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SAMENVATTING 

Mastitis is per definitie een ontsteking van de melkklier met een multifactorieël karakter en wordt bijna 

steeds veroorzaakt door bacteriën. Op basis van de eigenschappen van de kiemen worden deze 

ingedeeld in omgevingsgebonden en koegebonden bacteriën, minor en major pathogenen en Gram-

positieve en Gram-negatieve bacteriën.  

 

Enkele decennia geleden werd eerst het vijfpuntenplan en later het tienpuntenplan voorgesteld om de 

uiergezondheid te verbeteren en te controleren. Het vijfpuntenplan omvat (1) registratie en behandeling 

van elke klinische mastitis, (2) alle spenen dippen na het melken, (3) elke koe droogzetten met een 

droogzetpreparaat op basis van een antibioticum, (4) koeien met chronische mastitis elimineren en (5) 

regelmatige controle van de melkinstallatie. Deze vijf punten hebben voornamelijk invloed op de preventie 

en controle van besmettelijke mastitis. Daarom is later een uitbreiding naar het „tienpuntenplan‟ tot stand 

gekomen waarin de toegevoegde vijf aandachtspunten meer gericht zijn naar  de preventie en controle 

van omgevingsgebonden pathogenen. De vijf nieuwe aandachtspunten zijn (1) hygiënische en 

comfortabele huisvesting voorzien, (2) bepaling van de objectieven wat betreft uiergezondheid, (3) een 

goede administratie (4) regelmatige monitoring van de uiergezondheid en (5) evaluatie van de ingestelde 

bestrijdingsprogramma‟s. 

 

Communicatie van de dierenarts naar de veehouder toe is in de praktijk vaak onvoldoende. Voor de 

veehouder is echter de reden waarom een bepaalde maatregel dient toegepast te worden van cruciaal 

belang om deze ook toe te passen op het bedrijf.  

 

In het laatste deel van dit studieproject wordt beschreven hoe de uiergezondheid aangepakt werd op het 

bedrijf van Jos en Jan Lievens. Op dit bedrijf was het tankmelkcelgetal, het aantal koeien met klinische 

mastitis en het aantal attentiekoeien verhoogd. Na zeven maanden begeleiding is het tankmelkcelgetal 

sterk gedaald, het aantal attentiekoeien gedaald tot onder de norm en het aantal koeien met klinische 

mastitis sterk gereduceerd maar nog niet onder de norm.  
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1. INLEIDING 

Mastitis is één van de meest voorkomende gezondheidsproblemen in de melkveehouderij (LeBlanc et al., 

2006, Halasa et al., 2007). Voornamelijk klinische mastitis heeft invloed op het dierenwelzijn (Kemp et al., 

2008), op de melkkwaliteit (Barbano et al., 2006) en op het werkplezier van de veehouder (Kuiper et al., 

2005). Klinische mastitis verhoogt ook de kans op overdracht van zoönosen via de melk (Bradley, 2002). 

Bovenal is het een zeer dure aandoening omwille van de behandelingskosten, het opruimen van besmette 

koeien en bijgevolg een verhoogd vervangingspercentage, sterfte en een gedaalde melkproductie (Gruet 

et al., 2001, Bradley, 2002, Halasa et al., 2007). Excessief antibioticumgebruik in de veehouderij wordt 

door de maatschappij ervaren als een enorme dreiging omdat het kan leiden tot multiresistente bacteriën 

(Gruet et al., 2001, Sischo, 2006, van Rijen et al., 2008) en omwille van de verhoogde kans op residuen in 

de melk (van Schaik et al., 2002). Het voorkomen en controleren van mastitis is dus niet alleen van belang 

voor elke individuele melkveehouder maar ook voor het imago van de volledige zuivelsector. In een 

Nederlandse studie heeft men de totale kosten van klinische en subklinische mastitis berekend. Het 

resultaat hiervan is 65 tot 180 euro per gemiddeld op het bedrijf aanwezige koe per jaar (Huijps et al., 

2008). De kosten voor een geval van klinische mastitis worden geschat op 210 euro per mastitis (Huijps et 

al., 2008). De kosten te wijten aan mastitis variëren echter sterk van bedrijf tot bedrijf. Elk bedrijf verdient 

dus een afzonderlijke aanpak wat uiergezondheid betreft (Huijps et al., 2008). 

 

Mastitis is een multifactoriële aandoening die een geïntegreerde aanpak van meerdere maatregelen 

vereist (McDougall et al., 2009). Mastitispreventie- en controlemaatregelen bestaan reeds decennia lang 

(Jones and Ohnstad, 2002, Piepers et al., 2010). Het eerste standaard mastitisprogramma, het 

zogenaamde „vijfpuntenplan‟, is voornamelijk gericht op de preventie en controle van besmettelijke 

mastitis, maar heeft weinig effect op mastitis veroorzaakt door omgevingsgebonden kiemen (Bradley, 

2002, Jones and Ohnstad, 2002, Piepers et al., 2010). Daarom is later een uitbreiding naar het 

„tienpuntenplan‟ tot stand gekomen waarin de toegevoegde vijf aandachtspunten meer gericht zijn naar  

de preventie en controle van omgevingsgebonden pathogenen (Jones and Ohnstad, 2002, NMC, 2006). 

Uit een studie blijkt dat bij de overgrote meerderheid van de Vlaamse melkveehouders het vijfpuntenplan 

onvoldoende gekend is en dus ook niet goed wordt toegepast (Piepers et al., 2010). 

 

Ondanks het feit dat er reeds jarenlang onderzoek werd verricht naar de preventie en controle van 

mastitis blijft het nog steeds een van de meest voorkomende aandoeningen op een melkveebedrijf. Eén 

van de oorzaken hiervan zou een gebrek aan kennisoverdracht zijn. Bedrijfsbegeleiding specifiek gericht 

naar uiergezondheid vereist dan ook een goede communicatie van de dierenarts naar de veehouder toe. 

Veehouders beschouwen de dierenarts als de belangrijkste informatiebron inzake uiergezondheid (Jansen 

et al., 2008). Dierenartsen zijn zich bewust van de noodzaak en opportuniteit om als 

uiergezondheidsadviseur op te treden, maar lijken in de praktijk toch vaak voorkeur te hebben voor  een 

curatieve en vraaggestuurde benadering (Silva et al., 2006, Lam et al., 2007, Mee, 2007, Jansen et al., 
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2010). Bepalend in de manier van bedrijfsvoering en het implementeren van maatregelen is de „mindset‟ 

van de veehouder (Jansen, 2010). Voor de overdracht van informatie naar de veehouder toe, kan men 

kiezen voor de „centrale‟ route of de „perifere‟ route. De communicatie kan geëvalueerd worden aan de 

hand van een vijftal aandachtspunten, namelijk structuur, luisteren, SMART doelen, uitlokken van reactie 

en  evenwichtigheid tijdens de communicatie  (Shaw et al., 2004, Hargie, 2006, Martin, 2006, Shaw, 2006, 

Latham and Morris, 2007, Kleen, 2008).  

 

In het tweede deel van de masterproef wordt een casuïstiek beschreven. Hierbij is het tienpuntenplan 

uitgewerkt voor een probleembedrijf en wordt de theorie omgezet in de praktijk.  

 

2. LITERATUURSTUDIE 

2.1. DEFINITIE VAN MASTITIS 

Mastitis wordt gedefinieerd als „ontsteking van de melkklier‟ (Gruet et al., 2001, Bradley, 2002, Sears and 

McCarthy, 2003, Blowey and Edmondson, 2010). Bij runderen volgt deze reactie meestal binnen de 12 

uren na een intramammaire infectie (IMI) waarbij voornamelijk neutrofielen vanuit de bloedbaan naar het 

uierweefsel migreren en er de binnengedrongen bacteriën vernietigen (Bradley, 2002, Institut de l'élevage, 

2008). Op basis van de klinische symptomen kan een onderscheid gemaakt worden tussen klinische en 

subklinische mastitis (Gruet et al., 2001). Klinische mastitis wordt gekenmerkt door abnormale melk en 

zwelling, roodheid en pijnlijkheid van de melkklier (Sears et al., 1990, Blowey and Edmondson, 2010). De 

melk kan vlokken bevatten of waterig zijn (Gruet et al., 2001). Klinische mastitis kan leiden tot een (sterk) 

verminderde melkafgifte van het geïnfecteerde kwartier of zelfs tot sterfte van de koe (Barkema et al., 

1998b). Bij acute klinische mastitis is de algemene toestand van de koe verstoord en heeft de koe koorts 

en een verminderde eetlust (Gruet et al., 2001). Het opvallendste symptoom bij subklinische mastitis is 

een stijging van het somatisch celgetal (Barkema et al., 1998b, Gruet et al., 2001). De melk is 

ogenschijnlijk normaal en er zijn geen macroscopische afwijkingen aan de uier (Sears and McCarthy, 

2003). Het aantal somatische cellen aanwezig in de melk in afwezigheid van een IMI bedraagt 50 000 per 

milliliter melk (Gruet et al., 2001).  

 

2.2. ETHIOLOGISCHE AGENTIA 

Mastitis wordt in de overgrote meerderheid van de gevallen veroorzaakt door bacteriën (Bradley, 2002, 

Van Loo et al., 2007). In zeldzame gevallen kunnen gisten en schimmels aangeduid worden als oorzaak 

(Gruet et al., 2001, Bradley, 2002). In het kader van preventie en bestrijding is het belangrijk zich te 

realiseren dat bijna alle kiemen de uier binnendringen via het slotgat (Institut de l'élevage, 2008). Hierop is 

één uitzondering, namelijk Mycoplasma bovis (Bushnell, 1984). 
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De bacteriën kunnen op basis van hun leefmilieu ingedeeld worden in koegebonden- en 

omgevingspathogenen (Gruet et al., 2001, Bradley, 2002, Schreiner and Ruegg, 2002, Kristula et al., 

2008). Over de jaren heen is echter gebleken dat deze indeling niet altijd even strikt genomen kan worden 

(Sampimon, 2009). Zo kan Streptococcus uberis zich zowel als omgevingsgebonden- als koegebonden 

kiem gedragen (Zadoks et al., 2003).  

 

2.2.1. Omgevingsgebonden kiemen 

Zoals de naam aangeeft zijn dit kiemen die in de omgeving van de koe aanwezig zijn (Smith and Hogan, 

1993). Omgevingspathogenen spelen meestal de belangrijkste rol in het ontstaan van mastitis op 

bedrijven die besmettelijke mastitis onder controle hebben (Sargeant et al., 1998). Deze pathogenen zijn 

opportunisten, ze zijn namelijk minder aangepast om te overleven in de gastheer (Bradley, 2002). Na 

binnendringen in het uierweefsel en multiplicatie zal het immuunsysteem snel geactiveerd worden, 

gevolgd door eliminatie van de kiem (Bradley, 2002). Daardoor worden infecties met omgevingsgebonden 

kiemen meer geassocieerd met klinische dan met subklinische mastitis (Gruet et al., 2001) en hebben ze 

meestal een transiënt karakter (Van Loo et al., 2007). Dit is echter geen vast gegeven, daar zowel 

Escherichia coli als Streptococcus uberis tot persisterende, chronische infecties kunnen leiden (Bradley, 

2002). Nieuwe infecties kunnen tot stand komen tijdens het melken wanneer bacteriën loskomen van de 

speenhuid en via omgekeerde melkstroming tot in het speenkaal geduwd worden, na het melken wanneer 

het slotgat nog niet gesloten is en de koeien zich onmiddellijk kunnen neerleggen, en tijdens de 

droogstand (Gruet et al., 2001, Blowey and Edmondson, 2010). Het droogstandsmanagement, en 

voornamelijk het gebruik van een inwendige speenafsluiter, is van cruciaal belang in het voorkomen van 

nieuwe infecties met dergelijke bacteriën tijdens de droogstand (Blowey en Edmondson, 2010). Meestal 

hebben bedrijven met een hoge incidentie van mastitis door omgevingsgebonden kiemen een acceptabel 

celgetal, maar veel gevallen van klinische mastitis (Blowey en Edmondson, 2010). 

 

Tot de omgevingsgebonden kiemen behoren Bacillus spp., coliformen (Citrobacter, Enterobacter, 

Escherichia coli (E. coli) (Sampimon, 2009), Klebsiella spp (Sampimon, 2009), niet-lactose fermenterende 

coliformen (NLS‟s) en Pseudomonaceae), Streptococcus uberis, (S. uberis) (Sampimon, 2009) en 

Enterococcus faecalis (E. fecalis) (Gruet et al., 2001). 

 

2.2.2. Koegebonden kiemen 

Koegebonden kiemen kunnen enkel goed groeien en vermenigvuldigen in de melkklier en/of op de 

speenhuid (Bradley, 2002, Institut de l'élevage, 2008, Blowey and Edmondson, 2010). Het primaire 

reservoir van de pathogenen wordt gevormd door geïnfecteerde kwartieren (Fox and Gay, 1993, Gruet et 

al., 2001). De overdracht van kiemen van een geïnfecteerde naar een niet-geïnfecteerde koe of kwartier 
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gebeurt tijdens het melken door middel van een vector (Gruet et al., 2001, Bradley, 2002, Institut de 

l'élevage, 2008, Blowey and Edmondson, 2010). Mogelijke vectoren zijn de handen van de melker, 

besmette uierdoeken, impacts, de melkmachine en de melk zelf (Institut de l'élevage, 2008, Blowey and 

Edmondson, 2010). Dit impliceert dat nieuwe infecties met deze groep van bacteriën zelden ontstaan 

tijdens de droogstandsperiode (Blowey en Edmondson, 2010). Koegebonden kiemen zijn aangepast aan 

de overleving binnen een gastheer, onder andere door middel van adhesiefactoren waardoor ze zich goed 

kunnen vasthechten in het uierweefsel, waardoor ze vaak aanleiding geven tot persisterende, (Van Loo et 

al., 2007) subklinische of chronische infecties (Bradley, 2002, Blowey and Edmondson, 2010). Bedrijven 

met enkel en alleen een probleem met mastitis door contagieuze kiemen hebben meestal een hoog 

celgetal, maar weinig gevallen van klinische mastitis (Blowey en Edmondson, 2010).  

 

Tot de koegebonden kiemen behoren coagulase-negatieve stafylokokken (CNS),  Staphylococcus aureus 

(S. aureus) (Sampimon, 2009), Streptococcus agalactiae (S. agalactiae) (Sampimon, 2009), 

Streptococcus dysgalactiae (S. dysgalactiae) (Sampimon, 2009), Corynebacterium bovis (C. bovis) (Gruet 

et al., 2001) en Mycoplasma bovis (M. bovis) (Bushnell, 1984). 

 

2.2.3. Minor versus major pathogenen 

Bacteriën kunnen ingedeeld worden in major en minor pathogenen op basis van de ernst van de letsels 

die ze veroorzaken. Infecties met major pathogenen resulteren meestal in acute klinische mastitis (White 

et al., 2006). Hoewel niet scherp afgelijnd, worden S. uberis, S. dysgalactiae, S. agalactiae, S. aureus en 

coliformen beschouwd als de belangrijkste major pathogenen (Bradley, 2002). Uit epidemiologische 

studies blijkt dat S. aureus, S. uberis en Enterobacteriaceae, voornamelijk E. coli, de meest geïsoleerde 

pathogenen zijn uit stalen van acute klinische mastitis (Barkema et al., 1998b). Minor pathogenen 

veroorzaken meestal subklinische mastitis (White et al., 2006). De aanwezigheid van minor pathogenen 

kunnen volgens sommige literatuurbronnen een kwartier zelfs beschermen tegenover infectie met major 

pathogenen (Lam et al., 1997a). Infectie met Corynebacterium bovis tijdens de droogstand heeft een 

beschermende werking ten opzichte van IMI‟s, terwijl kwartieren geïnfecteerd met C. bovis op het moment 

van droogzetten gevoeliger zijn voor IMI‟s (Bradley, 2002). Vandaar dat C. bovis  zowel beschermende 

(Pankey et al., 1985, Lam et al., 1997a) als schadelijke (Pankey et al., 1985, Hogan et al., 1988) effecten 

ten opzichte van IMI‟s heeft. Ook infectie met CNS kan een protectief effect tegenover klinische mastitis 

hebben (Lam et al., 1997a). De hypothese dat een kwartier geïnfecteerd met major pathogenen de kans 

op infectie met minor pathogenen verhoogt is echter nog onvoldoende bewezen (White et al., 2006).  

 

2.2.4. Gram-positieve versus Gram-negatieve kiemen 

Bacteriën kunnen ook ingedeeld worden in Gram-positieve en Gram-negatieve bacteriën op basis van de 

samenstelling van hun celwand (McManus, 1997, Yazdankhah et al., 2001). Gram-negatieve kiemen 



6 
 

hebben een plasmamembraan, een dunne peptidoglycaanlaag en een buitenste membraan (McManus, 

1997, Yazdankhah et al., 2001, Haesebrouck, 2007, De Backer, 2008). Tussen de plasmamembraan en 

de buitenste membraan is er een periplasmatische ruimte aanwezig (McManus, 1997, Haesebrouck, 

2007). De buitenste membraan bestaat uit lipopolysacchariden (LPS), fosfolipiden en proteïnen 

(Haesebrouck, 2007, De Backer, 2008). De celwand van Gram-positieve kiemen bestaat uit een 

plasmamembraan en meerdere peptidoglycaanlagen verbonden door middel van aminozuren 

(Yazdankhah et al., 2001, Haesebrouck, 2007, De Backer, 2008). Onderscheid tussen Gram-positieve- en 

Gram-negatieve kiemen kan gemaakt worden op basis van de Gramkleuring op een microsopisch 

preparaat (Beveridge and Graham, 1991). Na deze kleuring hebben Gram-positieven een purperen kleur, 

terwijl Gram-negatieve  bacteriën een blauwe kleur aannemen (Beveridge and Davies, 1983). 
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Tabel 1. De belangrijkste mastitisverwekkers en hun kenmerken (Bradley, 2002, Gonzalez and Wilson, 2003, MCC, 2009, Blowey and 

Edmondson, 2010).  

 

 

 

 

                                                      
1
 O: omgevingsgebonden kiemen; K: koegebonden kiemen 

2
 M: minor pathogeen; M: major pathogeen 

3
 K: klinische mastitis; S: subklinische mastitis 

Kenmerken 

 

 

Omgevings-/ koe-

gebonden kiemen
1
 

Minor / 

major 

pathogenen
2
 

Spectrum 

 

Klinische / 

subklinische mastitis
3
 

Procentuele verdeling 

subklinische mastitis 

Procentuele verdeling 

klinische mastitis 

Arcanobacterium 

pyogenes 

O - Gram + K 0,5 % 2,1% 

Bacillus cereus O            - Gram + K 1,5% 2,2% 

Coliformen O M Gram - K, S 8,0 % 30,5% 

Corynebacterium bovis K m Gram + S 32,2 % 5,5% 

CNS K m Gram + S, (K) 24,7 % 8,1% 

Streptococcus uberis O, (K) M Gram + K, S 19,4 % 25,3% 

Mycoplasma bovis K -  K, S - - 

Schimmels en gisten O -  K, S 1,9 % 0,1% 

Staphylococcus aureus K M Gram + K, S 12,2 % 14,9% 

Streptococcus 

agalactiae 

K - Gram + S 0,7 % 0,8% 

Streptococcus 

dysgalactiae 

O, (K) M Gram + K, S 4,4 % 6,2% 



8 
 

2.3. AANPAK  

De aanpak van mastitis berust op twee principes (Jones and Ohnstad, 2002). Ten eerste moeten 

bestaande infecties verkort worden in tijdsduur, ten tweede moeten nieuwe infecties voorkomen worden. 

Onderstaande tabel geeft weer dat sommige maatregelen vooral effectief zijn in het voorkomen van 

nieuwe infecties, terwijl andere maatregelen vooral gericht zijn op het genezen van de bestaande 

infecties.  

 

Mastitis is een multifactoriële aandoening die een geïntegreerde aanpak van multipele maatregelen 

vereist (McDougall et al., 2009). Hierbij is van belang dat men doelen stelt, het huidige systeem evalueert, 

bedrijfsspecifieke maatregelen opstelt en het bedrijf opvolgt in de tijd (McDougall et al., 2009). 

Mastitispreventie- en controlemaatregelen bestaan reeds decennia lang (Jones and Ohnstad, 2002, 

Piepers et al., 2010). Het eerste standaard mastitisprogramma, het zogenaamde „vijfpuntenplan‟, omvat 

(1) registratie en behandeling van elke klinische mastitis, (2) elke speen dippen na het melken, (3) elke 

koe droogzetten met een droogzetpreparaat op basis van een antibioticum, (4) koeien met chronische 

mastitis elimineren en (5) regelmatige controle van de melkinstallatie (Jones and Ohnstad, 2002, Piepers 

et al., 2010). Door deze vijf punten toe te passen kan men besmettelijke mastitis voorkomen en 

controleren, maar de erin opgenomen maatregelen hebben weinig effect op mastitis veroorzaakt door 

omgevingsgebonden kiemen (Bradley, 2002, Jones and Ohnstad, 2002, Piepers et al., 2010). Daarom is 

later een uitbreiding naar het „tienpuntenplan‟ tot stand gekomen waarin de toegevoegde vijf 

aandachtspunten meer gericht zijn naar  de preventie en controle van omgevingsgebonden pathogenen 

(Jones and Ohnstad, 2002, NMC, 2006). De vijf nieuwe aandachtspunten zijn (1) hygiënische en 

comfortabele huisvesting voorzien, (2) bepaling van de objectieven wat betreft uiergezondheid, (3) een 

goede administratie (4) regelmatige monitoring van de uiergezondheid en (5) evaluatie van de ingestelde 

bestrijdingsprogramma‟s. Uit een studie uitgevoerd op vijfenveertig Vlaamse melkveebedrijven blijkt dat bij 

de overgrote meerderheid van de veehouders het vijfpuntenplan onvoldoende gekend is en dus ook niet 

goed wordt toegepast (Piepers et al., 2010). Factoren zoals het voorstralen van de koeien, een droge 

voorbehandeling en het toepassen van de zestig-secondenregel leiden tot een hogere melkafgifte per 

melkbeurt, dus kortere melktijden (Sandrucci et al., 2007), waardoor de uier minder lang belast wordt wat 

leidt tot een lager celgetal en een lagere prevalentie van slotgatschade (Sandrucci et al., 2007). 
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Tabel 2. De effectiviteit van maatregelen ten opzichte van bestaande en nieuwe infecties. 

 

2.3.1. Melktechniek  

Koeien houden van routine (Hurnik, 1994). Er is 5,5 procent meeropbrengst indien men volgens een 

gestandaardiseerde routine melkt (Rasmussen et al., 1990).  

 

2.3.1.1. Binnenkomen van de koeien 

Adrenaline inhibeert het „laten schieten‟ van de melk (Ruegg, 2006b). Koeien die rustig de melkstal 

binnenkomen laten beter hun melk schieten, en defeceren minder in de melkstal (Ruegg, 2006b). Stress 

gedurende dertig minuten voorafgaand aan het melken leidt tot inhibitie van het laten schieten van de 

melk, en dus tot langere melktijden (Ruegg, 2006b). Het is aangetoond dat vaarzen die reeds voor het 

kalven op een stressvolle manier werden behandeld in de melkput, een verhoogde kans hebben op 

klinische mastitis in de eerste maand na afkalven (Waller, 2000, Svensson et al., 2006). 

 

2.3.1.2. Voorbehandeling 

Melksecretie en „laten schieten‟ van de melk zijn twee verschillende zaken (Jones and Ohnstad, 2002). 

Het loslaten van de melk door de inwerking van oxytocine op de myo-epitheliale cellen wordt beïnvloed 

door geconditioneerde stimuli, zoals geluiden geassocieerd met de melkmachine en door 

ongeconditioneerde stimuli, zoals het voorbehandelen (Jones and Ohnstad, 2002, Ruegg, 2006b). 

 Bestaande infecties genezen Preventie van nieuwe infecties 

Melktechniek   x 

Melkmachine  x 

Huisvesting: comfort en hygiëne  x 

Klinische en subklinische 

mastitis zorgvuldig behandelen 

 

x 

 

Droogzetmanagement x x 

Chronisch geïnfecteerde dieren 

verwijderen 

 

x 

 

x 

Huisvesting en gezondheid van 

de vaarzen 

  

x 

Algemene gezondheid van het 

dier 

 

x 

 

x 

Uiergezondheid in de fokkerij  x 

Opvolging van de 

uiergezondheid 

 

x 

 

x 
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Adrenaline respectievelijk pijn inhiberen deze geconditioneerde respectievelijk niet-geconditioneerde 

stimuli (Jones and Ohnstad, 2002).  

 

Een goede voorbehandeling bestaat uit twee luiken namelijk het voorstralen en het reinigen van de 

spenen. Een goede voorbehandeling gedurende 10-20 seconden verkort de melktijd (Reneau, 1997). Het 

reinigen van de spenen gebeurt met één droge wegwerpdoek per koe (Institut de l'élevage, 2008). Droge 

voorbehandeling reduceert het aantal kiemen aanwezig in de melk in vergelijking met geen reiniging 

(Galton et al., 1986). Zowel voor de uiergezondheid als voor het arbeidsgemak moet de uier schoon zijn 

bij het binnenkomen in de melkstal (Jones and Ohnstad, 2002). Er wordt geschat dat de tijd nodig voor 

een goede voorbehandeling verdubbelt indien de koeien vuil zijn (Reneau, 1997). Koeien die sterk bevuild 

zijn hebben meer kans op mastitis (Schreiner and Ruegg, 2002). Indien de uier toch bevuild zou zijn moet 

deze eerst gewassen, met water of met een oplossing van water en desinfectans, en vervolgens 

gedroogd worden (Jones and Ohnstad, 2002). Aandachtspunten hierbij zijn dat enkel de spenen, en dus 

niet de uier zelf, gewassen worden en dat met dit doet met een minimale hoeveelheid vocht (Ruegg, 

2006b). Wassen van de uier moet hoe dan ook vermeden worden omdat het water als vector voor 

pathogenen kan fungeren (Jones and Ohnstad, 2002). Bijkomend werkt het ook het ontstaan van 

hyperkeratose in de hand omdat de tepelhouders zich optrekken aan de natte speen (Barkema et al., 

1999a). Het nat reinigen van de spenen heeft een grotere reductie van het aantal kiemen in de melk 

vergeleken met droge reiniging (Galton et al., 1986). De spenen drogen na het wassen zorgt voor een 

bijkomstige vermindering van het aantal kiemen in de melk (Galton et al., 1986). Predippen, onder andere 

met ontsmettende voorschuimproducten, zorgt voor een grotere reductie in het aantal nieuwe infecties 

vergeleken met het nat voorbehandelen met een  jood- in water oplossing (Pankey et al., 1987). Deze 

voorschuimproducten zijn dipmiddelen die als een schuimlaagje rondom de speen aanwezig zijn (Blowey 

and Edmondson, 2010). Predippen is enkel efficiënt in de controle van omgevingsgebonden kiemen en 

heeft een beperkte efficiëntie ten opzichte van CNS (Pankey et al., 1987, Ruegg and Dohoo, 1997). In 

Europa is het echter verboden te dippen vóór het melken met de dipmiddelen die geregistreerd zijn om te 

dippen na het melken (FAGG, 2009).  

 

Onder voorstralen verstaat men twee tot drie melkstralen evacueren uit de uier vooraleer de speenbekers 

worden aangehangen (Ruegg, 2006b). De voordelen van het voorstralen zijn een snelle detectie van 

mastitis, het verwijderen van pathogenen uit het tepelkanaal en de tepelcysterne, stimulatie van het laten 

schieten van de melk en detectie van letsels aan de spenen en ziekte van de koe (Jones and Ohnstad, 

2002, Ruegg, 2006b). Hierdoor wordt vermeden dat celrijke melk van koeien met uierontsteking in de tank 

terechtkomt, en kunnen koeien met een klinische uierontsteking onmiddellijk worden behandeld, wat een 

positief effect heeft op de genezing (Jones and Ohnstad, 2002). De interpretatie van de voorgestraalde 

melk is niet steeds gemakkelijk aangezien soms enkel de eerste stralen melk vlokjes bevatten (Jones and 

Ohnstad, 2002). Er bestaat een verschil in respons op de voorbehandeling bij primipare en multipare 

dieren (Rasmussen et al., 1992). Bij multipare dieren heeft voorstralen geen significant effect op de 



11 
 

melkhoeveelheid, noch op de melksnelheid (Wagner and Ruegg, 2002). Verspreiding van en contaminatie 

door kiemen kan voorkomen worden door de voorgestraalde melk te verwijderen vóór het melken of door 

deze op te vangen in een voorstraalbeker (Jones and Ohnstad, 2002, Ruegg, 2006b). Ook handen 

kunnen gecontamineerd worden tijdens het voorstralen, vandaar het advies om handschoenen te dragen 

en deze regelmatig te ontsmetten (Jones and Ohnstad, 2002).  

 

Andere methoden ter detectie van klinische mastitis zijn het plaatsen van filters die na elke koe 

nagekeken worden, en het meten van de elektrische geleidbaarheid van de melk (Jones and Ohnstad, 

2002).  

 

2.3.1.3. Zestig-secondenregel 

Dit interval is de tijd nodig voor de vrijstelling en de inwerking van oxytocine na het voorbehandelen en 

vóór het aanhangen van het melkstel (Reneau, 1997). Dit interval is de belangrijkste factor in het 

optimaliseren van de melkefficiëntie, en duurt idealiter 60-90 seconden (Rasmussen et al., 1992). Een 

interval van meer dan 3 minuten resulteert in een grotere hoeveelheid residuele melk en in een verlaging 

van de totale melkgift per melkbeurt (Rasmussen et al., 1992). De melkstellen te snel aanhangen zal 

leiden tot een verlenging van de melktijd en tot het melken van lege spenen met kans op speenschade 

(Reneau, 1997). Correcte voorbehandeling en toepassing van de „zestig-secondenregel‟ resulteert in een 

grotere melkopbrengst, die op een kortere periode uit de uier gemolken wordt (Ruegg, 2006b). 

 

 2.3.1.4. Luchtzuigen vermijden 

Het melkstel moet snel maar voorzichtig aangehangen worden zodat er een minimale hoeveelheid lucht in 

het systeem terecht komt (Jones and Ohnstad, 2002). Luchtzuigen kan geminimaliseerd worden door de 

korte melkslang om te buigen over de melkklauwen, waarbij men bij het aanhangen van het melkstel de 

melkklauw naar de uier toe beweegt en geleidelijk de melkslang strekt (Ruegg, 2006b). Het aanzuigen 

van lucht resulteert in vacuümfluctuaties wat kan leiden tot impacts (Jones and Ohnstad, 2002). Minder 

dan 5-10 keren afslippen per honderd melkbeurten wordt als normaal beschouwd (Mein and Reid, 1996).  

 

2.3.1.5. Melken met handschoenen 

Tijdens de voorbehandeling kunnen pathogenen overgedragen worden via de handen van de melker 

(Jones and Ohnstad, 2002). Dit is immers de stap waarbij er het meeste contact is tussen de melker en de 

uier. Meestal heeft de melker wel aandacht voor deze potentiële transmissie na het voorbehandelen van 

een koe met klinische mastitis, maar aangezien subklinische mastitis niet zichtbaar is, is de melker zich 

vaak niet bewust van het gevaar van overdracht na het melken van subklinisch geïnfecteerde koeien 

(Jones and Ohnstad, 2002). Het is zeer moeilijk een ruw handoppervlak te desinfecteren, vandaar het 

belang van handschoenen en de ontsmetting ervan na elke koe (Jones and Ohnstad, 2002, Ruegg, 

2006b, Blowey and Edmondson, 2010).  
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2.3.1.6. Afname van het melkstel  

Te lang melken verhoogt het risico op slotgatbeschadiging en dus ook op mastitis, terwijl te snelle afname 

voornamelijk economisch ongunstig is (Ruegg, 2006b). Volgens DeLaval® is de gemiddelde afnamelimiet 

300 ml per minuut met als onder- en bovengrens 200 respectievelijk 400 ml.  

Men kan direct na het melken controleren of de uier wel degelijk leeg is door elk kwartier gedurende 

vijftien seconden met de hand te melken waarbij er maximaal 250 ml melk uit de uier gemolken mag 

worden (Jones and Ohnstad, 2002). De overblijvende melkfractie is onvermijdbaar en gemiddeld een 

halve liter bij vaarzen en 3/4
e
 liter bij koeien. Doch moet de restmelk geminimaliseerd worden omdat het 

de kans op infectie verhoogt (Jones and Ohnstad, 2002) en het een versterkend effect heeft op 

subklinische mastitis (Blowey and Edmondson, 2010). De hoeveelheid restmelk neemt toe als het „laten 

schieten‟ van de melk onvoldoende gebeurt, als er een lange periode zit tussen het voorbehandelen en 

het aanhangen van de melkklauw en bij onregelmatige melkintervallen, speenbeschadigingen of een fout 

ingestelde automatische afnamelimiet (Jones and Ohnstad, 2002, Blowey and Edmondson, 2010).  

 

Machinaal namelken vermindert de hoeveelheid restmelk, maar wegens het risico op luchtinlaat en 

impacts is het af te raden (Jones and Ohnstad, 2002).  

 

2.3.1.7. Reiniging van het melkstel met heet water of koeien als laatste melken 

In een ideale situatie worden eerst de „verse‟ koeien gemolken, daarna de koeien met een zeer hoge 

productie, gevolgd door koeien met een normale productie waarna koeien men een lage productie worden 

gemolken (Jones and Ohnstad, 2002). Na deze niet-geïnfecteerde koeien mogen pas de koeien met een 

hoog celgetal gemolken worden en als laatste de koeien die onder antibioticumbehandeling staan (Jones 

and Ohnstad, 2002). 

 

In de praktijk worden geïnfecteerde koeien meestal tussen de niet-geïnfecteerde gemolken en wordt het 

melkstel na elke geïnfecteerde koe gedesinfecteerd (Jones and Ohnstad, 2002). De melkklauw kan 

gedesinfecteerd worden door er gedurende 3 minuten, respectievelijk 5 seconden water met een 

temperatuur van 74°C, respectievelijk 85°C (Neave et al., 1969) doorheen te laten stromen (Bramley et 

al., 1981). In de praktijk worden de melkklauwen vaak gedurende enkele minuten ondergedompeld in een 

hypochloriet-, jodium-, of perazijnzuuroplossing (Blowey and Edmondson, 2010). Deze laatste methode 

heeft echter maar een gedeeltelijk desinfecterend effect (Blowey and Edmondson, 2010). 

 

2.3.1.8. Dippen 

Direct na de afname van het melkstel moeten de spenen gedipt worden met een geregistreerd 

desinfectans (Gruet et al., 2001, Jones and Ohnstad, 2002). Belangrijk hierbij is dat de volledige speen 

bedekt is door het dipmiddel (Blowey and Edmondson, 2010). 
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De contactdip doodt de pathogenen af die tijdens het melken afgezet werden op de spenen, voornamelijk 

stafylokokken en streptokokken (Jones and Ohnstad, 2002). Een verkeerde concentratie, onvoldoende 

contactoppervlakte en mogelijks bacteriële resistentie kunnen leiden tot inefficiënt dippen (Jones and 

Ohnstad, 2002).  

 

De barrièredip vormt een kiemdodende film op de speen (Boddie and Nickerson, 1992, Boddie et al., 

1998) die bescherming biedt tegen omgevingsgebonden kiemen evenals de verspreiding van contagieuze 

kiemen reduceert (Foret et al., 2006). De oudere barrièredips vormden een latexachtige film die af de 

speen gepeld moest worden voor het melken, de nieuwe dips vormen een film die vochtig blijft aan het 

oppervlak (Foret et al., 2006). Barrièredips hebben een hogere beschermende werking ten opzichte van 

nieuwe infecties vergeleken met contactdips (Foret et al., 2006). Volgens Foret et al. (2006) is er geen 

verschil in bescherming tussen een barrière- en contactdip betreffende infecties met omgevingsgebonden 

kiemen (Foret et al., 2006).  

 

De actieve bestanddelen in een dipmiddel zijn jodoforen, al dan niet aangezuurd natriumchloriet, dodecyl 

benzeen sulfonzuur (DDBSA) (Galton et al., 1986), chloorhexidine, quaternaire ammoniumverbindingen 

(Blowey and Edmondson, 2010), waterstofperoxide, nisine, of vetzuren (Hansen and Hamann, 2003). In 

de meeste dipmiddelen is ook een verzachtende substantie voor de huid aanwezig die irritatie tegengaat 

(Burmeister et al., 1998, Jones and Ohnstad, 2002, Hansen and Hamann, 2003). Dit is belangrijk 

enerzijds omdat een beschadigde huid meer aarde vasthoudt en dus moeilijker te reinigen is, anderzijds 

omdat ze gevoeliger is voor kolonisatie met bacteriën, waardoor de kans op infectie verhoogt (Neave et 

al., 1969, Burmeister et al., 1998). 

 

Het is bewezen dat op bedrijven met een laag tankmelkcelgetal, naargelang de studie beneden 200 000 

of 250 000 cellen per milliliter, dippen predisponeert tot E. coli- mastitis (Eberhart et al., 1983, Schukken et 

al., 1990, Lam et al., 1997b, Peeler et al., 2000), en dus ook tot een hogere incidentie van klinische 

mastitis (Barkema et al., 1999a). Dit correspondeert met het feit dat er een hoger aantal koeien met 

klinische mastitis veroorzaakt door major pathogenen zijn op bedrijven waar men consequent dipt in 

vergelijking met bedrijven waar men niet dipt (Lam et al., 1997b, White et al., 2006). Een potentiële 

verklaring hiervoor kan zijn dat dippen leidt tot een reductie van de transmissie van minor pathogenen 

waardoor het beschermend effect door minor pathogenen ten opzichte van major pathogenen wegvalt met 

als gevolg een verhoging van infecties met major pathogenen (Schukken et al., 1989, White et al., 2006).  

 

Een alternatief voor dippen is sprayen, maar hierbij wordt het desinfectans vaak minder zorgvuldig 

aangebracht (Jones and Ohnstad, 2002, Ruegg, 2006b).  
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Tabel 3. Vergelijking tussen dippen en sprayen (Blowey and Edmondson, 2010). 
 

Eigenschap Dippen Sprayen 

Speenbedekking  

Goed 

Goed, indien met de 

nodige zorg aangebracht 

Verbruikt volume per 

koe, per melkbeurt 

 

10 milliliter 

 

15 milliliter 

Kostprijs Zeer goedkoop materiaal Duurdere installatie 

Aandachtspunten Vuile dipbekers 

 

Vullingsgraad van de 

dipbeker 

 

Lange of korte spenen 

Verstopping van de 

spraykop 

Uitlekken van de 

oplossing tijdens het 

melken 

 

2.3.1.9. Rechtstaan na het melken  

Na het melken heeft het slotgat 20 minuten nodig om zich te sluiten (Jones and Ohnstad, 2002). Vandaar 

het belang van een zuivere omgeving, maar het is nog belangrijker om de koeien gedurende 30 minuten 

staande te houden (Ruegg, 2006b). Praktisch worden de koeien na het melken gedurende een half uur tot 

een uur vastgezet aan het voederhek (Jones and Ohnstad, 2002, Ruegg, 2006b). 

 

2.3.2. Melkmachine 

De effecten van de melkmachine op mastitis zijn minder belangrijk dan de effecten van de melktechniek, 

management, en koe- of uiereigenschappen (Mein et al., 2004).  

 

Indien men melk levert met een Integrale Kwaliteitszorg Melk-label (IKM), is het verplicht om minstens om 

de twaalf maanden de melkmachine te laten controleren, de zogenaamde „droge‟ of „statische‟ meting 

(IKM, 2011). Bij een robot melksysteem moet men driemaal per jaar  een droge meting uit laten voeren 

(IKM, 2011). Ook bij nieuwbouw of na renovatie is het verplicht de melkinstallatie door te laten meten 

(IKM, 2011). Aangezien zesennegentig procent van de melkveehouders in Vlaanderen een IKM- 

certificaat hebben kan men er vanuit gaan dat de statische meting met regelmaat wordt uitgevoerd. Indien 

er een vermoeden is van een probleem met de melkmachine is het aangeraden een „natte‟ of 

„dynamische‟ melkmeting uit te laten voeren.  

 

Stoornissen in het pulsatieritme, een te hoog vacuüm en te lang melken spelen een belangrijke rol in het 

ontstaan van slotgatbeschadigingen (Jones and Ohnstad, 2002). 
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Een te hoog vacuüm leidt tot toename van de incidentie van zowel IMI‟s als van klinische mastitis (Mahle 

et al., 1982). Het afvallen van de speenbekers wordt voornamelijk veroorzaakt door een vacuüm dat te 

laag is (Mein et al., 2004). Een snelle luchtstroom doorheen de korte melkslang in de richting van het 

slotgat is op zich onvoldoende om een infectie te veroorzaken er is namelijk extra energie vereist om de 

verdedigingsmechanismen van het tepelkanaal te overwinnen (Mein et al., 2004). Plotse, snelle luchtinlaat 

via de speenbeker, zoals gebeurt bij het afvallen of het afslaan van de speenbekers zorgt voor een zeer 

snelle en grote daling in het vacuüm ter hoogte van de melkklauw (Mein et al., 2004). Dit leidt tot een 

groot drukverschil tussen de melkklauw en de speenbekers waardoor melkdruppels met zeer hoge 

snelheid tegen de slotgaten van de andere tepels geprojecteerd worden (Mein et al., 2004). Deze 

snelheid, twee meter per seconde, is voldoende hoog om bacteriële penetratie in de speen te veroorzaken 

(Mein et al., 2004). 

 

2.3.3. Huisvesting: comfort en hygiëne 

De hygiëne van de huisvesting heeft zowel invloed op het aantal klinische als op het aantal subklinische 

mastitiden op een bedrijf (Barkema et al., 1999a, Ruegg, 2006a). Indien de uiergezondheidsproblemen 

voornamelijk veroorzaakt worden door omgevingsgebonden kiemen, dient extra aandacht besteedt te 

worden aan het management van de huisvesting (Bey et al., 2002). De zuiverheid van de spenen is een 

goede predictor voor het tankmelkcelgetal (Doumalin, 1995) aangezien hoge hygiënscores geassocieerd 

worden met hoge celgetallen (Schreiner and Ruegg, 2003). Koeien met een hoge uierhygiënescore 

hebben een grotere kans op IMI‟s (Schreiner and Ruegg, 2003).  

 

Risicofactoren voor bevuilde uiers en dus ook voor mastitis zijn overbezetting, een gedaalde 

mestconsistentie, de frequentie van het zuiver maken van de ligboxen, vuile wandelpaden en weidegang 

(Ruegg, 2006a). De mest op de roosters van de wandelpaden moet na elke melkbeurt verwijderd worden 

(Bey et al., 2002).  

 

Om voldoende aandacht te vestigen op de uierhygiëne, kan men deze routinematig scoren (Ruegg, 

2006a). Hierbij mag maximaal 15 procent van de koeien een score hebben van 3 of 4 (Ruegg, 2006a). 

Analoog kan ook de bevuiling van de dijen en onderpoten gescoord worden. De uier tweemaal per jaar 

scheren heeft een positieve invloed op de uierhygiëne (Ruegg, 2006b). 

Uit verschillende studies is gebleken dat het couperen van de staart geen invloed heeft op het celgetal, 

noch op uier- en beenhygiënescores, noch op IMI‟s (Tucker et al., 2001, Schreiner and Ruegg, 2002), 

maar wel op de voorbehandelingsduur (Reneau, 1997).  

 

De kans op een IMI met omgevingsgebonden kiemen verhoogt naarmate de infectiedruk ter hoogte van 

het slotgat toeneemt (Hogan et al., 1989, Pankey, 1989, Blowey and Edmondson, 2010). Het 

beddingsmateriaal speelt hierbij een belangrijke rol aangezien er een rechtstreeks verband bestaat tussen 
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het aantal kiemen ter hoogte van het slotgat en het aantal kiemen aanwezig in het beddingsmateriaal 

(Bey et al., 2002, Zdanowicz et al., 2004) .z et al., 2004). Bacteriën gedijen beter in organisch materiaal 

dan in anorganisch materiaal, beter in schavelingen van harde houtsoorten dan van zachte houtsoorten 

en beter in stro dan in ander organisch materiaal (Bey et al., 2002, Ruegg, 2006a). Beddingsmateriaal dat 

bestaat uit zeer fijne partikels kan beter vocht absorberen maar laat meer bacteriële groei toe, het blijft 

sneller aan de uier kleven en het kan gemakkelijk in de speen geraken met mastitis tot gevolg (Bey et al., 

2002). Zand is bacteriologisch relatief veilig op voorwaarde dat het met voldoende aandacht voor hygiëne 

wordt gebruikt (Bey et al., 2002). Beddingsmaterialen met meer dan 10
7
 kolonievormende eenheden (kve) 

per gram veroorzaakt meestal een uitbraak van klinische mastitis door omgevingskiemen (Ruegg, 2006a). 

Onafhankelijk van het soort bedding zal een toename van vocht en organisch materiaal resulteren in een 

stijging van het aantal kiemen in het materiaal (Ruegg, 2006a). Het doel van de boxbedekking is om 

vocht, voornamelijk melk, te absorberen (Ruegg, 2006a). Daartoe moet het achterste derde van de 

ligboxen dagelijks ingestrooid worden met zuiver beddingsmateriaal, zodat de contactzone rond de uier 

droog blijft (Ruegg, 2006a). Het is uit den boze een beddingsvoorraad aan te leggen ter hoogte van het 

voorste deel van de ligbox en dit naar achteren te trekken (Ruegg, 2006a) gezien de koeien speekselen 

op het zaagsel en zo een ideale omgeving creëren voor kiemgroei.  

 

Uit een studie waarin men 4 verschillende beddingsmaterialen, waaronder gebluste kalk en 

houtschavelingen, met elkaar vergelijkt is gebleken dat het laagst aantal coliformen, Klebsiella spp., E. coli 

en Streptococcus spp. aanwezig zijn op matrassen bedekt met gebluste kalk (Kristula et al., 2008). Maar 

gebluste kalk als enige beddingsmateriaal zorgt voor irritatie van de huid (Kristula et al., 2008). Additie van 

gebluste kalk aan zaagmeel reduceert de bacteriële groei (Hogan and Smith, 1997). Enkel gebluste kalk 

zorgt voor een significante reductie van het aantal coliformen en Klebsiella spp. op de spenen (Kristula et 

al., 2008). Het aantal coliformen en Klebsiella spp is het hoogst op matrassen bedekt met 

houtschavelingen (Kristula et al., 2008). Het aantal streptokokken ter hoogte van de speen is 

onafhankelijk van het gebruikte beddingsmateriaal (Kristula et al., 2008). Hieruit kan geconcludeerd 

worden dat enkel gebluste kalk zorgt voor een significante reductie van het aantal bacteriën zowel op de 

matrassen als ter hoogte van de speen (Kristula et al., 2008).  

 

Wat betreft koe-comfort zijn de afmetingen van de ligboxen van belang, maar nog belangrijker zijn de 

matrassen in de ligboxen. De zachtheid hiervan kan men eenvoudig nagaan door de knie-test (Bey et al., 

2002). Hierbij moet de uitvoerder knielen en met één knie heen en weer over de matras bewegen, of de 

uitvoerder kan zich vanuit stand op de knieën laten vallen op de matras (Bey et al., 2002). Als bij deze 

testen geen pijn wordt ervaren, zal de koe deze matras als comfortabel ervaren (Bey et al., 2002). 
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2.3.4. Elke klinische en subklinische mastitis zorgvuldig behandelen 

Het doel van elke behandeling is enerzijds bacteriologische en anderzijds klinische genezing te bekomen 

(Sears et al., 1990). Indien het etiologisch agens, dat aanwezig was vóór behandeling, niet meer uit 

bacteriologisch onderzoek geïsoleerd kan worden na de behandeling, spreekt men van bacteriologische 

genezing (Erskine et al., 2003). Vals-negatieve resultaten kunnen bekomen worden indien de kiem zich 

intracellulair of in een abces verbergt, of zich in een „slaaptoestand‟ begeeft zoals S. aureus in staat is te 

doen (Sears et al., 1987). Bij chronische infecties wordt de kiem vaak intermitterend uitgescheiden 

waardoor één of zelfs twee negatieve stalen na de therapie geen garantie bieden op afwezigheid van de 

kiem (Sears et al., 1990, Sears and McCarthy, 2003).  

 

Het verdwijnen van de klinische symptomen gerelateerd aan mastitis wijst op klinische genezing (Sears et 

al., 1990, Roberson, 2003). De meeste veehouders streven naar klinische genezing, maar zijn niet 

specifiek geïnteresseerd in bacteriologische genezing (Roberson, 2003). Deze subjectieve waarneming 

kan getoetst worden aan enkele objectieve parameters zoals drogestof opname, melkproductie, de 

hoeveelheid afgeleverde melk en het aantal gestorven of opgeruimde koeien na behandeling (Sears et al., 

1990). 

 

Er bestaat discussie over het effect van het frequent leegmelken ven de uier, vaak met behulp van 

oxytocine. Volgens bepaalde auteurs bevordert het leegmelken de verwijdering van de toxines uit de uier 

(Hogan Chair et al., 1999, Blowey and Edmondson, 2010), terwijl uit andere studies blijkt dat er geen 

betere genezing is vergeleken met het niet frequent uitmelken (Leininger et al., 2003). Bovendien zorgt 

oxytocine voor een verhoogde diapedese van neutrofielen uit de bloedbaan naar de uier (Blowey en 

Edmondson, 2010).  

 

2.3.4.1.  Factoren gerelateerd aan de bacterie 

2.3.4.1.1. Het spectrum van antibiotica 

Het is belangrijk te weten of de mastitis veroorzaakt wordt door een Gram-positieve of een Gram-

negatieve bacterie aangezien de keuze van het antibioticum hierop gesteund is (Schukken et al., 2009).  

 

De buitenste membraan van Gram-negatieve bacteriën is zowel lipo- als hydrofiel en vormt een zeer 

efficiënte barrière tegen antibiotica (McManus, 1997, Petri, 2001). Grote, hydrofiele molecules kunnen niet 

doorheen deze buitenste membraan (Chambers, 2001). In deze buitenste membraan zijn proteïnen, 

porines, aanwezig waarlangs kleine hydrofiele moleculen, zoals aminoglycosiden, kunnen passeren tot in 

de periplasmatische ruimte (McManus, 1997). De meeste β-lactam antitiotica zijn hydrofiel en moeten dus 

gebruik maken van de porines om tot in de bacterie te geraken (Chambers, 2001). Penicillines kunnen 

echter niet doorheen deze porines getransporteerd worden (McManus, 1997), terwijl ampicilline en 

amoxycilline dit wel kunnen (Nakae, 1986).  
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Tabel 4. Het spectrum van intramammaire antibiotica, geregistreerd in België ter behandeling van klinische mastitis (Gruet et al., 2001, MCC, 

2009, BCFI, 2010). 

 

Actieve substantie Productnaam Spectrum Distributie in de uier Dosis (aantal applicatoren 

per kwartier per 

tijdseenheid) 

Cloxacilline Orbenin LA® Gram-positief  matig 1 per 48u 

Cloxacilline en ampicilline Ampiclox Q.R. 75/200 mg® Breedspectrum  matig resp.goed 1 per 12u 

Cefazoline Cefovet Lactatie® Gram-positief - 1 per 12u 

Rilexine 200 Lactating     

Cow® 

 

Gram-positief 

 

- 

 

1 per 12u 

Cefalexine en  kanamycine Ubrolexin® Breedspectrum  goed resp. slecht 1 per 24u 

Cefaperazone Pathozone® Breedspectrum  - éénmalig 

Cefquinome Cobactan LC® Breedspectrum  - 1 per 12u 

Dihydrostreptomycine, 

benzylpenicilline en nafcilline 

 

Nafpenzal LC® 

 

Breedspectrum  

 

slecht resp. matig 

1 per 24u 

Lincomycine en  neomycine Lincocin Intramammair® Breedspectrum  goed resp. slecht 1 per 12u 

Neomycine en procaïne 

benzylpenicilline 

 

Masti-kel® 

 

Breedspectrum 

 

slecht resp. matig 

1 per 12u 

Pirlimycine Pirsue 5mg/ml® Gram-positief  - 1 per 24u 

 

 

 
 
 

 



19 
 

Tabel 5. Het spectrum van enkele veelgebruikte antibiotica, geregistreerd in België voor parenterale toediening (Gruet et al., 2001, MCC, 2009, 

BCFI, 2010).  

 

Klasse Actieve substantie Voorbeeld productnaam Spectrum Distributie naar de 

uier 

Penicilline Procaïne benzylpenicilline Deposil ® Gram-positief 

 

matig 

Penethamaathydroiodide 5g/ml 

of 10 g/ml 

5g ® en Mammyzine 10g® goed 

Cefalosporine Cefquinome Cobactan 2.5%® Breedspectrum  matig 

Ceftiofur Excenel RTU® matig 

Macroliden Tylosine Tylo-kel 20%® Gram-positief  goed 

Sulfonamiden en 

Trimethoprim 

Sulfonamiden en thrimethoprim Borgal 24%® Breedspectrum  goed resp. goed 

Tetracycline Oxytetracycline Codicycline 200 LA® Breedspectrum  matig 

Fluoroquinolone Danofloxacine Advocin 180® en  Advocin 2.5%® Gram-negatief goed 

Marbofloxacine Marbocyl 10%® goed 
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2.3.4.1.2. Antimicrobiële resistentie 

Van bepaalde kiemen is geweten dat ze virulenter zijn dan andere. Bij isolatie van stafylokokken is het 

van belang S. aureus van CNS te onderscheiden (Sears and McCarthy, 2003). Staphylococcus aureus 

kan zich afschermen in biofilms (Lammers et al., 1999, Erskine et al., 2003, Vasudevan et al., 2003, 

Cucarella et al., 2004). De L-vorm, een „slaaptoestand‟, bevordert eveneens de afscherming van de kiem 

(Owens and Nickerson, 1989, Brouillette et al., 2004). Stafylococcus aureus kan binnendringen in 

mammaire epitheelcellen (Dego et al., 2002) en fibrine en micro- abcessen vormen waarin ze zich kan 

verbergen (Ziv and Storper, 1985, Sordillo et al., 1989, Gruet et al., 2001). Ook al zou S. aureus 

opgemerkt worden door het immuunsysteem kan ze hieraan nog ontsnappen aangezien de kiem kan 

overleven in fagocyterende cellen, voornamelijk in neutrofielen (Yancey et al., 1991, Mullarky et al., 2001). 

Enkel antibiotica die in de cellen kunnen penetreren, zoals penethamaathydroiodide (Ziv, 1980b) en 

macroliden, kunnen dan S. aureus nog bereiken en afdoden (Janosi et al., 2001). Deze eigenschappen 

van S. aureus zorgen ervoor dat het zeer moeilijk is een infectie te genezen (Gruet et al., 2001, Erskine et 

al., 2003). Indien men te maken heeft met β-lactamasevormende stammen is de kans op genezing lager 

in vergelijking met stammen die dit β-lactamase niet produceren, ongeacht het gebruikte antibioticum 

(Barkema et al., 2006).  

 

Klebsiella spp. kunnen een slijmkapsel vormen dat de kiemen afschermt tegen zowel het complement als 

tegen antistoffen-gemedieerde opsonisatie (Hogan and Smith, 2003). Vandaar dat de infectie vaak een 

chronisch karakter aanneemt (Opsomer et al., 2001). 

 

Mycoplasma bovis bezit dan weer geen celwand, waardoor de bacterie ongevoelig is aan antibiotica die 

celwandproteïnen als aangrijpingspunt hebben (Gonzalez and Wilson, 2003) zoals β-lactam antibiotica 

(Fox et al., 2005). De beste controlemaatregel is de eliminatie van geïnfecteerde koeien (Gonzalez and 

Wilson, 2003) aangezien de koe na infectie drager blijft en behandeling met antimicrobiële middelen niet 

zinvol is (Bushnell, 1984) hoewel uit een studie in Nederland blijkt dat enrofloxacine, 

danofloxacine, .lincomycine en tylosine wel in vitro activiteit bezitten tegenover M. bovis (Nicholas and 

Ayling, 2003).  

 

2.3.4.2. Factoren gerelateerd aan de behandeling 

2.3.4.2.1. Tijdstip van behandelen 

Koeien met klinische mastitis moeten zo snel mogelijk behandeld worden, dit wil zeggen bij voorkeur op 

het moment dat er een verhoging van de geleidbaarheid van de melk is, vóórdat er klinische symptomen 

optreden (Milner et al., 1997). Indien men de therapie in een vroeg stadium van de ontsteking kan 

instellen is er een verhoogde kans op klinische en bacteriologische genezing, zijn er minder uiertubes 

nodig om de klinische symptomen of de geleidbaarheid te reduceren en is er minder verlies van de 

melkproductie vergeleken met behandeling op moment dat klinische symptomen optreden (Milner et al., 

1997).  
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Het is tegenaangewezen subklinische mastitiden te behandelen tijdens de lactatie omdat enerzijds de 

genezingsresultaten laag zijn (Guerin-Faublee et al., 2003) en anderzijds zowel de behandeling als het 

verlies aan melk veel geld kosten (Yamagata et al., 1987, Gruet et al., 2001). De genezingsresultaten 

worden voornamelijk bepaald door koefactoren, welke verderop besproken zullen worden.  

 

2.3.4.2.2. Toedieningsweg 

In de behandeling van klinische mastitis moeten efficiënte, therapeutische concentraties bekomen worden 

op de plaats van infectie (Chambers, 2001, Gruet et al., 2001). Daartoe kunnen antibiotica parenteraal 

en/of intramammair toegediend worden (Gruet et al., 2001, Van Loo et al., 2007). Streptokokken en CNS 

en in mindere mate Staphylococcus aureus en coliformen zijn voornamelijk aanwezig in de melk en de 

melkafvoerwegen (Erskine et al., 2003). Hoge concentraties van een antibioticum in de melk en de 

aflijnende epithelia worden bekomen na intramammaire toediening (Erskine et al., 2003). Indien men 

enkel een intramammaire behandeling instelt moet men steeds indachtig zijn dat elk kwartier een 

oppervlakte heeft van 25 m², wat impliceert dat niet alle delen van de uier bereikt worden door middel van 

intramammaire therapie (Blowey en Edmondson, 2010).  

 

Parenterale toediening van een antibioticum is geïndiceerd bij sterke zwelling van het parenchym, 

aangezien de melkafvoerwegen samengedrukt of geblokkeerd worden door ontstekingssecreties en 

celdebris waardoor intramammair toegediende antibiotica niet doorheen de uier kunnen migreren naar de 

plaats van infectie (Gruet et al., 2001). Voornamelijk mastitiden veroorzaakt door S. aureus, en in mindere 

mate streptokokken komen hiervoor in aanmerking (Erskine et al., 2003). De hoeveelheid antibioticum die 

vanuit de circulatie in het uierweefsel terechtkomt is afhankelijk van zijn passage doorheen de bloed-

uierbarrière (Erskine et al., 2003), zijn binding aan plasmaproteïnen, de mate van lipofiliteit (Ziv, 1980a, 

Erskine et al., 1993) en de concentratiegradiënt van de ongebonden vorm in het bloed en in de melk 

(Gruet et al., 2001). De combinatie parenterale én lokale antibioticumtherapie kan de antibacteriële 

efficiëntie verhogen (Ziv, 1980a, Gruet et al., 2001, Blowey and Edmondson, 2010).  

 

Bij meer dan 40 procent van de koeien met een ernstige coliformemastitis treedt een bacteriëmie op 

(Cebra et al., 1996, Wenz et al., 2001) en zal ook systemisch behandeld moeten worden zodoende de 

koe te ondersteunen (Erskine et al., 2003). In dit geval is het belangrijk dat er efficiënte concentraties in de 

bloedbaan bekomen worden, wat het best bereikt kan worden met antibiotica met een zuur karakter. Een 

studie heeft aangetoond dat koeien geïnfecteerd met E. coli en behandeld met cefquinome, een zuur 

antibioticum, een hoge bacteriologische genezing kennen en snel terugkeren naar hun productieniveau 

van vóór de mastitis (Shpigel et al., 1997). Een andere studie heeft de vergelijking gemaakt tussen de 

toediening van vocht gecombineerd met een intramammaire therapie en de toediening van vocht 

gecombineerd met intramammaire en een parenterale ceftiofur therapie in de behandeling van ernstige 
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mastitis (Erskine et al., 2002). Hieruit is gebleken dat de behandeling met de parenterale therapie leidt tot 

een daling van het aantal opgeruimde en gestorven dieren (Erskine et al., 2002). 

 

Een studie gebaseerd op een stochastisch rekenmodel, waarin S. uberis, S. dysgalactiae, S. aureus en E. 

coli betrokken is, heeft aangetoond dat de duurste behandeling de combinatie intramammair met 

systemisch voor 5 dagen, waarna in afnemende volgorde de combinatie intramammair met systemisch 

gedurende 3 dagen én 1 dag ontstekingsremmers, de combinatie intramammair met systemisch 

gedurende 3 dagen, intramammair gedurende 5 dagen en als goedkoopste behandeling de 

standaardtherapie van 3 dagen intramammaire behandeling (Steeneveld et al., 2011). De bacteriologische 

genezingsresultaten zijn tegenovergesteld aan de kostprijs van de behandeling (Steeneveld et al., 2011). 

 

2.3.4.2.3. Dosis 

De meeste antibacteriële geneesmiddelen die gebruikt worden in de behandeling van mastitis hebben een 

tijdsafhankelijke werking (Erskine et al., 2003). Deze producten moeten gedurende het tijdsinterval tussen 

opeenvolgende behandelingen in een concentratie boven de minimale inhibitorische concentratie (MIC) 

van het infectieuze agens op de plaats van infectie aanwezig blijven (Erskine et al., 2003). 

Aminoglycosiden hebben een concentratieafhankelijke werking, wat betekent dat de antibacteriële 

werking afhankelijk is van de concentratie boven de MIC-waarde van het infectieuze agens (Erskine et al., 

2003). Het is van belang de frequentie van toediening van de verschillende preparaten, weergegeven in 

tabel 4, te respecteren (BCFI, 2010). In de praktijk wordt hiertegen nogal eens gezondigd. 

 

2.3.4.2.4. Productkeuze 

Om een efficiënte tijdsafhankelijke werking te bekomen, moet de initiële therapie aangehouden worden 

zonder overschakeling naar een ander antibioticum, tenzij naar aanleiding van de resultaten van de 

gevoeligheidstest (Erskine et al., 2003). Onder praktijkomstandigheden echter wordt veelal geen 

bacteriologisch onderzoek uitgevoerd, noch een antibiogram aangelegd vóór de behandeling van 

klinische mastitis (Guerin-Faublee et al., 2003).  

 

Bacteriostatische geneesmiddelen, zoals tetracyclines (Blowey and Edmondson, 2010) en macroliden 

(McManus, 1997), zijn enkel efficiënt indien de afweermechanismen van de koe nog intact en actief zijn 

aangezien er een minimale immuunrespons nodig is om de kiem te elimineren (Chambers, 2001). Indien 

het immuunsysteem niet meer in staat is te reageren moeten er bacteriociede antitiobica, zoals 

penicillines (Blowey en Edmondson, 2010) gebruikt worden (Chambers, 2001). Mogelijks treedt er 

antagonisme op bij simultane toediening van bacteriostatische en bactericiede antibiotica omdat de 

werking van laatstgenoemde optimaal is in aanwezigheid van sneldelende bacteriën (McManus, 1997). 

Doch treedt soms een synergistisch effect op tussen β-lactam antibiotica  en macroliden aangezien de β-

lactam antibiotica de celwand beschadigen waardoor macroliden in het cytoplasma kunnen migreren om 

er hun werking uit te voeren (Murray, 1991). 
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2.3.4.2.5. Behandelingsduur 

Indien de therapie aanslaat zullen de symptomen verminderen binnen de 24-48 uren, en zal er volledige 

klinische genezing optreden na 5-7 dagen (Schukken and Deluyker, 1995, Institut de l'élevage, 2008). 

 

De efficiëntie van intramammaire antibiotica is naast de werking van de actieve stof zelf, ook afhankelijk 

van de tijdsduur dat de stof actief blijft in de melk (Wilson et al., 1986). Vanuit economisch standpunt is de 

beste behandeling deze met de kortste wachttijd, zodat de melk zo snel mogelijk meegegeven kan 

worden (Craven, 1987).  

 

Zowel in de behandeling van klinische als subklinische mastitis veroorzaakt door S. aureus zijn de 

genezingsresultaten beter indien men 5-8 dagen behandelt vergeleken met de standaardtherapieduur 

voor andere bacteriën, welke 2-3 dagen is (Owens et al., 1997, Sol et al., 2000, Deluyker et al., 2005). 

Bijkomend voordeel van een therapieduur van 5 dagen is dat er minder antibiotica verbruikt worden, en 

het dus goedkoper is, vergeleken met een behandeling van tweemaal 3 dagen.  

 

2.3.4.3. Koegebonden factoren  

De koe bezit tal van verdedigingsmechanismen zoals lactoferin, lactoperoxidase, de cellulaire immuniteit, 

en de humorale respons waardoor niet elke infectie resulteert in inflammatie (Blowey en Edmondson, 

2010). Het slotgat vormt een eerste barrière voor pathogenen (O'Rourke, 2009). De mate van sluiting van 

het speenkanaal en de aanwezigheid van een keratinelaag vormen een volgende barrière (O'Rourke, 

2009). Bijna de helft van de keratinelaag wordt verwijderd bij het melken (Bitman et al., 1991) vandaar het 

belang van een goede sluiting van het slotgat na het melken (O'Rourke, 2009). 

 

De kans op genezing na behandeling neemt af met toenemende pariteit (Ziv and Storper, 1985, Pyorala 

and Pyorala, 1998, Sol et al., 2000, Taponen et al., 2003), met vordering in het lactatiestadium (Sol et al., 

2000) en met een uitgestelde behandeling en dus langdurige infectie (Sol et al., 1994, Dingwell et al., 

2003). Ook stijging van het somatisch celgetal voorafgaand aan de klinische mastitis (Owens et al., 1988) 

en een hoog aantal kolonie vormende eenheden in het melkstaal vóór behandeling (Dingwell et al., 2003) 

evenals infectie met β-lactamase vormende stammen (Sol et al., 2000, Gruet et al., 2001, Erskine et al., 

2003, Barkema et al., 2006) verlagen de prognose na behandeling. Indien meerdere kwartieren 

geïnfecteerd zijn is de genezingsgraad lager vergeleken met infectie van één kwartier (Sol et al., 1994, 

Osteras et al., 1999, Janosi et al., 2001). Achterkwartieren hebben een hogere kans op infectie (Barkema 

et al., 1998b, Sol et al., 2000) en genezen tevens moeilijker wegens hun groot volume (Barkema et al., 

2006). Al deze factoren zijn ook erg belangrijk in het voorspellen van de kans op genezing na het 

behandelen van subklinische mastitiden.   
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2.3.5. Droogzetmanagement 

Droogzetten van koeien met langwerkende antibiotica heeft zowel een curatief als preventief doel, 

namelijk de infecties opgelopen tijdens de voorgaande lactatie genezen én een bescherming bieden 

tegen nieuwe infecties tijdens de droogstandsperiode (Gruet et al., 2001, Institut de l'élevage, 2008, 

Blowey and Edmondson, 2010). De optimale lengte van de droogstandsperiode varieert naargelang de 

publicatie van vijfendertig (Blowey and Edmondson, 2010), veertig (Bachman and Schairer, 2003) tot 

zestig dagen (Gruet et al., 2001). Een goede droogzetting bestaat uit toediening van een antibioticum, 

interne en/of externe speenafsluiters en een aanpassing van het omgevingsmanagement (Blowey and 

Edmondson, 2010). 

 

2.3.5.1. Preventief  

Hygiënemaatregelen geassocieerd met de omgeving, voornamelijk tijdens de vroege en late droogstand, 

evenals de hygiëne van de afkalfstal zijn geassocieerd met de incidentie van klinische mastitis tijdens de 

vroege lactatie (Green et al., 2007). 

 

Correct droogzetten met een antibioticum leidt tot een sterke reductie van het aantal infecties (Smith et al., 

1967) en het aantal klinische mastitiden rond en kort na het kalven (Hassan et al., 1999) en tot een 

verhoogde melkproductie tijdens de komende lactatie (Berry and Hillerton, 2002b). De uier kan nog wel 

geïnfecteerd worden met bacteriën die niet gevoelig zijn aan de actieve substantie van het antibioticum 

en/of indien het antibioticum niet gedurende de volledige droogstandsperiode in therapeutische 

concentratie aanwezig blijft (Bradley and Green, 2001). Infectie tijdens de droogstand blijft meestal 

subklinisch gedurende de droogstandsperiode met kans op ontwikkeling van klinische mastitis in de 

eerste 3-5 maanden van de lactatie (Bradley, 2002, Green et al., 2002, Blowey and Edmondson, 2010).  

Eenenzestig procent van alle nieuwe IMI‟s ontstaan tijdens de droogstand (Todhunter et al., 1991). Doch 

moet er worden opgemerkt dat meer dan 90 procent van de nieuwe infecties tijdens de droogstand ook 

tijdens de droogstand genezen (Bradley and Green, 2004). De afwezigheid van een keratineplug tijdens 

de droogstand verhoogt de kans op infectie (Schukken et al., 1993). In 25 procent van alle kwartieren is er 

nog geen goede keratineplug gevormd 6 weken na het begin van droogzetten (Dingwell et al., 2004). 

Zevenennegentig procent van alle infecties tijdens de droogstand treden op in „open‟ kwartieren, dit zijn 

kwartieren waarin zich geen efficiënte keratineplug heeft gevormd (Woolford et al., 1998). Indien dit zich 

weerspiegelt in een hoog aantal mastitiden tijdens de vroege lactatie veroorzaakt door 

omgevingsgebonden kiemen kan een inwendige speenafsluiter gebruikt worden die de rol van de 

keratineplug overneemt (Berry and Hillerton, 2002a). Een hoge melkproductie in de voorafgaande lactatie 

en een hoge melkbaarheid werken nadelig op de vorming van een keratineplug (Schukken et al., 1993, 

Blowey and Edmondson, 2010). Elke liter melk die nog gevormd wordt op het moment van droogzetten 

verhoogt de kans op infectie tijdens de droogstand met 6 procent, zo ook verhoogt slotgatbeschadiging de 

kans op droogstandinfectie met een factor 1,7 (Bradley and Green, 2004, Dingwell et al., 2004). Er 
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bestaat controverse betreffende de behandeling van niet geïnfecteerde kwartieren aan het begin van de 

droogstand (Hassan et al., 1999) hoofdzakelijk in het kader van het terugdringen van het 

antibioticumgebruik (Berry and Hillerton, 2002a). Vandaar dat door sommige auteurs de „selectieve 

droogstandstherapie‟ als ideale droogzetmethode wordt beschreven (Macmillan et al., 1983, Browning et 

al., 1994). In deze methode worden enkel de koeien met minstens één geïnfecteerd kwartier drooggezet 

met een antibioticum (Bansal et al., 2005, Robert et al., 2008). 

 

De inwendige speenafsluiter, Orbeseal®, vormt een fysische barrière tussen het tepelkanaal en de 

tepelsinus (Berry and Hillerton, 2002a, Blowey and Edmondson, 2010). Het is een kunstmatige plug die 

bestaat uit bismuth subnitraat op paraffine basis (Godden et al., 2003). De speenafsluiter kan op zichzelf 

gebruikt worden of gecombineerd worden met een droogzetantibioticum (Woolford et al., 1998, Bradley, 

2002, Blowey and Edmondson, 2010). De combinatie leidt tot betere resultaten in vergelijking met de 

antibioticumtherapie alleen (Blowey and Edmondson, 2010). De inwendige speenafsluiter als enige 

behandeling tijdens de droogstand in niet-geïnfecteerde kwartieren heeft een gelijkaardige of zelfs betere 

efficiëntie ter preventie van nieuwe IMI‟s vergeleken met droogzetting van elk kwartier met een 

droogzetantibioticum (Woolford et al., 1998, Berry and Hillerton, 2002a). Het is tegenaangewezen om 

koeien met subklinische mastitis enkel en alleen droog te zetten met een inwendige speenafsluiter (FAGG, 

2009). Bij koeien die subklinische mastitis zouden kunnen hebben, kan Orbeseal® gebruikt worden, 

volgend op de behandeling van het geïnfecteerde kwartier met een daartoe geschikt antibiotica bevattend 

droogzetpreparaat (FAGG, 2009). De uitwendige speenafsluiter is een film op basis van latex, acryl of 

polymeren (Godden et al., 2003, McDougall et al., 2007) die een beschermingslaagje over de speen legt 

die een zevental dagen bescherming biedt tegen infectie (Blowey and Edmondson, 2010). Omwille van de 

korte gebruiksduur kennen de uitwendige speenafsluiters maar een beperkt succes (Berry and Hillerton, 

2002a). 

 

2.3.5.2. Curatief 

Elk kwartier droogzetten met een intramammair antibioticum leidt tot een goede genezing van 

subklinische mastitis (Natzke, 1981, Bradley and Green, 2001). De genezingsgraad tijdens de droogstand 

is hoger  ten opzichte van deze tijdens de lactatie (Blowey and Edmondson, 2010). Deze betere genezing 

is het gevolg van hogere dosissen antibiotica (Blowey and Edmondson, 2010) en een gelijkmatig niveau 

van het antibioticum aangezien de uier niet leeggemolken wordt (Gruet et al., 2001). Behandeling tijdens 

de droogstand is ook economisch gunstiger aangezien er geen melk moet thuisgehouden worden (Gruet 

et al., 2001). Gemiddeld geneest 70-98 procent van de infecties tijdens de droostand, afhankelijk van de 

behandeling en de pathogenen (Natzke, 1981). De genezingsresultaten zijn lager voor S. aureus dan voor 

streptokokken, 50-80 procent respectievelijk 75-99 procent (Pearson and Wright, 1969, Pugh et al., 1973, 

Postle and Natzke, 1974, Schultze and Mercer, 1976, Pankey et al., 1982). De meeste beschikbare 

droogzetpreparaten hebben weinig of geen activiteit ten opzichte van Gram-negatieve bacteriën (Erskine 

et al., 2003). Parenterale toediening van antibiotica is mogelijk, daar er toch geen rekening gehouden 
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moet worden met wachttijden en residuen in de melk (Gruet et al., 2001). De parenterale toediening kan 

gecombineerd worden met intramammaire uiertubes (Gruet et al., 2001). Belangrijk is dat men de uiertube 

hygiënisch inbrengt (Blowey and Edmondson, 2010). De droogstaande koeien worden apart gehuisvest 

zodat de stimulatie van de melkproductie door passage doorheen de melkstal wegvalt (Blowey and 

Edmondson, 2010). 

 

2.3.6. Chronisch geïnfecteerde dieren verwijderen 

Chronisch geïnfecteerde koeien moeten opgeruimd worden aangezien ze een permanente infectiebron 

vormen voor gezonde koeien via het melkstel door uitscheiding in de melk (Döpfer et al., 1999, Van Loo et 

al., 2007). Dit zijn koeien die herhaaldelijk klinische mastitis gehad hebben of die subklinische mastitis 

hebben die niet genezen is tijdens de droogstand (Institut de l'élevage, 2008). Chronische 

uierontstekingen kunnen een lange tijd subklinisch verlopen om daarna regelmatig klinisch op te flakkeren 

met meestal milde symptomen tot gevolg (Blowey and Edmondson, 2010). Zo is bekend dat een 

chronische S. aureus infectie acuut gangreneus kan worden bij dysfunctie van de neutrofielen, zoals 

bijvoorbeeld rond de partus het geval kan zijn (Kehrli et al., 1989, Burton and Kehrli, 1995).  

 

Of mastitis al dan niet een chronisch karakter krijgt is zowel van kiem- als koefactoren afhankelijk (Bradley 

and Green, 2001). Tot deze laatste behoort, naast de factoren die reeds besproken zijn in 2.3.4.3. 

Koegebonden factoren, ook de recruteringssnelheid van leukocyten in geval van een klinische mastitis 

(Bradley and Green, 2001). Staphylococcus aureus (Kehrli et al., 1989), Klebsiella spp. (Van Loo et al., 

2007) en in mindere mate E. coli (Erskine et al., 2003) en S. uberis (Sears and McCarthy, 2003) kunnen 

de oorzaak zijn van chronische mastitis (Almeida et al., 1999).  

 

Chronisch geïnfecteerde koeien die zowel parenteraal als intramammair behandeld worden hebben een 

grotere genezingskans dan koeien die enkel intramammair behandeld worden (Erskine et al., 2003). De 

therapie moet voldoende lang zijn zodat de concentraties ook voldoende lang boven de MIC-waarden 

blijven (Erskine et al., 2003). Aangezien chronisch geïnfecteerde dieren vaak langer behandeld moeten 

worden dan drie dagen, is het afhankelijk van bedrijfsfactoren of dit nog economisch verantwoord is 

(Swinkels et al., 2005). 

 

2.3.7. Management van de vaarzen 

De incidentie van klinische mastitis bij vaarzen is het hoogst tijdens de vroege lactatie (Barkema et al., 

1998a). Meer dan 30 procent van de klinische mastitiden vindt gedurende de eerste 2 weken na afkalven 

plaats (Barkema et al., 1998a). De incidentie van klinische mastitis in het begin van de lactatie bij vaarzen 

is dan ook hoger vergeleken met de incidentie bij multipare dieren (Barkema et al., 1998a, Valde, 2004). 

Afhankelijk van de studie wordt mastitis bij vaarzen voornamelijk door omgevingsgebonden kiemen 
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(McDougall et al., 2007) dan wel door CNS, dus koegebonden kiemen (Devriese and Dekeyser, 1980, de 

Vliegher, 2004) veroorzaakt. Door de snelle groei en ontwikkeling van de uier en door een algemene 

onderdrukking van de afweer zijn vaarzen het meest gevoelig voor IMI‟s in de periode kort voor het 

afkalven (Fox et al., 1995).  

 

2.3.7.1. Huisvesting 

Slechte uierhygiëne is geassocieerd met een verhoogd celgetal bij koeien (Schreiner and Ruegg, 2003) 

en met een verhoogd risico op IMI‟s bij vaarzen (Compton et al., 2007). Een droge, propere en goed 

geventileerde afkalfstal is dan ook onontbeerlijk in de preventie en controle van vaarzenmastitis in de 

vroege lactatie (Peeler et al., 2000, De Vliegher et al., 2004). Een propere en droge omgeving voor 

drachtige vaarzen vermindert vooral de blootstelling aan omgevingsbacteriën (Shearer and Harmon, 1993, 

Elbers et al., 1998).  

 

2.3.7.2. Preventieve handelingen 

Prepartum antibiotica gebruiken heeft goede resultaten ter preventie van infecties, maar staat onder druk 

aangezien de maatschappij een reductie van antibiotica eist (McDougall et al., 2009). Zoals bovenstaand 

reeds beschreven reduceert dippen de incidentie van IMI‟s bij lacterende koeien. Bij vaarzen echter is 

gebleken dat noch de prevalentie van postpartum IMI‟s noch de incidentie van klinische mastitis 

gereduceerd worden door aanbrengen van een barrièredip prepartum (Edinger et al., 2000). Het dippen of 

sprayen van de spenen met een joodhoudend ontsmettingsmiddel vóór het afkalven vermindert het aantal 

uierontstekingen veroorzaakt door omgevingsgebonden kiemen in de eerste week postpartum (Piepers et 

al., 2008). Het aanbrengen van een uitwendige speenafsluiter tien dagen prepartum reduceert het aantal 

IMI‟s met twintig procent in vergelijking met het aantal IMI‟s zonder het gebruik van een uitwendige 

speenafsluiter, maar heeft geen effect op de incidentie van klinische mastitis (McDougall et al., 2007). Bij 

veel drachtige vaarzen is er op twee maanden vóór het afkalven geen keratineplug meer aanwezig en het 

aantal vaarzen met „open kwartieren‟ stijgt naar de partus toe (Parker et al., 2007, Kromker and Friedrich, 

2009). Het inbrengen van een inwendige speenafsluiter negenendertig dagen prepartum heeft een 

gunstig effect op het aantal IMI‟s en klinische mastitis postpartum (McDougall et al., 2009). Volgens 

Parker et al. (2007) is de inwendige speenafsluiter enkel effectief in de bestrijding van uierontstekingen 

veroorzaakt door S. uberis in de eerste twee weken postpartum, maar heeft het echter geen effect in de 

preventie van uierontstekingen veroorzaakt door andere pathogenen (Parker et al., 2007). Het beoogde 

effect van een inwendige speenafsluiter is zowel een fysische barrière vormen als belemmering van 

lekkage van melk uit de uier peripartum (McDougall et al., 2009). 

 

2.3.7.3. Risicofactoren  

Het uitlekken van melk rond de partus is een risicofactor voor klinische mastitis bij vaarzen (Waage et al., 

1998). Vaarzen vanaf 2 weken prepartum twee- (Bowers et al., 2006) tot driemaal (Santos et al., 2004) 

daags melken reduceert de prevalentie van IMI‟s respectievelijk de incidentie van klinische mastitis tijdens 
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de eerste lactatiemaanden met 25 respectievelijk 55 procent. Het prepartum melken heeft ook een gunstig 

effect op het celgetal (Santos et al., 2004). Deze effecten zijn waarschijnlijk het gevolg van een 

vermindering van het uieroedeem dat bekomen wordt door prepartum te melken (Santos et al., 2004, 

Bowers et al., 2006). Prepartum melken heeft echter een negatief effect op het metabolisme en op de 

energiebalans tijdens de peripartum periode alsook op de biestkwaliteit (McDougall et al., 2009).  

 

Aangezien vliegen als vector kunnen optreden van A. pyogenes en S. aureus is het van belang om aan 

vliegenbestrijding te doen (Roberson et al., 1998, McDougall et al., 2009). Het plaatsen van 2 insecticide 

bevattende oorflappen, bij het uitweiden in het voorjaar of een zeswekelijkse pour-on behandeling met 

een vliegenwerend middel tijdens het weideseizoen, vermindert het percentage vaarzen dat afkalft met 

een IMI (Nickerson et al., 1995).  

 

Het zuigen van vaarzen aan spenen van een boxgenote werd geassocieerd met een verhoogd risico op S. 

agalactiae mastitis (McDougall et al., 2009). Er is echter nog geen onderzoek gedaan naar effecten op 

mastitis indien men dit zuigen verhindert (McDougall et al., 2009).  

 

Het risico op klinische mastitis bij vaarzen verhoogt indien vaarzen en lacterende koeien in dezelfde 

ruimte gehuisvest worden (Barkema et al., 1999a) en dit risico neemt af indien vaarzen postpartum 

gescheiden blijven van de lacterende koeien (Parker et al., 2007). Hierdoor wordt voornamelijk de 

overdracht van koegebonden pathogenen vermeden (Piepers et al., 2008).  

 

Moeilijke kalvingen en vooral de daarmee gepaard gaande gebrekkige hygiëne en stress verhogen de 

kans op nieuwe IMI‟s (Piepers et al., 2008) en klinische mastitis (Svensson et al., 2006) in de vroege 

lactatie. Het kiezen voor een stier met een hoge fokwaarde voor geboortegemak, een zogenaamde 

„pinkenstier‟, is dan ook ten zeerste aan te bevelen (Piepers et al., 2008). Dystocie, retentio secundinarum 

en hypocalcemie zijn risicofactoren voor klinische mastitis bij zowel jonge als oudere dieren (Erb et al., 

1985).  

 

Omtrent de associatie leeftijd van eerste partus en klinische mastitis bestaat er geen duidelijkheid 

(McDougall et al., 2009). Uit bepaalde studies blijkt een positieve associatie (Erb et al., 1985, Waage et al., 

1998), uit andere het tegendeel (De Vliegher et al., 2004). Vaarzen die op oudere leeftijd afkalven hebben 

gedurende een langere periode de kans gehad om zich te besmetten wat deels zou kunnen verklaren 

waarom oudere vaarzen vaker afkalven met IMI‟s (Piepers et al., 2008). Nog een andere studie 

rapporteert een maximaal risico op klinische mastitis indien de eerste partus plaatsvindt op een leeftijd 

van twee en een half jaar, en een lager risico indien de partus op jongere of oudere leeftijd gebeurt 

(Oltenacu and Ekesbo, 1994).  
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Het is tegenaangewezen melk van koeien met een hoog celgetal (Piepers et al., 2008) of melk afkomstig 

van dieren met mastitis (Piepers et al., 2008, McDougall et al., 2009) aan kalveren te voederen indien ze 

samen gehuisvest worden en aan elkaars spenen kunnen zuigen. In een studie uitgevoerd in Nieuw-

Zeeland blijkt dat het voederen van mastitismelk aan kalveren geassocieerd is met een toename van 

klinische mastitis tijdens de eerste lactatie (Parker et al., 2007) hoewel een studie van Barto et al. (1982) 

geen verband kan aantonen (Barto et al., 1982, Parker et al., 2007). Naast de associatie met mastitis is 

het voederen van mastitismelk ook tegenaangewezen omwille van de potentiële residuen in het lichaam 

van het kalf (Musser et al., 2001), omwille van de potentiële overdracht of inductie van resistentie in de 

bacteriële flora van het kalf (Langford et al., 2003, Piepers et al., 2008) en omwille van de potentiële 

overdracht van pathogenen, zoals Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis (Ridge et al., 2005).  

 

Uieroedeem is een risicofactor voor klinische mastitis (Waage et al., 1998, Compton et al., 2007). 

Risicofactoren voor overdreven uieroedeem bij vaarzen zijn een excessieve energieopname (Emery et al., 

1969) en natrium- of kaliumopname (Randall et al., 1974) prepartum, hoge leeftijd bij de eerste kalving 

(Malven et al., 1983), drachtig zijn van een stierkalf, afkalven in de winter, toename van de hoogtemaat 

van de vaarzen bij het afkalven (Melendez et al., 2006) en hoge melkproducties (McDougall et al., 2009). 

Het oedeem kan beperkt worden door middel van zout- en waterrestrictie en vitamine E of kalium 

supplementatie (van der Kolk, 1998). Het effect van diuretica, zowel therapteutisch als profylactisch, op 

uieroedeem moet nog verder onderzocht worden (McDougall et al., 2009).  

 

Ook het seizoen van afkalven heeft invloed op de incidentie van mastitis. In Vlaanderen hebben vaarzen 

die afkalven in het voorjaar vaker een subklinische uierontsteking in de vroege lactatie dan vaarzen die in 

de andere maanden van het jaar afkalven (De Vliegher et al., 2004). Dit heeft waarschijnlijk te maken met 

de hogere infectiedruk die er gedurende de wintermaanden op de stal heerst (Piepers et al., 2008). Het 

tegenovergestelde geldt voor vaarzen die in het najaar afkalven, zij hebben minder kans gehad om 

besmet te worden aangezien ze de hele zomer op de weide gestaan hebben (Piepers et al., 2008). 

 

2.3.8. Algemene gezondheid van het dier 

2.3.8.1. Voeding 

Het belang van β-caroteen (Chew, 1987), zink (Hogan et al., 1996) en koper (Harmon et al., 1994) in de 

controle van mastitis is nog onvoldoende onderzocht, maar ze hebben elk hun rol in het antioxidatief 

beschermingssysteem en tekorten ervan leiden vaak tot een toename van de incidentie van mastitis. 

Koeien in een negatieve energie balans (NEB) hebben een verhoogde kans op ketonemie (O'Rourke, 

2009). Klinische ketonemie is geassocieerd met een verdubbeling van de kans op klinische mastitis 

(Oltenacu and Ekesbo, 1994).  
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Vitamine E tekort wordt vaak gezien bij koeien rond het afkalven (O'Rourke, 2009). Vitamine E en 

selenium deficiënties kunnen leiden tot een verhoogde incidentie van IMI‟s bij melkoeien (Hogan et al., 

1993). Koeien die tijdens de droogstand en vroege lactatie een vitamine E supplement krijgen hebben een 

lagere incidentie van klinische mastitis (Smith et al., 1984, Moyo et al., 2005), een lager somatisch 

celgetal en een lagere incidentie van IMI‟s gedurende de daaropvolgende lactatie in vergelijking met 

koeien die dit supplement niet kregen (Moyo et al., 2005). Er bestaat een sterk verband tussen de 

gemiddelde selenium serumconcentratie van en kudde koeien en de seleniumconcentratie bepaald in een 

tankmelkstaal (Wichtel et al., 2004). 

 

Voeding kan wel degelijk de gevoeligheid tegenover mastitis beïnvloeden, doch heeft het geen invloed op 

de blootstelling aan pathogenen ter hoogte van het slotgat (O'Rourke, 2009). Vandaar het belang om de 

controle van mastitis te baseren op het tienpuntenprogramma en een droge en zuivere omgeving voor de 

koeien (O'Rourke, 2009). Indien deze maatregelen niet goed worden uitgevoerd, zal dit zwaarder wegen 

dan de potentiële invloed van NEB, vitaminen- of mineralentekorten (O'Rourke, 2009).  

 

2.3.8.2. Infectieziekten 

Er wordt aangenomen dat het Boviene Virale Diarree virus (BVDV) een effect heeft op de weerstand 

tegen andere aandoeningen (Muskens et al., 2008). Op een aantal melkveebedrijven met 

mastitisproblemen denkt men aan een niet optimale weerstand, die mogelijk wordt veroorzaakt door een 

BVD-infectie (Muskens et al., 2008). Niskanen et al. (1995) toonden aan dat op melkveebedrijven met een 

verhoogde hoeveelheid BVD-afweerstoffen in de melk het aantal voor mastitis behandelde dieren hoger 

was dan op bedrijven met een lage BVD-titer (Niskanen et al., 1995). Een vergelijkbaar resultaat werd 

vastgesteld in een onderzoek van Waage (2000), waarin hij concludeerde dat in het jaar dat koeien aan 

BVD waren blootgesteld, deze runderen een zeven procent hoger risico op mastitis hadden (Waage, 

2000). Beaudeau et al. (2005) vonden een significant hoger tankmelkcelgetal op bedrijven die al 

gedurende langere tijd geïnfecteerd waren met het BVD-virus, dan op bedrijven zonder een recente BVD-

infectie (Beaudeau et al., 2005).  

 

2.3.9. Uiergezondheid in de fokkerij 

De erfelijkheidsgraad voor klinische mastitis respectievelijk somatisch celgetal is drie tot vijf procent 

respectievelijk vijftien procent (Osteras et al., 1999). Deze lage erfelijkheidsgraden hebben tot gevolg dat 

men lang moet selecteren voordat er resultaat zichtbaar is. Fokken naar verhoogde weerstand tegenover 

mastitis kan door directe selectie gebaseerd op klinische mastitis, of door indirecte selectie gebaseerd op 

eigenschappen die genetisch gecorreleerd zijn met mastitis of door de combinatie van beiden (Heringstad 

et al., 2000). De meest gebruikte indirecte eigenschappen zijn het somatisch celgetal, melklekkage en 

melksnelheid (Heringstad et al., 2000). Het somatisch celgetal wordt beschouwd als de meest nuttige 

indirecte maatregel voor resistentie tegenover mastitis (Heringstad et al., 2000). Aangezien melkproductie 
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en klinische mastitis genetisch negatief gecorreleerd zijn, is het de verantwoordelijkheid van de 

fokorganisaties om voldoende aandacht te besteden aan het genetische aspect van resistentie tegenover 

klinische mastitis bij fokstieren (Osteras et al., 1999).   

 

2.3.10. Opvolging van de uiergezondheid 

Voor het opstellen van een preventie- en behandelplan op bedrijfsniveau is kennis over de predominante 

kiemen op het bedrijf en hun gevoeligheid noodzakelijk (Sears and McCarthy, 2003). Melkstalen voor 

bacteriologie worden in de praktijk enkel genomen enerzijds retrospectief ter identificatie van de 

pathogenen zodat men een preventie- en behandelplan kan opstellen voor de toekomst, anderzijds om 

een antibiogram te bekomen indien de infectie niet genezen is na een standaardtherapie (Sears and 

McCarthy, 2003). 

 

De efficaciteit van de preventieve en curatieve maatregelen moeten regelmatig geëvalueerd worden aan 

de hand van kengetallen, zoals het celgetal en de incidentie van klinische mastitis (Blowey and 

Edmondson, 2010).  

 

2.4. COMMUNICATIE 

Veehouders beschouwen de dierenarts als de belangrijkste informatiebron inzake uiergezondheid (Jansen 

et al., 2008). Hierdoor krijgt de dierenarts de kans om via overdracht van kennis de veehouders te 

motiveren om controleprogramma‟s te implementeren in hun dagelijkse werkzaamheden (Lam et al., 

2007). Dierartsen zijn zich bewust van de opportuniteit om als uiergezondheidsadviseur op te treden, 

maar lijken in de praktijk toch vaak voorkeur te hebben voor een curatieve en vraaggestuurde benadering 

(Silva et al., 2006, Lam et al., 2007, Mee, 2007, Jansen et al., 2010). Aangezien de bedrijven steeds 

uitbreiden, wat samengaat met een verhoogde productie-effectiviteit, moeten de vereisten waaraan een 

dierenarts verwacht wordt te voldoen ook wijzigen met de nadruk op preventief handelen, monitoring van 

het algemene gezondheidsmanagement en communicatie met de veehouder-manager (LeBlanc et al., 

2006). Hiertoe is een klantgeoriënteerde aanpak met communicatie- en marketingvaardigheden 

noodzakelijk (Shaw et al., 2004, Silva et al., 2006, Latham and Morris, 2007, Kristensen and Enevoldsen, 

2008) 

 

Toename van de incidentie van bepaalde ziektes zoals mastitis op een melkveebedrijf is een gevolg van 

een gedaalde afweer van de koe en/of een verhoogde infectiedruk, en wordt dus in grote mate bepaald 

door het bedrijfsmanagement (Barkema et al., 1999b, Chassagne et al., 2005, Green et al., 2007). Toch 

kunnen verschillen in management tussen bedrijven maar een gedeelte van de variatie van 

mastitisincidentie tussen bedrijven verklaren. Het is niet gekend waarom sommige veehouders bepaalde 
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managementmaatregelen in verband met mastitis niet op hun bedrijf toepassen, zelfs als deze 

maatregelen duidelijk voor verbetering zorgen (Barkema et al., 1999b). Uit verschillende studies blijkt dat 

het al dan niet toepassen van zulke maatregelen afhankelijk is van de managementstijl en overtuigingen 

van de veehouder, ook wel de „mindset‟ genoemd (Beaudeau et al., 1996, Barkema et al., 1999b, Wenz et 

al., 2007).  

 

Er bestaan twee soorten communicatiestrategieën om het management op een bedrijf aan te passen 

(Jansen, 2010). Enerzijds de traditionele, veelomvattende „centrale‟ route waarbij wordt aangenomen dat 

de veehouder rationele beslissingen neemt gebaseerd op wetenschappelijke informatie en argumentatie. 

Anderzijds de meer indirecte en onbewuste „perifere‟ route, die replicaties omvat die automatisch en 

onbewust de veehouder doen besluiten hun gedrag te veranderen zonder rationele argumentatie of 

redenering (Bargh and Morsella, 2008). Men kan de „centrale‟ route gebruiken om complexe, 

multifactoriele zaken aan te kaarten bij veehouders die gemotiveerd zijn om aan uiergezondheid te 

werken en bereid zijn educatief materiaal en wetenschappelijk onderbouwde middelen te gebruiken. De 

„perifere‟ route is voornamelijk van belang als er maar één verandering doorgevoerd moet worden en de 

veehouder toch te overtuigen als hij niet gemotiveerd is (Jansen, 2010). Om zoveel mogelijk veehouders 

te bereiken maakt men als dierenarts best een combinatie van de twee strategieën.  

 

Om de communicatievaardigheden van dierenartsen te evalueren, of als leidraad voor een goede 

communicatie zijn er een vijftal aandachtspunten, namelijk structuur, luisteren, SMART doelen, uitlokken 

van reactie en evenwichtigheid tijdens de communicatie (Shaw et al., 2004, Hargie, 2006, Martin, 2006, 

Shaw, 2006, Latham and Morris, 2007, Kleen, 2008).  

 

Uit een Nederlandse enquête ingevuld door eenennegentig dierenartsen zijn de volgende bevindingen 

bekomen (Jansen, 2010). Op veruit de meeste bedrijven wordt de uiergezondheid besproken, hoewel er 

twijfel bestaat betreffende de invloed van de dierenarts op verbetering van uiergezondheid. De kennis en 

communicatievaardigheden van de dierenarts zijn zeer belangrijk voor de uitvoering van het advies door 

de veehouder. Ook blijkt dat het gemakkelijker is om een bedrijf met uiergezondheidsproblemen te 

adviseren. De meerderheid van de dierenartsen geeft aan dat ze meer kennis betreffende uiergezondheid 

nodig hebben en dat postuniversitaire opleidingen in verband met uiergezondheid belangrijk zijn.  
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Tabel 6. Evaluatiecriteria van een gesprek met de veehouder (Jansen, 2010). 
 

Communicatievaardigheden Beschrijving Evaluatiebasis 

 

Gestructureerde conversatie 

 

1. Informele opening van de 

conversatie 

 

Gebruik een sociale opening (vb. 

“Hoe gaat het met u?” 

 

 

2. Formele opening van de 

conversatie, inclusief discussie 

van agendapunten 

 

 

 

 

Gebruik een professionele 

opening (vb. “Tijdens mijn 

voorbereiding heb ik enkele 

zaken gevonden die ik met u zou 

willen bespreken.”) 

 

3. Discussie van de noden van 

de veehouder 

 

Gebruik vragen zoals “Wat is 

belangrijk voor u”, “Welke zaken 

wilt u bespreken?” 

 

4. Evaluatie van de vorige 

afspraak 

 

 

Vb. “Laten we eens kijken naar 

de werkpunten van onze laatste 

afspraak.” 

 

5. Samenvatting van advies en 

discussie van de opvolging 

 

Vat alles samen op het einde 

van de conversatie 

 

Actief luisteren 

 

Luister, herhaal en stel verdere 

vragen 

 

Gebruik vragen zoals “Dus als ik 

het goed begrepen heb ….” 

 

SMART doelen 

 

Stel doelen die Specifiek, 

Meetbaar,verkrijgbaar 

(Achievable) , Realistisch en 

Tijdsgebonden zijn 

 

Gebruik SMART doelen zoals 

“Tegen het einde van 2012 is het 

aantal attentiekoeien per maand 

tien procent.” 

 

Uitlokken van doelen en opinie 

van de veehouder 

 

Stel open vragen over de opinie 

en waarden van de veehouder 

 

Gebruik vb. “Waarom denkt u 

dat?” 
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Evenwichtige interactie tussen 

veehouder en dierenarts 

 

1. Aantal (open) vragen 

 

 

 

 

Tel het totaal aantal gestelde 

vragen door de veehouder en 

dierenarts en tel het aantal open 

vragen 

 

2. Aantal nieuwe kwesties 

 

 

 

Tel het totaal aantal nieuwe 

zaken aangebracht door de 

veehouder en de dierenarts 

 

3. Hoeveelheid spraak 

 

Tel het aantal woorden relatief 

ten opzichte van het totaal aantal 

woorden in de conversatie 

 

3. CASUISTIEK 

3.1. RESULTATEN 

3.1.1. Bedrijfsanamnese 

Het bedrijf van Jos en Jan Lievens telt een tachtigtal zwartbonte Holstein Friesian koeien in lactatie, met 

een quotum van 549 000 l melk.  

 

De veehouders hadden in de afgelopen jaren een sterk vermoeden dat er problemen waren in verband 

met de uiergezondheid, maar er werd niets geregistreerd waardoor het bij dat vermoeden bleef. 

Voorafgaand aan dit project is men in mei 2010 beginnen registreren welke koeien en welke kwartieren 

mastitis hadden en ook de behandeling ervan. Door deze gegevens te vergelijken met de norm- en 

streefwaarden van de kengetallen konden we vaststellen dat er wel degelijk een probleem was met de 

uiergezondheid. Het tankmelkcelgetal en het percentage attentiekoeien was verhoogd, hoewel de 

veehouder hier geen last van ondervond. Het percentage koeien met klinische mastitis was veel te hoog, 

hiervan klaagde de veehouder dan ook het meeste. Zoals de veehouder gevoelsmatig aangaf bleek ook 

uit de analyse van de kengetallen dat de klinische mastitis zich voornamelijk voordeed tijdens de vroege 

lactatie bij zowel de koeien als bij de overgrote meerderheid van de afgekalfde vaarzen.   

 

Daarna heb ik een bedrijfsanamnese afgenomen en meegemolken om een totaalbeeld te krijgen van het 

bedrijf. Aan deze anamnese werden ook direct adviezen gekoppeld. De verdere opvolging gedurende 7 

maanden wordt besproken bij 3.1.11. Opvolging van de uiergezondheid.  
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Tabel 7. Overzicht van de bron van infectie en de maatregelen.   
 

Preventie- en controlemaatregel 

  

Invloed op nieuwe 

of bestaande 

infecties
4 

Hoofdzakelijk invloed 

op omgevings- of 

koegebonden kiemen
5 

Bedrijfs-

situatie 

Melktechniek 

- Zuivere koeien bij het 

binnenkomen 

- Één wegwerpdoek per koe 

- Luchtzuigen vermijden 

- Melken met handschoenen en 

deze desinfecteren 

- Het melkstel spoelen met heet 

water na probleemkoeien 

- Zorgvuldig dippen na het melken 

met een barrièredip 

- Rechtstaan na het melken 

 

 

N 

N 

N 

 

N 

 

N 

 

N 

N 

 

 

O 

K 

K 

 

K 

 

K 

 

O 

O 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+/- 

Melkmachine 

- Jaarlijks een statische meting 

- Bij problemen een dynamische 

meting laten uitvoeren 

- Vervangen van de tepelvoeringen 

na 2500 melkbeurten 

 

N 

 

N 

 

N 

 

O 

 

O 

 

O/K 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Huisvesting 

- Propere en droge boxen 

- Propere roosters 

- Overbezetting vermijden 

 

N 

N 

N 

 

O 

O 

O 

 

+ 

+ 

+/- 

Behandeling (sub)klinische mastitis  

- Spectrum- productkeuze 

- Zo vroeg mogelijk behandelen 

- Toedieningsweg 

- Dosis 

- Behandelingsduur 

 

B 

B 

B 

B 

B 

 

O/K 

O/K 

O/K 

O/K 

O/K 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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4
 N: nieuwe infecties; B: bestaande infecties 

5
 O: omgevingsgebonden kiemen; K: koegebonden kiemen 

Droogzetmananagement 

- Aangepaste droogzetantibiotica 

- Inwendige speenafsluiter 

 

B + N 

N 

 

O/K 

O 

 

+ 

+ 

Chronisch geïnfecteerde dieren 

verwijderen 

 

B + N 

 

O/K 

 

+/- 

Vaarzenmanagement 

- Huisvesting  

- Preventieve handelingen  

o Prepartum antibiotica 

o Prepartum dippen met 

barrièredip 

o Inwendige speenafsluiter 

- Beperken van de risicofactoren 

o Prepartum melken 

o Vliegenbestrijding 

o Vermijden peripartum 

problemen 

o Voederen mastitismelk aan 

kalveren 

 

N 

 

N 

 

N 

N 

 

N 

N 

 

N 

 

N 

 

O 

 

O/K 

 

O 

O 

 

O/K 

O/K 

 

O 

 

K 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

+/- 

 

- 

 

- 

- Algemene gezondheid van de 

dieren  

o Vitamine E en Selenium 

o BVDV 

 

 

N 

N 

 

 

O 

O 

 

 

+/- 

+/- 

- Uiergezondheid in de fokkerij N O/K - 

- Opvolging van de uiergezondheid B + N O/K + 
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Figuur 1. Verdeling van de geïsoleerde bacteriën 

 

3.1.2. Melktechniek 

Op gebied van melktechniek waren er verschillende aspecten voor verbetering vatbaar. De uier wordt nu 

proper gemaakt met één wegwerpdoek per koe en de voorgestraalde melk wordt meestal weggespoten 

met water vooraleer de volgende koe plaatsneemt. Ook dragen de melkers nu handschoenen tijdens het 

melken en ontsmetten ze deze regelmatig met een product op basis van alcohol. Ondanks dat een 

tandem-melksysteem minder geschikt is voor het respecteren van de zestig-secondenregel, wordt toch 

getracht deze toe te passen. De melkklauw wordt uitgespoeld met warm water van minstens 85°C, 

gedurende 5 seconden na het melken van geïnfecteerde koeien. Hoewel de handen regelmatig ontsmet 

worden met alcohol, is uit bacteriologisch onderzoek van de polsen van één van de melksters een 

reincultuur van E. coli bekomen. Na het melken wordt elke speen gedipt met een barrièredip. Dit gebeurt 

grondig, namelijk rondom rond en over tweederde van de speenlengte. In het najaar zijn de uiers en het 

beenwerk meer bevuild dan tijdens de andere seizoenen omwille van een bevuild pad van en naar de 

weide. Doch zien de uiers er in het algemeen gezien proper uit, ze worden dan ook drie- tot viermaal per 

jaar onthaard. Omwille van de lichte overbezetting in de stal is het niet mogelijk de koeien vast te zetten in 

het voederhekken na het melken. Om dit probleem op te vangen wordt er gevoederd voordat de eerste 

koe gemolken is zodat de koeien vrijwillig gedurende een bepaalde tijd rechtstaan in het voederhekken.  

 

3.1.3. Melkmachine 

De melkinstallatie bestaat uit een tweemaal 4 autotandem systeem van Packo. De statische meting 

gebeurt jaarlijks in kader van het kwaliteitslabel IKM. Een dynamische meting wordt enkel gedaan indien 

hiervoor aanleiding is. Er worden driehoekige, rubberen tepelvoeringen gebruikt. De tepelvoeringen 

werden jaarlijks vervangen maar gezien de grootte van de groep lacterende runderen gebeurt dit nu om 
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Uit bacteriologisch onderzoek van koeien 

en vaarzen met klinische uierontsteking is 

gebleken dat de meerderheid van de 

kiemen die geïsoleerd zijn, namelijk 19 van 

de 32,  omgevingsgebonden kiemen zijn. 

Uit de stalen afkomstig van subklinisch 

geïnfecteerde koeien en vaarzen is echter 

een ander resultaat bekomen. In 17 van de 

21 kwartieren waarin kiemen geïsoleerd 

zijn,  zijn koegebonden kiemen geïsoleerd. 

 



38 
 

de 4 maanden. Er zijn weinig afwijkingen, zoals vereelte speentoppen, blauwe spenen en natte spenen 

zichtbaar na afname van de melkklauw.  

 

3.1.4. Huisvesting 

De hygiëne van de ligboxen is 

verbeterd door tweemaal daags 

het vuile zaagsel te verwijderen 

en te vervangen door vers 

aangevoerd, zuiver zaagsel in 

plaats van het zaagsel naar 

achteren te trekken in de 

ligboxen. Het beenwerk van de 

koeien is properder sinds men 

op de roostervloer tweemaal 

daags het mest verwijdert. Ook 

is recent het koecomfort erop 

vooruit gegaan door de 

aanwezigheid van matrassen in 

de ligboxen.  

 

Figuur 2. De hygiëne van de uier is sterk verbeterd. 
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Figuur 3. Na het melken zijn de ligboxen en de roosters proper en de koeien staan aan het voederhek te 

eten. 

 

Figuur 4. Alle ligboxen worden benut: het koecomfort is in orde. 
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3.1.5. Elke klinische en subklinische mastitis zorgvuldig behandelen 

Na de resultaten van de eerste bacteriologische onderzoeken van de klinische mastitiden werd een 

behandelplan opgesteld bestaande uit Ubrolexin® (Boerhinger Ingelheim) éénmaal daags of Cobactan 

LC® (Intervet) tweemaal daags intramammair, gecombineerd met parenteraal Cobactan inspuitbare 

oplossing® (Intervet) indien de koe algemene ziektetekens vertoonde. Ook werd de behandelingsduur 

gewijzigd, namelijk minimaal 3 opeenvolgende dagen én minstens 1 dag langer na het verdwijnen van de 

klinische symptomen. Bij twijfel wordt de California Mastitis Test (CMT) uitgevoerd. Bij het inbrengen van 

de uierinjectoren worden handschoenen gedragen en wordt de speen eerst droog gereinigd waarna 

ontsmetting met alcohol gebeurt. De melkinstallatie bevat geleidbaarheidsmeters. Klinische mastitis kan 

dus in een vroeg stadium gedetecteerd worden via een stijging van de geleidbaarheid. Van het merendeel 

van de koeien met klinische mastitis zijn melkstalen genomen voorafgaand aan de behandeling. Op deze 

manier werd een idee verkregen van de meest voorkomende kiemen op het bedrijf.  

  

 

Figuur 5. Resultaten van het bacteriologisch onderzoek van geïnfecteerde kwartieren van multipare 

koeien. 

 

In bovenstaande grafiek worden het aantal isolaties van een bepaalde bacterie relatief ten opzichte van 

het totaal aantal positieve stalen weergegeven van de multipare koeien. Positieve melkstalen betekent dat 

men uit het staal kiemen heeft kunnen isoleren en identificeren. Er zijn in totaal 46 stalen van kwartieren 

met klinische mastitis onderzocht, uit 23 stalen heeft men een kiem kunnen isoleren. Van de 

attentiekoeien zijn er 84 stalen genomen, slechts uit 19 stalen heeft men een kiem kunnen isoleren.  
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Figuur 6. Percentage koeien én vaarzen met klinische mastitis per maand (De pijl geeft de start van de 

begeleiding aan, de rode lijn de grenswaarde, de groene lijn de streefwaarde). 

 

Het aantal koeien met klinische mastitis is maximaal 3 procent per maand, de streefwaarde is echter 2 

procent of minder. Op dit bedrijf betekent dit dat maximaal 2,5 koeien per maand of 5 koeien per 2 

maanden mastitis mogen ontwikkelen. Totnogtoe is dit doel nog niet bereikt kunnen worden. In de 

toekomst wordt echter verbetering verwacht aangezien de chronisch geïnfecteerde koeien op termijn 

zullen verdwijnen.   

 

De koeien met subklinische mastitis werden in het verleden niet opgevolgd, noch behandeld. Sinds men 

de module „attentiekoeien‟ bij MPR heeft aangevraagd, kunnen op basis hiervan gericht stalen genomen 

worden van subklinisch geïnfecteerde koeien. Op deze attentielijst worden koeien vermeld met een nieuw 

verhoogd celgetal, een verhoogd celgetal en koeien die met een hoog celgetal de droogstand zijn 

ingegaan. Van elke attentiekoe worden de celgetallen van de voorbije vier registraties weergegeven. Het 

is echter niet nuttig om van elke koe die op deze lijst staat stalen te nemen. Koeien met een zeer 

chronische infectie (dit wil zeggen drie opeenvolgende maanden verhoogd celgetal en/of reeds hervallen 

van een klinische uierontsteking) worden niet meer bemonsterd, maar worden meestal na deze lactatie 

opgeruimd. Ook is het raadzaam bij de koeien met een nieuw verhoogd celgetal na te gaan of ze echt 

nieuw zijn of als nieuw worden beschouwd doordat het celgetal éénmalig gedaald was. 

 

Indien geen kiemisolatie mogelijk is maar er in één of meerdere kwartieren toch een celgetalverhoging is, 

zijn er waarschijnlijk nog wel kiemen aanwezig in het uierweefsel. In deze gevallen wordt besloten dat na 

het melken van deze koe de melkklauw uitgespoeld moet worden met heet water. Na deze lactatie zal de 
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koe opgeruimd worden. Is er wel kiemisolatie mogelijk, zal een therapie ingesteld worden afhankelijk van 

de kiem. Bij Staphylococcus aureus zal eerst overwogen worden of het nog de moeite waard is te 

behandelen afhankelijk van het kwartier, de lactatienummer, het lactatiestadium en het antibiogram. 

Indien het nog maanden duurt vooraleer de koe de droogstand ingaat wordt er beslist om tijdens lactatie 

te behandelen of de koe vervroegd droog te zetten. De therapie bestaat uit minstens 5 opeenvolgende 

dagen Mammyzine® parenteraal gecombineerd met Ampiclox Q.R.® intramamair.  

Indien minor pathogenen geïsoleerd worden, wordt er afhankelijk van het celgetal al dan niet behandeld.  

 

3.1.5.1. Staalname  

Een zinvol bacteriologisch onderzoek begint met een goede selectie van de koeien waarvan stalen 

genomen moeten worden. Dit zijn koeien met klinische mastitis in de acute fase, vóór behandeling en 

attentiekoeien die nog geen chronisch karakter hebben. Hoe vaker de koe een verhoging van het celgetal 

en/of mastitis gehad heeft, hoe kleiner de kans op kiemisolatie. Indien stalen genomen worden na 

behandeling om na te gaan of er bacteriologische genezing is, moet voldoende tijd -minstens de wachttijd- 

gelaten worden tussen de laatste behandeling en de staalname om vals negatieve resultaten te vermijden. 

Tijdens de staalname moet contaminatie door de uitvoerder, de omgeving en de koe zelf vermeden 

worden omdat contaminatie leidt tot foutieve diagnosen en het resultaat „polybacterieel‟. Polybacterieel 

besmette stalen bevatten drie of meer verschillende reinculturen. De staalname begint met het zuiver 

maken van de betreffende speen met droge wegwerpdoeken. Daarna worden enkele stralen melk 

weggemolken, waarbij men tevens de melk visueel kan inspecteren op macroscopische afwijkingen. 

Vervolgens wordt de speentop ontsmet met alcohol, indien meerdere spenen bemonsterd worden moet 

men eerst de speen het verst van de uitvoerder ontsmetten en vervolgens de speen het dichtst bij de 

uitvoerder. Bijvoorbeeld als de koe links van de uitvoerder staat moet eerst de linkerachterspeen, daarna 

de linkervoorspeen, daarna de rechtervoorspeen en als laatste de rechterachterspeen ontsmet worden 

zodat de kans klein is dat een ontsmette speen contact maakt met de uitvoerder. Verder kan contaminatie 

vermeden worden door het recipiënt aseptisch te openen, het ondersteboven naar de speen te brengen 

en het zeer snel te sluiten. Hierbij mag men enkel de buitenzijde van de dop vastnemen en moet men 

vermijden dat de bovenrand of binnenzijde van het recipiënt gecontamineerd wordt door de omgeving, het 

recipiënt of staalnemer. De staalname zelf gebeurt in de omgekeerde volgorde van de ontsmetting, 

namelijk eerst de voorste speen en vervolgens de speen het verst van de uitvoerder verwijderd. Vooraleer 

het staal te koelen of te bevriezen moeten gegevens, zoals datum van staalname, koenummer en kwartier 

op het recipiënt genoteerd worden. Stalen die na 24 tot 48 uren onderzocht worden moeten direct na de 

staalname bevroren worden. Tijdens transport naar het laboratorium moet het staal gekoeld of bevroren 

blijven. 

 

3.1.5.2. Bacteriologisch onderzoek  

Voor elk staal wordt er door middel van een wegwerp entloop 10 µl melk geënt op een bloed-esculine 

petriplaat (Oxoïd, Aalst, België) en een MacConkey petriplaat (Oxoïd). De platen worden omgekeerd in de 
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incubator geplaatst waar ze 24-48 uren  geïncubeerd worden bij 37°C in een aëroob milieu. Gram-

positieve kiemen groeien op de bloedesculine petriplaat, Gram-negatieven op de MacConkey petriplaat. 

Indien twijfel kunnen met behulp van de Gramkleuring Gram-positieve en Gram-negatieve kiemen van 

elkaar onderscheiden worden.  

 

Daarna worden stafylokokken en streptokokken van elkaar gedifferentieerd door middel van een catalase 

test. De coagulase-negatieve stafylokokken (CNS) worden onderscheiden van Staphylococcus aureus op 

basis van morfologie, DNAse test (Oxoïd) en een coagulase test. In laatstgenoemde test zal 

Staphylococcus aureus het plasma doen coaguleren. De streptokokken worden gedifferentieerd in 

esculine-positieve, namelijk Streptococcus uberis, en esculine-negatieve streptokokken, namelijk 

Streptococcus agalactiae en Streptococcus dysgalactiae. De 2 laatstgenoemde kiemen worden 

onderscheiden met behulp van de ChristieAtkinsMunch-Petersen (CAMP) test.  

 

Op de MacConkey petriplaat groeien uitsluitend de Gram-negatieven waar coliformen zoals Escherichia 

coli, Klebsiella spp. en Enterobacter spp. onderscheiden worden van niet-coliformen door de fermentatie 

van lactose. Op deze kolonies wordt een oxidase test uitgevoerd. De oxidase-negatieven worden geënt in 

een Enterotube (Becton Dickinson) en de oxiddase-positieven in een Oxiferm tube (Becton Dickinson) om 

verder het fenotype te kunnen onderscheiden. 

 

3.1.5.3. Kwartiercelgetal bepaling 

Op melkstalen afkomstig van koeien verdacht van subklinische mastitis wordt het celgetal op 

kwartierniveau bepaald via de Direct Cell Counter (Delaval, DCC). Dit toestel telt het aantal cellen door 

middel van een automatische, optische meting. Van het melkstaal wordt 60 µl opgezogen in de DCC 

cassette. Aangezien stalen afkomstig van koeien met klinische mastitis vaak vlokken bevat, kunnen deze 

stalen niet in de DCC gebruikt worden. In de cassette is er contact tussen melk en een reagens dat het 

DNA van cellen kleurt. Hierna worden de cellen één na één geteld en wordt het resultaat weergegeven in 

cellen per ml.  

 

3.1.5.4. Antibiogram  

Bij isolatie van major pathogens wordt steeds een antibiogram aangelegd. Indien er geen reincultuur 

bekomen is, wordt de kolonie eerst overgeënt op een nieuwe MacConkey of bloedesculine petriplaat. 

Daarna worden de kolonies van de reincultuur opgelost in fysiologische vloeistof tot men de densiteit 

McFarland 0,5 bekomt. Hierna wordt deze suspensie met een swab in drie richtingen op een Mueller-

Hinton petriplaat overgeënt, zodat de suspensie homogeen verdeeld is over deze petriplaat. Het 

antibiogram voor Gram-negatieven bevat streptomycine, tetracycline, cefquinome, cefalexine-kanamycine, 

sulfonamiden-trimethoprim, enrofloxacine, amoxycilline-clavulaanzuur en ampicilline. Het antibiogram voor 

Gram-positieven bestaat uit streptomycine, tylosine, sulfonamiden-trimethoprim, tetracycline, cefquinome, 

oxacilline en penicilline. Indien een antibiogram wordt aangelegd voor stafylokokken die vermoedelijk S. 
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aureus zijn, wordt de oxacilline vervangen door polymyxine om onderscheid te maken tussen S. aureus 

en S. intermedius aangezien S. aureus resistent is aan polymyxine en S. intermedius niet. De petriplaat 

met kiemen en oxacilline wordt dan ook geïncubeerd bij 32°C om na te gaan of het een multipele 

resistente S. aureus (MRSA) is. 

 

3.1.6. Droogzetmanagement 

Van de 44 koeien die gekalfd hebben tussen januari 2010 en januari 2011 hebben 22 multipare koeien, 

oftewel 50 procent, mastitis gekregen. Negentien van de 22 koeien met mastitis, oftewel 86 procent, 

ontwikkelden mastitis binnen de 120 dagen na afkalven. Acht van de 22 koeien, 35 procent, hadden geen 

enkele voorgeschiedenis van verhoogd celgetal en/of mastitis, terwijl 14 koeien, 65 procent, wel reeds 

uiergezondheidsproblemen hebben gehad voorafgaand aan de mastitis. Aangezien de meeste klinische 

mastitiden in de eerste 120 dagen van de lactatie hun oorsprong vinden in de droogstand, werd besloten 

het droogstandsbeleid aan te passen.  

Retrospectief is gebleken dat enerzijds de genezing tijdens de droogstand laag was, anderzijds dat het 

aantal nieuwe infecties tijdens de droogstand hoog was.  

 

Tabel 8. Evaluatie van de genezing en nieuwe infecties tijdens de droogstand. 
 

Celgetal laatste 

MPR voor 

droogstand 

Celgetal eerste MPR 

na droogstand 

Conclusie Aantal koeien (op 

een totaal van 44) 

Procentueel 

Hoog Hoog Geen genezing 7 16% 

Hoog Laag Genezing 7 16% 

Laag Laag Geen nieuwe 

infectie 

20 45% 

Laag Hoog Nieuwe infectie 10 23% 

 

Sinds november 2010 worden de droogstaande koeien afzonderlijk gehuisvest van de lacterende. 

Hierdoor wordt de transmissie van bacteriën via het uitliggen van melk onderbroken. De hygiëne in de 

boxen van de droogstaande koeien is gelijk aan de hygiëne bij de lacterende koeien.  

 

Een belangrijke, hoopvolle maatregel is het gebruik van de inwendige speenafsluiter, Orbeseal® (Pfizer 

A.H.). Sinds december 2010 worden de koeien drooggezet met zowel een droogzetpreparaat als de 

inwendige speenafsluiter. Zeven koeien die zijn drooggezet volgens deze combinatie hebben reeds 

gekalfd in de afgelopen 2 maanden. Tot nu toe zijn de resultaten veel belovend, er heeft namelijk maar 

één koe, oftewel 14 procent, klinische mastitis ontwikkeld. Bovendien had deze koe reeds een duidelijke 

voorgeschiedenis van uiergezondheidsproblemen.  
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Aangezien ook de genezing tijdens de droogstand niet optimaal was, was een aanpassing van het 

droogzetpreparaat noodzakelijk. Men gebruikte in het verleden Codilac® (Codifar) of Kloxerate Dry Cow 

Plus® (Pfizer A. H.). Aangezien de koeien gemiddeld 6-8 weken drooggezet worden is het beter een 

preparaat met een langere werkingsduur te kiezen. Uit verschillende bacteriologische onderzoeken van 

klinische mastitiden is E. coli geïsoleerd. Het is dus aan te bevelen een droogzetpreparaat te kiezen met 

een breedspectrum activiteit om te anticiperen op de chroniciteit van een E. coli infectie. Zowel de lange 

als de breedsprectrum activiteit kan bekomen worden door Virbactan® (Virbac) te gebruiken. Vanaf 

februari 2011 worden de reforme koeien „drooggezet‟ met Codilac®, alle andere koeien met Virbactan® 

gecombineerd met Orbeseal®.  

 

De veehouders zijn zich bewust van het belang van een hygiënische afkalfbox op stro, in plaats van de 

afgescheiden ruimte met ligboxen waar de koeien nu kalven. Tijdens de verbouwing van de stal in de 

toekomst zal de afkalfstal zeker een plaats toegewezen krijgen.  

 

3.1.7. Chronisch geïnfecteerde dieren verwijderen 

In een periode van 10 maanden hebben 36 koeien en 10 vaarzen mastitis gehad. Dit komt erop neer dat 

57 procent van de lacterende dieren mastitis hebben ontwikkeld. Meer dan tweederde van de koeien die 

mastitis ontwikkelden, hadden reeds een voorgeschiedenis van uiergezondheidsproblemen, de 

zogenaamde chronisch geïnfecteerde koeien. Dit wil zeggen dat de koeien reeds een celgetalverhoging of 

mastitis hebben gehad tijdens deze of in een van de voorgaande lactaties. Negen koeien oftwel 36 

procent van de chronisch geïnfecteerde koeien zijn na therapie niet genezen, 14 koeien oftewel 56 

procent is wel genezen, terwijl 3 chronisch geïnfecteerde koeien zijn opgeruimd. Het kleine aantal koeien 

met mastitis zonder voorgeschiedenis van uiergezondheidsproblemen zijn allemaal genezen na 

toepassing van het behandelplan, met één uitzondering van een koe geïnfecteerd met S. aureus.  

Hieruit kan geconcludeerd worden dat de uiergezondheidsproblemen vaak gezien worden bij koeien die 

reeds problemen gekend hebben in het verleden.  

Op dit bedrijf is het van groot belang de chronisch geïnfecteerde dieren te vervangen door gezonde 

vaarzen.  

 

3.1.8. Management van de vaarzen 

Vanaf januari 2010 tot maart 2011 hebben er 23 vaarzen gekalfd. Tien vaarzen, 43 procent, heeft 

klinische mastitis gehad, in de overgrote meerderheid binnen de maand na het afkalven. Twee van de 10 

vaarzen met mastitis hebben reeds voorafgaand aan de mastitis een eenmalige celgetalverhoging gehad. 

Alle vaarzen zijn genezen na de therapie, uitgenomen één vaars geïnfecteerd met S. aureus. Twee 

vaarzen hebben voor een tweede maal mastitis doorgemaakt.  
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Figuur 7. Resultaten van het bacteriologisch onderzoek van geïnfecteerde kwartieren van vaarzen. 
 

In bovenstaande grafiek worden het aantal isolaties van een bepaalde bacterie relatief ten opzichte van 

het totaal aantal positieve stalen weergegeven van de vaarzen. Er zijn in totaal 13 stalen van kwartieren 

met klinische mastitis onderzocht, uit 9 stalen heeft men een kiem kunnen isoleren. Van de vaarzen met 

subklinische mastitis zijn er 9 stalen genomen, uit 4 stalen heeft men een kiem kunnen isoleren.  

 

Indien meer dan 15 procent van de vaarzen op de eerste MPR na afkalven een verhoogd celgetal hebben, 

is er een bedrijfsprobleem. Van de 23 vaarzen die hebben gekalfd hebben 7 vaarzen een verhoogd 

celgetal gehad, dit is 30 procent. Het is dus noodzakelijk om maatregelen door te voeren naar de praktijk 

zodat vaarzen met een gezonde uier kunnen starten aan hun carrière als melkkoe.  

 

De basis om infecties te vermijden is een goede hygiëne van de huisvesting van de vaarzen, vanaf kalf 

zijnde tot aan de partus. Op dit bedrijf worden er inspanningen geleverd zoals de stroboxen waarin de 

jonge vaarzen zitten dagelijks bij te strooien en de ligboxen tweemaal per week zuiver te maken. Ook hier 

komt het belang van een hygiënische afkalfstal weer naar boven. Andere primaire belangrijke 

maatregelen zijn vliegenbestrijding, het niet voederen van mastitismelk aan kalveren en het vermijden van 

periparturiënt problemen. In het verleden werd vliegenbestrijding gedaan door middel van één Flectron® 

(Fort Dodge Animal Health Benelux B.V.) oormerk, komend weideseizoen zullen er bij elke vaars vanaf 

juni twee oormerken aangebracht worden zodat de oormerken tot begin oktober bij het opstallen efficiënt 

zijn. Er wordt nog steeds mastitismelk aan de kalveren gevoederd. Dit is een moeilijk punt aangezien de 

veehouder niet graag melk weggooit en relatief dure melkpoeder aankoopt. Indien al deze basisprincipes 

in orde gebracht zijn en er nog uiergezondheidsproblemen bij vaarzen zijn kan men overgaan naar 

secundaire maatregelen zoals het aanbrengen van een inwendige speenafsluiter, antibiotica, de spenen 

dippen en de vaars melken vanaf enkele maanden voor het kalven indien ze reeds melk uitligt. Bovendien 

is er geen enkel antibioticum geregistreerd om prepartum bij vaarzen te gebruiken ter preventie van 
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mastitis. Dit is een extra argument om prepartum preventieve handelingen te verkiezen boven het gebruik 

van antibiotica.  

 

3.1.9. Algemene gezondheid van het dier  

De algemene gezondheid van de dieren kan verbeterd worden. De BVD-status op het bedrijf is niet 

gekend. Er is in het najaar van 2010 enkel een tankmelkstaal getest op antigen, wat negatief bleek. Voor 

een goede monitoring van dit virus is echter halfjaarlijks antistoffencontrole nodig bij het jongvee, het 

zogenaamde “jongveevenster”.  

 

Vorig jaar zijn er problemen met Fasciola Hepatica, de grote leverbot geweest. Ondanks 

opstalbehandelingen is gebleken dat de infectie nog steeds van die aard is dat ze een weerslag heeft op 

de gezondheid en productie van de dieren. Daarom wordt elke koe bij het droogzetten behandeld tegen 

leverbot. Het jongvee wordt jaarlijks behandeld tegen leverbot bij het opstallen.  

 

Het bedrijf heeft een I2-statuut van Infectieuze Boviene Rinotracheïtis (IBR).  

 

Het bedrijf neemt deel aan het Paratuberculose bestrijdigsprogramma van de Diergezondheid Vlaanderen. 

Hierbij werden er in de afgelopen jaren 9 positieve dieren opgespoord die reeds van het bedrijf verwijderd 

zijn.  

 

Mineralen en vitaminen, voornamelijk selenium en vitamine E, spelen een belangrijke rol in de afweer van 

het dier. In maart 2011 is de hoeveelheid selenium bepaald in een tankmelkstaal. Het resultaat hiervan 

was 14 µg/l melk wat wijst op deficiënties bij de lacterende dieren. Aangezien de vaarzen geen mineralen 

bijgevoederd krijgen zal de deficiëntie hoogstwaarschijnlijk ook aanwezig zijn bij de vaarzen. De 

veehouder zal in de toekomst supplementeren, al is nog niet beslist of dit via weidebemesting dan wel via 

supplementatie met organisch selenium zal gebeuren. In kader van de optimalisatie van de afweer is het 

echter belangijker het BVD-virus met zekerheid van het bedrijf te weren.  

 

3.1.10. Uiergezondheid in de fokkerij 

De koeien worden geïnsemineerd met sperma afkomstig van Proefstieren. Voor de stierkeuze wordt er 

geen rekening gehouden met de uiergezondheid. De vaarzen worden door een stier bevrucht. Om 

problemen rond de partus te vermijden wordt aanbevolen om met een pinkenstier te werken.  
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3.1.11. Opvolging van de uiergezondheid 

De begeleiding van de uiergezondheid op dit bedrijf was gebaseerd op de zeswekelijkse MPR-resultaten. 

De resultaten werden getoetst aan kengetallen. Op de celgetal-uitslag werden op bedrijfsniveau het 

gemiddeld celgetal, het aantal verhoogd, het aantal nieuwe verhogingen en het aantal verhoogd na 

afkalven geëvalueerd. Indien afwijkingen werden vastgesteld, werd nagegaan welke productiegroep en 

welk lactatiestadium hiervoor verantwoordelijk is. In tweede instantie werden attentiekoeien geselecteerd 

die in aanmerking kwamen voor bacteriologisch onderzoek of voor eliminatie. Daarna werden de koeien 

beoordeeld die in de afgelopen 6 weken klinische mastitis hadden doorgemaakt. De genezing werd 

nagegaan op basis van het celgetal. Indien de koe niet genezen blijkt, werd bekeken of er nog eens 

behandeld moest worden op basis van de resultaten van het bacteriologisch onderzoek van stalen 

genomen voordat de koeien behandeld werden voor de klinische mastitis. Ook werden de attentiekoeien 

van de vorige MPR besproken. Daarnaast werden in elk verslag enkele aandachtspunten aangehaald die 

verbeterd konden worden. Communicatie en overleg is hierbij van cruciaal belang.  

 

 

Figuur 8. Geometrisch gemiddeld tankmelkcelgetal (cellen/ml; De pijl geeft de start van de begeleiding 

aan, de rode lijn de grenswaarde, de groene lijn de streefwaarde; Via MelkControleCentrum Vlaanderen). 
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Figuur 9. Aantal lacterende dieren met een verhoogd celgetal (De pijl geeft de start van de begeleiding 

aan, de rode lijn de grenswaarde, de groene lijn de streefwaarde; Via MelkPoductieRegistratie). 

 

 

 

Figuur 10. Aantal lacterende dieren met een nieuw verhoogd celgetal (De pijl geeft de start van de 

begeleiding aan, de rode lijn de grenswaarde, de groene lijn de streefwaarde; Via 

MelkProductieRegistratie). 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

d
ec

/0
9

ja
n

/1
0

fe
b

/1
0

m
rt

/1
0

ap
r/

1
0

m
ei

/1
0

ju
n

/1
0

ju
l/

1
0

au
g/

1
0

se
p

/1
0

o
kt

/1
0

n
o

v/
1

0

d
ec

/1
0

ja
n

/1
1

fe
b

/1
1

m
rt

/1
1

absoluut aantal

relatief aantal (%)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

d
ec

/0
9

ja
n

/1
0

fe
b

/1
0

m
rt

/1
0

ap
r/

1
0

m
ei

/1
0

ju
n

/1
0

ju
l/

1
0

au
g/

1
0

se
p

/1
0

o
kt

/1
0

n
o

v/
1

0

d
ec

/1
0

ja
n

/1
1

fe
b

/1
1

m
rt

/1
1

absoluut aantal

relatief aantal (%)



50 
 

 

Figuur 11. Aantal lacterende dieren met een verhoogd celgetal op de eerste MPR na afkalven (De pijl 

geeft de start van de begeleiding aan, de rode lijn de grenswaarde, de groene lijn de streefwaarde; Via 

MelkProductieRegistratie). 

 

3.2.CONCLUSIE 

De begeleiding van de uiergezondheid op dit melkveebedrijf is voor mij een zeer leerrijke ervaring 

geweest. Enerzijds moest ik beroep doen op de kennis die ik gedurende deze zesjarige studie vergaard 

heb, anderzijds was er het praktisch aspect en de communicatie. Hoewel de studie diergeneeskunde een 

zeer goede basis geeft van de kennis die nodig is om goed te functioneren in de praktijk, heeft de 

literatuurstudie over mastitis me veel nieuwe kennis bijgebracht.  

In augustus 2010 ben ik begonnen met het opvolgen van de uiergezondheid op dit bedrijf. Ik heb ervaren 

dat de begeleiding van een bedrijf staat of valt met de communicatie naar de veehouder toe. Een 

dierenarts kan nog over zoveel kennis beschikken, als hij/zij het niet kan overbrengen naar de veehouder 

is die kennis waardeloos. Bij de bespreking van de resultaten heeft u kunnen lezen hoeveel aanpassingen 

er gebeurd zijn op deze 7 maanden. Mijn ervaring heeft me geleerd dat als je kan verklaren waarom een 

bepaalde maatregel belangrijk is, de veehouder deze maatregel ook zal nemen indien aan de eerste 

voorwaarde voor bedrijfsbegeleiding is voldaan, namelijk “een gemotiveerde veehouder”. Ik ben begonnen 

met enkele begrippen uit te leggen zoals klinische versus subklinische mastitis, omgevingsgebonden- 

versus koegebonden bacteriën etc.. Zelfs al beweert de veehouder hiervan volledig op de hoogte te zijn, 

is het alsnog aan te bevelen om alles nog eens uit te leggen en regelmatig te polsen of de veehouder wel 

alles begrepen heeft. “Herhaling” is het sleutelwoord in communicatie. Zoals reeds beschreven heb ik 

eerst een bedrijfsanamnese afgenomen en meegemolken om daarna zeswekelijks de MPR-resultaten op 

te volgen en bacteriologische onderzoeken te doen van zowel klinische als subklinische mastitiden. De 
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bedrijfsanamnese is zinvol om een globaal beeld te krijgen van het bedrijf en om direct adviezen te 

formuleren. Doch echter gaat er niets boven het meemelken. Je kan met je eigen ogen zien hoe er 

gemolken wordt, hoe de conditie van de spenen is en je krijgt al vrij snel een beeld van de algemene 

hygiëne op het bedrijf. Hoewel het tijdrovend is, raad ik het iedereen aan. In het begin van de begeleiding 

was het een periode zoeken hoe ik alle gegevens kon verzamelen en registreren. Maandelijks werden me 

alle koeien doorgegeven die klinische mastitis gehad hadden en hun behandelingsduur, zeswekelijks 

waren er de MPR-resultaten en willekeurig, wanneer de stalendoos vol zat, werd er bacteriologisch 

onderzoek uitgevoerd waarvan de resultaten enkele dagen later bekend werden. Vanaf november 2010 

had de veehouder een computerprogramma met Personal Digital Agenda (PDA) aangeschaft waardoor 

de registratie en de opvolging van de koeien vergemakkelijkt werd. Ik moest een structuur in dit 

papierwerk zien te krijgen. Zoals ik reeds besproken heb bij de opvolging, werden zeswekelijks de MPR-

resultaten besproken, evenals de klinische mastitiden. Op deze manier moest ik 2 verslagen schrijven per 

6 weken, namelijk het eerste verslag met de bespreking van de MPR-resultaten en evaluatie van de 

koeien die in het vorige MPR-verslag vermeld waren, het tweede verslag enkele weken later wanneer de 

resultaten van het bacteriologisch onderzoek bekend waren. In de praktijk zou dit gebundeld kunnen 

worden tot 1 verslag. Wat ik als belangrijk heb ervaren bij het schrijven van deze verslagen is dat de 

handelingen die uitgevoerd moesten worden geaccentueerd of nog eens samengevat moeten worden op 

het einde van het verslag. Eenvoud en bondigheid zijn de sleutelwoorden om een goed verslag te 

schrijven. Een verslag vraagt om besproken te worden met de veehouder. Het verslag dat aangepast is 

na bespreking kan achtergelaten worden bij de veehouder maar moet bijgehouden worden door de 

dierenarts, zodat bij de volgende besprekingen hiernaar teruggekeken kan worden.  
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