatste melken van geïnfecteerde dieren. 

De aangetaste koeien met een grote kans op genezing kunnen behandeld worden. De dieren die 

weinig kans hebben te genezen kunnen dan afgevoerd worden. Het aantal genezen kwartieren na een 

Staphylococcus aureus intramammaire infectie is enorm variabel maar over het algemeen laag. 

Daarom wordt aangeraden rekening te houden met een aantal factoren geassocieerd met genezing 

wanneer men koeien selecteert voor behandeling zowel in de droogstand als tijdens de lactatie. Indien 

deze factoren ongunstig zijn voor de betreffende koe, is het economisch gezien beter het dier op te 

ruimen dan te behandelen. Zo kan per geïnfecteerde koe beoordeeld worden of er al dan niet een 

behandeling dient ingesteld te worden. De kans op genezing zal besproken worden op drie niveaus. 

Allereerst worden de koe- en kwartier parameters beschreven, gevolgd door de factoren specifiek voor 

de Staphylococcus aureus stam. Daarna zal dan de behandelingswijze voor een intramammaire 

Staphylococcus aureus infectie geëvalueerd worden. En als laatste volgt een korte bespreking van de 

controle van een kuddeprobleem met Staphylococcus aureus mastitis.  

 

i. Factoren op gastheerniveau geassocieerd met de kans op genezing 

 

1. Koefactoren 



 

 

De pariteit van de melkkoe is een belangrijk criterium voor de kans op herstel. Volgens Smith (2008) 

en Zadoks et al. (2001) is deze factor merkbaar vanaf de derde lactatie. Over het algemeen kan 

gesteld worden dat de kans op genezing daalt met toenemende leeftijd. Chronische intramammaire 

infecties komen meer voor en naarmate de dieren verouderen, zullen de immuniteitsmechanismen 

afzwakken. De dieren hebben ook meer kans om geïnfecteerd te raken tegenover jongere individuen 

aangezien de fysische barrière ter hoogte van de speen ook in effectiviteit zal moeten inboeten. 

Bovendien is behandeling van oudere koeien minder effectief aangezien de antibiotica moeten 

diffunderen in een grotere uier dan deze van jonge dieren.  

Koeien vroeg tot halfweg hun lactatie zullen minder kans maken de intramammaire infectie te 

overwinnen (Sol et al., 1994; Sol et al., 1997; Zadoks et al., 2001; Deluyker et al., 2005; Barkema et al. 

2006; Sandgren, 2008; Smith, 2008). 

Sommige koeien zullen niet geïnfecteerd raken met Staphylococcus aureus, terwijl er langs de andere 

kant meer koeien zijn met meerdere ontstoken kwartieren dan verwacht. Tot op zekere hoogte zal de 

genetica van de koe dan ook bepalend zijn voor het behandelingssucces (Zadoks et al., 2001).  

 

2. Kwartierfactoren 

 

De somatische celtelling van het kwartier bepaalt in sterke mate de genezing. Hoge aantallen geven 

een lagere kans op genezing aangezien dit wijst op een ergere infectie en ontsteking van het 

uierweefsel (Sol et al., 1994; Sol et al., 1997; Zadoks et al., 2001; Barkema et al., 2006; Sandgren, 

2008; Smith, 2008). 

Verscheidene onderzoekers toonden aan dat de achterkwartieren gevoeliger zijn voor infectie met 

Staphylococcus aureus en ook moeilijker herstellen van deze indringers. De resultaten van de 

onderzoeken van Osteras et al. (1999), Zadoks et al. (2001) en Barkema et al. (1997) wijzen zelfs op 

een hogere gevoeligheid van het rechterachterkwartier. Ze verklaren deze hypothese door het 

liggedrag van de koeien. Koeien die steeds op de rechterzijde gaan liggen zorgen voor een hogere 

contaminatiegraad van het rechteruiergedeelte en bovendien wordt de bloedcirculatie er meer 

verstoord dan ter hoogte van het linkerachterkwartier. Een verhoogde gevoeligheid van het 

rechterachterkwartier voor intramammaire infecties als resultaat van een onderzoek kan echter even 

goed ontstaan door het melken met een bevuilde of geïnfecteerde speenbeker rechtsachter (Sol et al., 

1994; Barkema et al., 1997; Sol et al., 1997; Osteras et al., 1999; Deluyker et al., 2005; Sandgren, 

2008; Smith, 2008).  

Ook de chroniciteit van de infectie heeft een belangrijke invloed op de genezingskansen van het 

kwartier. Langdurige infectie leidt tot langere of hogere uitscheiding van bacteriën of somatische cellen, 

voelbare weefselveranderingen, infectie van de andere kwartieren of andere koeien en een gedaalde 

melkproductie. Het nemen van melkstalen voor bacteriologische cultuur op regelmatige basis kan 

aantonen hoelang het kwartier reeds geïnfecteerd is. Wanneer herhaalde positieve staalnames en 

verhoogde celgetalmetingen waargenomen worden, duidt dit op een chronisch proces en zal genezing 

minder waarschijnlijk zijn. Naast de duur van de infectie kan aan de hand van de genomen melkstalen 



 

ook de graad van infectie bepaald worden. Hoge kolonietellingen aanwezig op de cultuur wijzen 

namelijk op een hogere bacteriologische contaminatie van de melk en daarmee samengaand een 

moeilijker herstel voor de uier (Dingwell et al., 2003; Deluyker et al., 2005; Swinkels et al., 2005; 

Barkema et al., 2006; Smith, 2008).  

Indien de koe meerdere geïnfecteerde kwartieren heeft, is het risico voor persistentie van 

Staphylococcus aureus groter. Door autoinfectie kunnen de niet geïnfecteerde kwartieren namelijk 

opnieuw geïnfecteerd worden en zo kan de mastitis langer bestaan (Sol et al., 1994; Sol et al., 1997; 

Dingwell et al., 2003; Deluyker et al., 2005; Barkema et al., 2006; Smith, 2008).  

Sommige studies vermelden dat infectie met coagulase negatieve staphylococci of andere minor 

pathogenen een beschermend effect uitoefent tegenover een invasie van het major pathogeen 

Staphylococcus aureus. Indien de kiem toch kan aanslaan zal door competitie tussen major en minor 

pathogenen de infectie met Staphylococcus aureus van kortere duur zijn. De exacte mechanismen 

voor dit fenomeen zijn nog niet gekend. Er wordt aangenomen dat een eerdere infectie met minor 

pathogenen de immuniteit al aanwakkert, waardoor vlugger en intenser gereageerd wordt als 

Staphylococcus aureus het uierweefsel betreedt. Het celgetal zal namelijk door infectie met het minor 

pathogeen reeds gestegen zijn. Ook competitie voor bindingsplaatsen op het uierweefsel of 

veranderingen in de keratine van het tepelkanaal zijn mogelijke redenen voor het moeilijker aanslaan 

van de infectie. Bescherming door minor pathogenen is niet absoluut, maar eerder afhankelijk van het 

species, het lactatiestadium en de ruwheid van de speentop (Osteras et al., 1999; Zadoks et al., 2001; 

Dingwel et al., 2003).  

Bij het screenen van koeien voor een eventuele behandeling is het ook aan te raden de kwaliteit van 

de spenen en vooral van de tepelopening te controleren. Ruwheid en kloven zorgen voor ideale 

vermenigvuldigingsplaatsen voor bacteriën. Koeien met slechte spenen hebben dus meer kans op 

nieuwe intramammaire infecties en krijgen dus eerder een ongunstig advies (Zadoks et al., 2001).  

 

 

ii. Factoren op pathogeenniveau geassocieerd met de kans op genezing 

 

Stamspecifieke kenmerken zullen de genezing beïnvloeden. De verschillende stammen van 

Staphylococcus aureus hebben allemaal een eigen combinatie van karakteristieken waardoor ze de 

immuniteit of therapie ontlopen of waarmee ze zich spreiden in de populatie. Eén daarvan is 

resistentie tegenover antimicrobiële therapie. Daarom is het aan te raden een antibioticum voor 

behandeling te kiezen op basis van de antimicrobiële gevoeligheid van de geïsoleerde stam in vitro of 

op basis van eerder uitgevoerde gevoeligheidsbepalingen op andere kwartieren uit de kudde. Toch zal 

deze in vitro keuze niet steeds een slagen van de therapie garanderen. De meeste bekende 

resistentie van Staphylococcus aureus is deze voor penicillines. Het is dan ook aan te raden 

bètalactamase resistente antibiotica intramammair toe te dienen, zoals ceftiofur of cloxacilline. Maar 

zelfs wanneer bèta lactamase resistente stammen behandeld worden met bèta lactamase resistente 

antibiotica, zal het percentage genezing lager liggen dan behandeling van gevoelige stammen met 

deze antibiotica. Op basis van dit criterium kan men besluiten om elke koe geïnfecteerd met een 



 

penicilline resistente stam uit te sluiten voor behandeling en dus screening voor bètalactamase 

productie als prognostische methode aan te wenden (Barkema et al., 2006; Moroni et al., 2006; Smith, 

2008).  

Ten tweede werd aangetoond dat bepaalde stammen beter in staat zijn een intramammaire infectie te 

induceren dan andere stammen. Zo kunnen bepaalde stammen overleven na fagocytose door 

neutrofielen, invaderen in uierepitheelcellen of een beschermende biofilm vormen. Dit zorgt ervoor dat 

de kiem virulenter wordt dan stammen zonder deze eigenschappen. De stammen kunnen getypeerd 

worden aan de hand van de multilocussequentietypering. Zowel het genoom van de kern als virulentie 

– en resistentiegenen op plasmiden kunnen bepaald worden. Deze methode heeft aangetoond dat 

een klein aantal stammen voor de meerderheid van de intramammaire infecties zorgt. Deze stammen 

spreiden gemakkelijker tussen gastheren en reageren algemeen slecht op therapie. Indien men 

wereldwijd Staphylococcus aureus stammen typeert, kan een database aangelegd worden met de 

mogelijkheid deze in de toekomst als managementstool in bepaalde kuddes aan te wenden (Barkema 

et al., 2006).  

 

 

iii. Falen of slagen van de behandeling bij dieren met een subklinische 

mastitis die kans maakt op genezing  

 

Indien men aan de hand van bovenstaande criteria beslist tot behandeling van het dier met een 

subklinische intramammaire Staphylococcus aureus infectie, dient men rekening te houden met 

enkele behandelingsfactoren die de kans op genezing doen af – of toenemen.  

Allereerst kan de keuze van antibioticum de resultaten sterk beïnvloeden. De werkzaamheid is dan 

ook afhankelijk van de formulatie van het product, het behandelingsschema, intracellulaire locatie van 

de kiem, vorming van inactieve L-vormen en het feit of de actieve component van het antibioticum de 

uier kan penetreren. Synergisme tussen antibiotica wordt meermaals beschreven. Penicilline en 

neomycine zijn hier een bekend voorbeeld van (Owens et al., 1988; Barkema et al., 2006).  

De behandelingsduur is belangrijk om een volledige bacteriologische genezing te bereiken. De 

klassieke behandelingsduur van drie dagen zorgt voor een zeer laag aantal genezen kwartieren. Er 

wordt aangenomen dat hoe langer de therapie volgehouden wordt, hoe beter het resultaat is. Deze 

stelling is grotendeels waar maar verlengde therapie kent ook enkele nadelen. Het is duur, de melk 

mag niet meegegeven worden en de kans om de koe te infecteren met andere pathogenen door 

contaminatie bij herhaalde intramammaire antibiotica toediening. Deze nadelen moeten afgewogen 

worden tegen de voordelen. Een lange behandeling geeft een hoger aantal bacteriologisch genezen 

kwartieren met een lager celgetal (Owens et al., 1988; Gillespie et al., 2002; Barkema et al., 2006; 

Sandgren, 2008; Smith, 2008).  

Naast een intramammaire behandeling wordt ook een parenterale toediening aangeraden met een 

antibioticum dat voldoende hoge spiegels geeft ter hoogte van het uierweefsel. Vaak zorgt 

Staphylococcus aureus echter voor uitgebreide fibrose en zwelling van het uierweefsel en de vorming 

van microabcessen waardoor het product zich moeilijk over het uierweefsel kan verdelen. Het succes 



 

van de combinatie parenteraal en intramammair is niet steeds eenduidig. Parenterale toediening 

vereist bovendien een grotere hoeveelheid antibioticum dan lokale administratie, wat zowel 

economische gevolgen als resistentieontwikkeling met zich meebrengt (Owens et al., 1988; Barkema 

et al., 2006; Sandgren, 2008; Smith, 2008). Owens et al. (1988) en Erskine et al. (2003) beklemtonen 

echter de gunstige effecten van intramammaire toediening gecombineerd met parenterale 

behandeling. 

Economische factoren spelen zeker mee in de keuze het dier te behandelen of niet. De kosten voor 

behandeling moeten immers overstegen worden of op zijn minst vereffend worden door een optimale 

uiergezondheid na behandeling. Ook de transmissie van Staphylococcus aureus tussen koeien speelt 

hier een belangrijke rol in. Het behandelen of afvoeren van koeien zorgt voor een verminderde 

blootstelling aan kiemen voor de niet geïnfecteerde individuen waardoor intramammaire infecties, 

celgetalstijgingen of melkproductieverliezen vermeden worden. Hoewel behandeling van vele 

Staphylococcus aureus besmette kwartieren weinig succes heeft, moet in de volledige economische 

overweging ook rekening gehouden worden met melkprijzen, vervanging door vaarzen en de 

verwachte melkproductie van het dier (Gillespie et al., 2002; Barkema et al., 2006; Sandgren et al., 

2008). 

De huidige therapie kan ook aangevuld of vervangen worden door nieuwe, soms experimentele, 

behandelingsmethoden gedreven door de toenemende bezorgdheid over antibioticumresistentie. Zo 

kunnen bacteriocines aangewend worden zoals Nisin. Deze eiwitten worden aangemaakt door 

bacteriën ter hoogte van de ribosomen en hebben een potentieel antimicrobiël karakter. Een ander 

voorbeeld zijn cytokines als aanvullende therapie. Cytokines helpen zowel de cellulaire als humorale 

immuniteit (Leitner et al., 2003; Barkema et al., 2006; Sandgren et al., 2008).  

Daarnaast bestaan er commerciële vaccins ter preventie van Staphylococcus aureus mastitis. Meestal 

voorkomen deze vaccins de ziekte niet en verminderen ze enkel de ernst en duur van de klinische 

symptomen van de uierinfectie. Hoewel Watson (1992) gevaccineerde vaarzen meer immuun achtte 

na vaccinatie en er zelf een gunstig effect op de melkproductie gezien kon worden.  

Vooraleer Staphylococcus aureus zich kan vasthechten ter hoogte van het uierweefsel, zouden 

neutrofielen en antistoffen de bacteriën moeten bereiken en het aanslaan van de infectie voorkomen. 

Om deze reactie snel genoeg te laten verlopen is het essentieel dat de koeien vroeg geïmmuniseerd 

worden zodat immunocompetente T lymfocyten al geactiveerd zijn voor het moment van natuurlijke 

infectie. Indien de immuniteit pas later op gang komt, zullen de kiemen zich deels intracellulair hebben 

genesteld waar ze beschermd worden tegenover antibiotica, antistoffen of fagocytose.  

De vaccins worden af en toe ook therapeutisch aangewend in combinatie met een antibioticum. De 

respons op het vaccin is vaak stamspecifiek en kan dus verschillen van bedrijf tot bedrijf. Verder 

onderzoek in verband met therapeutische vaccinatie is dus vereist om de juiste combinatie antigenen 

te vinden, even als de adjuvantia en toedieningswijzen te optimaliseren. Bij kleine herkauwers werd 

aangetoond dat vaccinatie met antistoffen van alfa en bèta toxines van Staphylococcus aureus de 

infectie niet kan voorkomen maar wel een significante daling in klinische ergheid vastgesteld kan 

worden. De antistoffen neutraliseren de toxines in de bloedbaan. Vaccinatie van ooien en geiten kan 

dus nuttig zijn aangezien de ergheid van infectie positief correleert met de toxine antistoffentiter bij 



 

natuurlijke infectie van niet gevaccineerde dieren (Sutra en Poutrel, 1994; Leitner et al., 2003; Shkreta 

et al., 2004; Barkema et al., 2006; Smith, 2008).  

 

 

iv. Controle van een kuddeprobleem met Staphylococcus aureus  

 

Indien men een bedrijfsprobleem veroorzaakt door Staphylococcus aureus wenst op te lossen en te 

controleren, start men dus best met het optimaliseren van het algemene management. Transmissie 

van bacteriën van koe tot koe is het resultaat van een suboptimaal uiergezondheidsmanagement. 

Door handelingen, zoals dippen na het melken, uitspoelen van de speenbekers na melken van een 

koe met een hoog celgetal, in te voeren of te optimaliseren zal de kans op het spreiden van een 

infectie dalen. Vervolgens identificeert men best deze koeien die niet in aanmerking komen voor 

behandeling. Men voert deze dieren af, scheidt hen van de rest van de kudde of zet ze iets vroeger 

droog. Ten laatste kunnen dan de koeien met een goede kans op genezing geselecteerd worden voor 

behandeling aan de hand van de hierboven beschreven bedenkingen en criteria. Eenmaal dit 

controlesysteem in voege is, is vroege detectie en behandeling van nieuwe infecties noodzakelijk 

(Swinkels et al., 2005).  
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