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Samenvatting 

Men spreekt van retentio secundinarum, of aan de nageboorte staan, indien de nageboorte 12 uur 

postpartum nog niet is afgekomen. Het is een vaak voorkomende postpartum stoornis bij melkvee, dat 

op bedrijfsniveau grote economische schade kan veroorzaken zowel wat melkproductie als 

reproductie betreft. Het ontstaan van retentio secundinarum is complex en wordt geïnitieerd door een 

stoornis in het normale loslating- en/of uitdrijvingsproces van de placenta. Bijgevolg is er geen 

eenduidige oorzaak voor retentio secundinarum beschreven, maar zijn er tal van risicofactoren in kaart 

gebracht, die bijdragen tot het ontstaan ervan. Aangezien niet alle koeien die aan de nageboorte 

blijven staan ziek worden, is antimicrobiële behandeling enkel noodzakelijk indien er klinische 

symptomen optreden. Veel belangrijker is de preventie van retentio secundinarum waarbij 

voornamelijk hygiëne tijdens de kalving, voeding tijdens de droogstandsperiode, het voorkomen van 

abnormale kalvingen en een efficiënte BVD bestrijding van groot belang zijn. 

 

 

  

 

  



  

2 
  

Inleiding 

De transitieperiode, welke loopt van drie weken voor het kalven tot drie weken na het kalven, kan 

omschreven worden als de belangrijkste periode in het leven van een melkkoe. De wijze waarop een 

koe deze periode doorloopt, heeft een belangrijke invloed op de vruchtbaarheid alsook op 

melkproductie tijdens de volgende lactatie. Gezondheidsstoornissen tijdens deze periode oefenen een 

negatief effect uit op de conditie van de koe en met als gevolg ook op de vruchtbaarheid en de 

melkproductie. Retentio secundinarum of het ophouden van de nageboorte is een vaak voorkomende 

postpartum stoornis. Hoewel in de literatuur verschillende definities aangewend worden, spreekt men 

meestal over retentio secundinarum als de nageboorte 12 uur postpartum nog niet is afgekomen (Eiler 

en Fecteau, 2007). Na een normaal verlopende graviditeit en partus blijft gemiddeld 8-11% van de 

koeien aan de nageboorte staan, zonder aanwijsbare oorzaak. Als dit aantal meer als 15% bedraagt, 

spreekt men over een bedrijfsprobleem. Een eenduidige oorzaak voor het ontstaan van retentio 

secundinarum werd nog niet vastgesteld. Wel zijn er tal van risicofactoren beschreven, die het 

ophouden van de nageboorte in de hand werken. In de meerderheid van de gevallen gaat het om 

‘ware’ retentio secundinarum waarbij het loslatingsproces tussen het maternale en het foetale deel van 

de placenta verstoord verloopt. Kennis van de opbouw van de placenta en het fysiologische 

loslatingsproces bij de koe kan daarom behulpzaam zijn voor het begrijpen van het ontstaan van 

retentio secundinarum en het toepassen van een geschikte behandeling.  

Retentio secundinarum kan op bedrijfsniveau grote economische schade veroorzaken zowel wat 

melkproductie als reproductie betreft. Koeien die aan de nageboorte staan hebben namelijk een 

tragere involutie van de baarmoeder, met als gevolg een langer partus-1
e
 inseminatie interval. Er zijn 

ook meer inseminaties per conceptie nodig en de drachtpercentages liggen lager. Dit alles leidt tot 

een gestegen aantal open dagen en dus een verlengde tussenkalftijd (Beagley et al., 2010). Koeien 

die aan de nageboorte staan hebben een verhoogd risico voor het ontwikkelen van allerlei 

complicaties zoals bijvoorbeeld endometritis, metritis, mastitis, ketonemie of lebmaagdilatatie. Deze 

complicaties hebben op hun beurt een negatief effect op de vruchtbaarheid alsook op de 

melkproductie. Studies tonen aan dat 55-65% van de koeien met retentio secundinarum een 

verminderde eetlust hebben, met een verminderde melkproductie als gevolg (Laven en Peters, 1996). 

Verdere verliezen zijn te wijten aan dierenartskosten en een verhoogd aantal dieren die opgeruimd 

moeten worden wegens ziekte of vruchtbaarheidsproblemen.  

Het eerste deel van dit werk omvat een korte literatuurstudie over retentio secundinarum waarbij  

getracht wordt om een omschrijving te geven van de etiologie, de prevalentie, de pathogenese, de 

risicofactoren, de behandeling en preventie. Het tweede deel beschrijft een probleembedrijf, hun 

pijnpunten alsook adviezen die ze moeten volgen om het probleem op te lossen.   
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Retentio secundinarum 

1. DEFINITIE EN PREVALENTIE 

Na de geboorte van het kalf wordt de nageboorte uitgedreven en bij het merendeel van de koeien 

gebeurt dit binnen de 6 uur postpartum. Wanneer dit langer dan 6 uur in beslag neemt, spreekt men 

van een vertraagde uitdrijving (De Kruif, 2012). Over de werkelijke definitie van retentio secundinarum 

of aan de nageboorte staan, bestaat nog enige discussie. In de literatuur vindt men een tijdslimiet die 

varieert van 8 tot 48 uur. Echter de meest gangbare definitie stelt dat men kan spreken over retentio 

secundinarum indien de nageboorte 12 uur postpartum nog niet is afgekomen (Eiler en Fecteau, 

2007).  

Na een normaal verlopende graviditeit en partus blijft gemiddeld 8-11% van de koeien aan de 

nageboorte staan, zonder een aanwijsbare oorzaak. Dit kan men als het ware als fysiologisch 

beschouwen. Indien het aantal koeien dat op een melkveebedrijf zonder aanwijsbare oorzaak aan de 

nageboorte blijft staan meer als 15% bedraagt, spreekt men over een bedrijfsprobleem en moet er 

naar eventuele oorzaken gezocht worden (Eiler en Hopkins, 1992; Meganck, 2010). 

Er bestaan ook duidelijke rasverschillen wat betreft het voorkomen van retentio secundinarum. Zo 

zouden melkkoeien vaker aan de nageboorte blijven staan dan vleeskoeien (De Kruif, 2012). 

 

2. ANATOMIE EN FYSIOLOGIE 

Om het ontstaan van retentio secundinarum te begrijpen moet men zich eerst een beeld kunnen 

vormen van de opbouw van de placenta en het normale loslatingsproces bij de koe.  

2.1. DE OPBOUW VAN DE PLACENTA 

De placenta van een koe is er één van het epithelio-choriale type, wat wil zeggen dat deze is 

opgebouwd uit 6 verschillende weefsellagen (Figuur 1). De foetale zijde van de placenta bestaat uit 

endotheel, chorionaal mesenchym en chorionaal epitheel zijnde de trofoblastcellen en aan de 

maternale zijde van de placenta vindt men de corresponderende lagen, met name het uteriene 

epitheel, bindweefsel van het endometrium en endotheel (Schlafer et al, 2000). De boviene placenta 

kan verder getypeerd worden als cotyledonair, wat wil zeggen dat de verbinding van het maternaal en 

foetaal deel niet van diffuse aard is, maar dat deze is gelokaliseerd in zogenaamde placentomen. Een 

placentoom bestaat uit een maternale paddenstoelvormige karunkel, dat met een steel bevestigd is 

aan de baarmoederwand, en een foetale cotyledone, dat zich als een kom rond de karunkel legt (De 

Kruif, 2012). Cotyledonaire villi penetreren in krypten van de karunkels en vormen zo een intens 

contact tussen beide delen van de placenta. Dit contact wordt daarenboven nog eens versterkt door 

microvilli, aanwezig op het epitheel van beide delen, die verbonden zijn door collageenvezels en 

omgeven worden door een eitwitachtige vloeistof. De boviene placenta bestaat uit 70 tot 120 

placentomen die een diameter van 10 cm en een dikte van 2-3 cm kunnen aannemen (Fricke en 

Shaver, 2000). De intense verbinding tussen de placenta maternalis en placenta foetalis heeft als 
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gevolg dat de loslating tussen beide delen soms te lang duurt en men dus spreekt van retentio 

secundinarum. 

 

Figuur 1. De opbouw van de boviene placenta (naar Schlafer et al, 2000). 

 

2.2. HET NORMALE LOSLATINGSPROCES VAN DE PLACENTA 

De normale loslating en uitdrijving van de placenta gebeurt in verschillende stappen. (1) Alvorens de 

placenta uitgedreven kan worden, dient deze eerst een maturatie te ondergaan. (2) Vervolgens 

moeten de verbindingen tussen de placenta foetalis en de placenta maternalis, meer bepaald de 

collageenvezels tussen de microvilli van beide delen, verbroken worden. Verschillende fysiologische 

processen zijn hiervoor verantwoordelijk (Figuur 2). (3) Tenslotte moet de losgekomen placenta ook 

daadwerkelijk uitgedreven worden (Paisley et al., 1986). 

Het eerste proces is de maturatie van de placenta, gereguleerd door oestrogenen. Dit is van cruciaal 

belang voor het normale verloop van de placenta uitdrijving en is pas vijf tot twee dagen voor het 

einde van de normale drachtduur voltooid (Joosten en Hensen, 1992). Allereerst worden zowel het 

maternale als het foetale bindweefsel meer en meer gecollageniseerd. Ook worden de cellen van het  

endometriumepitheel langzaam afgeplat en gaan ze door opname van vocht zwellen, waardoor de 

placenta bij het op gang komen van de partus gemakkelijker loskomt (Grunert, 1986). Tenslotte stijgt 

tijdens de maturatie het aantal leukocyten alsook hun activiteit. Deze leukocyten spelen een 

belangrijke rol in het loskomen van de placenta (Laven en Peters, 1996).  

 

Villi en krypten van het placentoom Foetaal 

interplacentomale 
regio 

Verbinding tussen microvilli 

Maternaal 
Foetaal endotheel 
Chorionaal mesenchym 
Chorionaal epitheel 
Uterien epitheel van het endometrium 
  
Bindweefsel van het endometrium met bloedvaten 
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Het tweede proces vindt plaats op het einde van de dracht. Onder invloed van stress gaat het foetale 

cortisol in het bloed stijgen met als gevolg dat zowel de partus als het loskomen van de placenta 

geïnitieerd worden. Het gestegen cortisolgehalte leidt namelijk tot een shift van progesteron naar 

oestrogeenproductie waardoor het oestrogeengehalte in het bloed stijgt en het progesterongehalte 

daalt. De verhoogde concentratie oestrogeen zorgt voor een stijging van prostaglandine F2α (PGF2α), 

dat op zijn beurt zorgt voor initiatie van myometriumcontracties, en een upregulatie van het aantal 

oxytocine receptoren op het myometrium, waardoor het myometrium gevoeliger wordt voor oxytocine. 

Beide leiden op deze manier tot een stijging van het aantal myometriumcontracties en bevorderen zo 

het uitdrijven van de placenta. Het gestegen PGF2α veroorzaakt ook afbraak van het corpus luteum 

(CL), dat enerzijds een verdere daling van het progesterongehalte en anderzijds secretie van relaxine 

tot gevolg heeft (Beagley et al., 2010). Zowel de gedaalde progesteronconcentratie als de secretie van 

relaxine hebben een stimulerend effect op de collagenase activiteit met afbraak van de 

collageenvezels tussen de microvilli van cotyledonen en karunkels en het loskomen van de placenta 

als gevolg (Musah et al., 1987). De verhoogde collagenase activiteit zou ook in de hand gewerkt 

worden door een daling van de serotonineconcentratie. Op het einde van de dracht vindt er namelijk 

een maturatie van het foetale monoamino-oxidase enzymsysteem plaats, dat leidt tot metabolisatie 

van serotonine en zo tot een gedaalde serotonineconcentratie (Eiler en Fecteau, 2007; Beagley et al, 

2010). Niet enkel hormonale en biochemische processen maar ook activatie van een maternale 

immunologische respons tegenover de placenta foetalis speelt een belangrijke rol in het loskomen van 

de placenta. Op het einde van de dracht gaan de trofoblastcellen van de placenta foetalis namelijk 

major histocompatibiliteits complex (MHC) klasse I antigenen tot expressie brengen. Deze moleculen 

worden als vreemd aanzien door de immuuncellen van het moederdier waardoor een immunologisch 

respons ontstaat, die helpt bij de maturatie en het loskomen van de placenta (Davies et al., 2004). De 

maturatie zorgt namelijk voor expressie van interleukine-8 in de cotyledonen, dat dienst doet als 

chemotactische stof voor leukocyten. Deze leukocyten hebben fagocytotische en cytotoxische 

eigenschappen die leiden tot het loskomen van de placenta (Beagley et al., 2010).      

Mechanische factoren spelen ook een rol bij het loskomen van de placenta. Tijdens de partus zorgen 

uteruscontracties voor een afwisselende ischemie en hyperemie ter hoogte van de placentomen, 

resulterend in een verminderde aanhechting van de chorionale villi in de maternale krypten. Na 

expulsie van het kalf en ruptuur van de navelstreng gaan de chorionale villi door ischemie nog verder 

krimpen (Laven en Peters, 1996).  

Postpartum contracties van de uterus, is het laatste proces in het  loslaten van de placenta en zorgt 

voor de daadwerkelijke uitdrijving van de placenta. 
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Figuur 2. De fysiologische processen verantwoordelijk voor het loskomen en uitdrijven van de placenta 
(naar Beagley et al., 2010). 
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3. ETIOLOGIE 

Een eenduidige oorzaak voor het ontstaan van retentio secundinarum werd heden ten dagen nog niet 

vastgesteld. Wel hebben onderzoekers verschillende risicofactoren in kaart gebracht, die door 

interferentie met het normale loslating- en/of uitdrijvingsproces van de placenta, een rol spelen in het 

ontstaan van retentio secundinarum. 

Retentio secundinarum kan opgedeeld worden in ‘ware’ en ‘schijnbare’ retentio secundinarum (De 

Kruif, 2012). Bij ‘ware’ retentio secundinarum, in de literatuur ook primary retained placenta genoemd, 

verloopt het loslatingsproces tussen de placenta maternalis en de placenta foetalis verstoord en blijft 

er dus een verbinding tussen de twee delen bestaan. Bij ‘schijnbare’ retentio secundinarum of 

secundary retained placenta, is deze verbinding niet meer aanwezig maar is de uterus niet in staat om 

de placenta naar buiten te drijven (Eiler en Fecteau, 2007).  

 

3.1. SCHIJNBARE RETENTIO SECUNDINARUM 

Schijnbare retentio secundinarum komt slechts zelden voor en zou te wijten kunnen zijn aan: 

uterusatonie waardoor de vruchtvliezen niet naar buiten worden gedreven, een snelle sluiting van de 

cervix waardoor de vruchtvliezen niet meer kunnen passeren of vast komen te zitten in de cervix, 

inklemming van de nageboorte in de onbevruchte hoorn en een ‘fleischpange’ in de cervix of het 

craniaal gedeelte van de vagina waar de nageboorte blijft achter hangen (Grunert, 1986; De Kruif, 

2012).  

 

3.2. WARE RETENTIO SECUNDINARUM 

In de meerderheid van de gevallen wordt retentio secundinarum veroorzaakt door een stoornis in het 

loskomen van de placenta ter hoogte van de placentomen. Verschillende oorzaken zouden hiervan 

aan de basis kunnen liggen (Grunert, 1986; Paisley, 1986; Laven en Peters, 1996; De Kruif et al., 

2012):  

Onvoldoende of afwezige spiercontracties van de uterus kunnen een oorzaak zijn voor het niet 

loskomen van de placenta. Dit kan onder andere voorkomen bij hypocalcemie, waarbij de spieren niet 

genoeg calcium krijgen om te kunnen contraheren. Hydroallantoïs en meerlingendracht kunnen ook 

aanleiding geven tot uterusatonie aangezien deze door sterke uitrekking van de baarmoeder kunnen 

leiden tot uitputting van het myometrium. Daarenboven gaan verlossingen die te lang duren, onder 

andere door een te zwaar kalf, ook zorgen voor uitputting van de uterus en het moederdier in het 

algemeen. Ten slotte kan ook een dood kalf leiden tot uterusatonie wegens het afwezig blijven van de 

stijging van foetaal cortisol, dat normaal resulteert in partusinductie en uteruscontracties.  

Onvoldoende maturatie van de placentomen, dat voorkomt bij een verkorte draagtijd, als gevolg van 

abortus of vroeggeboorten, kan ook zorgen voor het niet loskomen van de placenta. Factoren die tot 

abortus of vroeggeboorten kunnen leiden zijn bijvoorbeeld; een te vroeg ingestelde partusinductie, 

ziekte en koorts van het moederdier, meerlingendracht en stress. 
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Een langdurige torsio uteri alsook een keizersnede zorgen voor oedeem van de chorionale villi 

waardoor deze steviger vastzitten in de maternale placenta en dus moeilijker loskomen. Oedeem van 

de placentomen kan bovendien ook veroorzaakt worden door allergische reacties. De chorionale villi 

kunnen in geval van een verlengde dracht ook steviger vast komen te zitten in de maternale placenta, 

aangezien er een proliferatie van het maternaal bindweefsel ontstaat. 

Volgens Larsson et al. (1994) leidt immuunsuppressie, bijvoorbeeld ten gevolge van boviene virale 

diarree virus (BVD) of een negatieve energiebalans (NEB) ook tot een verhoogd risico op retentio 

secundinarum. De grootte van de NEB wordt grotendeels bepaald door de huisvestings- en 

voedingsomstandigheden van de koeien tijdens de transitieperiode met als gevolg dat slechte 

huisvestings- en voedingsomstandigheden zelf ook risicofactoren vormen voor het optreden van 

retentio secundinarum. 

Aangezien de immuunreactie van het moederdier tegenover de foetale MHC klasse I antigenen helpt 

bij de maturatie en het loskomen van de placenta, ontstaat er bij inteelt, met andere woorden wanneer 

de MHC-genen van het moederdier en het kalf compatibel zijn, een gestoorde maternale 

immuunrespons en op zijn beurt een gestoord loslatingsproces van de placenta (Davies et al., 2004). 

Bepaalde voedingsgebreken vormen ook risicofactoren. Gebrek aan vitamine E en selenium, 

belangrijke anti-oxidanten, leiden tot een verhoogd aantal vrije radicalen die op hun beurt zorgen voor 

schade aan leukocyten en een gedaalde afweer. Ook gebrek aan vitamine A, carotenen en jood 

vormen een verhoogd risico voor het opblijven van de nageboorte (Eger et al, 1985).  

Tenslotte kunnen onhygiënische afkalfomstandigheden leiden tot postpartum infecties die op hun 

beurt kunnen resulteren in retentio secundinarum. 

 

 

Om een duidelijker beeld te krijgen van de risicofactoren voor het ontstaan van retentio secundinarum 

volgt hier een korte samenvatting: 

- Abnormale kalvingen: langdurige kalving, keizersnede, dode vrucht, foetotomie 

- Vroeggeboorten en abortussen: alle factoren die hiertoe leiden vormen ook een risicofactor 

- Partusinductie: tenzij uitgevoerd bij verlengde dracht 

- Verlengde dracht 

- Gebrek aan bepaalde vitaminen en mineralen: vit E, vit A, selenium, jood 

- Te magere en te vette koeien 

- Meerlingendracht 

- Slechte algemene toestand en/of ziekte van het moederdier 

- Bepaalde aandoeningen van het geslachtsstelsel: hydroallantoïs, uterustorsie 

- Hypocalcemie 

- Immuunsuppressie: NEB, BVD 

- Transitieperiode: slechte voedings- en huisvestingsomstandigheden 



  

9 
  

4. DIAGNOSE 

In de meeste gevallen hangt er een deel van de nageboorte uit de vulva, welke een toegangspoort 

vormt voor verschillende kiemen. Bij urineren of defeceren alsook  soms door prikkeling van de 

nageboorte in de vagina, perst het dier, waardoor de nageboorte iets verder naar buiten treedt. 

Wanneer de koe dan stopt met persen, verdwijnt de nageboorte terug dieper in de vagina en kan het 

zo bacteriën mee naar binnen nemen.  In de gevallen waar geen nageboorte uit de vulva hangt, dient 

men door middel van vaginaal onderzoek de diagnose te stellen. Na enkele dagen begint zowel het 

deel van de nageboorte dat uit de vulva hangt als het deel dat zich in vagina en uterus bevindt te 

ontbinden waardoor er een zeer kwalijke geur verspreid wordt. Als de koe perst, zal er een bruine, 

stinkende vloeistof naar buiten treden. Afhankelijk van het al dan niet ontstaan van geassocieerde 

ziektes, zijn andere klinische tekenen, zoals koorts, verminderde eetlust en sufheid waarneembaar 

(Meganck, 2010; De Kruif et al., 2012).  

 

 

Figuur 3. Koe die aan de nageboorte staat (uit Meganck, 2010). 

 

5. BEHANDELING 

Er bestaan verschillende therapieën voor retentio secundinarum gaande van een conservatieve 

aanpak tot het manueel afpellen van de nageboorte, tot inspuitingen met hormonen of enzymen zoals 

collagenase (Beagley et al., 2010). Enkel de meest toegepaste behandeling wordt hier toegelicht, de 

overige behandelingen worden niet verder besproken. 

De meest gebruikte therapie is de conservatieve aanpak. Als men bij vaginaal onderzoek voelt dat de 

vruchtvliezen volledig losliggen, kunnen ze manueel verwijderd worden. Wanneer dit niet het geval is, 
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laat men de nageboorte beter opzitten om trauma aan de baarmoeder te vermijden. Wel is aan te 

raden om het uithangende deel van de nageboorte af te knippen om contaminatie van het genitaal 

stelsel te voorkomen (De Kruif et al., 2012). In de meeste gevallen worden er lokaal in de baarmoeder 

breed-spectrum antibioticatabletten (oxytetracycline) ingebracht. Indien de cervix reeds gesloten is, 

gaat men meestal over tot systemische toediening van cefalosporines (Beagley et al., 2010). Hoewel 

de toediening van antibiotica vrijwel steeds wordt toegepast, is dit niet altijd noodzakelijk aangezien 

niet alle koeien, die aan de nageboorte blijven staan, ziek worden. Amcra heeft om die reden geen 

eerste keuze antibacteriële middelen, voor een acute metritis postpartum, voorzien. In geval van een 

klinische of een subklinische endometritis, raadt Amcra de intra-uteriene toediening van Cefapirine, als 

eerste keuze therapie, aan (Amcra, 2013). Als men geen antibiotica toedient, moet de rectale 

temperatuur een aantal dagen postpartum opgevolgd worden (Drillich et al., 2006). 

6. PREVENTIE 

Om te voorkomen dat koeien aan de nageboorte blijven staan zijn voornamelijk hygiëne tijdens de 

kalving, voeding tijdens de droogstandsperiode en het voorkomen van abnormale kalvingen van groot 

belang.  

 

6.1. AFKALFMANAGEMENT 

Het is zeer belangrijk dat er zo hygiënisch mogelijk gewerkt wordt tijdens het afkalven aangezien 

onvoldoende hygiëne bij de partus kan zorgen voor een stijging van het percentage retentio 

secundinarum alsook andere postpartum aandoeningen zoals bijvoorbeeld endometritis (De Kruif, 

1978). De koe dient overgebracht te worden van de ligboxen naar een propere en goed verlichte 

afkalfbox op stro. Indien er hulp nodig is bij de partus, dient dit ook zo hygiënisch mogelijk te 

gebeuren. In optimale omstandigheden verwijdert men eerst de mest uit het rectum maar in de praktijk 

wordt dit zelden gedaan. Wel moet men zeker de achterhand van de koe alsook de eigen handen en 

armen wassen met ontsmettende zeep. Deze zeep moet zeker goed afgespoeld worden alvorens men 

de vulva binnengaat aangezien deze een irriterende werking uitoefent op de mucosae. Voorts dient 

ook het verlosmateriaal dat gebruikt wordt gedesinfecteerd te zijn. 

 

6.2. VOERMANAGEMENT TIJDENS DROOGSTAND 

Het voermanagement tijdens de droogstand is zeer belangrijk aangezien het ernstige klinische en 

economische gevolgen kan hebben als dit niet optimaal is. Tijdens de droogstand worden de laatste 

zorgen voor het kalf gegeven alsook wordt de koe voorbereid op de volgende lactatie. Tijdens de 

droogstand worden de koeien best onderverdeeld in twee groepen. De far-off groep, dit zijn de koeien 

in de vroege droogstand, dient beperkt energetisch gevoederd te worden zodat de melkproductie 

stilvalt en de koeien niet te vet afkalven. Voor de close-up groep, dit zijn de koeien in de late 

droogstand, dient de energie van het rantsoen stilaan terug opgebouwd te worden als voorbereiding 

op de lactatie (Opsomer, 2012). Belangrijk aan het droogstandsrantsoen, is de preventie van 

hypocalcemie na het kalven. Hiervoor dient het rantsoen arm te zijn aan calcium, zodat de koe na het 

kalven in staat is om voldoende calcium te mobiliseren uit het beenderstelsel, en rijk zijn aan 
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magnesium, wat na het kalven de opname van calcium uit het beenderstel stimuleert. Voorts moet het 

rantsoen acidogeen zijn, wat wil zeggen dat het over een lage kation-anion balans beschikt (Fricke en 

Shaver, 2000). Een lage kation-anion balans wil zeggen dat het voer weinig K
+ 

+ Na
+
 bevat en veel Cl

-
 

+ S
-
 + PO4

-
, met als gevolg dat er een verhoogde resorptie van calcium uit het spijsvertering- en 

beenderstelsel plaatsvindt. Voeders met een lage kation-anion balans zijn bijvoorbeeld maïskuil en 

perspulp. Het is ook belangrijk dat het droogstandsrantsoen voldoende structuur bevat. Dit zorgt 

namelijk voor het optimaliseren van de penswerking en het voorbereiden van de pens op het 

energierijke rantsoen dat gegeven zal worden tijdens de lactatie. Voorts is het ook belangrijk dat er 

voldoende vitamine A, vitamine E en selenium aanwezig zijn in het rantsoen, om een goede 

weerstand van het moederdier te verkrijgen (Overton en Waldron, 2004).  

Er moet geprobeerd worden de negatieve energiebalans rond de partus zo klein mogelijk te houden. 

Buiten door het aanbieden van een optimaal droogstandsrantsoen, wordt dit ook verwezenlijkt door 

rond de overgang droogstand-melkproductie stress te vermijden, de opname van droge stof te 

stimuleren en een te snelle opbouw van krachtvoer te vermijden. De opname van droge stof kan men 

stimuleren door ruwvoer van goede kwaliteit te voorzien, voerconcurrentie te voorkomen en te zorgen 

voor een goede conditie van de koeien (Opsomer, 2012). Op moment van kalven geeft men best 

ongeveer drie kilogram krachtvoer, wat stilaan opgebouwd dient te worden tot een maximum van 10-

12 kilogram op drie weken na het kalven (Opsomer, 2013).  

 

6.3. VOORKOMEN ABNORMALE KALVINGEN 

Alle maatregelen die genomen kunnen worden om abnormale kalvingen te voorkomen, kunnen helpen 

in de preventie van retentio secundinarum. Enkele maatregelen zijn bijvoorbeeld: niet fokken met een 

stier die zware kalveren geeft, geen partusinductie toepassen tenzij bij verlengde dracht, voorkomen 

van slechte algemene conditie van de koe. In de praktijk is het echter niet mogelijk om steeds zware of 

abnormale kalvingen te voorkomen. 

 

6.4. BVD 

BVD kan zich op verschillende manieren manifesteren op een rundveebedrijf. Een zeer belangrijk en 

niet te vergeten aspect is dat het BVD virus zorgt voor een sterke onderdrukking van de immuniteit 

waardoor de koe gevoelig wordt voor allerlei andere infecties. Aldus vormt BVD, als het circuleert op 

een bedrijf, vaak de onderliggende oorzaak voor andere problemen (Fray et al., 2000). Het doel is dus 

om een bedrijf BVD vrij te krijgen en daarna vrij te houden. Hiervoor moeten eerst dragers opgespoord 

en vervolgens opgeruimd worden. Belangrijk hierbij is dat alle dieren getest worden en geen enkel dier 

vergeten wordt. Voor melkgevende koeien kan men een tankmelkstaal van maximum 100 dieren 

nemen en deze onderzoeken via de PCR-antigentest. Voor de andere koeien kan men, ook via de 

PCR-antigentest, onderzoek doen op bloedstalen (serum), die per 20 gepoold worden. Als er een pool 

positief test, kunnen de stalen uit deze pool individueel onderzocht worden via de ELISA-antigentest. 

Het testen van stalen, genomen van dieren jonger als 3 maanden kan vals-negatieve resultaten geven 

door de mogelijke aanwezigheid van maternale antistoffen. Het is daarom belangrijk dat men na het 
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verwijderen van de stalen, die een positief resultaat gaven bij de ELISA-test, opnieuw de pool te 

testen met de PCR-antigentest (Lanyon et al., 2013). Na het opsporen en verwijderen van dragers, is 

de volgende stap het testen van alle pasgeboren kalveren via een stukje oor weefsel (ear notch test), 

aangezien er tot een jaar na het verwijderen van dragers, nog steeds dragerkalveren geboren kunnen 

worden. Het oor weefsel dient voor de 5
e
 levensdag genomen te worden en wordt getest via de 

ELISA-antigentest. Om herinsleep van het virus op het bedrijf te voorkomen, dient het bedrijf 

gemonitord te worden. Dit doet men door halfjaarlijks een serologisch jongveevenster te nemen van 5 

tot 10 dieren tussen de 6 en 12 maanden oud en dit via ELISA te testen op antistoffen (Laureyns, 

2013). Men moet bij de interpretatie van het onderzoek wel rekening houden met eventuele 

toepassing van vaccinatie op een bedrijf. Als het bedrijf vrij is van BVD biedt vaccinatie bescherming 

tegen infectie van buitenaf. Echter als er nog steeds dragers aanwezig zijn, heeft vaccineren geen nut. 

Om herinsleep te voorkomen, dient de aankoop van dieren beperkt te worden en bij aankoop steeds 

te laten testen op BVD. 
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Probleembedrijf 

1. BESCHRIJVING VAN HET BEDRIJF 

1.1. ALGEMEEN 

Rundveebedrijf Van Elven is een familiebedrijf, gelegen te Herselt, waar zowel man en vrouw, alsook 

de vader werkzaam zijn (figuur 4). Op het bedrijf zijn een 150-tal lacterende en droge melkkoeien en 

een beperkt aantal vleeskoeien gehuisvest. De familie bezit nog een tweede stal, op een andere 

locatie, waar het jongvee is gehuisvest. Buiten de opfok van de vaarzen, worden in deze stal ook de 

stiertjes afgemest. In de jongveestal is voornamelijk de vrouw van de familie werkzaam.  Het bedrijf 

heeft altijd al veel koeien aangekocht en sinds twee jaar test men bij elke aankoop de dieren op IBR 

en BVD.  

 

Figuur 4. Rundveebedrijf Van Elven te Herselt. 

 

Oorspronkelijk bestond het bedrijf uit één, oude melkveestal met ongeveer een 70-tal ligboxen (figuur 

5). Hier stonden tot september 2013 zowel alle 150 lacterende als droge koeien. Bijgevolg was er in 

de oude stal een bezettingsgraad van meer dan 200% en dus een sterke overbezetting. De lacterende 

koeien stonden in de stal in tegenstelling tot de droge koeien, die buiten op een schrale weide met 

weinig tot geen gras stonden (figuur 6). De lacterende koeien werden tweemaal per dag gemolken in 

een 6x2 visgraatmelkstal en de melktijd bedroeg ongeveer twee uur. Enkel als de lacterende koeien 

gemolken waren, konden de droge koeien de stal in om te gaan eten.  
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Figuur 5. De oude melkveestal die uitloopt in de melkstal. 

 

 

Figuur 6. De weide waar de droge koeien stonden.  
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Het rechtergedeelte van de oude melkveestal bevat drie rijen ligboxen die langs twee kanten 

bereikbaar zijn, met andere woorden waar een goede circulatie aanwezig is. Dit gedeelte van de stal 

loopt vooraan uit in de melkstal en achteraan loopt het gangpad door naar de linkerzijde van de stal 

waar nog een aantal ligboxen voorzien zijn (figuur 8). Het voorste gedeelte van de linkerzijde werd 

gebruikt voor koeien die moesten afkalven (figuur 7). 

 

Figuur 7. Het gedeelte van de oude melkveestal waar de koeien afkalfden.  

 

Met het oog op het wegvallen van het melkquotum, had het bedrijf uitbereidingsplannen en sinds 

september 2013 hebben zij een nieuwe stal voor 180 melkkoeien in dienst genomen (figuur 9). Deze 

nieuwe melkveestal is een zeer open en lichte stal, met zes rijen ligboxen waar, net als in de oude 

stal, goede circulatie aanwezig is. Langs beide zijden van de stal zijn voederhekken aanwezig. In de 

nieuwe stal is een carrousel melkstal aanwezig alsook twee ruime afkalfboxen (figuur 8). Voortaan 

staan de lacterende koeien in deze stal en is de oude melkveestal voorbehouden voor de droge 

koeien.  

 Op het bedrijf wordt er geen bedrijfsbegeleiding gedaan noch nemen ze deel aan 

melkproductieregistratie (MPR). Sinds kort hebben ze echter wel een softwareprogramma (dairyplan) 

in gebruik genomen om gegevens van de koeien te verzamelen en zo een overzicht te krijgen van de 

prestaties van elk dier voornamelijk wat betreft melkproductie en gezondheid. 
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Figuur 8. Plattegrond van de melkveestallen. De groene lijnen stellen voerhekken voor, de blauwe vakken 
zijn waterbakken, oranje lijnen zijn ligboxen en rode lijnen zijn poorten.   
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Figuur 9. De nieuwe melkveestal. 

 

1.2. RANTSOEN 

Wat het rantsoen betreft, wordt het bedrijf geadviseerd door een medewerker van AVEVE. Zij stelt de 

rantsoensamenstelling voor zowel de droge als de lacterende koeien op en past dit aan waar nodig is 

(figuur 10 en 11). Er is slechts sinds enkele maanden een voermengwagen aanwezig op het bedrijf. 

Voor dat men gebruik maakte van de voermengwagen werden de verschillende soorten voer apart 

aangevoerd. Eerst werd de maïskuil aangebracht en nadien pas de graskuil. Bijgevolg konden de 

koeien selectief voer opnemen en aten sommige koeien zich vol met enkel maïs of enkel gras.  In de 

nieuwe stal wordt eenmaal per dag voer aangebracht en dit voer wordt dan meermaals per dag 

aangeschoven. 

Rantsoenberekening:  

- VEM:  16208 – 5200 (onderhoud voor gemiddelde koe van 610 kg) = 11008 

11008 / 449 (gemiddeld vetgehalte van de melk is 4.1%) = 24.5 

 

- DVE (hier DVA): 1442 – 114 (onderhoud voor gemiddelde koe van 610 kg) = 1328 

1328 / 53 (gemiddelde vetgehalte van de melk is 4.1%) = 25.1  

 

 Met dit rantsoen kunnen de koeien 24.5 L VEM melk en 25.1 L DVE melk produceren.  
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Figuur 10. Rantsoensamenstelling en –kenmerken voor de lacterende koeien. 

 

 

Figuur 11. Rantsoensamenstelling en –kenmerken voor de droge koeien. 

 

1.3. VRUCHTBAARHEID 

Zowel het jongvee als de melkkoeien worden gedekt door twee eigen stieren, die regelmatig 

vervangen worden om een te grote inteelttoename te voorkomen. Drie tot vier keer per jaar komt de 

bedrijfsdierenarts op het bedrijf om drachtdiagnoses van de koeien uit te voeren.  

 

1.4. BVD 

De laatste keer dat er op dit bedrijf BVD werd vastgesteld, is reeds acht maanden geleden. Alle dieren 

zijn toen getest geweest en de BVD positieve dieren werden opgeruimd. Vanaf september 2012 laat 

de boer alle pasgeboren kalveren testen via de earnotch test. Jongveevensters worden echter niet 

genomen op dit bedrijf, noch wordt er gevaccineerd tegen BVD.  

 



  

19 
  

2. PROBLEEMSTELLING 

Het bedrijf heeft de hulp van bedrijfsbegeleiding ingeroepen met de klacht van koeien die aan de 

nageboorte blijven staan. Als men op een bedrijf aankomt, is het belangrijk om allereerst te vragen wat 

de veehouder zijn definitie is van ‘aan de nageboorte blijven staan’ en hoe frequent het voorkomt op 

zijn bedrijf. Daarna wordt er op zoek gegaan naar eventuele oorzaken en risicofactoren die het 

probleem in de hand werken. 

Het probleem is ongeveer twee jaar geleden begonnen waarbij geleidelijk aan meer en meer koeien 

aan de nageboorte bleven staan. De laatste tijd is dit echter verergerd en loopt het percentage koeien 

met retentio secundinarum zelfs op tot meer dan 80 procent, wat duidt op een ernstig 

bedrijfsprobleem. De nageboorte blijft gemiddeld vijf dagen opzitten. Het is voornamelijk een probleem 

bij de melkkoeien aangezien de veehouder ook een aantal dikbillen heeft, die veel minder problemen 

vertonen. Melkkoeien die zonder droogstand of na een zeer korte droogstand afkalven, blijven niet 

aan de nageboorte staan. 

 

3. OORZAKEN / RISICOFACTOREN 

3.1. VOERMANAGEMENT 

3.2.1. Algemeen 

De rantsoensamenstelling, opgesteld door AVEVE, is goed. Zoals hierboven berekend, is het een 

evenwichtig rantsoen waarbij evenveel liters melk uit VEM als uit DVE geproduceerd kunnen worden. 

Het droge stofgehalte van het mengvoer bedraagt 32% (normaal tussen 30 en 40%). Ook zijn de 

maïskuil (991 VEM en 54 DVE; goede kuil heeft 950 VEM en 50 DVE) en de graskuil (986 VEM en 

99.2 DVE; goede kuil heeft 950 VEM en 85 DVE) van goede kwaliteit. Echter tot een aantal maanden 

geleden was er geen voermengwagen aanwezig op het bedrijf. Dit zorgde ervoor dat er een sterk 

onevenwicht was tussen het berekende rantsoen enerzijds en het aangevoerde rantsoen anderzijds. 

Bovendien zorgde dit ervoor dat koeien eenzijdig producten aten.  

3.2.2. Droogstand 

Aangezien de droge koeien enkel konden eten als de lacterende koeien gemolken waren, hadden zij 

niet de mogelijkheid om heel de dag door vrij te eten. Hierdoor konden zij de hoeveelheid voeder en 

energie, nodig voor hun onderhoud en de dracht, niet opnemen met als gevolg dat ze in een grote 

negatieve energiebalans verkeerden.  

3.2.3. Overbezetting 

In de oude melkveestal was er een zeer hoge bezettingsgraad van meer dan 200%. Dit zorgde ervoor 

dat er een sterke voerconcurrentie heerste, aangezien het aantal voerplaatsen veel te beperkt was 

voor het aantal koeien in de stal. Overbezetting en bijgevolg de heersende voerconcurrentie, leidde tot 

de aanwezigheid van stress bij de koeien.  
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3.2.VRUCHTBAARHEID 

Aangezien de koeien natuurlijk gedekt worden door stieren en aangezien er geen constante 

vruchtbaarheidsopvolging aanwezig is op het bedrijf, zijn de exacte dekdata niet gekend. Dit heeft als 

gevolg dat de koeien niet systematisch kunnen drooggezet worden, wat op zijn beurt een invloed heeft 

op het afkalfproces en de postpartum periode, wat gezondheidsstoornissen en melkproductie betreft.  

 

3.3. BVD 

Tijdens het eerste bezoek, in kader van de bedrijfsbegeleiding, was reeds het advies gegeven om 

nogmaals grondig na te gaan of effectief alle koeien en kalveren getest waren op BVD en om, indien 

nodig, opnieuw alle dieren te testen. Dit advies werd opgevolgd en er werden wel degelijk een aantal 

BVD gevallen gevonden. Aangezien BVD zorgt voor een onderdrukking van de immuniteit, zal het 

zeker een rol spelen in het aan de nageboorte staan. Echter de enkele koeien die positief hebben 

getest voor BVD, kunnen het hoge percentage van koeien die aan de nageboorte blijven staan, niet 

verklaren. Een percentage van meer dan 80 procent wijst erop dat de oorzaak van het probleem een 

invloed moet uitoefenen op alle koeien en niet slechts op enkele van de kudde.  

 

4. OPLOSSINGEN EN ADVIEZEN 

4.1. AFKALFMANAGEMENT 

Zoals eerder vermeld is het zeer belangrijk dat het afkalfproces zo hygiënisch mogelijk gebeurd. In de 

oude stal was geen optimale afkalfbox voorzien maar hier is wel aandacht aan besteed bij het bouwen 

van de nieuwe stal, waar twee ruime, goed verlichte en makkelijk schoon te maken afkalfboxen op stro 

zijn voorzien (figuur 11). Voorts dient er op gelet te worden dat, indien er verloskundige hulp nodig is, 

de nodige hygiënische maatregelen, zoals het wassen van achterhand en de eigen armen en gebruik 

van gedesinfecteerd materiaal, genomen worden.  
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Figuur 12. Eén van de twee toekomstige afkalfboxen in de nieuwe melkveestal. 

 

4.2. DROOGSTANDMANAGEMENT  

Het doel moet zijn om de melkkoeien tussen de 45 à 60 dagen droog te laten staan. Belangrijk hierbij 

is dat er zeker geen overbezetting heerst in de stal. Er zou een lig- en eetplaats aanwezig moeten zijn 

voor elke koe. Hiervoor is de oude melkveestal ideaal. Voorts moeten droge koeien elk uur van de dag 

zowel voer als water ter beschikking hebben. Dit vormde het grootste probleem toen alle koeien in de 

oude melkveestal gehuisvest waren. Dit is opgelost sinds de nieuwe stal in gebruik is genomen. Wat 

de voeding van de droge koeien betreft, dient men de raad van AVEVE goed op te volgen. Sinds men 

voedert met een voermengwagen kunnen de voerproducten correct afgewogen worden, wat leidt tot 

een stabiel voerregime. Om het voermanagement tijdens de droogstand te optimaliseren, kan men de 

koeien opdelen in twee groepen, de far-off en de close-up groep, aangezien deze andere 

voedingsbehoeften hebben. Het is ook belangrijk dat droge koeien voldoende beweging hebben. Dit 

stimuleert namelijk de bloedsomloop en het verbruik van energie met als gevolg dat de koeien meer 

voer gaan opnemen. Beweging van de droge koeien kan men stimuleren door bijvoorbeeld de 

drinkbakken ver van lig- en voerplaatsen te plaatsen. 

 

4.3. VOERMANAGEMENT VAN DE LACTERENDE KOEIEN  

Het doel moet zijn om de koeien stabiel en naar hun ware productie, wat betreft de liters melk alsook 

het vet- en eiwitgehalte van de melk, te voeren. Het is daarom belangrijk dat de melkproductie 

gegevens van alle koeien zorgvuldig geregistreerd worden. Het gebruik van de voermengwagen heeft 

als resultaat dat de voerproducten correct afgewogen kunnen worden en dat er stabiel gevoederd kan 

worden. Door het gebruik van de nieuwe melkveestal is de voerconcurrentie waar sprake van was, 

opgeheven.  
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4.4. VRUCHTBAARHEID 

Het is belangrijk dat de dekkingen beter worden waargenomen en dat elke vermoedelijke dekdatum 

ingevoerd wordt in het softwareprogramma. Het kennen van de dekdatum zorgt er namelijk voor dat 

de koeien zeer gericht kunnen worden drooggezet. Voorts moet er met de bedrijfsdierenarts worden 

afgesproken om in plaats van drie tot vier per jaar drachtdiagnoses uit te voeren, over te schakelen 

naar een wekelijkse of eventueel drie wekelijkse drachtdiagnose. De resultaten van de 

drachtdiagnoses moeten ook steeds ingevoerd worden in het softwareprogramma. De vruchtbaarheid 

bij het jongvee is ook van belang. Ideaal zouden vaarzen op een leeftijd van 24 maanden moeten 

afkalven.  

 

4.5. BVD BESTRIJDING 

Zoals eerder vermeld was het advies gegeven om van alle dieren op het bedrijf na te gaan of ze reeds 

op BVD getest zijn geweest en indien dit niet het geval was de dieren te testen. Hierdoor werden een 

aantal BVD gevallen opgespoord. Het is goed dat elk pas geboren kalf getest wordt via de earnotch 

test en het wordt aangeraden om dit te blijven doen. Echter aangezien de earnotch test enkel de 

aanwezigheid van dragers opspoort is het aan te raden is dat er halfjaarlijks een serologisch 

jongveevenster genomen wordt van 5 tot 10 dieren tussen de 6 en 12 maanden oud, om de eventuele 

circulatie van wildvirus op het bedrijf aan te tonen. Men moet bij de interpretatie van het onderzoek wel 

rekening houden met eventuele toepassing van vaccinatie op het bedrijf, wat op dit bedrijf niet het 

geval is. Als het bedrijf vrij is van BVD kan er eventueel gevaccineerd worden tegen BVD, wat 

bescherming biedt tegen infectie van buitenaf. Echter als er nog steeds dragers aanwezig zijn, heeft 

vaccineren geen nut. 
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Conclusie 

Hoewel de enkele koeien met BVD een rol zullen spelen bij het aan de nageboorte staan, is op dit 

bedrijf voornamelijk het management van de droge koeien de oorzaak van het hoge percentage 

retentio secundinarum. Dit was voornamelijk van belang voor dat de nieuwe stal in dienst genomen is, 

aangezien toen zowel alle 150 lacterende koeien als de droge koeien in de oude melkveestel 

gehuisvest waren. Als gevolg van plaatsgebrek en de sterke overbezetting (bezettingsgraad was meer 

dan 200%), stonden de droge koeien buiten op een weide en konden ze enkel voer eten als de 

andere koeien gemolken waren. Belangrijk is dat de droge koeien gedurende de hele dag de 

mogelijkheid hebben om water en voer op te nemen. Aangezien dit niet mogelijk was, verkeerden de 

droge koeien in sterke negatieve energie balans, die hoogstwaarschijnlijk de oorzaak zal zijn van het 

hoge percentage koeien met retentio secundinarum. Dit probleem werd uit zichzelf al opgelost na het 

in gebruik nemen van de nieuwe stal, waar de lacterende koeien zijn gehuisvest. De droge koeien 

staan voortaan gehuisvest in de oude stal en kunnen op elk tijdstip van de dag voer en water 

opnemen. Ook heerst er geen overbezetting in de oude stal met als gevolg dat er geen 

voerconcurrentie heerst tussen de droge koeien. Als logisch gevolg, zou het percentage retentio 

secundinarum met de tijd moeten beginnen dalen. Deze daling zou geoptimaliseerd kunnen worden 

als men ook de vruchtbaarheidsopvolging op het bedrijf op punt stelt. Zo kan men de droge koeien 

zeer gericht gaan droogzetten zodat ze voldoende tijd hebben om zich optimaal voor te bereiden op 

de volgende lactatie.  
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Samenvatting 

Mastitis of uierontsteking is een multifactoriële aandoening waarbij zowel koe-, kiem- als 

omgevingsfactoren een belangrijke rol spelen. Er bestaat een klinische en een subklinische vorm die 

bij onvolledig herstel van de koe kunnen overgaan in een chronische vorm. Mastitis wordt in de 

meerderheid van de gevallen veroorzaakt door bacteriën die afhankelijk van hun pathogeniciteit 

kunnen onderverdeeld worden in major en minor pathogenen en afhankelijk van hun 

transmissieroutes en infectiebron opgedeeld worden in koegebonden of omgevingsgebonden kiemen. 

De kans op het ontstaan van een uierontsteking wordt bepaald door de afweer van de koe enerzijds 

en de blootstelling aan pathogenen anderzijds. Voor de preventie en controle van mastitis zijn er 

controleprogramma’s opgesteld waarbij het onderhouden van een propere, droge en comfortabele 

omgeving, het correct onderhouden en gebruiken van de melkmachine, het toepassen van een goede 

en hygiënische melktechniek, het uitvoeren van een doeltreffende behandeling van zowel een 

klinische als subklinische mastitis, het opruimen van chronisch geïnfecteerde dieren, het toepassen 

van een doeltreffend droogzetmanagement en het streven naar een goede algemene gezondheid en 

afweer van de koeien op het bedrijf zeer belangrijk zijn. Verschillende melkveebedrijven kampen met 

een te hoge incidentie aan uierontstekingen. De basis van deze masterproef is een bedrijf dat te 

maken had met uiergezondheidsproblemen, voornamelijk het optreden van te veel klinische 

mastitisgevallen. De bedrijfssituatie werd bekeken en adviezen werden opgesteld. 

Sleutelwoorden: Kiem – koe – management – mastitis – preventie. 
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Inleiding 

Mastitis, of uierontsteking, is een zeer belangrijke multifactoriële ziekte. Op melkveebedrijven is dit 

één van de meest voorkomende en duurste aandoeningen. Mastitis veroorzaakt enorme economische 

verliezen door een daling van de melkproductie, een slechte melkkwaliteit, dierenarts- en 

behandelingskosten, het opruimen van chronisch geïnfecteerde dieren en een verhoogd sterfte- en 

vervangingspercentage (Van Loo et al., 2007). Wereldwijd worden de economische verliezen, 

veroorzaakt door klinische mastitis, geschat tussen de €61 en €97 per koe, afhankelijk van bedrijf tot 

bedrijf. In Nederland bijvoorbeeld, variëren de verliezen, te wijten aan zowel klinische als subklinische 

uierontsteking, tussen €17 en €198 per koe per jaar (Hogeveen et al., 2011). Het is daarom van groot 

belang dat uiergezondheidsproblemen op bedrijven zo goed mogelijk bestreden en voorkomen 

worden. De dierenarts speelt hierbij een cruciale rol. 

Mastitis wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door bacteriën. Verschillende koe- en 

omgevingsfactoren spelen echter ook een rol in het ontstaan ervan (Bradley 2002; Van Loo et al., 

2007). Voor de preventie en de controle van mastitis werd er in de jaren zestig een vijfpuntenplan 

opgesteld dat later door de National Mastitis Council is uitgebreid tot een tienpuntenplan (Neave et al., 

1969). Dit controleprogramma is onder andere gericht op het onderhouden van een propere, droge en 

comfortabele omgeving, het correct onderhouden en gebruiken van de melkmachine, het toepassen 

van een goede en hygiënische melktechniek, het uitvoeren van een doeltreffende behandeling van 

zowel een klinische als subklinische mastitis, het opruimen van chronisch geïnfecteerde dieren, het 

toepassen van een doeltreffend droogzetmanagement en het streven naar een goede algemene 

gezondheid en afweer van de koeien op het bedrijf (National Mastitis Council, 2014).  

Het eerste deel van deze masterproef bestaat uit een literatuurstudie die de algemene aspecten 

alsook de oorzaken en preventie- en controlemaatregelen van mastitis toelicht. In het tweede deel 

wordt een bedrijf besproken, dat enkele problemen ondervond met de uiergezondheid. Er wordt een 

schets van het bedrijf gegeven en specifieke adviezen worden geformuleerd.  
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Literatuurstudie: mastitis 

1. DEFINITIE  

Mastitis, of uierontsteking, is een inflammatoire reactie in de uier die veroorzaakt wordt door 

infectieuze of niet-infectieuze agentia. Tot de infectieuze oorzaken, waarvan er 137 bekend zijn, 

behoren onder andere bacteriën, virussen, schimmels, gisten en algen (Bradley, 2002). De grote 

meerderheid van de uierontstekingen wordt echter veroorzaakt door bacteriën, die de uier via het 

slotgat binnendringen (galactogene infectie). Een niet-infectieuze uierontsteking kan ontstaan door 

een mechanisch, thermisch of chemisch trauma en dit kan een toegangspoort vormen voor kiemen, 

met een secundaire infectieuze mastitis als gevolg (Zhao en Lacasse, 2007). Mastitis is een 

multifactoriële aandoening, waarbij zowel kiem-, koe- als omgevingsfactoren een belangrijke rol 

spelen (Figuur 1) (Schroeder, 2012).  

 

Figuur 1. Samenspel van koe- kiem- en omgevingsfactoren bepalen het ontstaan en de aard van mastitis 
(naar: Schroeder, 2012). 

Mastitis kan opgesplitst worden in een klinische en subklinische vorm (Figuur 2 en 3) (Viguier et al., 

2009; Awale et al., 2012). Klinische mastitis wordt gekenmerkt door een afwijkend uitzicht van de melk 

eventueel in combinatie met lokale symptomen ter hoogte van de uier. Het aangetaste kwartier kan 

rood en gezwollen zijn en kan hard en warm aanvoelen. Palpatie van de uier is meestal pijnlijk 

(Blowey en Weaver, 2011). Naast de lokale symptomen kunnen koeien met klinische mastitis ook 

algemeen ziek zijn. Dit gaat gepaard met anorexie, koorts en in ernstige gevallen zelfs met sterfte 

(Gruet et al., 2001; Blowey en Edmondson, 2010). Een subklinische mastitis wordt gekenmerkt door 

een stijging van het somatisch celgetal en een verminderde melkproductie, zonder dat er zichtbare 

veranderingen van melk en uier waarneembaar zijn (de Kruif et al., 2012). Er wordt van een 

subklinische mastitis gesproken als het celgetal boven 250.000 cellen/ml melk voor volwassen koeien 

en boven 150.000 cellen/ml melk voor vaarzen ligt (de Kruif en Opsomer, 2013). Wanneer de koe niet 

volledig herstelt van een klinische of subklinische mastitis, kan de mastitis overgaan in een chronische 

vorm. Het celgetal blijft chronisch verhoogd en een klinische opflakkering is mogelijk (Viguier et al., 

Koe 

Micro-organismen 

 

Omgeving 
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2009). Bij een chronische mastitis kunnen verharde delen in de uier voelbaar zijn (Blowey en Weaver, 

2011). 

 

Figuur 2. Procentuele verdeling van de belangrijkste mastitisverwekkers geïsoleerd uit klinische 
melkstalen (naar jaarverslag M-team Ugent, 2012). 

 

Figuur 3. Procentuele verdeling van de belangrijkste mastitisverwekkers geïsoleerd uit subklinische 
melkstalen (naar jaarverslag M-team Ugent, 2012). 
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2. OORZAKEN 

Zoals eerder vermeld, is mastitis een multifactoriële aandoening, waarbij zowel kiem-, koe- als 

omgevingsfactoren een belangrijke rol spelen (Schroeder, 2012). 

2.1. KIEMGEBONDEN OORZAKEN 

Hieronder worden voornamelijk de bacteriën verder besproken, aangezien zij de meest voorkomende 

oorzaak zijn van mastitis (Bradley, 2002). Deze bacteriën kunnen in verschillende groepen worden 

onderverdeeld naargelang hun pathogeniciteit of tranmissieroutes en infectiebron.  

2.1.1. Major versus minor pathogenen 

De verschillende bacteriën kunnen in functie van hun pathogeniciteit opgedeeld worden in major en 

minor pathogenen (Tabel 1). Tot de major pathogenen behoren Staphylococcus aureus, 

streptokokken, coliformen, alsook minder frequent voorkomende kiemen zoals Mycoplasma bovis en 

bepaalde gisten en schimmels. Major pathogenen zijn meer virulent en veroorzaken bijgevolg meer 

schade in de uier in vergelijking met de minor pathogenen. Ze leiden in de meeste gevallen tot een 

ernstige klinische mastitis en een sterke stijging van het celgetal. Tot de minor pathogenen behoren 

Corynebacterium bovis en de coagulase-negatieve stafylokokken. Zij veroorzaken meestal een 

mildere mastitis en een minder sterke stijging van het celgetal (Reyher et al., 2012a en b). 

Tabel 1. Opdeling van mastitisverwekkers in functie van hun pathogeniciteit. 

 Major pathogenen   Minor pathogenen 

- Escerichia coli 

- Klebsiella spp. 

- Staphylococcus aureus 

- Streptococcus uberis 

- Streptococcus dysgalactiae 

- Streptococcus agalactiae 

- Mycoplasmen 

- Gisten en schimmels 

- Trueperella pyogenes 

- Andere 

- Corynebacterium bovis 

- Coagulase-negatieve stafylokokken 

 

2.1.2. Koegebonden versus omgevingsgebonden kiemen 

Op basis van hun oorsprong en transmissieroutes, kunnen de bacteriën onderverdeeld worden in 

koegebonden en omgevingsgebonden mastitisverwekkers (Tabel 2). De koegebonden bacteriën 

worden ook de besmettelijke bacteriën genoemd en behoren tot de normale flora van de koe (Bradley, 

2002). Bijgevolg zijn ze aanwezig op onder andere de speentoppen en worden zo voornamelijk tijdens 

het melkproces, via de melkmachine of de handen van de melker, overgedragen (Gruet et al., 2001). 

Tot de koegebonden kiemen behoren onder andere Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae 

en mycoplasmen (Blowey en Edmondson, 2010). De omgevingsgebonden bacteriën behoren niet tot 
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de normale flora van de koe, maar zijn daarentegen massaal aanwezig in de omgeving, zoals in 

ligboxenstrooisel, mest, aarde en ander organisch materiaal (Hogan en Smith, 2003). Het zijn 

opportunistische kiemen die een infectie kunnen veroorzaken door vanuit de omgeving, via het slotgat 

en het tepelkanaal, de uier binnen te dringen (Van Loo et al., 2007).  Bijgevolg spelen de hygiëne van 

de stal en de ligboxen, alsook de inrichting van de stal een belangrijke rol in het ontstaan van 

uierontstekingen ten gevolgen van omgevingsgebonden kiemen (Ruegg, 2011). Tot de 

omgevingsgebonden pathogenen behoren onder andere de coliformen en Streptococcus uberis 

(Bradley, 2002). De groep van de coagulase-negatieve stafylokokken omvat zowel koegebonden als 

omgevingsgebonden kiemen (Pyörälä en Taponen, 2009; Piessens et al., 2011). 

Tabel 2. Opdeling van mastitisverwekkers in functie van infectiebron en tranmissieroutes. 

Koegebonden kiemen Omgevingsgebonden kiemen 

- Staphylococcus aureus 

- Streptococcus agalactiae 

- Mycoplasmen 

- Coagulase-negatieve stafylokokken 

- Escherichia coli 

- Klebsiella spp. 

- Enterobacter spp. 

- Streptococcus uberis 

- Coagulase-negatieve stafylokokken 

 

Deze indeling in koe- en omgevingsgebonden bacteriën is echter niet altijd zwart-wit. Met moleculaire 

identificatietechnieken werd namelijk aangetoond dat er stamverschillen bestaan. Zo zijn er bepaalde 

Staphylococcus aureus stammen die zich als omgevingsgebonden kiemen gedragen en omgekeerd 

bestaan er Streptococcus uberis stammen die een besmettelijk karakter vertonen (Zadoks, 2002; Van 

Loo et al., 2007). Bijgevolg hebben wetenschappers een glijdende schaal ontworpen, die een betere 

weergave van de koe- en omgevingsgebonden kiemen geeft (Figuur 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4. Schematische weergave van koegebonden en omgevingsgebonden bacteriën die 
mastitis kunnen veroorzaken (naar Zadoks, 2002). 
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2.2. KOEGEBONDEN OORZAKEN 

Bij het ontstaan van mastitis spelen koefactoren een belangrijke rol. De kans op het krijgen van een 

intramammaire infectie wordt bepaald door de afweermechanismen van de koe enerzijds en de 

blootstelling aan pathogenen anderzijds. Het slotgat en het tepelkanaal vormen de 

eerstelijnsverdediging tegen kiemen. Ze worden afgesloten door een keratineplug en een sfincter, die 

bij de ene koe krachtiger is dan bij de andere (De Vliegher, 2012). Koeien met een slecht sluitend 

slotgat of heel vlot melkende koeien hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van mastitis 

(Van Loo et al., 2007). Tepelletsels, door bijvoorbeeld een slecht afgestelde melkmachine of een 

virusinfectie zoals koepokken, zijn ook een risicofactor voor het ontstaan van mastitis (Wellenberg, 

2002; Blowey en Edmondson 2010). Koeien waarbij de uier en spenen zeer laag bij de grond hangen, 

hebben meer contact met omgevingskiemen en bijgevolg meer kans op het ontwikkelen van  een 

uierontsteking (Steeneveld et al., 2008). Bij asymmetrische uiers en bij een te grote speendiameter is 

er meer kans dat tepelvoeringen tijdens het melken afglijden, met een hogere kans op mastitis als 

gevolg (Slettbakk et al., 1995; Van Loo et al., 2007).  

Een tweede belangrijk afweermechanisme van de koe is de immuniteit. Factoren die zorgen voor een 

gedaalde immuniteit vormen een risico voor het ontstaan van mastitis. Voorbeelden hiervan zijn: 

boviene virale diarree virus, vitamine E en selenium deficiëntie, stress, kalving en vroege lactatie, piek 

lactatie (Blowey en Edmondson, 2010).  

Ook de leeftijd/pariteit, de melkproductie en het celgetal hebben een invloed op het ontstaan van 

mastitis. Oudere koeien hebben meer kans op het ontwikkelen van een uierontsteking, enerzijds 

omdat zij een gedaalde weerstand hebben tegenover jongere dieren en anderzijds omdat de tepels 

anatomische veranderingen hebben ondergaan (Ruegg, 2011). Koeien met een hogere melkproductie 

bevinden zich in een meer uitgesproken negatieve energiebalans en zijn zo vatbaarder voor mastitis. 

Wat het celgetal betreft, is zowel een te laag als een te hoog celgetal een risicofactor voor een 

klinische mastitis. Een te laag celgetal wijst op te weinig afweercellen in de uier wat vanzelfsprekend 

nadelig is voor de bescherming tegen pathogenen. Een te hoog celgetal daarentegen wijst op een 

subklinische mastitis, waarbij een verhoogde kans is op het klinisch worden van de mastitis. Een 

ideaal celgetal is ongeveer 50.000 cellen/ml melk (Burvenich et al., 2003; De Vliegher, 2012). Koeien 

die vroeger een mastitis hebben doorgemaakt, zijn vatbaarder voor het ontwikkelen van een nieuwe 

mastitis. Als uitzondering hierop geldt een eerder doorgemaakte infectie met minor pathogenen. 

Volgens sommige onderzoeken zouden deze minor pathogenen eerder een beschermende werking 

hebben op de uier tegen het ontwikkelen van nieuwe infecties met major pathogenen (De Vliegher, 

2012; Reyher et al., 2012a en b). 

Zieke koeien of koeien met een slechte algemene gezondheid, zoals bijvoorbeel kreupele koeien, 

koeien met het “downer cow” syndroom of koeien met metabole stoornissen, liggen vaker neer 

waardoor er meer contact is met omgevingskiemen en bijgevolg een verhoogd risico op mastitis (Van 

Loo et al., 2007). 
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2.3. OMGEVINGSGEBONDEN OORZAKEN 

Omgevingsgebonden risicofactoren voor het ontstaan van mastitis zijn in de meeste gevallen 

management gerelateerd, waarbij de hygiëne, de huisvesting, het melkproces, de melkmachine, het 

droogzetmanagement en de voeding zeer belangrijk zijn. Vele preventie- en controlemaatregelen 

zullen op deze factoren inspelen en er zal dus verder in deze literatuurstudie dieper op ingegaan 

worden.  

Zoals eerder vermeld, worden koegebonden pathogenen voornamelijk tijdens het melkproces 

overgedragen. Hygiëne tijdens het melken is dus van cruciaal belang om de overdracht van deze 

kiemen te voorkomen.  

Omgevingsgebonden pathogenen daarentegen, infecteren de uier vanuit de omgeving. Factoren die 

leiden tot een verhoogde tepelcontaminatie met deze kiemen, vergroten de kans op het ontstaan van 

een uierontsteking (Blowey en Edmondson, 2010). Een belangrijke factor is de huisvesting. Te grote 

of te kleine ligboxen geven meer kans op fecale verontreiniging van de uier wat ook zo is bij dieren die 

op de roosters liggen. Onvoldoende ventilatie en drainage zorgen voor het ontstaan van een vochtig 

milieu dat de groei van bacteriën bevordert (Van Loo et al., 2007). De hygiëne van de stal heeft een 

grote invloed op de tepelcontaminatie. Overbevolking resulteert in een vuilere stal met meer kans op 

contaminatie tot gevolg. Een hoog energetisch rantsoen zorgt voor meer vloeibare mest bij de koeien, 

dat op zijn beurt leidt tot een vuilere stal en vuilere koeien (Ruegg, 2011). Het onvoldoende 

verwijderen van mest en te weinig verversen van beddingmateriaal in de ligboxen vormen ook 

risicofactoren. Het soort beddingmateriaal dat gebruikt wordt en de temperatuur, de vochtigheid en de 

bewaring ervan spelen ook een rol. Organische materialen zoals houtproducten bevatten vaak hoge 

concentraties van coliforme bacteriën in tegenstelling tot anorganische materialen zoals zand en 

kalksteen, die veel minder omgevingspathogenen bevatten (Van Loo et al., 2007; Declerck et al., 

2012). Het aantal infecties veroorzaakt door coliformen stijgt tijdens de zomer en de herfst, als gevolg 

van het warme en het vochtige weer gedurende deze periode (Hogan en Smith, 2003).  

3. PREVENTIE EN CONTROLE 

De preventie en controle van mastitis is gericht op twee principes: bestaande infecties genezen en 

nieuwe infecties voorkomen. Aangezien mastitis een multifactoriële aandoening is waarbij 

management een zeer belangrijke rol speelt, zal de aanpak voornamelijk hierop gericht zijn. 

In de jaren zestig werd een eerste plan voor preventie en controle van mastitis opgesteld (Neave et 

al., 1969). Dit vijfpuntenplan was voornamelijk gericht op het voorkomen en controleren van mastitis 

veroorzaakt door koegebonden kiemen en bestond uit: 

1. Behandelen van klinische uierontstekingen 

2. Opruimen van chronisch geïnfecteerde dieren 

3. Dippen van de spenen onmiddellijk na het afnemen van het melkstel 

4. Goed onderhouden van de melkmachine en het toepassen van een goede melktechniek 

5. Alle koeien droogzetten met langwerkende antibiotica 
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Na de invoering van het vijfpuntenplan werd vastgesteld dat het aandeel van uierontstekingen 

veroorzaakt door koegebonden bacteriën daalde, terwijl het aandeel uierontstekingen veroorzaakt 

door omgevingsgebonden bacteriën steeg (Bradley, 2002). Daarom werd door het National Mastitis 

Council het oorspronkelijke plan uitgebreid tot een tienpuntenplan waarbij de nadruk ligt op het 

creëren van een hygiënische en comfortabele omgeving met als doel uierontstekingen veroorzaakt 

door omgevingsgebonden kiemen te voorkomen en controleren (National Mastitis Council, 2014). Dit 

tienpuntenplan, waarvan elk punt nog enkele onderverdelingen bevat, bestaat uit: 

1. Opstellen van doelstellingen voor de uiergezondheid 

2. Onderhouden van een propere, droge en comfortabele omgeving 

3. Toepassen van een goede melktechniek 

4. Correct onderhoud en gebruik van de melkmachine 

5. Bijhouden van goede administratie 

6. Doeltreffende behandeling van klinische mastitis gedurende de lactatie 

7. Doeltreffend droogzetmanagement 

8. Terugdringen van besmettelijke pathogenen en opruimen van chronisch geïnfecteerde koeien 

9. Opvolgen van de uiergezondheid 

10. Regelmatige evaluatie van het controleprogramma voor mastitis 

Het M-team heeft deze punten nog verder aangevuld met (M-team Ugent, www.uiergezondheid.be):  

1. Goed management van de vaarzen 

2. Goede algemene gezondheid en afweer van de koeien 

3. Eventueel fokprogramma 

 

3.1.  DE MELKTECHNIEK 

Hygiëne tijdens het melkproces is zeer belangrijk. De handen van de melker worden vaak 

gekoloniseerd door mastitiskiemen zoals stafylokokken. Deze bacteriën kunnen dan tijdens het 

melken overgedragen worden naar de spenen van andere koeien. Om dit te voorkomen worden 

tijdens het melken best handschoenen gedragen. Het is van belang om de handen of de 

handschoenen tijdens en vooral na het melken van een geïnfecteerde koe af te spoelen en te 

ontsmetten (Blowey en Edmondson, 2010). 

Het melkproces begint met het voorbehandelen van de koeien. Dit gebeurt best met droge papieren 

doeken. Er dient voor elke koe een nieuwe doek gebruikt te worden om te voorkomen dat 

besmettelijke kiemen van koe naar koe worden doorgegeven. De spenen kunnen eventueel ook 

voorbehandeld worden met een ontsmettend voorschuimproduct om de omgevingskiemen aanwezig 

op vuile spenen af te doden. De spenen moeten erna afgedroogd worden met één droge doek per 

koe. Er moet steeds gezorgd worden dat de spenen droog zijn als het melkstel wordt aangehangen 

omdat de tepelvoeringen anders gemakkelijker afglijden en vuil kunnen aanzuigen (Gibson et al., 

2008).  
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Na het reinigen van de spenen moet de koe worden voorgemolken. Hierdoor wordt de eerste melk, die 

veel cellen en kiemen bevat, weggemolken en kan de melk gecontroleerd worden op eventuele 

afwijkingen zoals vlokken. Koeien met een klinische mastitis worden op die manier snel ontdekt 

(Blowey en Edmondson, 2010). Het voorbehandelen en voorstralen stimuleert de vrijstelling van het 

hormoon oxytocine, dat ervoor zorgt dat koeien sneller en beter worden leeggemolken. Bij het begin 

van het melken hebben koeien namelijk maar een klein volume melk onmiddellijk ter beschikking. De 

rest van de melk zit dieper in de uier en zal de koe onder invloed van oxytocine laten schieten. 

Aangezien het ongeveer 60 seconden duurt vooraleer oxytocine het uierweefsel bereikt heeft, wordt 

best 60 seconden gewacht vooraleer het melkstel aan te hangen. Op die manier zal het leegmelken 

van de aanwezige melk en het laten schieten van de melk vlot op elkaar volgen. Dit resulteert in 

kortere melktijden en het vermijden van blindmelken wat nefast is voor de slotgaten (Figuur 5) (Sagi et 

al., 1980; Blowey en Edmondson, 2010). 

 

Figuur 5. Invloed van het aansluitmoment van het melkstel op de melksnelheid en de melktijd (Uit: UGCN 
www.ugcn.nl). 

 

Koeien met mastitis vormen een bron van infectie voor de andere koeien. Na het melken blijven er 

steeds melkresten in de tepelvoeringen aanwezig en de kiemen aanwezig in deze melkresten kunnen 

zo van koe naar koe worden overgedragen. Daarom worden geïnfecteerde koeien best als laatste 

gemolken, maar dit is vaak praktisch niet haalbaar voor de veehouder. Wat vaak wel haalbaar is, is 

om na het melken van een geïnfecteerde koe het melkstel af te spoelen met heet water van minstens 

75° C om zo aanwezige kiemen af te doden (Van Loo et al., 2007). Als alternatief kan er in plaats van 

heet water ook stoom gebruikt worden (Valckenier et al., niet-gepubliceerde data). 

Na het melken moeten de spenen ontsmet worden met een dipmiddel. Bij het dippen is het belangrijk 

dat zeker 2/3
e
 van de speen bedekt is met dipmiddel en dit rondom rond de speen.  Er kan gekozen 

worden voor een contactdip of een barrièredip. De contactdip heeft een kortdurende werking en gaat 

de bacteriën aanwezig op de spenen afdoden. De barrièredip daarentegen legt een film op de spenen 
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die enkele uren aanwezig blijft en vormt zo een goede bescherming tegen infecties met 

omgevingskiemen na het melken (Blowey en Edmondson, 2010).  

Infecties vanuit de omgeving kunnen ook voorkomen worden door de koeien na het melken minstens 

30 minuten te laten rechtstaan aan het voederhek (Van Loo et al., 2007). Na het melken blijft het 

slotgat namelijk nog enige tijd openstaan en kunnen omgevingskiemen gemakkelijker de uier 

binnendringen en infecteren (Figuur 6) (Blowey en Edmondson, 2010). Door vers voeder te voorzien 

aan het voederhek zullen koeien na het melken meer geneigd zijn om te gaan eten in plaats van te 

gaan liggen.  

 

Figuur 6. Het slotgat voor, tijdens en na het melken (naar Blowey en Edmondson, 2010). 

 

3.2.  DE MELKMACHINE 

Aangezien de melkmachine een rol kan spelen in de overdracht van mastitiskiemen is het van groot 

belang dat deze goed werkt en goed wordt onderhouden. Hiervoor wordt best jaarlijks een droge, 

statische meting uitgevoerd. Na het afnemen van het melkstel kan gecontroleerd worden of de spenen 

en de speentoppen in goede conditie verkeren (de Kruif en Opsomer, 2013). Als er veel koeien met 

speenletsels zijn, wordt er best een dynamische of natte meting uitgevoerd om na te gaan of de 

melkmachine goed is afgesteld voor de koeien aanwezig op het bedrijf (M-team Ugent).  

Het melkstel wordt best automatisch afgenomen om blindmelken te voorkomen. Als gevolg van 

blindmelken worden vaak blauwe spenen met puntbloedingen en vereelting van de slotgaten gezien. 

Bijgevolg is er een groter risico dat voornamelijk omgevingspathogenen de beschadigde slotgaten 

gaan binnendringen (Blowey en Edmondson, 2010).  

De spenen moeten droog zijn nadat het melkstel afgenomen is. Indien er melkdruppels aan de spenen 

hangen, wijst dit erop dat de melk onvoldoende snel werd afgevoerd waardoor deze opstapelt en 

terug over de speen gaat slaan. Dit wordt speenwassen genoemd en zorgt voor overdracht van 

omgevingsgebonden kiemen. De onvoldoende snelle afvoer van de melk kan onder andere te wijten 

Voor het melken Tijdens en kort 

na het melken 

30-60 minuten 

na het melken 
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zijn aan een te kleine melkklauw, een te kleine diameter van de lange melkslang of verstopte 

luchtgaatjes van de melkklauw (Blowey en Edmondson, 2010). 

Tepelvoeringen die lang gebruikt worden, zullen beginnen slijten en kleine, vaak onzichtbare barstjes 

vertonen. Deze barstjes zijn moeilijker te reinigen en ontsmetten en vormen de ideale plaats voor de 

vermenigvuldiging van kiemen, omdat er vaak melkresten in achterblijven. De tepelvoeringen komen 

rechtstreeks in contact met de spenen en kunnen zo de pathogenen van koe naar koe overdragen. 

Het is daarom zeer belangrijk dat de tepelvoeringen regelmatig vervangen worden (de Kruif et al., 

2012). Rubberen tepelvoeringen moeten om de 2500 melkbeurten vervangen worden. Siliconen 

tepelvoeringen gaan iets langer mee en kunnen dus, afhankelijk van de aanbevelingen van de 

fabrikant, meer melkbeurten gebruikt worden (M-team Ugent). 

3.3.  COMFORT EN HYGIENE 

Zoals eerder besproken zijn een goede huisvesting en hygiëne zeer belangrijk om infecties met 

omgevingspathogenen te voorkomen. Dit geldt niet enkel voor de lacterende koeien, maar ook voor 

de droogstaande koeien en het jongvee. Er moeten voldoende ligboxen aanwezig zijn en de 

afmetingen van de ligboxen moeten aangepast zijn aan de gemiddelde grootte van de koeien 

aanwezig in de stal (Declerck et al., 2012). De ligboxen zouden minstens éénmaal per dag gereinigd 

moeten worden en de bedding moet regelmatig worden vervangen of bij gestrooid. Als 

beddingmateriaal wordt er best anorganisch materiaal gebruikt aangezien de concentratie aan kiemen 

in deze materialen veel lager is dan in organische materialen (Van Loo et al., 2007; Declerck et al., 

2012). Er moet een goede ventilatie in de stal aanwezig zijn om de infectiedruk zo laag mogelijk te 

houden. Rond de partus moeten de koeien naar een comfortabele en hygiënische afkalfstal gebracht 

worden (Van Loo et al., 2007). Aangezien vuile uiers en tepels geassocieerd zijn met meer 

uierontstekingen, is het aan te raden de haren op de uiers af te scheren of af te branden (De Vliegher 

et al., 2003).  

3.4.  BEHANDELING VAN MASTITIS 

3.4.1. Klinische mastitis 

Bij de behandeling van een klinische uierontsteking is het belangrijk dat er zowel naar een klinische 

als een bacteriologische genezing wordt gestreefd. Bij een klinische genezing zijn de symptomen van 

de uierontsteking verdwenen, maar zijn de kiemen die de infectie veroorzaakt hebben nog steeds 

aanwezig in het aangetaste kwartier. Er is dan een subklinische infectie aanwezig, die na een tijd 

terug klinisch zou kunnen worden. Eén van de belangrijkste factoren bij de behandeling van een 

klinische uierontsteking is dus lang genoeg behandelen (Gruet et al., 2001). Om te vermijden dat er 

enkel een klinische genezing bekomen wordt, wordt aangeraden om minstens één dag langer, dan het 

verdwijnen van de symptomen, te behandelen (Gruet et al., 2001). 

Hoe sneller een klinische uierontsteking behandeld wordt, hoe groter de kans op klinische en 

bacteriologische genezing. Het is aangewezen stalen te nemen voor bacteriologisch onderzoek en 

een antibiogram te laten opstellen. Zo zal gekend zijn welke kiem de mastitis veroorzaakte en aan 

welke antibiotica deze kiem gevoelig is. De reeds ingestelde behandeling kan dan eventueel, indien 
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nodig, aangepast of aangevuld worden. Het bacteriologisch onderzoek en antibiogram zijn niet alleen 

belangrijk voor de behandeling van de individuele koe, maar hebben ook nut op bedrijfsniveau. Ze 

kunnen gebruikt worden om een algemeen behandelplan voor (sub)klinische mastitis op te stellen en 

het uiergezondheidsmanagement specifiek voor het bedrijf op punt te stellen (De Visscher, 2014). 

Naast een lokale intramammaire behandeling kan aanvullend systemisch antibiotica bijgegeven 

worden. Dit is vooral aan te raden bij hardnekkige kiemen zoals Staphyloccocus aureus of 

Streptococcus uberis. Aangezien klinische uierontstekingen erg pijnlijk zijn, kan de 

antibioticabehandeling nog verder aangevuld worden met een ontstekingsremmer/pijnstiller (Blowey 

en Edmondson, 2010).  

Door het aangetaste kwartier tussendoor frequent leeg te melken, kan er sneller herstel bekomen 

worden. De kiemen hebben dan namelijk minder kans om zich vast te hechten en te vermeerderen. 

Dit wordt echter in de praktijk onvoldoende toegepast wegens tijdsgebrek (Amcra, 2013).  

3.4.2. Subklinische mastitis 

Koeien met een subklinische mastitis worden best enkel behandeld als ze een goede kans op 

genezing hebben. Deze kans hangt af van een aantal koefactoren, alsook van de kiem die de infectie 

veroorzaakt en diens gevoeligheid voor antibiotica (Amcra, 2013). Daarom is het net zoals bij een 

klinische mastitis aangewezen om melkstalen te nemen voor bacteriologisch onderzoek en een 

antibiogram te laten opstellen. De kans op genezing daalt bij een stijging van de leeftijd van de koe, 

een stijging van het celgetal, een langere duur van de ontsteking en bij een mastitis van meerdere 

kwartieren. Een ontsteking van de voorste kwartieren is ook gemakkelijker te behandelen dan een 

ontsteking van de achterste kwartieren. De kans op genezing is ook hoger als de uierontsteking later 

in de lactatie voorkomt. Dan is de koe immers uit haar negatieve energie balans en is haar immuniteit 

sterker dan vroeg in de lactatie (Barkema et al., 2006).  

3.4.3. Chronische mastitis 

Chronisch geïnfecteerde dieren zijn dieren waarvan het celgetal gedurende meerdere opeenvolgende 

maanden verhoogd is. Ze vormen een constante infectiebron voor de andere dieren, gaan 

suboptimaal produceren en kunnen plots een klinische opflakkering doormaken. Om deze redenen 

worden ze best opgeruimd (Amcra, 2013).  

3.5.  DROOGZETMANAGEMENT 

De droogstand is een zeer belangrijke periode omdat enerzijds het uierweefsel de kans heeft om te 

herstellen van bestaande infecties, maar anderzijds veel nieuwe infecties hun oorsprong kennen in 

deze periode. De nieuwe infecties ontstaan meestal vlak na het droogzetten en vlak voor het afkalven, 

blijven latent aanwezig en gaan klinische mastitis induceren in de vroege lactatie, wat geëvalueerd 

kan worden door de eerste 120 dagen in lactatie van de koeien te bekijken (Blowey en Edmondson, 

2010). Een goed droogzetmanagement is dus van cruciaal belang.  

Koeien worden best drooggezet met een langwerkend antibioticum en best in combinatie met een 

interne speenafsluiter (Amcra, 2013). Deze sluit het slotgat gedurende de volledige droogstand tot aan 
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de eerste melkbeurt af, zodat er geen nieuwe kiemen vanuit de omgeving de uier kunnen 

binnendringen. Het droogzetten dient zo hygiënisch mogelijk te gebeuren, zodat er geen kiemen in de 

uier worden gebracht (Van Loo et al., 2007; Halasa et al., 2009). Er kan ook geopteerd worden om 

koeien selectief met antibiotica droog te zetten. Hierbij wordt er per koe beslist of er al dan niet een 

droogzettube moet ingebracht worden, afhankelijk van het celgetal van de voorbije lactatie en of de 

koe al eens een klinische mastitis gehad heeft of niet (Halasa et al., 2009).  

Verder moet een hygiënische en comfortabele huisvesting en een aangepast droogstandsrantsoen 

worden voorzien. Dit aangepast rantsoen moet de negatieve energiebalans beperken en zo de kans 

op uierontstekingen doen dalen.  
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Casuïstiek 

Het bedrijf waar deze casus over handelt is een gemengd bedrijf, gelegen in Oost-Vlaanderen, met 

zowel melkvee als mestkippen. Aangezien enkel het melkvee belangrijk is voor deze casus zal er over 

de vleeskippen niet worden uitgewijd.  

1. ANAMNESE EN PROBLEEMSTELLING 

Het bedrijf ervaarde enkele jaren geleden uiergezondheidsproblemen en had daarom de hulp 

ingeroepen van het M-team van de Faculteit Diergeneeskunde van de universiteit Gent. In april 2011 

vond een bedrijfsbezoek plaats. Er werden toen enkele aanpassingen uitgevoerd. In oktober 2013 

vond op vraag van de veehouder opnieuw een bedrijfsbezoek plaats en tot op heden begeleidt het M-

team het bedrijf nog steeds. Ikzelf heb het bedrijf eind maart bezocht. Bij sommige aandachtspunten 

zal een vergelijking tussen oktober en maart worden gemaakt. 

Het bedrijf bestaat gemiddeld uit een 65-tal lacterende koeien en kent een gemiddelde jaarlijkse 

productie van 9136 kg per koe. In oktober 2013, toen het bedrijfsbezoek plaats vond, bedroeg het 

tankmelkcelgetal 268.000 cellen/ml. 22% van de koeien hadden een verhoogd celgetal, 15% van de 

koeien hadden een nieuw verhoogd celgetal en 8% waren attentiekoeien. Attentiekoeien zijn koeien 

die een geometrisch gemiddeld celgetal, op basis van de laatste drie maanden, boven de 250.000 

cellen/ml hebben. In september hadden 16% van de koeien een klinische mastitis, wat duidelijk te 

hoog is (Tabel 3). In onderstaande tabel staan de verschillende kengetallen met streef- en 

grenswaarden. Tijdens het bedrijfsbezoek werden stalen genomen waaruit Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli en gisten werden geïsoleerd. 

Tabel 3. Kengetallen met hun streef- en grenswaarden. 

 Streefwaarde Grenswaarde 

Tankmelkcelgetal 200.000 cellen/ml 250.000 cellen/ml 

% verhoogd celgetal 20% 25% 

% nieuw verhoogd celgetal 8% 10% 

% attentiekoeien 15%  

% klinische mastitis 2% 3% 

 

Op figuur 7 is te zien dat het gemiddeld celgetal in juni en vooral juli 2013 veel te hoog was. Na de 

maand juli is het opnieuw gedaald tot een aanvaarbare waarde. Het percentage koeien met een 

verhoogd celgetal was sterk gestegen in juni, juli en augustus 2013. Na het bedrijfsbezoek in oktober 

2013 werd dit percentage terug beter, maar sinds februari 2014 is het opnieuw te hoog. Wat het 

percentage koeien met een nieuw verhoogd celgetal betreft, zien we dezelfde tendens als bij het 

percentage koeien met verhoogd celgetal, met het verschil dat dit percentage later is beginnen dalen. 

Dit kan verklaard worden doordat er na het bedrijfsbezoek in oktober enkele chronisch geïnfecteerde 

koeien werden opgeruimd, die dus niet meer bijdroegen tot het percentage verhoogd celgetal.  
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Figuur 7. Evolutie van het gemiddeld celgetal, het percentage koeien met verhoogd celgetal en het 
percentage koeien met nieuw verhoogd celgetal tussen april 2013 en maart 2014. 
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2. BEDRIJFSSITUATIE EN ADVIEZEN 

2.1. MELKMACHINE 

Op het bedrijf wordt er tweemaal per dag conventioneel gemolken met een 2x10 visgraat met 

automatische afname van de melkstellen (Figuur 8). Soms hapert deze afname waardoor er lucht en 

vuil kan worden aangezogen en de veehouder alsnog de melkstellen eigenhandig moet afnemen.  

In kader van de Integrale Kwaliteitszorg Melk (IKM) wordt er jaarlijks een statische meting gedaan. In 

juni 2013 werd een dynamische meting uitgevoerd waarbij een afwijkend stootrandvacuüm werd 

vastgesteld. Dit werd aangepast en sinds de dynamische meting wordt er gemolken met een ander 

type tepelvoeringen, namelijk rubberen tepelvoeringen met kopbeluchting. Rubberen tepelvoeringen 

zouden om de 2500 melkbeurten vervangen moeten worden. Concreet betekent dit voor dit bedrijf om 

de 12.8 maanden of 385 dagen (gemiddeld 65 lacterende koeien, 2x/dag melken, 20 melkstellen  

6.5 koeien/melkstel/dag  2500 melkbeurten/6.5 = 385 dagen of 12.8 maanden). De veehouder 

vervangt de tepelvoeringen om de 11 à 12 maanden wat dus ruim voldoende is. Aangezien er 

uitbereidingsplannen zijn voor de stal, zal in de toekomst opnieuw moeten berekend worden hoe vaak 

de tepelvoeringen vervangen moeten worden. Dit kan gemakkelijk via de site van het M-team of de 

site van het Uiergezondheidscentrum Nederland (UGCN).  

De koeien komen rustig de melkstal binnen en na het melken werden weinig koeien met uitpuilende 

slotgaten, vereelting van de slotgaten of natte spenen gezien.  

Sinds februari 2014 heeft de veehouder een drinkgoot in de melkstal voorzien waar hij zelf zeer 

tevreden over is. 

 

Figuur 8. De melkstal: 2x10 visgraat met drinkgoot. 
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2.2. MELKTECHNIEK 

De koeien worden voorbehandeld met één vochtig ontsmettingsdoekje per koe en vervolgens wordt er 

voorgestraald op de grond van de melkstal. De spenen worden niet gedipt voor het melken. Tijdens 

het bedrijfsbezoek in oktober 2013 werd de hygiëne van de spenen na het voorbehandelen 

gecontroleerd door met een doekje met alcohol over de spenen te wrijven. Daaruit bleek dat 74% van 

de spenen te vuil waren. Er werd toen geadviseerd om de spenen, voor het aanbrengen van het 

melkstel, te behandelen met een voorschuimproduct. Wegens tijdsgebrek kon de veehouder dit advies 

niet opvolgen. Toch hecht hij zeer veel belang aan de hygiëne van de spenen en het melkproces in 

het algemeen.  

Tijdens het bezoek in oktober 2013 zaten er gemiddeld twee minuten tussen het voorbehandelen en 

het voorstralen van de spenen en het aanhangen van het melkstel, wat iets te lang is. Tijdens het 

bezoek in maart leek dit al iets sneller te gaan. Een goede manier om deze tijd nog meer te verkorten, 

is bijvoorbeeld eerst vijf van de tien koeien voor te behandelen en voor te stralen om vervolgens de 

melkstellen aan te hangen. Hierna kan hetzelfde gedaan worden voor de andere vijf koeien.  

Na het melken worden de spenen gedipt met Io-Shield
®
. Met deze barrièredip heeft de veehouder een 

goede keuze gemaakt en ook het aanbrengen van de dip (2/3
e
 van de speen en rondom rond) 

gebeurde zowel in oktober 2013 als in maart 2014 op een correcte manier (Figuur 9). Dit moet zo 

voortgezet worden.  

 

Figuur 9. Dippen van de spenen na het melken. 

Na het melken van koeien met een klinische of een subklinische mastitis, wordt het melkstel gestoomd 

wat, zoals in de literatuurstudie vermeld werd, een goede manier is om de verspreiding van 

voornamelijk koegebonden kiemen te voorkomen.  

Het voederhek wordt voor het melken vastgezet, zodat de koeien na het melken een tijdje zouden 

blijven rechtstaan. Tijdens het bezoek in oktober 2013 werd er echter geen vers voeder voorzien, 

zodat een groot deel van de koeien na het melken in de ligboxen gingen liggen in plaats van aan het 

voederhek te blijven rechtstaan. In maart 2014 werd er nog steeds geen vers voeder voorzien, maar 
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werd het voeder voor het melken wel aangeschoven. Dit resulteert in meer koeien die na het melken 

gaan eten en dus blijven rechtstaan. In oktober 2013 werd vastgesteld dat 74% van de koeien te vuil 

waren bij het binnenkomen van de melkstal. Dit was het gevolg van de defecte mestrobot waardoor de 

stal vuiler was. In maart 2014 functioneerde de mestrobot naar behoren en was het aandeel koeien 

die te vuil de melkstal binnenkwamen verwaarloosbaar (Figuur 10).  

                      

Figuur 10. Slechte hygiëne van de koe (links) in vergelijking met een goede hygiëne van de koe (rechts). 

In oktober viel ook op dat de uiers niet werden geschoren, wat een verhoogd risico voor het ontstaan 

van infecties met zich meebrengt (Figuur 11). Er werd geadviseerd de uiers minstens éénmaal per 

jaar te scheren, wat de veehouder dan ook heeft opgevolgd.  

 

Figuur 11. Ongeschoren uier. 

De hygiëne tijdens het melken is goed. Gedurende het hele melkproces draagt de veehouder 

handschoenen. Aangeraden wordt wel om de handschoenen te ontsmetten na het melken van een 
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koe met een klinische of een subklinische mastitis. Tussen het melken door wordt de mest op de 

grond verwijderd. 

2.3. DROOGZETMANAGEMENT 

De droogstaande koeien staan gehuisvest in een apart gedeelte van de ligboxenstal waarbij het aantal 

ligboxen, afhankelijk van het aantal droge koeien, via een verstelbaar hek kan worden aangepast 

(Figuur 12). De ligboxen zijn voorzien van matten zonder bedding. De ligboxen waren proper en ook 

op de roosters was weinig mest te bespeuren. Aan te raden is wel dat de ligboxen van de droge 

koeien ook voorzien worden van zaagsel en dat deze regelmatig worden bijgestrooid.  

 

Figuur 12. Huisvesting van de koeien met links van het verstelbaar hek de droge koeien en rechts van het 
hek de lacterende koeien.  

De duur van de droogstand bedraagt gemiddeld vijf weken en er worden droogstandsmineralen 

gesupplementeerd in deze periode.  

De koeien kalven af in een aparte strobox. Het is zeer belangrijk dat de box bij elke nieuwe kalving 

met vers stro wordt ingestrooid. Zowel bij het bedrijfsbezoek in oktober als in maart lag de afkalfbox er 

proper bij (Figuur 13). 

 

Figuur 13. Afkalfbox. 
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Tijdens het bedrijfsbezoek in oktober werden de koeien drooggezet met Kloxerate DC
®
 (cloxacilline) 

of, als ze al meer dan 240 dagen drachtig waren, met Fatrox
®
 (rifaximin). Deze producten hebben 

echter voornamelijk een Gram-positief spectrum en zijn dus niet werkzaam tegen Escherichia coli, die 

geïsoleerd werd op het bedrijf. Ook werd er resistentie tegen de producten vastgesteld. In oktober 

2013 werd vastgesteld dat te veel koeien afkalfden met een verhoogd celgetal of een klinische 

mastitis. Zoals in de literatuurstudie beschreven kan deze ontsteking zijn oorsprong vinden tijdens de 

droogstand. Daarom wordt er sinds het bedrijfsbezoek ook met een andere droogzettube gewerkt. Het 

te gebruiken product wordt per dier afzonderlijk geëvalueerd (Tabel 4). Voor elke koe, die wordt 

drooggezet, wordt gekeken naar de voorgeschiedenis. Koeien die reeds een mastitis hebben 

doorgemaakt of tijdens de lactatie meermaals een verhoogd celgetal hadden, worden dan drooggezet 

met de breedspectrum droogzetter Ubrostar
®
 (penicilline + framycetine + penethamaat-hydroiodide). 

Op die manier zullen meer dieren tijdens de droogstand genezen en niet meer met een klinische of 

subklinische mastitis afkalven. Het is momenteel nog te vroeg om al een goede evaluatie van de 

gebruikte droogzetpreparaten te maken aangezien veel koeien die sinds het bezoek in oktober zijn 

drooggezet nog steeds droogstaan of nog maar pas gekalfd hebben. Daarbij komt ook dat de koeien 

die met Ubrostar
®
 worden drooggezet een voorgeschiedenis van klinische of subklinische mastitis 

hebben en dus sowieso lagere genezingskansen hebben. Bovendien kunnen dieren zich ook bij 

afkalven of vlak erna infecteren. 

Tabel 4. Droogzetten van de koeien en het resultaat na afkalven. 

Aantal 

koeien 

Droogzetpreparaat Status 

17 Kloxerate
®
 of Fatrox

®
 - 3 koeien hadden eerste 120 geen klinische of 

subklinische mastitis 

- 4 koeien zijn voorlopig gezond (de 120 dagen lactatie 

nog niet voorbij) 

- 7 koeien staan nog droog of hebben pas gekalfd 

- 3 koeien hebben afgekalfd met een verhoogd celgetal 

6 Ubrostar
®
 - 4 koeien staan nog droog of hebben pas gekalfd 

- 1 koe is genezen 

- 1 koe is niet genezen 

 

De droogzetters werden gebruikt in combinatie met een inwendige speenafsluiter Orbeseal
®
. Bij het 

inbrengen van de speenafsluiter is het van belang dat dit op een correcte manier gebeurt. In de tube 

zit namelijk lucht die eerst verwijderd moet worden alvorens het product wordt ingespoten. Voordat het 

product wordt ingebracht moet ook de speentop ontsmet worden om geen kiemen samen met het 

product in de speen te brengen. Bij het inspuiten van de tube moet de speen zo dicht mogelijk tegen 

de uier afgeklemd worden. Voorheen was nog niet verteld aan de veehouder dat dit de correcte 

manier was om Orbeseal
®
 in te brengen. Dit werd hem tijdens het bedrijfsbezoek in 2013 uitgelegd en 
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nu brengt hij het product wel op een juiste manier in waardoor er een verminderde kans is dat koeien 

zich tijdens de droogstand zullen infecteren met omgevingskiemen.  

Zowel in oktober als in maart werd er gekeken naar alle dieren die de laatste maanden in de eerste 

120 dagen van hun lactatie waren. Deze 120 dagen zeggen namelijk iets over de droogstandsperiode. 

Een aanzienlijk percentage van deze intramammaire infecties vinden hun oorsprong namelijk tijdens 

de droogstand. Door de verminderde immuniteit van de koe rond de periode van afkalven en tijdens 

het begin van de lactatie kan dit resulteren in een klinsiche of subklinische mastitis. In oktober hadden 

gemiddeld 24% van de dieren een verhoogd celgetal. De helft daarvan ging de droogstand in met een 

normaal celgetal en infecteerde zich tijdens de droogstand. De andere helft ging de droogstand in met 

een verhoogd celgetal en was dus tijdens de droogstand niet genezen. In maart hadden gemiddeld 

21% van de koeien in de eerste 120 dagen van hun lactatie een verhoogd celgetal. Aangezien de 

meeste koeien die sinds het bedrijfsbezoek werden drooggezet nu nog droogstaan of de eerste 120 

dagen van de lactatie nog niet gepasseerd zijn, is een evaluatie van het nieuwe droogzetmanagement 

nog niet mogelijk. 

2.4. BEHANDELING KLINISCHE/SUBKLINISCHE/CHRONISCHE MASTITIS 

Voor het bedrijfsbezoek in oktober werden koeien met een klinische uierontsteking behandeld met 

Cobactan LC
®
 (cefquinome) of Ampiclox QR

®
 (cloxacilline + ampicilline) intramammair en Mammyzine 

10g
®
 (penethamaathydroiodide) of Tylan 200

®
 (tylosine) in de nek. Er werd echter, op basis van 

bacteriologisch onderzoek en antibiogrammen, resistentie vastgesteld bij Escheria coli tegen 

ampicilline. Sindsdien wordt er intramammair enkel nog behandeld met Cobactan LC
®
. Als de koe ziek 

is, wordt er ook Finadyne
®
 (flunixine) en Advocin 180

®
 (danofloxacine) of Baytril

®
 (enrofloxacine) 

gegeven.  

Het is belangrijk dat de behandeling zo snel mogelijk wordt ingesteld om een zo hoog mogelijke kans 

op genezing te bekomen. Wel wordt aangeraden om van elke koe met een klinische mastitis eerst een 

melkstaal te nemen voor bacteriologisch onderzoek met antibiogram. Zo wordt duidelijk welke kiemen 

de oorzaak zijn en of zij resistent zijn tegen bepaalde antibiotica. Reeds ingestelde behandelingen 

kunnen dan indien nodig aangepast worden. Het is ook belangrijk dat er minstens één dag langer, na 

het verdwijnen van de symptomen, behandeld wordt.  

Het consequent neerschrijven van elke koe met een klinische uierontsteking is van belang om een 

goed overzicht te krijgen van het voorkomen van klinische mastitis op het bedrijf en het succes van de 

ingestelde behandelingen. Dit moet zeker worden volgehouden. Het aantal klinische uierontstekingen 

was duidelijk te hoog, maar we zien wel dat dit de laatste maanden sterk gedaald is (Tabel 5). Er is 

dus een goede evolutie. In december 2013 waren er vier koeien met een klinische mastitis waarvan er 

geen enkele genezen is. Deze koeien hadden echter alle vier een speciale geschiedenis waardoor het 

heel moeilijk was om genezing te bekomen. Het is dus zeer belangrijk om bij elk mastitisgeval de 

geschiedenis van de koe te bekijken om de behandelingsresultaten juist te kunnen interpreteren. 
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Tabel 5. Voorkomen van klinische mastitis op het bedrijf en succes van de behandeling. 

Maand Aantal koeien met 

klinische mastitis 

Percentage klinische 

mastitis 

Genezen of niet 

genezen 

September 11 16 % 50% genezen 

Oktober 7 10,4 % 29% genezen 

November 12 18,4 % 75% genezen 

December 4 6,3 % 0% genezen 

Januari 6 9,5 % 50% genezen 

Februari 5 8,1 % 100 % genezen 

Maart 3 4,7 % 50 % genezen 

 

Voor het bedrijfsbezoek werden koeien met een subklinische mastitis behandeld met Ampiclox QR
® 

intramammair en Mammyzine10g
®
 in de nek. Sinds het bedrijfsbezoek worden er van een koe met 

een verhoogd celgetal steeds stalen genomen om te kijken welke bacterie de oorzaak is en aan welke 

antibiotica deze kiem het meest gevoelig is. Koeien die met een verhoogd celgetal worden 

drooggezet, worden soms voor het droogzetten behandeld in zowel de uier als de nek om de kans op 

genezing te verhogen. 

Na het bedrijfsbezoek werden er reeds chronisch geïnfecteerde koeien opgeruimd. Het is belangrijk 

dat de veehouder probleemkoeien goed opvolgt. Dit kan met behulp van de MPR-gegevens. In 

samenspraak met de dierenarts zal dan voor elke probleemkoe een gepaste oplossing moeten 

gezocht worden. Koeien die al meerdere maanden een verhoogd celgetal hebben of waarbij meerdere 

kwartieren geïnfecteerd zijn, zijn zeer moeilijk met succes te behandelen en kunnen beter opgeruimd 

worden. 

2.5. HUISVESTING 

De koeien zijn gehuisvest in een lichte en goed geventileerde ligboxenstal (Figuur 14). Tijdens het 

weideseizoen hebben ze de mogelijkheid om buiten te lopen. De ligboxen werden tijdens het bezoek 

in 2013 tweemaal per dag, voor het melken, gereinigd en ingestrooid met vers zaagsel. Hier was niets 

op aan te merken en werd nog steeds toegepast tijdens het bezoek in maart. De veehouder vond zelf 

dat er steeds redelijk veel mest in de ligboxen lag. Daarom heeft hij sinds 2014 golfschoftbomen, waar 

hij zeer tevreden over is. De roosters worden proper gemaakt door een mestrobot. Zoals hierboven 

reeds vermeld was de mestrobot tijdens het bezoek in oktober defect, waardoor de roosters er vuiler 

bijlagen. De ligboxen daarentegen waren wel zeer proper. Tijdens het bezoek in maart werkte de 

mestrobot wel en waren zowel de ligboxen als de roosters proper.  
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Figuur 14. Huisvesting lacterende koeien. 

Er zijn 66 ligboxen in de stal en een maximum van 76 koeien (zowel lacterende als droge). Er heerst 

dus een overbezetting van gemiddeld 115%. Om het koecomfort te respecteren zouden er 10% 

ligboxen teveel moeten zijn wat hier zou neerkomen op 84 ligboxen. De veehouder heeft 

uitbreidingsplannen voor de stal tot 92 ligboxen. Op die manier zal het overbezettingsprobleem 

opgelost zijn. 

2.6. GEZONDHEIDSSTATUS 

Het bedrijf heeft een I2-statuut. Er wordt dus gevaccineerd tegen infectieuze boviene rhinotracheïtis 

(IBR). Tegen BVD wordt niet gevaccineerd. Alle kalveren worden bij de geboorte wel getest via een 

huidbiopt (earnotch test) en er wordt halfjaarlijks een jongveevenster genomen. Op het bedrijf zijn 

geen problemen met BVD. De aankoop van runderen wordt zoveel mogelijk beperkt, maar is niet 

onbestaande. Er wordt aangeraden bij elke aankoop te testen op BVD, IBR, paratuberculose en 

neospora.  

Voor het bedrijfsbezoek in oktober waren er op het bedrijf veel problemen met onder andere abortus 

en kalversterfte. Er is toen bloed genomen. Daaruit bleek dat de selenium- en vitamine E 

concentraties te laag waren. Sindsdien wordt gesupplementeerd. Eerst werd een zeer hoge dosis 

gesupplementeerd en ging het tijdelijk beter wat ook te zien is in figuur 7 en tabel 5. Daarna werd er 

overgeschakeld op een onderhoudsdosis. Sindsdien zijn er terug meer problemen: teveel koeien die 

hervallen van mastitis en voornamelijk problemen rond afkalven. Er zijn bijvoorbeeld veel koeien met 

ketonemie of koeien die aan de nageboorte blijven staan. Er werd opnieuw bloed genomen om de 

selenium- en vitamine E gehalten nog eens na te kijken. Het zou immers kunnen dat de koeien de 

supplementen niet goed opnemen en dat er van supplement moet veranderd worden. Uit dit laatste 
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bloedonderzoek is inderdaad gebleken dat de selenium en vitamine-E gehalten opnieuw te laag zijn. 

Er zullen dringend andere droogstandsminderalen gesupplementeerd worden.  

2.7. FOKKERIJ 

De koeien worden kunstmatig geïnsemineerd. Als de koeien na 120 dagen nog steeds niet drachtig 

zijn wordt de stier erbij gelaten voor natuurlijke dekking. Bij de keuze van sperma kan er eventueel 

geopteerd worden voor stieren die naast een goede productie en vlotte melkafgifte ook een goede 

uiergezondheid vererven bij hun dochters.  

2.8. VAARZENMASTITIS 

Zowel het jongvee als de drachtige vaarzen zijn gehuisvest in een aparte stal. De drachtige vaarzen 

lopen in de zomer buiten en worden dan behandeld met Butox
®
 pour-on als vliegenbestrijding. Dit is 

van belang voor de bestrijding van Staphylococcus aureus en Trueperella pyogenes. Er dient steeds 

rekening gehouden te worden met de lengte van het weideseizoen.  Butox
® 

heeft een werkingsduur 

van zes weken. Als de vaarzen langer op de weide gaan, moet er bijbehandeld worden of kan er 

geopteerd worden om twee oorflappen (Flectron
®
) aan te brengen. Deze hebben een werkingsduur 

van vier maanden. Met uitzondering van de maanden augustus en november waren er in het verleden 

niet zoveel problemen bij de vaarzen wat betreft subklinische mastitis. De laatste maanden (februari 

en maart) schommelt het celgetal net rond de toegelaten grens (Figuur 15). 

 

Figuur 15. Gemiddeld celgetal bij de vaarzen tussen april 2013 en maart 2014. 
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3. CONCLUSIE 

Zowel klinische als subklinische mastitis zorgen voor grote economische verliezen voor een 

veehouder en dienen zo veel mogelijk voorkomen en onder controle gehouden te worden. Om dit te 

verwezenlijken zijn er verschillende maatregelen die toegepast kunnen worden op een bedrijf 

afhankelijk van de bacteriën die de uierontstekingen veroorzaken. Op de werking van de melkmachine 

was tijdens het bedrijfsbezoek in oktober niets aan te merken en ook in maart waren er geen 

problemen. Na het bezoek van oktober werd geadviseerd om de spenen voor te schuimen, omdat ze 

nog te vuil waren na de voorbehandeling. De veehouder kon wegens tijdsgebrek dit advies niet 

opvolgen, maar hij behandelt de spenen wel grondig voor met ontsmettingsdoekjes. Er wordt meer 

gelet op het bijvegen van het voeder voor het melken en ook de 60-secondenregel wordt beter 

toegepast. De uiers worden sinds het bedrijfsbezoek geschoren. De droogstand is een zeer kritieke 

periode. Sinds het bedrijfsbezoek in oktober wordt er per koe gekeken wat het beste 

droogzetpreparaat is. Voor probleemkoeien werd overgeschakeld op een breedspectrum 

droogzettube. Het is momenteel nog iets te vroeg om definitieve conclusies te trekken, maar het lijkt 

alleszins een effectievere aanpak. Sinds het bezoek in oktober wordt de inwendige speenafsluiter op 

een correcte manier ingebracht wat ook een invloed heeft op de kans op het ontstaan van mastitis 

tijdens de droogstand. De ligboxen en roosters van de droge koeien verdienen evenveel aandacht en 

dezelfde hygiëne als deze van de lacterende koeien. Sinds oktober worden regelmatig melkstalen 

genomen voor bacteriologisch onderzoek met antibiogram van koeien met een klinische of 

subklinische mastitis. Hierdoor kan er voor die dieren beslist worden wat de juiste aanpak is en kan 

het behandelen verder geëvalueerd worden. Er werd ook vastgesteld dat er voor één van de 

antibioticaproducten, die gebruikt werden voor de behandeling van mastitis, resistentie voorkomt. Dit 

product wordt sindsdien niet meer gebruikt wat de kans op het falen van de behandeling of het 

hervallen van de koeien vermindert. Wat de hygiëne van de huisvesting betreft, valt weinig aan te 

merken: de ligboxen blijven best tweemaal per dag gereinigd en bijgestrooid worden, de afkalfbox 

dient na elke kalving vers ingestrooid te worden en de mestrobot zorgt voor propere roosters in de 

stal. In oktober werden bloedstalen genomen om het selenium- en vitamine-E gehalte en dus de 

afweer van de koeien na te gaan. Dit bleek te laag en deze mineralen werden gesupplementeerd. Na 

een tijdelijke verbetering is er echter opnieuw een gedaalde afweer vastgesteld wat ook een negatief 

effect heeft op de uiergezondheid. Een dringend advies is om van supplement te veranderen en goed 

op te volgen of het nieuwe supplement goed wordt opgenomen en de afweer van de koeien terug 

optimaal wordt. 
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