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SAMENVATTING 
In dit onderzoek wordt het effect onderzocht van een gestructureerde aanpak van een melkveebedrijf 

met een verhoogd tankmelkcelgetal. Op het bedrijf waren er problemen met de uiergezondheid en na 

een grondige analyse van de bedrijfsgegevens werd vastgesteld dat het bedrijfscelgetal 700.000 

cellen/ml bedroeg en dus duidelijk te hoog was. Daarnaast overschreden de percentages van dieren 

met een verhoogd celgetal, nieuw verhoogd celgetal en blijvend verhoogd celgetal duidelijk de 

grenswaarden. Opvallend was dat de pas gekalfde vaarzen veel last hadden van verhoogde celgetallen 

en werd er na bacteriologisch onderzoek onder andere Staphylococcus aureus vastgesteld. Tijdens het 

bedrijfsbezoek werd vastgesteld dat het jongvee te mager was en onvoldoende was uitgegroeid rond 

de partus. De bevallingen verliepen volgens de veehouder vaak moeizaam en er moest vaak veel 

trekkracht gebruikt worden. Achterhand- en uierhygiëne waren een ander aandachtspunt en waren 

vermoedelijk ook deels verantwoordelijk voor de slechte uiergezondheid op het bedrijf. Aan de 

veehouder werden er adviezen en actiepunten voorgelegd en de uiergezondheid werd op regelmatige 

basis opgevolgd aan de hand van de celgetalgegevens en de lijst van klinische uierontstekingen. 

Voorgestelde maatregelen waren onder andere het properder houden van de stal, een volwaardig 

behandelplan gebruiken en bacteriologisch onderzoek verrichten op chronisch verhoogde dieren. Een 

aanpassing van het rantsoen en meer aandacht voor de parasieten bestrijding op de weide om de 

vaarzen in betere conditie te krijgen waren de belangrijkste aanbevelingen voor het jongvee. Er werd 

ook nagegaan welke adviezen de veehouder al dan niet heeft opgevolgd en welke invloed deze hadden 

op de uiergezondheid. Na het bedrijfsbezoek in januari was een duidelijke verbetering van de 

uiergezondheidsresultaten op te merken met een daling van het bedrijfscelgetal onder de streefwaarde 

en een sterke vermindering van nieuwe infecties bij zowel oudere koeien als bij de vaarzen. De 

resultaten van de adviezen voor de jongvee-opfok zijn pas op langere termijn te bepalen.  
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INLEIDING 
Het goed runnen van een melkveebedrijf is geen gemakkelijke taak voor een veehouder. Een veehouder 

moet van ontzettend veel verschillende zaken op de hoogte zijn, veel uren per dag werken en 

gemotiveerd zijn. Op veel bedrijven zijn er nog steeds problemen met betrekking tot mastitis, 

niettegenstaande dat er veel kennis is omtrent dit onderwerp. Preventie- en controleprogramma’s voor 

mastitis die sinds de jaren zestig zijn aanbevolen hebben hun nut bewezen. De belangrijkste 

maatregelen in deze programma’s specifiek voor Staphylococcus aureus zijn het gebruiken van 

handschoenen tijdens het melken, pre- en postdipping van de spenen en het correct identificeren en 

behandelen van geïnfecteerde kwartieren (Dufour et al., 2012). Omdat deze kiem hoofdzakelijk 

koegebonden is, verspreidt deze zich voornamelijk tussen koeien tijdens het melkproces. Een goede 

hygiëne tijdens het melkproces door middel van het dragen van handschoenen en dipping verlaagt het 

risico van verspreiding. Voor een adequate behandeling van geïnfecteerde kwartieren is een tijdige 

opsporing van de bacterie van belang. Vroeg en lang genoeg behandelen met de juiste producten zorgt 

voor een hogere genezingskans. Opruiming van dieren waar behandeling niet aanslaat is daarnaast 

van essentieel belang om verspreiding in de kudde te voorkomen. Mastitis bij vaarzen is al lange tijd 

gekend maar is pas veel later als probleem onderkent. Specifieke maatregelen voor vaarzenmastitis 

zijn pas in de laatste jaren toegevoegd aan het preventie- en controleprogramma van de National 

Mastitis Council. Wanneer er geen aandacht wordt besteed aan mastitis bij de vaarzen heeft dit 

gevolgen voor de hele kudde. Deze dieren kunnen een verborgen infectiebron zijn voor zowel de 

lacterende koeien als voor ander jongvee op het bedrijf. Tevens kan vaarzenmastitis een negatieve 

invloed hebben op de latere melkproductie en verhoogt het de kans op nieuwe infecties op latere leeftijd. 

Als gevolg hiervan hebben deze dieren meer kans om opgeruimd te worden. Bij een mastitisprobleem 

op een bedrijf moet dus zeker ook gekeken worden naar de vaarzen voor een integrale aanpak van het 

probleem. Het feit dat mastitis een multifactoriële aandoening verklaart waarom het vaak lastig is om de 

uiergezondheid op een melkveebedrijf te verbeteren. Er moet met veel factoren rekening worden 

gehouden en geen enkel bedrijf is gelijk. Daarnaast moet de betrokken veehouder de problemen 

onderkennen en begrijpen (Jansen & Lam, 2012). Dit is mogelijk door het probleem structureel in 

verschillende stappen aan te pakken (Barkema et al., 2013). Eerst moet het probleem worden 

gedefinieerd via de bedrijfsgegevens. Daarna moeten de koeien worden opgespoord die zorgen voor 

de grootste problemen. Vervolgens zullen samen met de veehouder enkele doelstellingen worden 

opgesteld. Aan deze doelstellingen worden actiepunten gekoppeld zodat de veehouder duidelijk weet 

wat hij kan doen om de doelstellingen te behalen. Op regelmatige basis worden de bedrijfsresultaten 

geëvalueerd en worden doelstellingen en actiepunten eventueel bijgestuurd. Op deze manier heeft de 

veehouder zicht op het probleem, is vooruitgang op te volgen en wordt hij gemotiveerd om actie te 

ondernemen. De inzet en welwillendheid van de veehouder zijn van doorslaggevend belang om het doel 

te bereiken. In dit onderzoek werd de invloed van een structurele aanpak onderzocht van een 

bedrijfsbezoek op een melkveeboerderij waar al enige maanden problemen waren met de 

uiergezondheid en de opfok van het jongvee. 

  

2 
 



LITERATUURSTUDIE 

1. Wat is mastitis? 
Mastitis wordt gedefinieerd als een ontsteking van het uierweefsel door niet-infectieuze agentia zoals 

irriterende stoffen of als reactie op een intramammaire infectie (IMI) door infectieuze agentia. 

Uiteenlopende pathogene organismen zoals bacteriën, gisten en virussen kunnen de oorzaak zijn van 

mastitis. Veruit de meeste gevallen van mastitis worden veroorzaakt door bacteriën waarvan enkele 

soorten bacteriën het belangrijkst zijn (Watts, 1988). Namelijk, Streptococcus agalactiae, Streptococcus 

dysgalactiae, Streptococcus uberis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli en coagulase-negatieve 

stafylokokken.  

Een infectie van de uier resulteert in een verlaagde melkgift, verandering van samenstelling van de melk 

en een verhoging van het celgetal. De infectie en de daarop volgende ontstekingsreactie begint met het 

binnendringen van de pathogeen in de uier via het slotgat tot in het tepelkanaal (Harmon, 1994). De 

eerstelijnsdefensie van de uier is een fysieke barrière in de vorm van de ringspier die het tepelkanaal 

toe houdt (Jones & Bailey, 2009). Wanneer het tepelkanaal echter openstaat tijdens het melken en tot 

een uur na het melken kunnen bacteriën uit de omgeving en die zich rond het slotgat bevinden de uier 

binnendringen. Trauma van de tepel verhoogt de kans op het binnendringen van kiemen. Eveneens 

produceert het epitheel in het tepelkanaal keratine wat een bacteriostatische werking heeft. Is de eerste 

barrière overkomen dan zal de pathogeen zich vermenigvuldigen en een ontstekingsreactie uitlokken 

door een direct effect op het epitheel maar ook door de gevolgmatige productie van 

ontstekingsmediatoren en aantrekking van ontstekingscellen naar de uier. Zoals bij elke 

ontstekingsreactie zijn de klassieke symptomen aanwezig; zwelling, warmte, roodheid, pijn en 

functieverlies. De omvang van de ontstekingsreactie wordt onder andere beïnvloed door de aanwezige 

kiem, leeftijd, lactatienummer en –dagen, ras/genetica en algemene status van de koe (Harmon, 1994).  

1.1. Klinische en subklinische mastitis 
Men spreekt van klinische mastitis wanneer één of meerdere van de bovenstaande symptomen wordt 

waargenomen en/of er afwijkende melk aanwezig is. Afwijkende melk kan vlokken en klonters bevatten 

en kan waterig of dikker van consistentie zijn. Afwijkingen in kleur zijn ook mogelijk. Wanneer de uier 

wel is geïnfecteerd maar er nog geen klinische symptomen of afwijkingen in de melk kunnen worden 

waargenomen dan spreekt men van subklinische mastitis. Subklinische mastitis is wel af te leiden uit 

een daling van de melkproductie en een stijging van het celgetal. Melk van niet geïnfecteerde kwartieren 

bevat normaal minder dan 200000 cellen/ml. Een stijging van het aantal cellen boven de 250000 en 

150000 cellen/ml bij respectievelijk koeien en vaarzen is een goede indicator voor subklinische mastitis 

(Piepers et al., 2007). 

2. Bacteriële mastitisverwekkers  
Zoals eerder aangehaald zijn bacteriën veruit de belangrijkste veroorzakers van mastitis bij koeien. 

Klassiek worden ze ingedeeld in koegebonden of besmettelijke en omgevingsgebonden bacteriën 
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(Blowey & Edmondson, 2010). De mastitisverwekkers kunnen ook opgedeeld worden in “major-

pathogenen” en “minor-pathogenen” op basis van de schade die ze veroorzaken.  

2.1. Koegebonden bacteriën 
Dit zijn bacteriën die aangepast zijn om op de koe te leven en zijn voornamelijk te vinden op de uier en 

tepels. Daarnaast kunnen zij goed overleven in het uierweefsel en veroorzaken hoofdzakelijk een 

subklinische mastitis. De geïnfecteerde kwartieren vormen een belangrijke besmettingsbron voor 

andere kwartieren van dezelfde koe maar ook voor andere koeien. Overdracht van de kiemen gebeurt 

met name tijdens het melken via besmette handen, doeken en tepelvoeringen. 

De belangrijkste koegebonden bacteriën zijn Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, 

Staphylococcus aureus, Corynebacterium bovis. Streptococcus agalactiae is tegenwoordig een minder 

geziene pathogeen door de hygiënische maatregelen die genomen worden tijdens het melkproces 

(Piepers et al., 2007). Voor de invoering van deze maatregelen was dit de grootste verwekker van 

mastitis (Murphy, 1956). Een recente studie rond Streptococcus agalactiae toont aan dat ondanks 

controlemaatregelen de kiem niet kan worden verwijderd uit een kudde. Er werden verschillende extra-

mammaire reservoirs, zoals gastro-intestinale stelsel en de omgeving, gevonden. De bacterie is dus 

niet strikt koegebonden maar ook deels omgevingsgebonden en hiervoor zullen andere maatregelen 

nodig zijn om van de kiem af te komen (Jørgensen et al., 2016). 

2.2. Omgevingsgebonden bacteriën 
Deze bacteriën leven in de directe omgeving van de koe zoals op beddingmateriaal, feces en water. 

Besmetting gebeurt wanneer de uier en tepels in contact komen met besmet materiaal of een besmet 

oppervlak zoals feces in de ligbox maar ook tijdens het melken wanneer het melkapparaat besmet is. 

Daarnaast is hygiëne van de uier en de achterhand bij omgevingskiemen van groot belang (Schreiner 

& Ruegg, 2003). 

Daarentegen zijn de kiemen minder geadapteerd om in het uierweefsel te overleven en zijn meer 

opportunistisch dan de koegebonden kiemen en worden daarom normaal gesproken sneller 

geëlimineerd. De immuunrespons is daarbij heviger en resulteert vaker in een klinische vorm van 

mastitis (Bradley, 2002). De omgevingsgebonden kiemen die dikwijls worden gevonden in aangetaste 

kwartieren zijn Streptococcus uberis, Escherichia coli, Klebsiella spp. en Enterobacter spp. (K Larry 

Smith et al., 1985).  

2.3. Coagulase-negatieve stafylokokken 
De groep van coagulase-negatieve stafylokokken (CNS) is een groep die steeds belangrijker is 

geworden. De CNS species kunnen worden beschouwd als opkomende mastitis verwekkers (Pyörälä 

& Taponen, 2009). Ze geven vaak enkel een subklinische mastitis die verder kan evolueren naar een 

persistente infectie waarbij het celgetal verhoogd. Infecties met CNS komt vaker voor bij vaarzen dan 

bij multipare koeien. In de groep CNS zijn er soorten die zich meer als een koegebonden kiem gedragen 

en soorten die zich meer als een omgevingsgebonden kiem gedragen.  
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De groep van CNS is een zeer heterogene groep die bestaat uit zeer veel species waar veel verschil in 

kan zitten met betrekking tot epidemiologie en virulentie (Vanderhaeghen et al., 2014).  

In de laatstgenoemde studie en andere studies wordt vermeld dat vaarzen die geïnfecteerd waren rond 

de partus een eenzelfde of licht hogere melkproductie hadden dan deze zonder infectie met CNS 

(Piepers et al., 2010; Schukken et al., 2009). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de aanwezige 

CNS door competitieve exclusie, een continue stimulatie van de immuniteit of de productie van 

bacteriocines een bescherming bieden tegen andere infectieuze agentia die mogelijk een klinische 

mastitis kunnen veroorzaken. 

2.4. Major vs. minor pathogenen 
De tweede manier van indelen is in functie van de schade die wordt veroorzaakt (Reyher et al., 2012). 

Minor pathogenen zoals Corynebacterium bovis en CNS veroorzaken een lichte ontstekingsreactie die 

meestal subklinisch tot licht klinisch van aard is hoewel, zoals eerder vermeld, er de laatste jaren 

discussie is ontstaan omtrent CNS en hun pathogeniteit en mogelijke positieve invloed. Er kan wel een 

significante stijging zijn van het celgetal ten gevolge van de infectie met deze kiemen. De major 

pathogenen zijn deze die een acute klinische mastitis veroorzaken met een sterke stijging van het 

celgetal van de melk. Onder deze major pathogenen vallen koegebonden en omgevingsgebonden 

kiemen, namelijk: Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Staphylococcus aureus, 

Streptococcus uberis, Escherichia coli, en Klebsiella spp..  

3. Multifactorieel 
Mastitis is een multifactoriële aandoening waarbij de soort kiem, de koe en de veehouder/management 

een belangrijke invloed hebben op het ontstaan en de intensiteit van de ontstekingsreactie. Om een 

mastitis probleem op een bedrijf op te lossen moet gekeken worden naar al deze aspecten.  

3.1. Bacterie 
Uiteraard is de bacteriesoort die een mastitis veroorzaakt van groot belang zoals hierboven al 

besproken, maar er zijn ook nog bijkomende eigenschappen van de bacterie die mede bepalen hoe de 

ontstekingsreactie verloopt. Daarbij moet gedacht worden aan welke antibiotica deze soort gevoelig is 

en of er al antibioticaresistentie is voor bepaalde groepen van antibiotica (Barkema et al., 2006). 

Wanneer er resistentie is opgetreden voor een bepaalde groep antibiotica zal er moeten worden 

uitgeweken worden naar eventueel 2de of 3de keus antibiotica. Deze antibiotica worden liever niet 

gebruikt om resistentieontwikkeling te voorkomen en voordat deze gebruikt mogen worden moet er 

getest worden op resistentie. Testen op antibioticaresistentie is kostbaar, zeker op groepsniveau wat 

als een nadeel wordt gezien om dit algemeen toe te passen (Constable & Morin, 2003). Daarnaast kost 

het ook tijd om een test uit te voeren terwijl er nood aan kan zijn om direct een therapie te starten. 

Tevens kunnen er binnen één en dezelfde bacteriesoort stammen zijn die virulenter zijn dan andere 

stammen (Barkema et al., 2006). Daardoor kunnen zij zich bijvoorbeeld sneller verspreiden in de groep 

of kan de stam beter overleven in het uierweefsel door het ontwijken van het immuunsysteem van de 
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gastheer. Virulentie en antibioticaresistentie zijn vaak met elkaar gecorreleerd omdat de 

verantwoordelijke genen op dezelfde pathogeniciteitseilanden zijn gelegen (Gill et al., 2005).  

3.2. Koe 
Er zijn ook meerdere koefactoren die een rol spelen in het ontstaan van mastitis. Sommige rassen zijn 

minder gevoelig aan mastitis door hun genetica en het aantal liters dat zij produceren waarbij een hogere 

melkproductie aanleiding geeft tot meer mastitisproblemen. Een hogere pariteit is geassocieerd met een 

lager kans op genezing (Verbeke et al., 2014). Eveneens geeft een hoger celgetal een lagere kans op 

slagen van de behandeling. De voorkwartieren hebben een betere kans op genezing dan de achterste 

kwartieren (Barkema et al., 1997). Wanneer er meerdere kwartieren zijn geïnfecteerd zal dit ook 

resulteren in een lagere genezingskans op koe niveau (Sol et al., 2000).  

3.3. Veehouder/management 
Vanzelfsprekend heeft de veehouder een zeer grote invloed op het voorkomen van mastitis in zijn 

kudde. Veehouders die accuraat en proper werken, gemotiveerd zijn en die geen schrik hebben om 

nieuwe methoden te proberen hebben over het algemeen betere resultaten dan veehouders die snel en 

vuil werken, minder gemotiveerd zijn en die moeilijker nieuwe gewoonten aannemen (Barkema et al., 

1998, 1999). De ‘betere’ veehouders besteden meer aandacht aan hygiëne zoals het hanteren van een 

goede melktechniek, laten de koeien niet onmiddellijk na het melken gaan neerliggen op de ligbedden, 

kuisen de ligboxen vaker, doen meer aan bioveiligheid. Daarnaast zullen zij ook extra maatregelen 

implementeren om de incidentie van mastitis te verlagen door bijvoorbeeld mineralen bij te geven of om 

het klimaat in de stal te optimaliseren. 

4. Preventie en controle 
In de jaren 60 van de vorige eeuw werd in het Verenigd Koninkrijk het ‘Five Point Plan’ geïntroduceerd 

door het National Institude for Research into Dairying (Neave et al., 1969). De vijf punten in dit plan 

moesten er voor zorgen dat het aantal mastitis gevallen zou verminderen. In de jaren daarna bleek dat 

de aanpak werkte want het tankmelkcelgetal zakte op nationaal niveau (Bradley, 2002).  

De vijf punten zijn als volgt: 

1. Behandel en registreer elk klinisch geval 

2. Tepel desinfectie na het melken 

3. Droogzettherapie 

4. Afvoeren van chronische gevallen 

5. Degelijk onderhoud van de melkmachine 

 
Omdat deze vijf punten voornamelijk de infectie van koegebonden kiemen voorkomen heeft de National 

Mastitis Council dit plan uitgebreid/aangepast naar een tien punten plan. De extra vijf punten in dit plan 

moeten ook de infectie door omgevingsgebonden kiemen verminderen. Het plan is in veel landen de 

norm geworden voor het bestrijden van mastitis. 

Het tien punten plan ziet er als volgt uit: 
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1. Bepaling van de doelen voor uiergezondheid 

2. Onderhoud voor een propere, droge en comfortabele omgeving 

3. Goede procedures tijdens het melken 

4. Goed onderhoud en gebruik van de melkinstallatie 

5. Registratie  

6. Management van klinische mastitis tijdens de lactatie 

7. Effectief droogzet management 

8. Optimale bioveiligheid, bacteriologische controle van aankoop en afzonderen/afvoeren van 
chronische gevallen 

9. Regelmatige controle van de uiergezondheid 

10. Regelmatig het management plan herzien 
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ONDERZOEK 

1. Beschrijving van het bedrijf 
Het melkveebedrijf heeft een 30-tal lacterende koeien van het Holstein-Friesian type die in een 

aanbindstal worden gemolken. De 305-dagenproductie is gemiddeld 7200 kg met een gemiddeld 

vetpercentage van 4 procent en een eiwitpercentage van ongeveer 3,3 procent. De lacterende koeien 

staan in dezelfde stal als de kalveren en het jongvee. De stal is vrij donker en er is een suboptimale 

verluchting voor alle dieren. In de zomermaanden staan de lacterende koeien en de eerstejaars vaarzen 

buiten. Daarnaast worden er op het bedrijf ook nog vleesvarkens gehouden. 

1.1. Melktechniek 
De koeien worden twee keer per dag gemolken in de aanbindstal met vijf melkstellen die aangesloten 

zijn op een hoog liggende melkleiding. De veehouder straalt twee a drie koeien voor alvorens de spenen 

met een droge doek proper te maken. Tussen het voorstralen en het aanhangen van het melkstel zit 30 

a 60 seconden. De spenen van dezelfde twee a drie koeien die worden voor gestraald, worden met 

dezelfde doek schoongemaakt. De doeken worden op 60 graden Celsius gewassen en zijn goed droog 

voordat deze worden gebruikt. De melkstellen zijn niet uitgerust met een automatische afname en 

moeten dus handmatig worden afgenomen. De melkstellen zijn voorzien van rubberen tepelvoeringen 

die om de 10 maanden worden vervangen. In deze 10 maanden is elke tepelvoering ongeveer 3600 

keer gebruikt. Als een melkstel wordt afgetrapt dan wordt deze terug opgehangen door de veehouder. 

Na de afname van het melkstel worden de spenen op een correcte manier gedipt met een filmvormende 

dip (foto 1). Zesenzestig procent van de speentoppen hadden een conditiescore van een of twee op 

een schaal van vier. De veehouder gebruikt voor elke melkbeurt nieuwe handschoenen maar wast of 

Foto 1: Zorgvuldigheid dippen van de spenen na afname van het melkstel. 
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ontsmet deze niet tijdens het melken. Tevens worden de koeien met mastitis als laatste gemolken en 

wordt deze melk in de mestput weggegoten. 

1.2. Hygiëne van de huisvesting van de lacterende koeien 
Het overgrote deel van de koeien had een hygiënescore van drie of vier op een schaal van vier (foto 2). 

Dieren met een score van 3 of 4 worden aan een hogere infectiedruk van omgevingskiemen zoals 

Streptococcus uberis en E. coli blootgesteld en lopen tot 3 keer meer kans op een intramammaire 

infectie (Schreiner & Ruegg, 2003). De speentophygiëne na het afkuisen door de veehouder was ruim 

voldoende. De ligbedden van de aanbindstal waren voor de koeien te kort; verschillende koeien lagen 

hierdoor met de uier op de rooster van de mestput wat een negatieve invloed heeft op de hygiëne van 

de uier. Een ander nadelig effect van een aanbindstal is dat de koeien na de melkbeurt moeilijk 

verhinderd kunnen worden om te gaan neerliggen waardoor kiemen gemakkelijker via het nog 

openstaande slotgat de uier kunnen binnendringen. De ligplaatsen worden tweemaal daags proper 

gemaakt en bestrooid met zaagsel en kalkpoeder. De staarten worden tweemaal per jaar geschoren, 

de uiers worden niet geschoren of gebrand. 

1.3. Droogstandsmanagement 
Tijdens het bezoek stonden er 16 koeien in de droogstand en deze koeien stonden ook aangebonden. 

De koeien staan gemiddeld 6 weken droog. Voor het droogzetten worden de koeien intermitterend 

gemolken en worden ze veelal 1 dag op water en hooi gezet. Daarnaast worden alle koeien behandeld 

met het langwerkend droogzetantibiotica Ubrostar® doch deze behandeling is niet gebaseerd op 

bacteriologisch onderzoek. De spenen worden meteen voor en na de droogzetbehandeling ontsmet 

door middel van  sprayen en er worden propere handschoenen gebruikt. Er wordt geen gebruik gemaakt 

Foto 2: Hygiëne van de lacterende koeien. 
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van een inwendige speenafsluiter op dit bedrijf. Voor de droogstaande koeien is een speciaal rantsoen 

voorzien van mais en gras wat wordt gesupplementeerd met voldoende vitaminen en mineralen. 

1.4. Vaarzenmanagement 
De vaarzen en het andere jongvee staan in dezelfde stal als de melkgevende koeien. Het jongvee wordt 

in aangrenzende boxen per leeftijdsgroep gehouden. In de boxen staat het jongvee op roosters zonder 

ligbedden en hebben geen stro of dergelijke om proper op te liggen. De drachtige vaarzen worden 

verplaatst naar een grotere box met stro om daarna aangebonden te worden om te kalven. De box was 

erg vuil en de dieren staan eveneens slecht verlicht en geventileerd. De aangebonden vaarzen hebben 

net als de lacterende koeien een vuile achterhand en uier. Tijdens hun tweede levensjaar gaat het 

jongvee mee op de weide in de zomermaanden. De dieren worden ontwormd maar enkel bij het op de 

weide gaan en krijgen geen tweede behandeling tijdens het weideseizoen. Wanneer de dieren op de 

weide staan wordt er weinig tot geen aandacht besteed aan de vliegenbestrijding. De vaarzen hadden 

vlak voor het kalven een ondermaatse lichaamsconditiescore en vielen na de partus nog verder af. De 

vaarzen zijn op het moment van kalven ook relatief licht van gewicht en grootte. 

1.5. Behandeling 
De veehouder behandelt normaal gezien enkel de koeien die afwijkingen in de melk hadden. Koeien die 

een verharde uier hadden of uitwendig geen symptomen van mastitis vertonen maar wel een verhoogd 

celgetal hebben worden niet met regelmaat behandeld. Al met al worden de meeste koeien dus veel te 

laat behandeld. De klinische en subklinische mastitis gevallen worden systemisch behandeld met Tylan 

200® en lokaal behandeld met Ubrolexin®. Bij het inbrengen van de uiertubes worden de spenen voor 

en na het inbrengen ontsmet en gebruikt de veehouder handschoenen. De koeien worden behandeld 

tot er geen uitwendig zichtbare symptomen meer zijn met een gemiddelde behandelingstijd van 3 dagen. 

Ter ondersteuning krijgen koeien met ernstige mastitis een niet-steroïdale ontstekingsremmer 

toegediend in de vorm van meloxicam (Melovem®, Dopharma). Bij uitzondering wordt er bacteriologisch 

onderzoek gedaan op melk van kwartieren die voor langere tijd een hoog celgetal hebben op 

aanbeveling van de dierenarts. Er wordt standaard geen bacteriologisch en/of bijbehorende 

gevoeligheidstest op de melk gedaan alvorens de behandeling wordt ingezet. Op het bedrijf is geen 

standaard mastitis behandelplan aanwezig die samen met de bedrijfsdierenarts is opgesteld voor de 

behandeling van mastitis. Koeien die meerdere malen klinische mastitis in een lactatie hebben worden 

niet afgevoerd. Dit geldt tevens voor chronisch geïnfecteerde dieren. 

1.6. Uiergezondheid 
Om de uiergezondheid op een bedrijf te beoordelen wordt er gekeken naar verschillende kengetallen 

die bekomen worden via de melkproductieregistratie (MPR). De belangrijkste kengetallen die worden 

gebruikt voor de beoordeling zijn het bedrijfscelgetal, het percentage koeien met een verhoogd celgetal 

en het percentage koeien met een nieuw of bestaand verhoogd celgetal. Elk kengetal heeft een 

streefwaarde waar het liefst onder wordt gebleven en een maximaal toelaatbare waarde die niet 

overstreden mag worden. De waarden die vallen tussen de streefwaarde en maximale waarde geven 

mogelijk een probleem aan waar naar gekeken moet worden. Op het bezochte bedrijf wordt er sinds 
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december 2015 een 5 wekelijkse MPR controle uitgevoerd die  hieronder zal worden besproken. Omdat 

het om een bedrijf gaat met maar weinig koeien moet er bij elke statistiek rekening gehouden worden 

dat een uitschieter relatief veel invloed zal hebben op de uitkomst. 

1.6.1. Bedrijfscelgetal 

In grafiek 1 is te zien dat het bedrijfscelgetal al meer dan een jaar boven de streefwaarde zit van 200.000 

cellen/ml. Tevens zitten er enkele grote uitschieters bij in maart en april van het jaar 2016 en de laatste 

drie MPR metingen. Deze uitschieters liggen ver boven de aanbevolen streefwaarde. Een stijging van 

het celgetal kan komen door enkele koeien met zeer hoge aantal cellen in de melk of door een algemeen 

verhoogt celgetal bij veel koeien. Op de MPR uitslag van 2 januari 2017 is bijvoorbeeld te zien dat 55 

procent van de 29 koeien verhoogd zijn. Van deze verhoogde koeien hebben 6 koeien een celgetal van 

boven de twee miljoen. In dit voorbeeld is het een combinatie van teveel koeien met een verhoogd 

celgetal en enkele uitschieters die zorgen voor een zeer hoog tankmelkcelgetal. 
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Grafiek 1: Bedrijfscelgetal vanaf december 2015 tot heden. De rode lijn geeft de streefwaarde van 200.000 
cellen/ml aan. 
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Grafiek 2: Celgetal van de vaarzen per lactatiestadium. De rode lijn is de grenswaarde van 150.000 cellen/ml 
voor vaarzen. 
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Grafiek 3: Celgetal van de koeien per lactatiestadium. De rode lijn is de grenswaarde van 250.000 cellen/ml voor 
koeien. 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

C
EL

LE
N

/M
L 

(X
10

00
)

KOEIEN

Vroeg Midden Laat

12 
 



1.6.2. Celgetal vaarzen en koeien per lactatiestadium 

In de volgende grafieken wordt het celgetal weergegeven bij de vaarzen en de koeien per 

lactatiestadium (respectievelijk grafiek 2 en grafiek 3). De lactatie wordt verdeeld in drie stadia: vroeg, 

midden en laat in de lactatie. Bij de vaarzen is vooral op te merken dat de vaarzen in het vroege stadium 

van de lactatie al vaak verhoogd zijn. Dit geeft aan dat toch een aantal vaarzen vanaf of vlak na de 

partus al een mastitis hebben. Daarnaast zijn de andere stadia ook systematisch verhoogd wat mogelijk 

aangeeft dat er chronische gevallen zijn of dat ze later in de lactatie worden besmet.  

Bij de koeien valt met name op dat in de midden en late stadia het celgetal verhoogd is. De koeien 

krijgen dus tijdens de lactatie mastitis die begint in de midden of late lactatie. Ook bij de koeien zitten er 

behoorlijke hoge uitschieters bij tot 3 miljoen cellen/ml. 

1.6.3. Dieren met een verhoogd celgetal 

Het percentage dieren dat een verhoogd celgetal heeft op een bedrijf ligt liefst onder de 20 procent. Op 

dit bedrijf ligt het percentage constant  boven de 30 procent en stijgt eind 2016 en begin 2017 zelfs tot 

boven de 50 procent (grafiek 4). Er is dus een chronisch probleem met het aantal koeien dat een 

verhoogd celgetal heeft en dit valt mede te verklaren door de twee volgende parameters. 

Ten eerste is het percentage dieren met een nieuw verhoogd celgetal tijdens de lactatie in de meeste 

maanden boven de streefwaarde van 8%. In de herfst van 2016 ligt het percentage dieren met een 

nieuw verhoogd celgetal tijdens de lactatie wel onder de streefwaarde maar stijgt in november 2016 en 

de maanden erna tot maximaal 20%. Ten tweede overschrijdt ook het percentage dieren met een 

blijvend verhoogd celgetal in elke meting de grenswaarde van 15%. Een koe wordt als blijvend verhoogd 
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Grafiek 2: Percentage dieren met een verhoogd celgetal, percentage dieren met een nieuw verhoogd celgetal en 
percentage dieren met een blijvend verhoogd celgetal met de respectievelijke grenswaarden in dezelfde kleur. 
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aangeduid als deze minimaal 2 maal achtereenvolgens een verhoogd celgetal heeft. Dit zijn dieren die 

niet genezen omdat zij bijvoorbeeld niet goed behandeld worden of niet goed worden opgevolgd. 

Wanneer er veel nieuwe dieren bijkomen met een verhoogd celgetal en de koeien die de vorige keren 

verhoogd waren niet zijn genezen dan stijgt het percentage dieren dat (blijvend) verhoogd is in de kudde. 

 

1.6.4. Bacteriologisch onderzoek 

Na het eerste bezoek aan het bedrijf zijn er van enkele koeien melkstalen genomen voor bacteriologisch 

onderzoek (bijlage 1). Bij de meeste koeien kwamen daar minor pathogenen uit zoals Corynebacterium 

species en Bacillus species. Daarentegen kwam er bij vier dieren uit het onderzoek naar voren dat ze 

besmet waren met major pathogenen. Bij koe 208 zat naast de minor pathogenen op de drie andere 

kwartieren in een kwartier Streptococcus uberis. Bij koe 1408 werd op een kwartier Staphylococcus 

aureus vast gesteld. Bij twee andere koeien, 7061 en 304, werden gisten gevonden. Gisten worden 

voornamelijk in de uier gebracht door het niet steriel inbrengen van een uierpreparaat. De antibiotica 

heeft geen effect op de gisten en krijgen vrij spel door het afdoden van de bacteriën door de antibiotica. 

Er werd een tweede keer bacteriologisch onderzoek gedaan om enkele koeien opnieuw te testen en 

nieuwe gevallen te laten onderzoeken (bijlage 2). Koe 208 werd opnieuw getest en in hetzelfde kwartier 

waar de eerste keer Streptococcus uberis werd gevonden werd er nu Staphylococcus aureus 

vastgesteld. Bij koe 50 en 146 werd in dit geval Streptococcus uberis gevonden. 

Tijdens beide onderzoeken werd er geen antibiogram uitgevoerd om te kijken of er resistentie is onder 

kiemen 

1.7. Maagdarmparasieten 
De vaarzen en koeien kunnen gedurende de zomermaanden buiten lopen. Er wordt geen gebruik 

gemaakt van een goed ontwormingsprogramma en de dieren die voor het eerst buiten komen staan 

daardoor onder een zeer hoge infectiedruk. Na het eerste bezoek is er van vijf koeien bloed genomen 

voor pepsinogeen bepaling (bijlage 3). Hieruit kwamen geen afwijkende waarden uit maar preferentieel 

wordt pepsinogeen bepaald binnen 2 weken na het opstallen van de dieren. De schade aan de lebmaag 

kan na deze 2 weken al hersteld zijn ondanks dat ze een worminfectie hebben doorlopen. 

1.8. Rantsoen 
Tijdens het bezoek aan het bedrijf viel het op dat de pas gekalfde vaarzen zeer mager stonden. Het 

rantsoen van het jongvee was onvoldoende voor een goede groei in de eerste 10 levensmaanden. De 

voedingsadviseur was ook aanwezig tijdens het bezoek en heeft de veehouder geadviseerd om het 

jongvee onder de 10 maanden meer en langer krachvoer bij te geven. Vanaf 10 maanden is er een 

risico op vervetting en moet het aandeel krachtvoer worden afgebouwd. Voorheen gaf de veehouder 

geen mineralen bij aan de vaarzen ouder dan 10 maanden wat een risico is vanwege het ontbreken van 

krachtvoer in het rantsoen. Echter sinds het eerste voedingsadvies worden er wel mineralen bijgegeven. 

De vaarzen komen in de laatste vier weken van de dracht bij de droogstaande koeien te staan en krijgen 

daarmee hetzelfde rantsoen als deze koeien. Het droogstand rantsoen bestaat uit 15 kg mais, 5 kg 
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voordroog en 5 kg hooi. Twee weken voor het kalven wordt er langzaam tot 2 kg krachtvoer aan de 

dieren aangeboden. 

Bovendien was er op te merken dat er rond het melken weinig voeder werd aangeboden aan de dieren. 

Na het melken werd er door de veehouder voeder gegeven maar dat was eigenlijk te laat voor de meeste 

koeien die als eerste gemolken waren waardoor zij vaak al waren gaan liggen. Na het melken staat het 

slotgat van de spenen nog open en treden er gemakkelijk kiemen de uier in als de koe gaat liggen.  
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Grafiek 5: Bedrijfscelgetal inclusief de drie maanden na het bedrijfsbezoek. 

0

10

20

30

40

50

60

% verhoogd % nieuw % blijvend

Grafiek 6: Percentage dieren met een verhoogd celgetal, percentage dieren met een nieuw verhoogd celgetal en 
percentage dieren met een blijvend verhoogd celgetal inclusief de drie maanden na het bedrijfsbezoek. 
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BESPREKING 
Een te hoog tankmelkcelgetal was de reden van de veehouder om hulp te zoeken. Sinds begin 2016 is 

zijn celgetal in de tankmelk boven de streefwaarde van 200000 cellen/ml. Door slim in te spelen op hoe 

het tankcelgetalgemiddelde wordt berekend en het niet mee melken van de koeien met een zeer hoog 

celgetal kon de veehouder nog enkele maanden zijn premies behouden. De grens voor de premies ligt 

op 350.000 cellen/ml en wordt berekend aan de hand van het geometrisch gemiddelde van de laatste 

12 metingen. Boetes worden uitgedeeld als het geometrisch gemiddelde boven 400.000 cellen/ml stijgt. 

Tijdens het eerste bezoek aan het bedrijf zijn een aantal mogelijke oorzaken gevonden die de verhoging 

van het celgetal in de tank kunnen verklaren. 

1. Nieuwe infecties tijdens de lactatie 
Ten eerste viel in de MPR gegevens op dat er tijdens de lactatie veel nieuwe infecties ontstaan. Nieuwe 

infecties kunnen afkomstig zijn van zowel omgevings- en koegebonden kiemen. De melktechniek heeft 

een aanzienlijke invloed op het overbrengen van bacteriën en het is dus van essentieel belang dat het 

melken op een zeer propere manier gebeurt. De melktechniek die werd waargenomen op het bedrijf 

was goed te noemen. Zeker wanneer in acht wordt genomen dat het om een aanbindstal gaat met vijf 

melkstellen die de veehouder tussen koeien moet wisselen. De werkdruk voor de veehouder ligt 

zodoende zeer hoog. Er is geen mogelijkheid om binnen korte tijd de infrastructuur van de stal te 

veranderen en zal er dus gesleuteld moeten worden aan de andere aspecten van de melktechniek. 

Allereerst is de speentophygiëne zeer belangrijk. Wanneer de spenen niet voldoende proper worden 

gemaakt zullen achtergebleven bacteriën in buurt van het openstaande slotgat gebracht worden tijdens 

het melkproces. Derhalve is het uitermate belangrijk om voor elke koe een propere kuisdoek te 

gebruiken. Wanneer dit niet wordt toegepast kunnen bacteriën van de ene op de andere koe worden 

overgebracht. Van de doeken die de veehouder gebruikt zijn bacteriële swabs genomen (foto 3). Daaruit 

Foto 3: uitslag van bacteriële swab van de kuisdoeken na 24 uur incubatie. 
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bleek dat de doeken op een goede manier gewassen en 

gedroogd worden ondanks dat er gewassen werd op 60 

graden Celsius. Bij voorkeur wordt gewassen op een 

kookwas van 90 graden Celsius en worden de doeken 

achteraf goed gedroogd. Dit zorgt voor een minimale 

overleving van praktisch alle kiemen. Niettegenstaande dat 

de doeken proper waren hebben we de veehouder 

aangeraden om in plaats van herbruikbare stoffen doeken, 

papieren doeken te gaan gebruiken. Het is dan de 

bedoeling om per koe een nieuw stuk papier te gebruiken 

voor het proper maken van de spenen zodat het 

overbrengen van bacteriën tussen koeien wordt 

geminimaliseerd. Om nog een betere speenconditie en hygiëne te bekomen is er voorgesteld om de 

spenen voor het aanhangen van het melkstel voor te schuimen. Dit werd tot op heden nog niet gedaan 

op het bedrijf. Voorschuimen zorgt ervoor dat er meer vuiligheid en bacteriën loskomen bij het afdrogen 

en schoon maken van de spenen. Onderzoek heeft aangetoond dat voorschuimen in het bijzonder S. 

aureus en S. uberis afdood en de kans op een infectie verlaagd (Oliver et al., 1989). Daarnaast zorgt 

het er ook voor dat de spenen soepeler blijven. Vanwege de hoge werkdruk zag de veehouder dit als 

een stap teveel in het melkproces en daarom is er een stappenplan voorgelegd om deze handeling toch 

uit te voeren (figuur 1). Een nadeel  van een bindstal is dat na het melken de koeien vrij gemakkelijk 

gaan liggen. Zoals eerder aangehaald is dit nadelig voor de uiergezondheid vanwege het openstaan 

van het slotgat. De veehouder heeft inmiddels een koetrainer geplaatst om de koeien meer naar 

achteren te laten staan (foto 4). Zo valt de mest in het looppad en wanneer de koeien gaan liggen, ligt 

de uier niet meer in de mest. Bij een tweede bezoek aan het bedrijf was een duidelijke verbetering te 

zien op het vlak van hygiëne. Het overgrote deel van de koeien had een hygiënescore van 1 of 2, waar 

1. Spenen van de eerste koe 
voorstralen 

2. Spenen van dezelfde koe 
voorschuimen 

3. Spenen van de volgende 3 
koeien voorstralen en 
voorschuimen  

4. Terugkeren naar de eerste 
koe 

5. Spenen schoonmaken en 
droogwrijven met een 
propere doek  

6. Melkstel aanhangen 
7. Zelfde stappen uitvoeren bij 

de volgende 3 koeien 

Figuur 1: Stappenplan voor het toepassen 
van het voorschuimen in het melkproces. 

Foto 4: Verbeterde hygiëne na plaatsen koetrainers (2 foto’s links). Foto rechts: Illustratie  van de gebruikte. 
t i  
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het eerst 3 of 4 was (foto 4). In de literatuur is te vinden dat een uierhygiëne score van 3 of 4 anderhalf 

keer meer kans geeft op het vinden van major pathogenen in melkstalen dan een score van 1 of 2 

(Schreiner & Ruegg, 2003). Daarbij is het belangrijk dat er voldoende voeder voor de koeien ligt om te 

eten.  
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2. Jongvee-opfok 
Op de MPR was ook te zien dat teveel vaarzen met een verhoogd celgetal afkalven, dit wil zeggen met 

een celgetal hoger dan 150000 cellen/ml (De Vliegher et al., 2001). Daarna blijven deze vaarzen ook 

voor langere tijd verhoogd in celgetal. Bacteriologisch onderzoek wees uit dat sommige vaarzen 

geïnfecteerd zijn met S. aureus vlak na de partus. Over het algemeen was de opfok van het jongvee 

ondermaats op deze boerderij. Vanaf het moment dat de kalveren in groepshuisvesting worden 

gestoken zitten zij in een vuile omgeving. De boxen hebben geen ligplaatsen waar ze proper in kunnen 

liggen en staan daarom onder hoge infectiedruk. Dieren met een onhygiënisch uier rond de partus 

hebben een grotere kans om een subklinische mastitis te doen (Compton et al., 2007). Overige  maar 

niet te onderschatten nadelen van dit type box is de mindere groei en ontwikkeling en het vaker optreden 

van klauwproblemen. Spijtig genoeg is het niet mogelijk om de jongvee boxen aan te passen voor een 

betere hygiëne. Eventueel zouden de boxen vaker schoongemaakt worden.  

2.1. Lichaamsconditiescore 

De lichaamsconditiescore en de pensvulling van de vaarzen was tijdens het bezoek laag. Op foto 5 is 

te zien dat deze vaarzen een BCS van tussen de 1 en 2 hebben ongeveer twee maanden na het kalven. 

Op het moment van het bezoek stond een vaars op het moment van kalven met een zelfde 

lichaamsconditiescore als deze op foto 5.  

De lichaamsconditiescore is, naast 

het gewicht en de borstomtrek, een 

handig hulpmiddel om de opfok van 

het jongvee op te volgen (tabel 1). 

Jonge kalveren hebben doorgaans 

een magere conditie met een 

lichaamsconditiescore van 2 tot 2,5. 

Rond de tijd van inseminatie op 

omstreeks 15 maand leeftijd moet 

de score zijn opgelopen tot 

ongeveer 3 op 5. Wanneer de vaars 

moet kalven is een lichaamsconditiescore van 3,25 tot 3,75 ideaal (Heinrichs & Ishler, 1989). Ze hebben 

dan genoeg reserves om de negatieve energiebalans van de eerste weken lactatie te overbruggen, 

maar niet te vet om een ketonemie te doen. Bovendien hebben te vette vaarzen meer complicaties 

tijdens de partus.  

 

 

 

 

 

Tabel 1: Conditiescore voor groeiende vaarzen naar leeftijd in maanden 
(Heinrichs & Ishler, 1989). 
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2.2. Groei en gewicht 

Tevens waren de vaarzen gemiddeld gezien aan de kleine en lichte kant en zijn ze dus onvoldoende 

uitgegroeid op het moment van kalven. Optimaal zijn vaarzen op 95% van hun gewicht inclusief kalf op 

het moment van afkalven wat neerkomt op ongeveer 500 kg voor een gemiddelde Holstein-Friesian 

koe. De vaarzen hebben een afkalfleeftijd van 26 maanden hetgeen een iets te hoge leeftijd is en zijn 

dus niet te jong op het moment van afkalven. De groei moet gemiddeld voor de eerste 10 maanden rond 

de 800 gram per dag liggen. Van 10 maand tot rond de inseminatieleeftijd moet de dagelijkse groei in 

de ordegrootte van 700 gram liggen. Tijdens de dracht ligt de groeisnelheid ideaal op 650 gram per dag 

exclusief kalf. Dagelijkse groei heeft een belangrijke invloed op de lichaamsconditie op latere leeftijd 

(Abeni et al., 2000). 

Aangezien de meeste veehouders geen balans hebben om hun jongvee in harde cijfers op te volgen 

moet het gewicht vaak geschat worden. Een goede manier om het gewicht te schatten is de borstomtrek 

te meten juist achter de elleboog. Normaal wordt er naar gestreefd om het jongvee rond de 14 maand 

te insemineren op een gewicht van ongeveer 350 kilogram. Dit gewicht is gecorreleerd met een 

borstomtrek van om en nabij de 165 centimeter. Belangrijk is om niet blind te staren op enkel de leeftijd 

maar dat effectief wordt gemeten of de vaarzen groot en zwaar genoeg zijn om te geïnsemineerd te 

kunnen worden en zo niet te klein zijn tijdens het afkalven. 

 

 

foto 5: lichaamsconditiescore van twee pas gekalfde vaarzen links en recht een vaars met een zeer lage 
conditiescore. 
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2.3. Rantsoen 

Het rantsoen dat is voorgesteld voor het jongvee is al eerder besproken en is in theorie een goed 

rantsoen maar tijdens het bezoek is duidelijk geworden dat in de praktijk de dieren veel minder voeder 

opnemen dan zou moeten. De voedingsadviseur heeft de veehouder dus aangeraden strikter te zijn 

naar zijn rantsoen toe en de aanbevolen rantsoenen voor jongvee goed in de gaten te houden. De 

hierboven genoemde parameters, groei, gewicht en lichaamsconditiescore zijn sterk afhankelijk van de 

voederopname. Om voeder te kunnen opnemen is het belangrijk dat er in de eerste plaats genoeg 

voeder aanwezig is gedurende de dag om op te eten. Ten tweede moet het voeder ook vers, en bijgevolg 

smakelijk, zijn. Onderzoek naar lichaamsconditie verlies rond de partus suggereert een verhoogde kans 

op een stijging van het celgetal in de melk en klinische mastitis (Berry et al., 2007). Een te hoge of een 

te lage conditiescore is niet direct gerelateerd aan mastitis (Ruegg & Milton, 1995). 

Een goede start voor de opfok van jongvee begint bij het verstrekken van voldoende biest van hoge 

kwaliteit zo snel mogelijk na de geboorte voor een goede opname van antistoffen (Morin et al., 1997). 

Best wordt er binnen de 6 uur tot 4 liter biest gegeven waar de eerste 2 liter zeker voor de 3 uur wordt 

opgenomen. Na de opname van de biest de eerste dag moet een kalf minimaal 4 liter melk per dag 

aangeboden krijgen. Onderzoek heeft uitgewezen dat minimaal 10% van het lichaamsgewicht per dag 

gegeven moet worden maar dat kalfjes tot 30% kunnen opnemen wanneer ze melk ad libitum 

aangeboden krijgen (de Passillé et al., 2016). Op een week leeftijd mag krachtvoer worden aangeboden 

in de vorm van kalvervlokken. Krachtvoer stimuleert de ontwikkeling van de pens papillen doormiddel 

van de vluchtige vetzuren in de vlokken en zorgt mede voor extra energie opname. Voor de totale 

ontwikkeling van de pens is ook structuur nodig. De combinatie van krachtvoer en structuur zorgt voor 

een grotere dagelijkse groei (Coverdale et al., 2004). Vanaf 8 weken moet de melkgift worden 

afgebouwd naar 2 liter per dag. De kalveren mogen gespeend worden wanneer ze dagelijks ongeveer 

een kilo krachtvoer eten. Indien ze gespeend worden en nog te weinig krachtvoer opnemen kunnen ze 

terug vallen in gewicht wat tegenaangewezen is. Een belangrijk gegeven is dat er ten alle tijden vers 

water wordt aangeboden aan de dieren. 

Na het spenen moet het jongvee een gebalanceerde mix van kuilvoer, hooi en krachtvoer aangeboden 

krijgen. Tot aan 5 maanden is de pens nog niet genoeg ontwikkeld om veel ruwvoeder te verwerken en 

wordt er best nog jongveekrachtvoeder bijgegeven. Er mag tot 2,5 kg per dag worden verstrekt van het 

krachtvoer. Vanaf 5 maanden kan er langzaam meer ruwvoer worden gegeven onder de vorm van 

maiskuil en graskuil. Tegelijkertijd wordt het aandeel krachtvoer afgebouwd van maximaal 2,5 kilo op 5 

maand naar 0 kilo op 12 maand. Vanaf 10 maand is er risico op vervetting wat een negatieve invloed 

heeft op de vorming van uierweefsel en op de vruchtbaarheid (Capuco et al., 1995; Roberts et al., 2009). 

De vermindering van het krachtvoer en het verkleinen van het aandeel maiskuil moet voorkomen dat de 

vaarzen te vet staan op het moment van inseminatie. Door het verlies van het krachtvoer in het rantsoen 

is het mogelijk dat er mineralentekort is en dat mineralen worden gesupplementeerd. Een maand voor 

de partus moeten de drachtige vaarzen op een droogstandrantsoen worden gezet en twee weken voor 

de partus moet er krachtvoer worden bijgevoerd. Tijdens het weideseizoen is het belangrijk dat de 
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vaarzen genoeg energie binnen krijgen. Zo nodig moeten ze bijgevoerd worden met maiskuil, zeker 

wanneer het eiwitrijk gras betreft.  

Inmiddels geeft de veehouder de vaarzen extra krachtvoer bij om ze op het goede gewicht te krijgen 

wanneer ze moeten kalven. Bij het tweede bezoek had de veehouder de klacht dat zijn dieren het 

graskuil van vorig jaar niet graag eten. Hij heeft daarom een nieuwe kuil geopend en hoopt dat de dieren 

dit meer gaan eten.  

2.4. Vitaminen en mineralen 

Naast de energie en eiwitten die het jongvee nodig heeft om te groeien zijn vitaminen en mineralen ook 

zeer belangrijk voor een goede gezondheid. Deze onderdelen van de voeding kunnen, wanneer er 

tekorten van zijn, op hoofdzakelijk twee manieren invloed hebben op mastitis (Heinrichs et al., 2009). 

Ten eerste kan dat door de primaire defensie aan te tasten zoals een verzwakt epitheel en een 

gewijzigde keratineplug. Ten tweede door aantasting van immuun cellen zoals fagocyten. Deze cellen 

bewegen zich dan moeilijker naar geïnfecteerde plaatsen of kunnen minder goed hun werk doen. De 

dagelijkse behoeften zijn onderhevig aan verschillende parameters zoals leeftijd, dracht, productie en 

groeisnelheid. De behoeften voor groei zijn lager dan voor een optimaal werkend immuunsysteem en 

zal een ernstig tekort pas klinisch worden als het immuunsysteem al ernstig is gecomprimeerd.  

Een van de belangrijkste en eerst onderzochte micronutriënten is vitamine E samen met selenium (K L 

Smith et al., 1984). Deze componenten hebben een invloed op de capaciteit van de cellen om te 

fagocyteren en radicalen te produceren tijdens de oxidatieve burst. Toegevoegd aan een rantsoen waar 

ze deficiënt in waren zorgde ervoor dat er een verhoogde verdediging was tegen mastitis. In België is 

het gehalte van selenium in de grond laag en is het dus aangeraden om dit te supplementeren. Vitamine 

E daarentegen is rijkelijk aanwezig in planten en voeder maar neemt naarmate het voeder langer is 

opgeslagen af. Wanneer dieren enkel ingekuild voeder eten kunnen tekorten voorkomen en is het 

aangeraden om deze ook bij te geven in het rantsoen.  

Koper is een co-enzym die helpt in de absorptie en het transport van ijzer. Daarnaast is het ook een 

belangrijk onderdeel van superoxide dismutase, die instaat voor de bescherming van cellen tegen 

radicalen die ontstaan bij fagocytose. Deze twee eigenschappen zouden vooral een vermindering 

kunnen geven van coliforme infecties van de uier (Harmon, 1994). In hetzelfde artikel wordt gesproken 

over een bredere bescherming tegen intramammaire infecties maar later onderzoek gaf geen sluitende 

resultaten. 

Gezond epitheelweefsel is de eerstelijns defensie en vitamine A en zink zijn daar een essentieel 

onderdeel van. Vitamine A is tevens ook belangrijk voor mucosae. De precursor van vitamine A, 

betacaroteen is een belangrijke antioxidant die radicalen van de fagocytose reduceert (Sordillo et al., 

1997). Zowel vitamine A en betacaroteen zouden ook een stimulerend effect hebben op immuun cellen. 

Toevoegen van deze nutriënten is gelukkig vaak niet nodig. 

De veehouder gaf tot op een jaar geleden geen vitaminen en mineralen bij aan zijn opgroeiend vee. Er 

was dus een serieus risico op tekorten van een of meerdere van deze nutriënten bij zijn dieren. Omdat 
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veel van deze nutritionele factoren een invloed hebben op de immuun status van een dier zijn deze 

gevoeliger aan infectie. Bij ernstige tekorten kan het zelfs zo zijn dat ze een verminderde groei vertonen. 

Al met al is het een goede zaak dat deze dieren nu gesupplementeerd worden met de belangrijkste 

vitaminen en mineralen. 

2.5. Parasieten 

Als de dieren op de weide komen worden ze blootgesteld aan maagdarmparasieten. De belangrijkste 

zijn O. ostertagia en F. hepatica. Wanneer het jongvee niet goed wordt beschermd tegen deze 

parasieten kan dat een subklinische immuniteitsdaling en verminderde groei tot gevolg hebben 

(Delafosse, 2013; Loyacano et al., 2002). Voor jongvee is het belangrijk dat bij de opstal van de dieren 

na het eerste weideseizoen ze blootgesteld zijn aan parasieten. Via pepsinogeenbepaling in het serum 

van enkele dieren wordt nagegaan in welke mate zij zijn in contact gekomen met lebmaagparasiet O. 

ostertagia. Wanneer de waarde te laag is, is er onvoldoende contact geweest met de parasiet tijdens 

het weideseizoen en lopen de dieren het risico op onvolledige immuniteitsopbouw voor volgend seizoen. 

Een te korte blootstelling of een te agressieve preventieve behandeling kunnen aan de basis liggen. Het 

volgend jaar zullen er aanpassingen gemaakt moeten worden aan het controleprogramma. Als de 

waarde te hoog is wil dit zeggen dat het jongvee te sterk is blootgesteld tijdens het weideseizoen. Een 

opstalbehandeling zal dan zeker noodzakelijk zijn en tevens een herziening van het controleprogramma. 

Een te hoge blootstelling is het gevolg van een te lange weide periode of een slechte preventieve 

behandeling. In het geval van het bedrijf in dit onderzoek was de preventieve behandeling ontoereikend 

en zal het jongvee vermoedelijk last gehad hebben van de parasieten met een daling van de dagelijkse 

groei en de immuniteit tot gevolg.  

Er is voorgesteld om het ontwormingsprogramma voor het komende weideseizoen aan te passen met 

behulp van de bedrijfsdierenarts en het jongvee van het vorige weideseizoen zal nogmaals volledig 

ontwormt worden voor zij opnieuw de weide opgaan. Binnen twee weken na het op stal gaan zal op 

bloedserum een pepsinogeenbepaling worden gedaan om het ontwormingsprogramma te controleren 

en eventueel nog aanpassingen te maken voor het weideseizoen in 2018. Voor de infectie met Fasciola 

hepatica zal de tankmelk worden onderzocht op antistoffen. Mocht uit dit onderzoek voortkomen dat er 

weldegelijk een besmetting is met Fasciola dan zullen de vaarzen behandeld worden bij het op stal gaan 

in de herfst. 

Op de weide zijn ectoparasieten ook een belangrijke ziekteverwekker. Ze dienen voornamelijk als vector 

voor kiemen die mastitis kunnen veroorzaken. De bacteriën die vaak worden overgebracht zijn 

Trueperella pyogenes en Staphylococcus aureus. Voor S. aureus is vliegenbestrijding de enige 

maatregel die specifiek de verspreiding tegengaat. Omdat op het bedrijf bij de pas gekalfde vaarzen 

een aantal S. aureus mastitis gevallen zijn vastgesteld is het goed mogelijk dat deze besmet zijn op de 

weide. De vliegenbestrijding van het bedrijf is net zoals het ontwormingsprogramma niet optimaal en 

daar zal ook extra aandacht aan moeten besteed worden door de veehouder.  

  

24 
 



3. Staphylococcus aureus 
Staphylococcus aureus is een koegebonden kiem die universeel bij mens en dier voorkomt. De 

prevalentie van S. aureus als intramammaire infectie is in de meeste studies niet heel hoog maar 

wanneer ze aanwezig is kan het zeer moeilijk zijn om er van af te komen en onder controle te krijgen 

(De Vliegher et al., 2012). Bij jonge dieren met klinische mastitis is het een van de minst gevonden 

kiemen in de melk maar daarom mag deze niet onderschat worden (grafiek 7). De overdracht van S. 

aureus gebeurd voornamelijk tijdens het melkproces. Niet goed ontsmette handen of melkinstallaties 

zijn de meest voorkomende bron van transmissie. Toepassing van het 5- en later 10 punten plan heeft 

er voor gezorgd dat er in het algemeen minder infecties zijn dan vroeger. Wanneer het correct 

implementeren van de voorzorgsmaatregelen niet geheel lukt dan kunnen infectie met S. aureus en 

andere kiemen weer opduiken.  

Op het bedrijf kalven veel vaarzen af met een verhoogd celgetal waarvan enkele geïnfecteerd waren 

met S. aureus. Deze dieren zijn, wanneer zij gemolken worden, een groot risico voor de kudde omdat 

zij een bron van infectie zijn tijdens het melken (Roberson et al., 1994). Niet alle infecties zijn klinisch 

en worden dus niet meteen opgemerkt door de veehouder wat de kans op verspreiding vergroot. De 

bronnen van intramammaire infecties van S. aureus bij prepartus vaarzen zijn voornamelijk melk en de 

huid van en rond de uier (Roberson et al., 1998). Daarnaast is de aanwezigheid van S. aureus op de 

speenhuid een predisponerende factor voor mammaire infectie. Als kalveren mastitis melk wordt 

gevoerd van S. aureus geïnfecteerde koeien is het mogelijk dat de kiem terecht komt in de muil. Als de 

Grafiek 7: Proportionele verdeling van geïsoleerde kiemen uit geïnfecteerde kwartieren (McDougall et al., 2007b). 
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kalveren aan elkaars spenen zuigen na het voederen zou het mogelijk kunnen zijn dat de speen- en 

uierhuid in een vroeg stadium al wordt gekoloniseerd. Wanneer er een goede scheiding is van de oudere 

koeien en het jongvee dan is de kans op spreiding een stuk kleiner (Sears & McCarthy, 2003). Het 

scheiden van de dieren is belangrijk indien er getracht wordt om S. aureus op een bedrijf te elimineren. 

Naast het scheiden is het opsporen van geïnfecteerde koeien in lactatie en de droogstand essentieel. 

Deze dieren moeten behandeld worden of, als de behandeling niet aanslaat, opgeruimd worden. 

Aankoop van dieren die geïnfecteerd zijn met S. aureus en mensen die op het bedrijf werken of komen 

zijn de belangrijkste nieuwe bron van besmetting. Aangekochte dieren moeten apart worden gehouden 

en bacteriologische getest worden. 

3.1. Dier- en pathogeenfactoren 

De kans op het slagen van een behandeling van Staphylococcus aureus is zeer variabel en afhankelijk 

van zowel koe, kwartier en pathogeen factoren (tabel 2). Een hogere pariteit geeft een lagere 

slagingskans voor een behandeling dan een eerste kalf koe. Een hoger celgetal geeft eveneens een 

lagere kans van slagen (Owens et al., 1988, 2001). Een hoger aantal kiemen gevonden in de stalen 

geeft ook geen goed vooruitzicht op genezing (Sol et al., 1994, 1997). De voorste kwartieren hebben 

meer kans op genezing dan achterste kwartieren en als er meer kwartieren zijn aangetast is de 

slagingskans lager op koe- en kwartierniveau. Wanneer er meerdere kwartieren zijn geïnfecteerd en 

deze niet allemaal genezen zijn er een groot risico van herbesmetting van de genezen kwartieren door 

de niet genezen kwartieren (Zadoks et al., 2001). Kwartieren die al langere tijd zijn geïnfecteerd, zijn 

moeilijker te genezen dan kwartieren die recent aangetast zijn (Boddie & Nickerson, 1997).  

Staphylococcus aureus is een bacterie soort die zeer veel stammen heeft met verschillende 

virulentiepatronen en pathogeniteit. Meestal leven deze stammen naast elkaar en is er een prominente 

stam die zorgt voor de problemen (Zadoks et al., 2000). Factoren die er voor zorgen dat bepaalde 

stammen meer pathogeen zijn dan andere zijn bijvoorbeeld vorming van biofilms, beter verweer bieden 

Tabel 2: Koe-, pathogeen- en behandelingsfactoren die invloed hebben op de behandeling in verschillende studies (Barkema 
et al., 2006). 
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tegen neutrofielen of intracellulair kunnen leven. Vorming van een biofilm beschermd de kiem tegen de 

afweerreactie van het dier en eventuele antibacteriële middelen omdat de kiem zich verstopt. Het 

intracellulair kunnen gaan van S. aureus beschermt ook tegen de immuunreactie en geneesmiddelen 

net zoals het vormen van een biofilm. Weerstand bieden aan fagocytose door neutrofielen beschermt 

de bacterie zelfs als deze zich niet verstopt op de hierboven beschreven manieren. Evenzo reageren 

stammen anders op antibiotica. Antibiotica die moeilijk intracellulair gaan zullen moeite hebben om een 

stam af te doden die zich in een cel heeft geïnfiltreerd.  

Uiteraard is er ook antibiotica resistentie bij S. aureus en dit kan eveneens een reden zijn dat een 

behandeling niet aanslaat. Resistentie tegen penicilline komt het meest voor en varieert van 30 en 70 

procent tussen verschillende landen (De Oliveira et al., 2000). Resistentie tegen macroliden en 

lincosamiden is veel lager. Voor macroliden ligt het resistentie niveau rond de 15 procent. Resistentie 

tegen penicillines is een groot probleem omdat andere klassen van antibiotica een lagere 

genezingskans hebben als de stam penicillineresistent is. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het 

samen zitten van verschillende virulentiegenen en resistentie genen op dezelfde pathogeniteitseilanden 

(Barkema et al., 2006). 

Van stalen die op het bedrijf zijn genomen zijn tot op heden nog geen antibiogrammen gemaakt. Over 

resistentie op het bedrijf is dus helaas niks bekend. 

3.2. Behandeling 

Omdat de behandeling van S. aureus een moeilijke zaak is, is het verstandig om een inschatting te 

maken of een behandeling wel de beste keuze is. Bij de inschatting wordt er rekening gehouden met de 

verschillende parameters zoals hiervoor beschreven op dierniveau. Een oudere koe met een hoog 

celgetal een geïnfecteerd achter kwartier heeft een lagere kans op genezing dan een vaars met een 

laag celgetal en een voorkwartier die is aangetast door S. aureus (Sol et al., 2000). Bij een lage kans 

op genezing is het aangewezen om het dier op te ruimen. De behandeling moet, wanneer er wordt 

gekozen voor behandeling, liefst zo snel mogelijk ingezet worden om de kiem zo weinig mogelijk tijd te 

geven zich goed te nestelen in het uierweefsel. De keuze van antibiotica wordt best gemaakt nadat de 

resultaten van een antibiogram bekend zijn. Bij een subklinische mastitis is dit zeker aan te raden omdat 

hier nog tijd voor is. Als de infectie al klinisch is dan kan er gebruikt worden gemaakt van vorige 

sensitiviteitstesten op het bedrijf. Voor de behandeling van mastitis veroorzaakt door S. aureus zijn de 

aangewezen antibiotica die met een overwegend gram positief spectrum. Voor intramammair gebruik 

zijn dit penicillines, cefalosporines en licosamiden. De parenterale producten hebben als actieve stoffen 

penethamaat, trimethoprim sulfonamiden of tylosine. Deze producten gaan in een voldoende hoge 

concentratie naar de uier door hun basische karakter. Het is aangewezen om het AMCRA te volgen en 

eerste keus antibiotica te gebruiken behalve wanneer met een antibiogram is aangetoond dat de kiem 

hier niet meer gevoelig voor is.  

Wanneer het mogelijk is om het dier droog te zetten en in deze tijd te behandelen is dat aangewezen. 

Behandeling van S. aureus in de droogstand geeft betere resultaten en er hoeft geen rekening 
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gehouden te worden met de wachttijd van de geneesmiddelen als dit ruim voor de partus gebeurd. 

Tijdens de droogstand is het ook mogelijk om langer te behandelen wat de kans op genezing vergroot.  

De behandeling van vaarzen vlak voor de partus die geïnfecteerd zijn met S. aureus geeft over het 

algemeen goede resultaten in verschillende studies (De Oliveira et al., 2000; Nickerson et al., 1995; 

Owens et al., 2001). Uit deze studies bleek dat veel meer vaarzen mastitis vertoonde dan werd 

aangenomen. Hoewel S. aureus minder voor komt dan CNS is het vaak wel de meest voorkomende 

major pathogeen. Vaarzen behandelen in de droogstand vlak voor de partus kan dus voordelig zijn om 

mastitis in de lactatie te voorkomen. Er moet wel rekening worden met de wachttijd van de antibiotica 

bij het behandelen vlak voor de partus. Mocht de partus vroeger vallen dan verwacht is de melk niet 

bruikbaar voor menselijke consumptie (Oliver et al., 1992). 

Aan de veehouder is een behandelplan voorgesteld op basis van de hoe erg de mastitis is. Voor milde 

ontstekingen is het voldoende om enkel intramammair te behandelen tot dat de symptomen volledig zijn 

verdwenen. Er kan bijvoorbeeld behandeld worden met een overwegend Gram-positief spectrum 

antibiotica zoals cloxacilline of cefalosporines. Bij meer ernstige ontstekingen is het aangeraden om een 

meer breedspectrum en gecombineerd antibiotica te verkiezen en daarnaast ook systemisch enkel 

dagen te behandelen. Bij zeer ernstige klinische gevallen is het beter om de dierenarts ook te laten 

langskomen om de dieren extra te ondersteunen met ontstekingsremmers en een eventuele 

vochttherapie. Bij het inbrengen van een intramammair antibiotica is het zeer belangrijk dat dit op een 

zo steriel mogelijke manier gedaan wordt. Dit om te voorkomen dat er schimmels en gisten mee 

ingebracht worden die vervolgens vrij spel krijgen in het uierweefsel als de antibiotica de kiem heeft 

verwijderd. De veehouder behandelde dieren vaak te laat of niet lang genoeg maar na het bezoek is hij 

op dit vlak zeer verbeterd. Bij het tweede bezoek gaf de veehouder aan dat er minder klinische mastitis 

gevallen waren sinds de verandering van behandelmethode. De verbetering die de veehouder ziet op 

het bedrijf zijn ook terug te zien in de bedrijfsresultaten. 

3.3. Preventie 

Preventie tegen S. aureus is mogelijk op meerdere vlakken maar de belangrijkste is misschien wel het 

isoleren van geïnfecteerde dieren. De dieren die een gevaar zijn voor de rest van de kudde worden het 

best als laatste of met een apart melkstel gemolken. Dit voorkomt de verspreiding naar de gezonde 

dieren. Dit is zeker belangrijk bij S. aureus omdat besmetting tijdens het melken de grootste invloed 

heeft op verspreiding. Om een goed overzicht te houden van welke dieren besmet zijn kan het 

verstandig zijn om de dieren te merken of als dit mogelijk is apart van de groep te houden.  

Tijdens het melken van geïnfecteerde koeien moet worden gewerkt met handschoenen of de handen 

moeten gewassen worden na het melken met desinfecteerde zeep om verspreiding tijdens de volgende 

melkbeurt te voorkomen. De melkinstallatie, melkstellen en tepelvoeringen moeten in goede conditie 

zijn om beschadiging aan de speen te voorkomen en proper zijn om verspreiding en kolonisatie te 

vermijden. Een tijdige afname van het melkstel of een automatisch afname systeem voorkomt blind 

melken. Een te hoog vacuüm of een verkeerd afgestelde pulsatie zijn eveneens oorzaken van 

beschadiging van de spenen. Tepelvoeringen moeten op regelmatige basis vervangen worden om 
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slijtage en uitdroging te voorkomen. In de versleten voeringen kunnen kleine scheurtjes en 

onregelmatigheden ontstaan waar bacteriën zich in kunnen vermenigvuldigen en een bron van infectie 

vormen en schade aan de speentop kunnen veroorzaken (Dufour et al., 2012). Beschadigde 

speentoppen zijn gevoeliger aan het binnendringen van bacteriën. De tepelvoeringen op het bedrijf 

worden om de 10 maanden vervangen wat neerkomt op ongeveer 3600 melkbeurten per tepelvoering. 

De rubberen voeringen die gebruikt worden moeten om de 2500 melkbeurten vervangen worden. De 

voeringen worden dus te lang gebruikt wat de kans vergroot op scheuren.  

Bij behandelde dieren of aangekochte dieren is het aangeraden om een melkstaal bacteriologisch te 

laten onderzoeken om zeker te zijn dat ze geen mastitis hebben. Dieren die al eens een S. aureus 

infectie hebben ondergaan moeten in de gaten worden gehouden aangezien deze dieren relatief meer 

kans hebben om nog eens een infectie door te maken. Ruim dieren op als deze meer dan drie keer 

verhoogd zijn in celgetal, zeker als ze ook andere problemen hebben. Deze dieren hebben nog weinig 

kans op volledige genezing of als ze toch genezen hebben ze meer kans om terug mastitis te krijgen. 

Hoewel het vaak lastig is om de veehouder er van te overtuigen om dieren weg te doen is dit een zeer 

belangrijke stap om verspreiding naar andere dieren te voorkomen. Economisch gezien is dit vaak ook 

de meest logische stap.  

Vliegen verspreiden bacteriën van koe naar koe. Stekende vliegen traumatiseren daarnaast de speen 

en dit is een gemakkelijke toegangspoort voor kwaadwillende kiemen zoals S. aureus. Een adequate 

bestrijding van insecten is dus essentieel om het aantal gevallen van mastitis naar beneden te krijgen. 

Enkel het doden of afweren van vliegen is niet genoeg om verspreiding te voorkomen. Plekken waar 

vliegen zich voortplanten en larven opgroeien moeten vermeden en verwijderd worden. Voorbeelden 

hiervan zijn oude mest, rottend voeder, vuile boxen en stallen.  
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CONCLUSIE 
Het jongvee op een melkveebedrijf is de toekomst van elk melkveebedrijf. Deze dieren zullen op termijn 

de vorige generatie koeien waaruit zij zijn voortgekomen vervangen. Zoals in elk bedrijf moet er, om 

rendabel te blijven, geïnvesteerd worden in de voortuitgang. Volgende generaties moeten beter 

presteren dan de generaties daarvoor. Investeren in jongvee is dus cruciaal voor een melkveebedrijf 

om te kunnen overleven. Deze investering is meer dan enkel in de vorm van geld. Aandacht, zorg voor 

de dieren en attentie voor details zijn minstens en zo niet belangrijker.  

Voordat er oplossingen aan een veehouder worden voorgesteld is het belangrijk dat de problemen 

begrepen worden en worden uitgelegd aan de hand van de bedrijfsresultaten. Pas dan zal de veehouder 

gemotiveerd zijn om daadwerkelijk actie te ondernemen. Om de problemen te verhelpen is de motivatie 

en inzet van de veehouder van doorslaggevend belang want de geboden oplossingen zijn geen 

magische trucs die de problemen doen verdampen. Door de achterhand en de uier te scoren krijgt de 

veehouder een duidelijk beeld van de hygiëne op zijn bedrijf. De veehouder werd hierdoor gemotiveerd 

om een oplossing te vinden die binnen zijn infrastructuur mogelijk was. Namelijk in de vorm van de 

geplaatste koetrainers. Bij het tweede bezoek was de score aanzienlijk verbeterd en in de 

uiergezondheidsresultaten was ook een duidelijk vermindering te zien van het bedrijfscelgetal en nieuwe 

dieren met een verhoogd celgetal. Door de veehouder te laten inzien dat het behandelplan niet 

doeltreffend was omdat er veel chronisch verhoogde dieren op het bedrijf waren, is het behandelplan 

en plan van aanpak van dieren met een verhoogd celgetal aangepast en dat heeft zijn vruchten 

afgeworpen. Tegenwoordig is het percentage dieren met een blijvend verhoogd celgetal drastisch 

gedaald. Bacteriologisch onderzoek op melkstalen van chronische koeien is eveneens een goede 

manier om een probleem aan te tonen en op te volgen. Behandelingen zullen beter aanslaan en 

doeltreffender zijn en geven tevens verbeteringen van de uiergezondheid die terug te zien zijn in de 

bedrijfsresultaten. De rantsoen aanpassingen en de parasieten bestrijding voor de problemen bij de 

jongvee-opfok zijn adviezen die pas op langere termijn zichtbaar zijn. Ook hier is het belangrijk dat de 

veehouder het probleem onderkent maar kan het moeilijk zijn om de motivatie te behouden als er niet 

direct resultaten zichtbaar zijn.  

De doelstelling van dit onderzoek was om de effecten van een bedrijfsbezoek en de gegeven adviezen 

te beoordelen. Duidelijk is geworden dat de presentatie en communicatie van een probleem en de 

bijbehorende oplossing cruciaal is om de veehouder tot actie te beroeren.  
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BIJLAGEN 

Bijlage 1 
 

Datum Koe nummer LV LA RA RV 
09-01-2017 9567 Negatief 

10 

Staph. Spp. 

112 

Negatief 

32 

E.coli 

- 

09-01-2017 1403 Negatief 

186 

Negatief 

112 

Polybacterieel 

10 

Negatief 

10 

09-01-2017 1406 Staph. Spp. 

710 

Polybacterieel 

581 

Negatief 

19 

Negatief 

10 

09-01-2017 1408 S. aureus 

1778 

Bacillus spp. 

Strep. Dys. 

1482 

Negatief 

264 

Negatief 

43 

09-01-2017 7061 Gisten 

1222 

Polybacterieel 

23 

Bacillus spp. 

2721 

Negatief 

10 

09-01-2017 340 Negatief 

12 

Negatief 

806 

- Negatief 

10 

09-01-2017 31 Staph. Spp. 

68 

C. bovis 

122 

Negatief 

14 

Negatief 

26 

09-01-2017 204 C. bovis 

194 

C. bovis 

122 

Negatief 

14 

Polybacterieel 

108 

09-01-2017 208 C. bovis 

391 

C. bovis 

564 

Strep. Uberis 

5277 

Staph. Spp. 

- 

09-01-2017 304 Gisten 

1268 

Polybacterieel 

18 

Polybacterieel 

196 

Polybacterieel 

2053 
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