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Abstract 

Melkveebedrijven met diepstrooiselboxen kunnen verschillende strooisels gebruiken, 

waaronder de dikke fractie van vers gescheiden koeienmest, stro(/kalk/water) en 

zaagsel(/kalk). Omdat er onzekerheid bestaat over het effect van het gebruik van gescheiden 

mest op de melkkwaliteit en dus ook de voedselveiligheid is het gebruik ervan in principe 

verboden door het FAVV. In dit onderzoek wordt nagegaan of het type strooisel een invloed 

heeft op de melkkwaliteit en uiergezondheid. Hiervoor werd een longitudinale veldstudie 

opgestart waarbij melkveehouders in Vlaanderen intensief opgevolgd werden. Dit gebeurde 

aan de hand van meerdere bedrijfsbezoeken en bijkomende analyses van de tankmelk, 

klinische mastitisstalen en de gescheiden mest. De bedrijven werden ingedeeld in 3 

groepen, gescheiden mest (GM), stro en zaagsel (overige) bedrijven. Uit het onderzoek blijkt 

dat GM bedrijven een significant betere hygiëne hebben dan de overige bedrijven (p < 0,001) 

en dat de overige bedrijven significant minder huidletsels hebben (p < 0,001). Op het gebied 

van melkkwaliteit werden geen significant verschillen gevonden tussen GM en O bedrijven. 

Tankmelkcelgetal (p = 0,724), -coligetal (p = 0,338) en -kiemgetal (p = 0,775) zijn niet 

significant verschillend tussen de GM en O bedrijven. Op het gebied van uiergezondheid 

werden geen significant verschillen gevonden tussen GM en O bedrijven. Het % koeien met 

een verhoogd celgetal (p = 0,067), % koeien met nieuw verhoogd celgetal (p = 0,306) en het 

% KM koeien (p = 0,406) zijn niet significant verschillend tussen GM bedrijven en overige 

bedrijven. Er is geen duidelijke interactie gevonden tussen het gebruik van GM en een 

verminderde uiergezondheid en een slechtere melkkwaliteit. 

Melkveebedrijven - Diepstrooiselboxen – Gescheiden mest – Uiergezondheid – Melkkwaliteit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Dairy farms with deep litter cubicles can use different bedding types, like separated manure 

solids, straw (/lime/water) and sawdust (/lime). Because there is uncertainty about the effect 

of separated manure solids on milk quality and therefore also on food safety, the use of it is 

not officially allowed by the FASFC. The aim of this study was to investigate whether the type 

of bedding has an influence on the milk quality and udder health. Therefore, a longitudinal 

field study was started in which dairy farmers in Flanders were closely monitored. Several 

company visits and additional analyzes of the tank milk, clinical mastitis samples and the 

separated manure solids were included in this study. The farms were divided into 3 groups, 

separate manure solids (GM), straw and sawdust (other) companies. The results indicated 

that GM companies have significantly better hygiene than the other companies (p < 0,001) 

and that the other companies have significantly fewer skin lesions (p < 0,001). Concerning 

milk quality, no significant differences were found between GM and O companies. Bulk tank 

milk somatic cell count (p = 0,724), coliform bacteria count (p = 0,388) and total bacteria 

count (p = 0,775) are not significantly different between the GM and O farms. Concerning 

udder health, no significant differences were found between GM and O companies. The % 

cows with an increased cell count (p = 0,067), % cows with a new increased cell count (p = 

0,306) and the % KM cows (p = 0,406) are not significantly different between GM farms and 

other farms. No clear interaction was found between the use of separated manure solids and 

a reduction of the udder health and milk quality. 

Dairy farms - Deep litter – Separated manure solids – Udder health – Milk quality 
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Lijst met afkortingen 

DM Droge stof gehalte (dry matter) 

SCC Somatisch celgetal (somatic cel count) 

PMN Polymorfonucleaire cellen (polymorfonuclear cells) 

IMI Intramammaire infectie (intramammary infection) 

SKM Subklinische mastitis (subclinical mastitis) 

KM Klinische mastitis (clinical mastitis) 

ROS Reactieve zuurstofverbindingen (reactive oxygen species) 

CNS Coagulase-negatieve stafylokokken 

LT Laag tankcelgetal 

GT Gemiddeld tankcelgetal 

HT Hoog tankcelgetal 

IB Diepstrooiselbox met anorganisch materiaal (zand) (inorganic bedding) 

OB Diepstrooiselbox met organisch materiaal (zaagsel) (organic bedding) 

MB Diepstrooiselbox met op mest gebaseerde producten (manure bedding) 

RHA Rollend jaargemiddelde (rolling herd average) 

NES Diepstrooiselbox met zand (deep-bedded new sand) 

RS Diepstrooiselbox met gerecycleerd zand (deep-bedded recycled sand) 

DBMS Diepstrooiselbox met gescheiden mest (deep-bedded manure solids) 

SBMS Ligbox met matras en gescheiden mest (shallow-bedded manure solids) 

IRM Incidentie van mastitis gevallen (incidence rate of mastitis) 

QDAR Aantal dagen dat een kwartier risico loopt door blootstelling aan 

huisvesting (quarter days at risk) 

PRSWAB Swab van de spenen voor het reinigen (pre swab) 

POSWAB Swab van de spenen na het reinigen (post swab) 

GNB Gramnegatieve bacteriën 

RED Reductie van bacteriën op de spenen 

A Alle bedrijven 

GM Gescheiden mest bedrijven 

S Stro bedrijven 

Z Zaagsel bedrijven 

K Koegebonden pathogenen 

O Omgevingsgebonden pathogenen 

G Gemengde oorsprong van pathogenen 
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Inleiding 

Melkveebedrijven kunnen op verschillende wijzen hun dieren huisvesten. Een mogelijke 

wijze is het gebruik van diepstrooiselboxen. Mede door de stijgende trend om de koeien het 

jaar rond op stal te houden (Reijs et al. 2013), opteren moderne melkveebedrijven vaak voor 

een vrije loopstal in combinatie met ligboxen met een matras of diepstrooiselboxen. Het 

belangrijkste voordeel van deze boxen in vergelijking met gewone ligboxen met een matras, 

is een verbeterd comfort voor de koeien (Tucker et al. 2003). De drie voornaamste strooisels 

die gebruikt worden in deze diepstrooiselboxen zijn de dikke fractie van vers gescheiden 

koeienmest, stro(/kalk/water) en zaagsel(/kalk). 

De kwaliteit van melk is voor een deel gelinkt met de uiergezondheid en met (sub)klinische 

mastitis. Mastitisveroorzakers zijn pathogene bacteriën die koe- of omgevingsgebonden 

kunnen zijn. Strooisel vormt een belangrijke bron voor eventuele overdracht van 

omgevingsbacteriën (Tucker en Weary 2004; Cook et al. 2005; Hogan en Smith 2012). De 

focus van deze thesis ligt op het gebruik van gescheiden mest als strooisel. Omwille er 

onzekerheid bestaat over het effect op de melkkwaliteit en dus ook de voedselveiligheid is 

het gebruik ervan in principe verboden door het FAVV (Vannecke, 2018 – persoonlijke 

communicatie). 

In deze thesis wordt via een literatuurstudie de huisvesting van melkvee, de melkkwaliteit en 

de uiergezondheid besproken. Invloeden op het ontstaan van mastitis worden uitgebreid 

besproken. Daarnaast werden 32 melkveebedrijven intensief opgevolgd gedurende de 

periode oktober 2017 - april 2018 voor eigen onderzoek. Aan de hand van de verkregen 

resultaten werd onderzocht of het type strooisel een invloed heeft op de melkkwaliteit en 

uiergezondheid. 
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Literatuurstudie 

1. Huisvesting melkvee 

Het ideale melkveebedrijf heeft een gezonde veestapel die optimaal kan produceren en 

reproduceren. Hierbij speelt huisvesting een zeer belangrijke rol, dit zowel op het gebied van 

gezondheid als welzijn (Declerck et al. 2012). Huisvesting is een ruim begrip. Er zijn 

meerdere factoren die bijdragen tot een succesvol huisvestingssysteem, zoals de 

beschikbare ruimte, de stalinrichting en –indeling en het toegepast management (Vasseur et 

al. 2015). De wijze van huisvesting kan in de eerste plaats opgedeeld worden op basis van 

het al dan niet toepassen van weidegang. Op de tweede plaats kan men huisvesting verder 

indelen op basis van het type ligbed. Hierbij zijn de meest gangbare toepassingen een 

bindstal, een potstal, een individuele ligbox met matras en een individuele ligbox met 

diepstrooisel. 

1.1. Weidegang 

In 2006 lieten de Nederlandse melkveehouders 86 % van hun koeien op de weide. Bij de 

Vlaamse melkveehouders was dit 94 % (van Zessen 2006). In 2008 had 79 % van de 

melkkoeien in Nederland weidegang, in 2009 was dit gedaald naar 76 % (Leenstra et al. 

2011). Reijs et al. (2013) stelden vast dat het percentage koeien die het jaar rond op stal 

staan, sinds 1992 gestegen is van < 10 % naar bijna 30 %. De voornaamste redenen om de 

dieren het jaar rond op stal te houden zijn een gelijkmatige rantsoensamenstelling het jaar 

rond, de mogelijkheid om meer dieren aan te houden, een tekort aan nabij gelegen weiland 

en een toename in het melken met een robot (Arnott et al. 2017). Er is dus sprake van een 

dalende trend in weidegang. Deze daling gaat hand in hand met een intensivering van de 

melkveehouderij, een dalende trend in het aantal melkveebedrijven in de meeste Europese 

landen en de Verenigde Staten met als gevolg een gemiddeld grotere melkveestapel per 

bedrijf (Barkema et al. 2015). De laatste jaren wordt het toepassen van weidegang 

gestimuleerd om het imago van de melkveehouderij te verbeteren. Op vraag van de 

consument wordt er melk te koop aangeboden die exclusief afkomstig is van koeien met 

weidegang. Deze melk is te herkennen aan het weidemelklogo. Om dit te stimuleren, geven 

veel zuivelfabrieken een premie voor weidemelk (Supré, 2018 - persoonlijke communicatie). 

Men definieert weidemelk als melk afkomstig van bedrijven waar de koeien van het voorjaar 

tot in het najaar in de wei lopen. Dit ten minste 120 dagen per jaar, minimaal 6 uur per dag 

(Blokland et al. 2017). 

 

Hoogproductief melkvee heeft een gemiddelde ligtijd van 10 à 14 uur per dag (Von 

Keyserlingk et al. 2012; Fregonesi et al. 2007). Wanneer de duur en de frequentie van het 

liggen daalt, kan dit een negatieve impact hebben op het welzijn (Wechsler et al. 2000). 

Deze reductie kan zich voordoen bij weidegang, wanneer de bodem zeer nat en modderig is 

(Chen et al. 2017). Wanneer koeien het jaar rond op stal staan, is het belang van een 

degelijke huisvesting des te groter. Wanneer de voorziene ligplaatsen onvoldoende geschikt 

zijn, ziet men een toename in het aantal koeien die het gangpad als ligplaats gebruikt 

(Manninen et al. 2002). Ook een te hoge bezettingsgraad (> 100 %) en dus een tekort aan 

ligplaatsen is nefast. Men vond een positieve relatie tussen het aantal ligplaatsen per koe en 
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de gemiddelde melkproductie (Bach et al. 2008). De prevalentie van kreupelheid ligt 

significant hoger bij koeien zonder weidegang (Olmos et al. 2009; Somers et al. 2005; 

Haskell et al. 2006). Hierbij speelt het verschil in hardheid van de ondergrond een rol 

(Charlton en Rutter 2017). Een gereduceerde weidegang wordt beschouwd als een 

risicofactor voor toenemende incidentie van kreupelheid (Chapinal et al. 2013; Haskell et al. 

2006; Barker et al. 2010; De Vries et al. 2015). Opvallend is dat een verminderde prevalentie 

van kreupelheid bij bedrijven die weidegang toepassen waargenomen werd door Haskell et 

al. (2006) en De Vries et al. (2015) tijdens de wintermaanden op het moment dat de koeien 

terug binnen verbleven. Dit wijst er volgens de auteurs op dat weidegang een lang termijn 

effect kan hebben op de prevalentie van kreupelheid. 

 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het aantal koeien met mastitis lager ligt wanneer 

men weidegang toepast (Goldberg et al. 1992; Washburn et al. 2002; White et al. 2002; 

Barkema et al. 1999). Weidegang zorgt voor een minder intensief contact met 

omgevingspathogenen (Arnott et al. 2017). Een bepalende factor hierbij is de hygiëne van de 

uiers en poten van de koe. Nielsen et al. (2011) vonden dat weidegang een verhoogd risico 

gaf voor bevuiling, wat door de bevindingen van Ellis et al. (2007) wordt tegengesproken. 

Zowel bedrijven die weidegang toepassen, als bedrijven die de koeien op stal houden 

kunnen al dan niet propere koeien hebben. Alles hangt af van de individuele bedrijfssituatie 

(Arnott et al. 2017).  

 

1.2. Bindstal 

Het gebruik van bindstallen wordt in Vlaanderen op 13,5 % van de melkveebedrijven nog 

toegepast (MCC-Vlaanderen 2014). Deze manier van huisvesten wordt in vraag gesteld 

omdat het comfort en welzijn van de dieren negatief beïnvloed wordt door dit type 

huisvesting. Omwille van het dierwelzijn hebben zuivelondernemingen in Nederland al 

besloten om het gebruik van bindstallen uit te faseren. Melkveehouders met dit type stal 

mogen vanaf 1 januari 2018 niet meer uitbreiden of nieuwbouwen, zo stelt de Nederlandse 

Zuivel Organisatie (NZO) (van Zandwijk 2017). Bouffard, de Passille, et al. (2017) stelden 

vast dat bij de huisvesting van koeien in bindstallen, de meeste bedrijven niet voldeden aan 

de aanbevolen standaardafmetingen. De prevalentie van laesies (nek: 33 %, hakken: 58 %, 

carpus: 44 %) en kreupelheid was hoog (25 %). De bevuilingsgraad was laag (uiers en 

poten: 4 %, flank: 11 % van de dieren). Nash et al. (2016) vonden gelijkaardige percentages 

voor laesies aan de hak en carpus, respectievelijk bij 56 % en 43 % van de koeien. 

Bepalende omgevingsfactoren waren volgens hen de stalbreedte, de ketenlengte en de 

ondergrond. Zurbrigg et al. (2005) stellen dat een verkeerde afstelling van de bindstal leidt 

tot een hogere prevalentie van laesies en bevuiling.  

Bijsturing van de stalinrichting kan dus veel problemen verhelpen. Volgende aanbevelingen 

in Tabel 1 omtrent bindstallen werd verschaft door Bouffard, de Passillé, et al. (2017). Een 

voordeel van bindstallen is dat het eenvoudiger is om koeien met mastitis als laatste te 

melken of met een apart melkstel te melken, wat de verspreiding van mastitispathogenen 

tegengaat (Riekerink et al. 2008). 
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Tabel 1: Aanbevelingen voor bindstaldimensies (Bouffard, de Passillé, et al. 2017) 

Staldimensie Aanbeveling 

Stalbreedte 2 x breedte koe t.h.v. heupbeen 

Lengte bed 1,2 x hoogte koe t.h.v. achterhand 

Hoogte bindbuis 0,80 x hoogte koe t.h.v. achterhand 

Positie bindbuis 35 cm voor knieboom 

Hoogte knieboom < 20 cm 

 

1.3. Potstal 

Een potstal is een manier van huisvesten waarbij de dieren over een vrije uitloop beschikken, 

net zoals de vrije loopstal met individuele ligboxen met matras of diepstrooisel. Het 

voornaamste verschil is dat er geen individuele ligplaatsen aanwezig zijn en de ondergrond 

niet verhard is. Het meest voorkomende strooiselmateriaal is stro. Volgens Van Gansbeke 

(2008) varieert het dagelijkse stroverbruik van 1-2 kg/m², dit in functie van de stalinrichting, 

het management en de gewenste hygiëne van de koeien. Afhankelijk van de bezetting, 

adviseert men 10-15 kg stro/koe/dag (Supré, 2018 - persoonlijke communicatie). Hierdoor is 

een potstal ook vrij arbeidsintensief. Fregonesi en Leaver (2001) vergeleken twee systemen 

van huisvesting, namelijk een potstal met stro en ligboxen. De koeien waren significant 

schoner bij het gebruik van ligboxen. Er was een significant hogere prevalentie van klinische 

mastitis (KM) bij het gebruik van een potstal. Een potstal wordt vaak gebruikt voor het 

huisvesten van droge koeien. Maar het kan echter ook gebruikt worden voor de huisvesting 

van lacterende koeien. Hierbij kan ook compost als strooisel gebruikt worden. Dit type 

huisvesting staat bekend als het ‘loose-housing system’. Deze compost wordt gevormd uit 

een combinatie van zaagsel en mest. Tweemaal per dag wordt met behulp van een cultivator 

de verse mest ondergewerkt en het strooisel verlucht tot een diepte van 18 à 24 cm (Barberg 

et al. 2007). 

1.4. Individuele ligbox met matras 

Als men het strogebruik wil reduceren, is een ligbox met een matras een logische optie. 

Wechsler et al. (2000) vergeleken 2 verschillende manieren van huisvesting, ligboxen met 

een matras of ligboxen met gehakseld stro. Bij het gebruik van matrassen was er een 

significant hogere prevalentie van haarloze plekken ( > 2 cm) en laesies ( < 2 cm) ter hoogte 

van de hakken. Er was geen significant verschil tussen de laesies aan de carpus van beide 

groepen.  

1.5. Individuele ligbox met diepstrooisel 

De nadruk van deze literatuurstudie wordt gelegd op het gebruik van diepstrooiselboxen. De 

toenemende belangstelling voor diepstrooiselboxen is te wijten aan de voordelen die 

gerelateerd zijn met dit type huisvesting (Drissler et al. 2005). Uit verschillende onderzoeken 

blijkt dat melkvee een voorkeur geeft aan diepstrooiselboxen in plaats van ligboxen met een 

matras, al dan niet met wat strooisel als toplaag (Jensen et al. 1988; Muller en Botha 1997; 

Tucker et al. 2003). Ligtijden zouden langer zijn bij gebruik van diepstrooiselboxen, wat 
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bevestigd werd door het onderzoek van Tucker et al. (2003) waarbij diepstrooiselboxen 

vergeleken werden met het gebruik van matrassen. Zoals eerder vermeld vonden Bach et al. 

(2008) een positieve relatie tussen het aantal ligplaatsen per koe en de gemiddelde 

melkproductie. Hierbij werd verondersteld dat een lagere bezetting aanleiding gaf tot langere 

ligtijden, wat bevestigd werd door Grant en Albright (2001). Langere ligtijden kunnen dus als 

een voordeel beschouwd worden. Als men gaat kijken naar laesies aan de hak stelt men 

vast dat diepstrooiselboxen aanleiding geven tot minder laesies die tevens minder ernstig 

zijn, in vergelijking met matrassen met beperkt strooisel als toplaag (Weary en Taszkun 

2000; Vokey et al. 2001; Mowbray et al. 2003). Het onderhoud van diepstrooiselboxen is 

intensiever dan het onderhoud van ligboxen met een matras. Het is ook sterk afhankelijk van 

het type strooisel dat gebruikt wordt. 

1.5.1. Stro of gehakseld stro 

Diepstrooiselboxen kunnen ingestrooid worden met stro alleen, al dan niet gehakseld. 

Wanneer men enkel stro gebruikt heeft men als nadeel dat het strooiselmateriaal sneller uit 

de boxen verdwijnt. 

1.5.2. Stro-kalk-water 

Men kan ook opteren voor een combinatie van stro-kalk-water, wat een aantal voordelen met 

zich meebrengt. Stro op zich kan vrij stoffig zijn (Breum et al. 1999). Het toevoegen van kalk 

kan hiertoe bijdragen, omdat het vocht absorbeert (Samadi et al. 2012). Daarom wordt als 

derde component water toegevoegd aan het mengsel. Dit mengsel blijft beter liggen in de 

boxen dan wanneer men enkel stro gebruikt. De voornaamste reden om kalk toe te voegen 

is het negatief effect van kalk op de groei van bacteriële populaties in organische strooisels, 

door een verhoging van de pH en een verlaging van het vochtgehalte (Fairchild et al. 1982). 

Gebluste kalk heeft echter slechts een minimaal effect op de bacteriële populaties (Hogan en 

Smith 1997). Uit een onderzoek van Ward et al. (2002) bleek dat door een dagelijkse 

toevoeging van kalk op de bovenste laag van een strobed de pH niet verhoogd kon worden 

tot het niveau dat afdodend is voor Escherichia coli en Streptococcus uberis. 

1.5.3. Zaagsel 

Zaagsel, al dan niet gecombineerd met kalk, is een mogelijk strooisel voor 

diepstrooiselboxen. In het onderzoek van Paduch et al. (2013) werd er industrieel zaagsel 

gebruikt. Dit zaagsel had een pH-waarde van 6,6. Wanneer men een alkalische conditioner 

gebaseerd op gebluste kalk Ca(OH)2 ging toevoegen (verhouding 1:1), bekwam men een 

pH-waarde van 9,8. Het toevoegen van kalk had een reducerend effect op het aantal 

omgevingsbacteriën (Staphylococcus aureus, Streptococcus uberis, Escherichia coli en 

andere coliformen) aanwezig op de spenen en in het tepelkanaal. Hogan en Smith (1997) 

vergeleken het gebruik van zaagsel met en zonder kalk. Door het toevoegen van kalk voor 

één dag kon men een significante daling van het aantal bacteriën (gramnegatieven, 

coliformen, Klebsiella spp. en streptokokken) bereiken. Dit effect was slechts tijdelijk want op 

dag 2 en 6 was de pH en het bacteriële aantal tussen beide groepen terug gelijk. Bij de 

aankoop van zaagsel is het belangrijk om te werken met kwaliteitsvolle producten. Men moet 

zeker nagaan of er geen besmetting is met Klebsiella spp. (Newman en Kowalski 1973). 
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1.5.4. Gescheiden mest  

Het gebruik van gescheiden mest als strooisel voor melkvee werd voor het eerst toegepast in 

de Verenigde Staten vanaf de jaren zeventig (Keys et al. 1976; Timms 2008c). Een 

economisch voordeel, een betere beschikbaarheid van het product en een verbeterd comfort 

van de koeien zijn de voornaamste redenen die ervoor zorgen dat landbouwers voor dit 

product kiezen (Leach et al. 2015). Door de ontwikkeling van machines die in staat waren 

mest te scheiden in een vloeibare en een vaste fractie, had men voortaan een alternatieve 

afzet voor mest. Bedrijven die kampen met een mestoverschot kunnen hun mestafvoer 

beperken door scheiding toe te passen. Dit is mogelijk doordat het fosfaat zich hoofdzakelijk 

concentreert in de vaste fractie. Hierdoor is er minder massa mest af te voeren per kg af te 

voeren fosfaat (Hilhorst et al. 2008). Het scheiden van mest kan dus een gedeeltelijke 

oplossing zijn voor bedrijven die kampen met een fosfaatoverschot. De vaste fractie bevat 

hoofdzakelijk onverteerde vezels (Menear en Smith 1973) en kan gebruikt worden als 

strooisel. In de Verenigde Staten worden vandaag verschillende toepassingen gebruikt. Er is 

de klassieke scheiding in vloeibare (dunne) en vaste (dikke) fractie zonder verdere 

verwerking versus met compostering van de dikke fractie gescheiden mest en daarnaast de 

anaerobe vergisting van mest waarbij dan het digestaat als strooisel gebruikt wordt (Timms 

2008c, 2008b, 2008a). Op het gebruik van digestaat wordt in dit werk niet verder in gegaan. 

1.5.4.1. Scheidingstechnieken 

Het scheiden van dierlijke mest kan op verschillende wijzen. De mechanische scheiding met 

een vijzelpers (filtratie) of een decanteercentrifuge (centrifugatie) wordt het meest toegepast 

in Vlaanderen. De vijzelpers is opgebouwd uit een cilindrische geperforeerde trog, met 

perforaties van 0,15-1,0 mm. Binnen deze trog draait een schroef rond die zorgt voor een 

gradueel toenemende druk. De dunne fractie wordt via de perforaties gescheiden van de 

dikke fractie, die door de schroef met as in een uitvoerleiding geperst wordt. De werking van 

de decanteercentrifuge is gebaseerd op de centrifugaal kracht. Deze machine is opgebouwd 

uit een dichte trommel, met daarin een schroef. Door de draaisnelheid van de trommel 

ondervindt de axiaal binnengebrachte meststroom een centrifugaal kracht. Mestdeeltjes die 

een hogere dichtheid hebben dan de mestvloeistof bewegen zich naar de wand van de 

trommel. Het sediment dat zich vormt op de wand van de trommel wordt met behulp van de 

schroef naar het achterste conische gedeelte van de trommel gebracht, waar het afgevoerd 

wordt. Het vloeibaar gedeelte of centrifugaat wordt afgevoerd in het begin van het 

cilindrische gedeelte. Typische capaciteiten van vijzelpersen en centrifuges zijn 

respectievelijk 2-10 m³/h en 8-30 m³/h (Lemmens et al. 2007). 

Het scheiden van mengmest in een dunne en dikke fractie, die de meeste nutriënten zou 

moeten bevatten, kan geëvalueerd worden met behulp van de efficiëntie index. Een index-

waarde van 0 geeft aan dat de nutriënten gelijkmatig verdeeld zijn tussen de dunne en dikke 

fractie. Een index waarde van 1 geeft aan dat alle nutriënten zich in de dikke fractie 

bevinden. Mechanische scheiders, waartoe ook de vijzelpers behoort, hebben voor droge 

stof gehalte (Dry Matter, DM), totale N-inhoud en totale P-inhoud een index-waarde van 

respectievelijk 0,07-0,5; 0,01-0,1 en 0-0,2. Decanteercentrifuges zijn efficiënter in het 
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verwijderen van DM (index: 0,36—0,74), N (index: 0,11-0,19) en P (index: 0,4-0,82) uit de 

vloeibare fractie. Het gebruik van een decanteercentrifuge is kostelijker dan het gebruik van 

een vijzelpers (Møller et al. 2000), wat de populariteit van de vijzelpers in Vlaanderen 

verklaart. Lemmens et al. (2007) analyseerden zowel de dunne fractie als de dikke fractie na 

scheiding door een decanteercentrifuge of een vijzelpers (Tabel 2). De dikke fractie bevat 

een gemiddeld DM van 28,8 % en bevat meer N en P dan de dunne fractie. De 

scheidingsefficiëntie geeft weer welke percentages van de verschillende parameters nog 

aanwezig zijn in de dunne fractie t.o.v. de ruwe mest. 

Tabel 2: Gehaltes in de dunne resp. dikke fractie na scheiding per type scheider (kg/1000 kg) 

en de scheidingsefficiëntie (%) (Lemmens et al. 2007) 

Parameter Decanteercentrifuge Vijzelpers 

 Dunne 

fractie 

Dikke fractie Dunne fractie Dikke fractie 

Droge stof 34,00 (47) 288,0 58,59 (73) 266,40 

Organische stof 19,32 (40) 210,90 32,10 (60) 223,10 

N totaal 6,16 (80) 13,86 7,39 (92) 10,74 

N mineraal 3,93 (87) 7,73 4,75 (98) 5,71 

P2O5 0,85 (24) 16,99 3,47 (86) 5,93 

K2O 5,45 (96) 6,00 6,21 (99) 5,68 

Na2O 1,33 (96) 1,23 1,51 (95) 1,19 

CaO 0,85 (31) 12,93 2,62 (80) 7,35 

MgO 0,20 (12) 9,05 1,70 (86) 3,12 

 

1.5.4.2. Bewaarmethodes 

Gescheiden mest die in een overdekte plaats geproduceerd wordt is droger dan wanneer er 

geen overdekking voorzien is (p = 0,04). De DM bedraagt respectievelijk 28,3 % en 25,1 % 

(Husfeldt et al. 2012). Men kan gescheiden mest voor een bepaalde tijd opslaan in een silo. 

Men kan ook opteren om de gescheiden mest dezelfde dag nog in de boxen te brengen, wat 

in Vlaanderen het meest wordt toegepast. 

1.5.4.3. Wetgeving 

De Europese verordening dierlijke bijproducten (Verordening (EG) nr. 1069/2009) stelt dat 

dierlijke mest beschouwd wordt als een dierlijk bijproduct van categorie 2 (VLM 2018). 

Hierdoor is het gebruik van gescheiden mest als strooisel alleen toegestaan als er strikte 

maatregelen genomen worden die de gezondheidsrisico’s minimaliseren. In Engeland en 

Schotland wordt het gebruik van gescheiden mest toegestaan onder bepaalde condities, 

terwijl in Wales en Noord-Ierland het gebruik van gescheiden mest niet toegestaan wordt 

(Leach et al. 2015). In België is het gebruik van gescheiden mest als strooisel in 

diepstrooiselboxen bij melkvee in principe verboden door het Federaal Agentschap voor de 

Veiligheid van de Voedselketen (FAVV; Vannecke, 2018 – persoonlijke communicatie). 
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2. Melkkwaliteit 

2.1. Algemeen 

Het melkcontrolecentrum Vlaanderen of het MCC-Vlaanderen is bevoegd voor de officiële 

kwaliteitscontrole van de rauwe melk geproduceerd in Vlaanderen (Joris 2017). De 

wetgeving rond melkkwaliteit situeert zich vooral op nationaal niveau (kiemgetal, celgetal, 

aanwezigheid antibioticaresiduen en filtratie), waarbij vastgelegd is hoe frequent de analyses 

dienen uitgevoerd te worden. De meeste grenswaarden zijn Europees vastgelegd. 

Daarnaast wordt ook de samenstelling van de melk bepaald in het kader van uitbetaling van 

de melk (Vlaams niveau; vet-, eiwit- en ureumgehalte en vriespunt; Supré, 2018 - 

persoonlijke communicatie). De melkkwaliteit wordt bepaald door verschillende factoren. Een 

belangrijke factor is de aanwezigheid van bacteriën aanwezig in de rauwe melk. 

Contaminatie van het melkmateriaal tijdens het melkproces, het inadequaat reinigen van de 

melkinstallatie of de koeltank, het niet correct bewaren van de melk of de aanwezigheid van 

te veel koeien met uierinfecties zijn mogelijke oorzaken (Reinemann et al. 1997). 

2.2. Celgetal 

Het celgetal staat voor het aantal cellen per ml melk. Vaak spreek men van het somatisch 

celgetal (Somatic cel count, SCC). Somatische cellen zijn polymorfonucleaire cellen (PMN), 

macrofagen en lymfocyten. Wanneer het SCC stijgt door een bacteriële infectie en 

inflammatie van het uierweefsel wordt dit hoofzakelijk veroorzaakt door een sterke stijging 

van het PMN level (Andrei et al. 2011). Hierbij migreren de PMN cellen van het perifere 

bloed naar de melk (Hamed et al. 2008). Het SCC wordt beschouwd als een indicator voor 

de melkkwaliteit (Andrei et al. 2011) en voor de uiergezondheid van de koe (Supré en 

Lommelen 2015). Voor het SCC is een geometrisch gemiddelde van het SCC < 400.000 

cellen/ml voor 3 opeenvolgende maanden de Europese richtlijn (Regulation 2004; Hillerton 

en Berry 2004). Wanneer bedrijven een kwaliteitspremie willen ontvangen, worden er 

strengere normen gehanteerd. De kwaliteitsnormen voor een kwaliteitspremie in Vlaanderen 

zijn een geometrisch gemiddelde van het SCC < 350.000 cellen/ml voor 3 opeenvolgende 

maanden (Piepers et al. 2007). Het gemiddeld celgetal in Vlaanderen bedroeg in 2016 

212.466 cellen/ml (MCC-Vlaanderen 2016). 

2.3. Microbiologische parameters 

2.3.1. Kiemgetal 

Het kiemgetal is een maat voor de besmetting van rauwe melk met bacteriën. Een hoog 

kiemgetal wijst op een slechte hygiëne van de uier en een slechte bewaring door 

onvoldoende koeling (Supré en Lommelen 2015). Ook een slechte reiniging van de 

melkinstallatie of problemen met de uiergezondheid bij koeien kan aanleiding geven tot een 

verhoogd kiemgetal (Joris 2017). Voor het kiemgetal is een geometrisch gemiddelde van het 

totaal aantal bacteriën < 100.000 kve/ml voor 2 opeenvolgende maanden, de Europese 

richtlijn (Regulation 2004). De kwaliteitsnormen voor de kwaliteitspremie zijn een 

geometrisch gemiddelde van het totaal aantal bacteriën < 50.000 kve/ml voor 2 

opeenvolgende maanden (Piepers et al. 2007). Het gemiddeld kiemgetal in Vlaanderen 

bedroeg in 2016 10.766 kve/ml (MCC-Vlaanderen 2016). 
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2.3.2. Coligetal 

Het bepalen van het coligetal behoort niet tot het officiële kwaliteitsonderzoek. Wanneer men 

een kwaliteitspremie wenst te bekomen, is bepaling van het coligetal verplicht. Het is een 

hygiëne-indicator en een verwijzing naar fecale besmetting (Supré en Lommelen 2015). De 

kwaliteitsnorm voor het coligetal is een geometrisch gemiddelde van het aantal coliformen < 

50 kve/ml voor 2 opeenvolgende maanden (Piepers et al. 2007). Vervuiling van de melk met 

mest door het onzorgvuldig reinigen van de spenen van de koeien of melkresten in de 

melkinstallatie wegens een suboptimale reiniging, kunnen aanleiding geven tot een verhoogd 

coligetal (Joris 2016). Het gemiddeld coligetal in Vlaanderen bedroeg in 2016 14,1 kve/ml 

(MCC-Vlaanderen 2016). Tot de coliformen behoren E. coli, Klebsiella pneumoniae, 

Klebsiella oxytoca, Enterobacter spp., Serratia spp. en Citrobacter spp.. 

2.3.3. Andere 

Andere kwaliteitsparameters zijn het vet- en eiwitgehalte, die de economische waarde van 

de melk bepalen, de zichtbare zuiverheid die nagegaan wordt met een filtratieproef en het 

vriespunt die een maat is voor de aanwezigheid van (toegevoegd) water in rauwe melk 

(Supré en Lommelen 2015). Soms worden ook bijkomende analyses uitgevoerd, in opdracht 

van de kopers, zoals bepaling van het lactose gehalte (MCC-Vlaanderen 2017). De laatste 

kwaliteitsparameter is het bepalen van de aanwezigheid van remstoffen (antibioticaresiduen) 

in de melk (Supré en Lommelen 2015). Aanwezigheid van remstoffen is ongewenst omwille 

van de resistentieontwikkeling tegen antibiotica. Remstoffen kunnen ook aanleiding geven tot 

technische problemen zoals een storing in het productieproces van kaas en yoghurt (Joris 

2017). Tabel 3 geeft een samenvatting van alle kwaliteitsparameters weer. De frequentie 

geeft weer hoeveel keer een parameter gecontroleerd wordt. Wanneer de geleverde melk 

niet voldoet aan de vereisten, verliest de landbouwer de kwaliteitspremie of wordt er via een 

strafpuntensysteem bepaald hoeveel minder de landbouwer wordt betaald per 100 l melk 

(Supré en Lommelen 2015). 84 % van de financiële afhoudingen worden veroorzaakt door 

het niet voldoen aan de kwaliteitsnormen voor het celgetal en de aanwezigheid van 

remstoffen (MCC-Vlaanderen 2016). Wanneer men 4 keer op één jaar tijd remstoffen 

aantreft in de geleverde melk leidt dit tot een leveringsverbod (Supré en Lommelen 2015). 

De landbouwer heeft er dus alle baat bij om te streven naar een zo kwaliteitsvolle melk. 

Tabel 3: Kwaliteitsparameters van melk 

Parameter Officiële norm Kwaliteitspremie Frequentie 

Kiemgetal (kve/ml) ≤ 100.000 ≤ 50.000 2 x maand 

Celgetal (cellen/ml) ≤ 400.000 ≤ 350.000 4 x maand 

Coligetal (kve/ml) / ≤ 50 2 x maand 

Remstoffen afwezig afwezig Elke melklevering 

Vriespunt (-m °C) ≥ 510 ≥ 510 Elke melklevering 

Zichtbare zuiverheid voldoende voldoende 1 x maand 

Vet / / Elke melklevering 

Eiwit / / Elke melklevering 
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3. Uiergezondheid 

Mastitis of uierontsteking is een ziekte die veroorzaakt wordt door meerdere factoren en is 

daardoor ook moeilijk te controleren (Andrei et al. 2011). Blootstelling aan mastitis 

veroorzakende pathogenen en de efficiëntie van het defensiemechanisme van het rund zijn 

twee belangrijke factoren die het risico op een intramammaire infectie (intramammary 

infection, IMI) bepalen (Hamann 1991). Niet alleen de gezondheid van de dieren wordt 

aangetast, wat zijn invloed heeft op de winstgevendheid van het bedrijf, maar ook het welzijn 

van de dieren (Andrei et al. 2011). De kwaliteit van de melk wordt negatief beïnvloed door 

mastitis. Een afname van de melkproductie, een verandering in melksamenstelling en een 

stijging van het aantal witte bloedcellen in de melk zijn kenmerkend bij een infectie van de 

uier met pathogene bacteriën (Ogola et al. 2007). Het is een ziekte die grote kosten met zich 

meebrengt (Schepers en Dijkhuizen 1991; Eberhart et al. 1987). Op melkveebedrijven is 

uiergezondheid de belangrijkste reden voor antibioticagebruik (Supré, 2018 - persoonlijke 

communicatie). 

3.1. Klinische en subklinische mastitis 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen koeien met subklinische (niet zichtbaar) en 

klinische (wel zichtbaar) mastitis, respectievelijk SKM en KM. Klinische infecties worden 

gekenmerkt door visuele veranderingen van de melk (vlokken in de melk, waterige melk), 

een gezwollen en pijnlijke uier, een verhoogde lichaamstemperatuur en/of een apathische 

houding van de koe (Harmon 1994). Bij SKM daarentegen kunnen er visueel geen 

afwijkingen vastgesteld worden. Er is echter wel een ontstekingsreactie aan de gang, 

gekenmerkt door een verhoging van het SCC en de aanwezigheid van bacteriën in de melk. 

Ook de samenstelling van de melk kan afwijkend zijn (Supré, 2018 - persoonlijke 

communicatie). Soms ziet men vlokjes bij het strippen van melk in de voorbereiding op het 

melken.  

Ongeacht de afwezigheid van duidelijke klinische symptomen, is SKM van groot belang voor 

een melkveebedrijf. Subklinisch besmette koeien vormen immers een potentiële infectiebron 

voor andere dieren. Daarnaast kunnen ze plots een klinische opflakkering krijgen en is de 

melkproductie lager dan zonder infectie. Indien een melkveebedrijf een groot aantal 

subklinisch geïnfecteerde koeien heeft, zal het tankmelkcelgetal verhogen met kans op 

verlies van premies of zelfs boetes (Supré, 2018 - persoonlijke communicatie). 

Er zijn verschillende definities voorhanden om SKM te definiëren (Dohoo et al. 1984). 

Sommigen beperken zich tot een éénmalig verhoogd celgetal, terwijl anderen pas vanaf een 

aantal opeenvolgende verhoogde celgetalresultaten spreken over SKM (Supré, 2018 - 

persoonlijke communicatie). Piepers et al. (2007) beschouwen koeien met een geometrisch 

gemiddelde van het SCC > 250.000 cellen/ml gedurende de laatste 3 maanden als een geval 

van SKM. Door de meesten wordt aanvaard dat de grenswaarden voor vaarzen en koeien 

verschillend zijn, namelijk vanaf 250.000 cellen/ml bij koeien en 150.000 cellen/ml bij 

vaarzen (Ogola et al. 2007). Wanneer een rund ouder wordt, zal het SCC in de niet-

geïnfecteerde kwartieren verhogen (Schepers et al. 1997). In de meeste onderzoeken wordt 
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bovendien vastgesteld dat koeien/vaarzen zonder uierproblematiek een celgetal van < 

50.000 cellen/ml halen (Supré, 2018 - persoonlijke communicatie).  

3.2. Veranderingen in melk ten gevolge van mastitis 

Subklinische infecties worden gekenmerkt door een verandering in de samenstelling van de 

melk en een reductie van de melksecretie (Andrei et al. 2011; Harmon 1994). Mastitis wordt 

geassocieerd met een daling in het gehalte van lactose (Rajčević et al. 2003; Harmon 1994) 

en vet in de melk door de gereduceerde synthese activiteit van het melkklierweefsel (Harmon 

1994). Andrei et al. (2011) stelden vast dat de hoeveelheid caseïne in de melk significant 

hoger was bij gezonde koeien dan bij SKM koeien (p = 0,0007). Het totale eiwitgehalte in de 

melk was niet significant verschillend tussen beide groepen. Een daling in het 

caseïnegehalte en een quasi constant totaal eiwitgehalte in de melk tijdens een 

uierontsteking wordt bevestigd door DePeters en Cant (1992). 

Het totaal melkeiwitgehalte wordt bepaald door de hoeveelheid eiwitten en niet-eiwit stikstof 

(NPN) verbindingen. Tot de NPN verbindingen behoort onder andere ureum (50 % van het 

totale NPN) (Fox et al. 1998). De voornaamste eiwitten zijn caseïne en wei-eiwitten. Tot de 

wei-eiwitten behoren onder andere α-lactalbumine, β-lactalbumine, immunoglobulinen, 

serum albumine en lactoferrine (Heck 2009). Caseïne en α-, β-lactalbumine vormen 90 % 

van de melkeiwitten (Farrell et al. 2004). Serum albumine, immunoglobulines en andere 

proteïnen aanwezig in het serum kunnen zich naar de melk verplaatsen door veranderingen 

in de permeabiliteit van de bloedvaten (Kitchen 1981; Mattila et al. 1985). Ook de 

concentratie van lactoferrine stijgt in de melk door een verhoogde afgifte vanuit het 

melkklierweefsel (Harmon en Newbould 1980). Er is ook een wijziging in de concentratie van 

de mineralen. De concentratie van natrium en chloor neemt toe in de melk door een 

verhoogde passage vanuit het bloed (Harmon 1994; Walstra et al. 1999), wat toe te schrijven 

is aan een verhoogde doorlaatbaarheid van de beschadigde bloed-melkbarrière (Walstra et 

al. 1999). De verstoring van de caseïnesynthese leidt tot een lager calcium gehalte in de 

melk (Harmon 1994). 

3.3. Kosten van mastitis 

KM brengt een gemiddelde kost van 210 euro met zich mee, met een variatie van 164 tot 

235 euro, afhankelijk van het stadium in lactatie (Huijps et al. 2008). De kost bij SKM varieert 

van 53-120 euro per geval (Joris 2017). Dit is de kost per koe op het bedrijf en niet de kost 

per aangetaste koe (Supré, 2018 - persoonlijke communicatie). Deze kosten worden 

veroorzaakt door een gereduceerde melkproductie (= gederfd melkgeld), de 

behandelingskosten en een toegenomen vervangingspercentage (Bartlett et al. 1990). 

3.4. Mastitisveroorzakers 

3.4.1. Soorten mastitisveroorzakers 

3.4.1.1. Algemeen 

Bijna alle mastitisgevallen worden veroorzaakt door bacteriën die het slotgat van de speen 

binnendringen. Mastitisveroorzakers kunnen op verschillende wijzen opgedeeld worden. Op 

basis van het type bacterie (grampositief versus gramnegatief) en op basis van de plaats 
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waar de pathogenen voorkomen en hun transmissieroute (omgevingsgebonden versus 

koegebonden (= overdraagbaar)). Daarnaast kan ook een opdeling gemaakt worden op 

basis van hun effect en pathogeniciteit op het uierweefsel (major versus minor) (Supré, 2018 

- persoonlijke communicatie).  

3.4.1.2. Opdeling op basis van type bacterie 

Bacteriën kunnen op basis van de gramkleuring methode opgedeeld worden in twee types. 

Grampositieve bacteriën zijn na kleuring blauw en gramnegatieve bacteriën zijn na kleuring 

rood. Dit is mogelijk door een verschil in opbouw van de celwand (Quinn et al. 2011). Deze is 

bij beide opgebouwd uit een mucopeptide, namelijk peptidoglycaan (Barker et al. 1998). De 

celwand bij grampositieve bacteriën is opgebouwd uit een dikke laag peptidoglycaan en 

teichoïnezuren. De celwand bij gramnegatieve bacteriën heeft een meer complexe structuur 

en is opgebouwd uit een buitenste laag van lipopolysacchariden, proteïnen en fosfolipiden en 

een laag peptidoglycaan (Quinn et al. 2011). 

Tot de grampositieve bacteriën behoren de Streptococcus spp. (Oliveira et al. 2013; Pinzon-

Sanchez en Ruegg 2011), Staphylococcus spp. en Staphylococcus aureus (Hertl et al. 

2010).Tot de gramnegatieve bacteriën behoren Escherichia coli, Klebsiella spp. (Oliveira et 

al. 2013; Pinzon-Sanchez en Ruegg 2011), Citrobacter spp. en Enterobacter spp. (Hertl et al. 

2010). Andere gramnegatieve bacteriën die ook mastitis kunnen veroorzaken zijn Bacillus 

spp., Serratia spp., Pseudomonas spp., Proteus spp. (Smith en Hogan 2008), Enterobacter 

spp. Pseudomonas spp. en Pasteurella spp. (MCC-Vlaanderen 2018b) . 

3.4.1.3. Opdeling op basis van transmissie 

Omgevingsgebonden pathogenen zijn in grote aantallen aanwezig in de omgeving van de 

koe, zijnde de huisvesting (ligplaatsen), de mest en het weiland. De voornaamste 

besmettingen met omgevingsbacteriën gebeuren dan ook tussen twee melkbeurten in 

(Harmon 1994), bij contact met de omgeving. Wanneer de uier en tepels nat en vuil zijn 

neemt de kans op besmetting met deze pathogenen toe (Schreiner en Ruegg 2002). De 

meest voorkomende omgevingsgebonden mastitis pathogenen zijn coliforme bacteriën en 

esculine-positieve kokken. Tot de coliforme bacteriën behoren Escherichia coli, Klebsiella 

spp., Enterobacter spp. (Fairchild et al. 1982), Serratia spp. en Citrobacter spp. De esculine-

positieve kokken bestaan voornamelijk uit Streptococcus spp. (S. uberis en S. dysgalactiae) 

en Enterococcus spp. (Schreiner en Ruegg 2003, 2002; Harmon 1994). De meeste van deze 

bacteriën zijn niet goed aangepast om te overleven binnenin de gastheer. Ze dringen binnen, 

vermenigvuldigen en veroorzaken een inflammatoire respons waarna ze zo snel mogelijk 

geëlimineerd worden (Bradley 2002). Coliforme bacteriën behoren tot de normale flora van 

het gastro-intestinaal stelsel van de koe (Hogan en Larry Smith 2003) en worden dagelijks 

uitgescheiden door koeien via hun mest (Cole en Hogan 2016). Mest kan op deze manier 

strooiselmateriaal contamineren met coliforme bacteriën (Hogan en Larry Smith 2003). 

Sommige opgesomde bacteriën zijn echter niet zo strikt omgevingsgebonden (Supré, 2018 - 

persoonlijke communicatie). De actuele transmissiedynamiek op een bedrijf kan via 

moleculaire stamtypering bepaald worden. Het indelen van bacteriën in koegebonden en 

omgevingsgebonden kiemen is soms niet nauwkeurig (Schukken et al. 2013). Van Klebsiella 
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spp. zijn er bepaalde stammen die ook overdraagbaar zijn. Dit geldt ook voor S. uberis. Ook 

S. dysgalactiae en niet-aureus stafylokokken of coagulase-negatieve stafylokokken (CNS) 

kunnen zich zowel via de omgeving als via koe-tot-koe contact overzetten van een 

geïnfecteerde naar een gezonde koe (Supré, 2018 - persoonlijke communicatie; Zadoks et 

al. (2011)). 

Koegebonden pathogenen komen voor op en in de uier. De voornaamste transmissieroutes 

zijn gelinkt aan het melkproces, bijvoorbeeld een besmette tepelvoering, melkershanden of 

herbruikbare uierdoeken (Harmon 1994; Schreiner en Ruegg 2002). De meest voorkomende 

koegebonden mastitis pathogenen zijn Staphylococcus aureus en Streptococcus agalactiae 

(Schreiner en Ruegg 2002, 2003; Eberhart et al. 1987; Piepers et al. 2007). Het 

voornaamste reservoir van deze pathogenen is de geïnfecteerde uier of de huid en 

slijmvliezen van mens en dier, waar ze vaak tot de normale flora behoren (zoals 

Staphylococcus aureus). Deze bacteriën zijn aangepast om te overleven binnenin de uier 

(Bradley 2002). Andere koegebonden bacteriën zijn Mycoplasma spp. (Riekerink et al. 

2006), coagulase-negatieve stafylokokken (Pyörälä en Taponen 2009), Corynebacterium 

bovis en Streptococcus dysgalactiae (Fox en Gay 1993). 

3.4.1.4. Opdeling op basis van belangrijkheid 

Mastitis pathogenen kunnen ook opgedeeld worden in minor en major pathogenen. De 

meest voorkomende major pathogenen zijn onder andere Staphylococcus aureus, 

Streptococcus agalactiae, S. dysgalactiae, S. uberis, E. coli, Klebsiella spp. (White et al. 

2001). Enterobacter spp., Arcanobacterium pyogenes, gisten en schimmels, Prototheca spp., 

Pseudomonas spp., Pasteurella spp. en Serratia spp. worden ook als major pathogenen 

beschouwd (MCC-Vlaanderen 2018b). Deze pathogenen hebben een sterker effect dan 

minor pathogenen (Harmon en Langlois 1986, 1989; Schreiner en Ruegg 2003). Major 

pathogenen worden beschouwd als pathogenen die een klinische ziekte of een sterk 

inflammatoire respons (sterk verhoogd SCC in de melk) veroorzaken (White et al. 2001). 

Minor pathogenen zoals coagulase-negatieve stafylokokken en Corynebacterium bovis 

(Harmon en Langlois 1986, 1989; Schreiner en Ruegg 2003) geven eerder aanleiding tot een 

subklinische infectie van de uier. Mastitis kan ook sporadisch veroorzaakt worden door 

Pseudomonas spp., Actinomyces spp., Serratia spp. of andere ongewone pathogenen 

(Harmon en Langlois 1986, 1989; Schreiner en Ruegg 2003). 

3.4.2. Prevalentie van mastitispathogenen 

Riekerink et al. (2008) onderzochten de prevalentie van KM op Canadese bedrijven. Er 

werden 3033 melkstalen van 106 bedrijven geanalyseerd; 44,8 % van de stalen was 

cultuurpositief. Piepers et al. (2007) onderzochten de prevalentie van IMI bij melkvee in 

Vlaanderen. Er werden in totaal 178 668 melkstalen verzameld over een periode van 3 jaar 

bij 1087 melkveebedrijven. Van de onderzochte stalen was 17,1% cultuur-positief. Pitkälä et 

al. (2004) onderzochten de prevalentie en de verdeling van mastitispathogenen in Finland. 

Er werden 12.661 melkstalen verzameld; 33,5 % van de stalen was cultuurpositief. 

Tenhagen et al. (2006) onderzochten de prevalentie van mastitispathogenen in Duitsland. Er 

werden 10.034 melkstalen verzameld; 26,4 % van de onderzochte stalen was cultuurpositief. 



 

19 
 

De 4 onderzoeken hadden wel een verschillende focus. De prevalentie van 

mastitispathogenen werd nagegaan bij KM, SKM of klinisch gezonde (G) koeien (Tabel 4).  

Tabel 4: Prevalentie van mastitispathogenen verantwoordelijk voor cultuurpositieve stalen 

Mastitis pathogenen Prevalentie 

KM (%) 

(Riekerink et 

al. 2008) 

Prevalentie 

SKM (%) 

(Piepers et 

al. 2007) 

Prevalentie 

G of (S)KM 

(%) 

(Pitkälä et al. 

2004) 

Prevalentie 

G (%) 

(Tenhagen 

et al. 2006) 

Staphylococcus aureus 21,7 18,4 10,17 21,6 

Escherichia coli 17,6    

coliformen  0,8 0.42 1,1 

Streptococcus uberis 13,3  1,94 3,8 

Esculine-positieve 

kokken 

 15,9   

CNS 10,7  49,63 34,5 

Klebsiella spp. 9,1    

Streptococcus 

dysgalactiae 

8,4 2,3 0,14 1,9 

Enterococcus spp. 4,7  1,20 1,6 

Streptococcus spp. 4,4  0,21 3,0 

Gisten 4,0    

Arcanobacterium 

pyogenes 

2,6    

Bacillus spp. 2,2    

Pseudomonas spp. 1,6    

Serratia spp. 0,8    

Corynebacterium bovis 0,4 0,8 34,41 27,7 

Staphylococcus spp. 0,3 57,2   

Streptococcus 

agalactiae 

0,3 0,3 0,07 2,7 

Pasteurella spp. 0,1    

Aerococcus viridans   0,71  

Lactococcus spp.   0,73  

andere 3,5 0,8 0,37 2,3 

 

Als men enkel de koeien met een hoog SCC (≥ 250.000 cellen/ml) beschouwde, had 64,7 % 

van de dieren minstens één cultuur-positief kwartier. Staphylococcus spp., Staphylococcus 

aureus en esculine-positieve kokken waren de meest voorkomende pathogenen, 

respectievelijk 41,1 %; 25,0 %; 18,1 % van de cultuur-positieve stalen (Piepers et al. 2007). 

In Vlaanderen waren in 2016 de 4 belangrijkste pathogenen gevonden in kwartieren van 
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koeien met hoog celgetal (SKM) de minor pathogenen Staphylococcus spp. en 

Corynebacterium bovis en de major pathogenen Staphylococcus aureus en Streptococcus 

uberis, dit respectievelijk bij 31,4 % ; 19,5 %; 12,2 % en 11,6 % van de onderzochte 

melkmonsters van attentiekoeien met een verhoogd celgetal (MCC-Vlaanderen 2016). De 4 

belangrijkste veroorzakers van KM waren de omgevingsgebonden Streptococcus uberis en 

E. coli, gevolgd door Staphylococcus spp. en Staphylococcus aureus, bij respectievelijk 20,8 

% ; 20,7 %; 15 % en 11,5 % van de onderzochte melkmonsters van koeien met KM (MCC-

Vlaanderen 2016).  

3.5. Afweersysteem lichaam 

Het ontstaan van mastitis is net zoals de meeste infectieuze ziekten afhankelijk van drie 

componenten: omgevingsfactoren die een risico vormen, blootstelling aan pathogenen en de 

defensiemechanismes van de uier. Het is deze laatste component die een rol speelt in de 

bescherming van het uierweefsel en de expressie van klinische symptomen minimaliseert 

(Kehrli en Shuster 1994). Deze defensiemechanismen worden veroorzaakt door een 

aangeboren of verworven immuniteit. Polymorfonucleaire leukocyten (PMN) zijn witte 

bloedcellen waarbij de celkern in lobjes is opgedeeld (Supré, 2018 - persoonlijke 

communicatie). Aangeboren (aspecifieke) immuniteit is het snelst werkende type immuniteit 

(Beutler 2004) en is in de uier het belangrijkste defensiesysteem (Jain et al. 1971). Deze 

immuniteit is gebaseerd op twee belangrijke aspecten, het herkennen van de pathogenen en 

het doden van de pathogenen (Beutler 2004). Leukocyten aanwezig in de melk zijn in staat 

pathogenen te herkennen. De aangeboren immuniteit probeert door middel van fagocytose 

deze IMI te verhelpen (Kehrli en Shuster 1994). Elk gedeelte kan verder opgedeeld worden 

in cellulaire en humorale componenten. Cellulaire aangeboren immuniteit wordt bepaald door 

polymorfonucleaire witte bloedcellen (PMN) met fagocyterende werking. Tot deze fagocyten 

behoren neutrofielen, basofielen en eosinofielen (Beutler 2004). Neutrofielen zijn één van de 

belangrijkste cellen in het afdoden van pathogenen (Paape et al. 2002; Rainard en Riollet 

2006). Basofielen en eosinofielen zijn meer betrokken bij de productie van 

ontstekingsmediatoren die leiden tot een inflammatiereactie (Beutler 2004). Lactoferrine, 

lysozyme en het lactoperoxidase (LP)- thiocyanaat (SCN)-waterstofperoxide (H2O2) systeem 

en het complement systeem zijn de humorale factoren (Kremer et al. 1990) net zoals 

bepaalde antimicrobiële peptiden (Grün 1985; Malinowski 2002; Schmitz et al. 2004). 

 

De efficiëntie van de bestrijding van pathogenen is afhankelijk van de kwantiteit en kwaliteit 

van de fagocyten in de uier (Daley et al. 1991). Wanneer bacteriën de uier binnendringen en 

koloniseren zorgen de macrofagen voor een initiatie van de inflammatoire respons door PMN 

aan te trekken naar de melk. Deze PMN gaan de bacteriën afdoden (Andrei et al. 2011). Het 

migratiemechanisme van leukocyten vanuit het bloed naar de geïnfecteerde uier is 

afhankelijk van het voorkomen van adhesiemoleculen zoals L-selectin en β2-integrins 

(Monfardini et al. 2004) en van chemo-attractanten zoals cytokine (Van Werven et al. 1997; 

Dosogne et al. 1997). In geïnfecteerde uiers zijn meer dan 90 % van de somatische cellen 

neutrofielen (Andrei et al. 2011; Harmon 1994). De antibacteriële activiteit van neutrofielen 

wordt gemedieerd via reactieve zuurstofverbindingen (reactive oxygen species, ROS; Rinaldi 
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et al. (2007)). Tijdens de fagocytose genereren fagocytose cellen superoxiden en andere 

ROS dewelke zijn betrokken in de antibacteriële activiteit (Miller en Britigan 1997; Kino et al. 

2007). Wanneer de antioxidanten onvoldoende aanwezig zijn, kunnen ROS oxidatieve stress 

veroorzaken (Lykkesfeldt en Svendsen 2007; Sies 1997; Halliwell 2006). Oxidatieve stress 

leidt tot een peroxidatieve schade van de vetten en andere macromoleculen en een wijziging 

van de celmembranen en andere cellulaire componenten (Toyokuni 1999). Veel pathogenen 

bezitten antioxidant afweer, zoals antioxidant enzymen superoxide dismutase en catalase, 

waardoor hun overlevingskans toeneemt (Miller en Britigan 1997; Kino et al. 2007). 

Neutrofielen kunnen door een series van reacties, geïnitieerd door het enzym NADPH 

oxidase, ROS produceren om zo bacteriën te doden, zoals het superoxide anion en 

waterstofperoxide en andere agressieve oxidanten (Beutler 2004). 

 

3.6. Invloeden op het ontstaan en de genezing van mastitis 

3.6.1. Algemeen 

Neave et al. (1969) stelden reeds in de jaren zestig een vijf punten plan op ter preventie van 

mastitis, met focus op de hygiëne en het management van het bedrijf. Dit plan richt zich 

vooral op koegebonden mastitispathogenen.  

 Koeien met klinische mastitis adequaat behandelen 

 Chronisch geïnfecteerde koeien opruimen 

 Dippen van de spenen na het melken 

 Goed onderhoud van de melkinstallatie, goede melktechniek 

 Koeien droogzetten met antibiotica 

 

Uit een studie in 2010, uitgevoerd bij 45 Vlaamse melkveebedrijven, bleek dat het vijf punten 

plan niet of onvoldoende toepast werd. Slechts 18 % van de melkveehouders straalde zijn 

koeien voor, gevolgd door een reiniging van de spenen met minstens één nieuwe droge 

doek per koe voor het melken. Dippen of sprayen van de spenen na het melken werd 

uitgevoerd door bijna 70 % van de melkveehouders, maar 40 % deed dit in onvoldoende 

mate. Bedrijven hadden significant meer kans op een hoog tankmelkcelgetal (> 200.000 

cellen/ml) als de spenen niet of onvoldoende gedipt of gesprayd werden, in vergelijking met 

bedrijven waar alle spenen correct gedipt of gesprayd werden (méér dan 2/3 

speenbedekking) (Piepers et al. 2010). 

3.6.2. Melkinstallatie en melktechniek 

Om kwaliteitsvolle melk te bekomen, die minimaal verontreinigd is met bacteriën, is het van 

belang om een goede melktechniek en –hygiëne na te streven. Een goede uierhygiëne 

(score 1 of 2, zie Schreiner en Ruegg (2003)), voor- en nabehandeling van de spenen, een 

effectieve reiniging van de melkmachine en een aangepaste bewaring en koeling (0 tot 

4,4°C) van de melk dragen hier toe bij (Reinemann et al. 1997). Voorstralen bij elke koe voor 

het melken is belangrijk. Zo kan men een koe met KM detecteren en de gepaste 

maatregelen nemen. Het dragen van handschoenen kan besmetting tussen koeien 

voorkomen (Rasmussen 2011). Uit een studie bleek dat de incidentie van KM lager was op 
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bedrijven die er strengere sanitaire- en hygiënemaatregelen op na hielden, in vergelijking 

met bedrijven waar minder belang gehecht werd aan zulke maatregelen (Peeler et al. 2000). 

 

Gedurende het melkproces kunnen bacteriën aanwezig op de speenhuid het speenkanaal 

binnen treden. Hoe meer bacteriën aanwezig op de speenhuid tijdens het melken, hoe hoger 

het risico op besmetting met mastitis pathogenen (Galton et al. 1986). Reductie van de 

populatie bacteriën aanwezig op de spenen kan geassocieerd worden met het reinigen van 

de spenen voor het melken (Galton et al. 1986; Gibson et al. 2008). Het reinigen van de 

spenen kan op verschillende wijzen gebeuren. Zoals een droge reiniging, wassen met water 

en drogen, wassen met een op chloor gebaseerd product en drogen en een predip met 

chloor (Gibson et al. 2008). Speendesinfectie voor het melken (pre-dippen) kan leiden tot 50 

à 90 % reductie van Staphylococcus spp. en Streptococcus spp. aanwezig op de spenen en 

tot 0 à 15 % reductie van coliformen aanwezig op de spenen. Ook voorschuimen op basis 

van chloorhexidine of chloor en drogen, resulteert in een significante reductie van 

Staphylococcus spp. en Streptococcus spp. aanwezig op de spenen (Gleeson et al. 2009). 

Het drogen van de spenen na het gebruik van een predip is significant gerelateerd met een 

lager SCC (Rowbotham en Ruegg 2015). 

 

Barkema et al. (1998) onderzochten welke factoren gerelateerd konden worden met een laag 

(≤ 150.000 cellen/ml) , gemiddeld (150.000-250.000 cellen/ml) en hoog (250.000-400.000 

cellen/ml) tankcelgetal op het bedrijf. Respectievelijk afgekort als LT, GT en HT bedrijven. 

Een aantal factoren kwamen significant minder voor bij LT bedrijven in vergelijking met HT 

bedrijven. Zoals een vuile melkstal en het niet afdrogen van de uier bij een natte 

voorbehandeling. Nabehandeling van de spenen en het regelmatig melken van KM gevallen 

werd significant meer toegepast op LT bedrijven dan op HT bedrijven. Ook Khaitsa et al. 

(2000) vonden dat nabehandeling van de spenen (p < 0,001) significant gecorreleerd was 

met het tankcelgetal. Verder was de frequentie van het vervangen van de tepelbekervoering 

(p = 0,002) en de leeftijd van de vacuümpomp (p < 0,038) significant gecorreleerd met het 

tankcelgetal. Uit een onderzoek, uitgevoerd in Nederland, Duitsland en Denemarken bleek 

dat de tepelbekervoering gemiddeld vervangen werd na 4636 melkbeurten bij een rubberen 

tepelvoering en na 9579 melkbeurten bij een siliconen tepelvoering (de Koning et al. 2003). 

Er wordt aangeraden om rubberen tepelvoeringen na 2500 melkbeurten te vervangen en 

siliconen tepelvoeringen na 10.000 melkbeurten (Lely 2018). Na hoeveel dagen men effectief 

moet vervangen is afhankelijk van de melkinstallatie, het aantal koeien en hoeveel keer per 

dag er gemolken wordt.  

 

Peeler et al. (2000) vonden een aantal factoren die significant geassocieerd waren met 

toegenomen prevalentie van KM. Zoals koeien die melk lekken bij het binnenkomen van 

melkstal, in de stal zelf en net voor het kalven. Het lekken van melk zorgt voor een 

verhoogde blootstelling aan mastitispathogenen bij andere koeien. Koeien die zelf melk 

lekken hebben een groter risico op mastitis wegens openstaande tepelkanalen (Lacyhulbert 

en Hillerton 1995). Het consequent toepassen van nabehandeling van de spenen bleek in dit 
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onderzoek significant geassocieerd te zijn met meer KM gevallen. Een mogelijke verklaring 

wordt gegeven door andere onderzoekers (Barkema et al. 1999; Elbers et al. 1998; 

Schukken et al. 1990). Volgens hen vormt nabehandeling een risicofactor want het aantal 

minor pathogenen zoals Corynebacterium bovis wordt hierdoor gereduceerd. Deze 

pathogenen koloniseren het tepelkanaal en zouden net een infectie van major pathogenen 

voorkomen (Rainard en Poutrel 1988).  

 

3.6.3. Droogstand 

Uit onderzoek blijkt dat E. coli en Streptococcus uberis voor een langere periode kunnen 

persisteren in de uier, waardoor het belang van propere koeien in de droogstand periode 

toeneemt (Bradley en Green 2000; Leigh 1999). Veel gevallen van mastitis in de vroege 

lactatie zijn veroorzaakt door een IMI opgelopen in de droogstand periode (Smith et al. 

1985). Niet alleen hygiëne tijdens de droogstand periode maar ook het droogzetten zelf is 

belangrijk. Volgens Barkema et al. (1998) wordt het toepassen van een droogzetbehandeling 

significant meer toegepast op LT bedrijven dan op GT bedrijven. 

 

Uit het onderzoek van Khaitsa et al. (2000) bleek dat het type huisvesting voor droge koeien 

gerelateerd was met het tankcelgetal (p = 0,053). Bedrijven met een vrije loopstal, een 

potstal of een bindstal hadden respectievelijk een gemiddeld tankcelgetal van 289.800, 

335.400 en 415.600 cellen/ml. Dit werd bevestigd door ander onderzoek waarbij er een 

significant hogere frequentie van mastitisgevallen was (zowel voor droge- als lacterende 

koeien) bij gebruik van een potstal in vergelijking met ligboxen (Peeler et al. 2000; Fregonesi 

en Leaver 2001). Mogelijke oorzaken zijn een toename van speenbetrappingen en een 

lagere uierhygiëne (Schreiner en Ruegg 2003). Volgens Barkema et al. (1998) werd het 

gebruik van matten in de ligboxen van de droge koeien significant meer toegepast op GT 

bedrijven dan op HT bedrijven. Het percentage droge koeien, waarvan de uier voor meer dan 

30 % besmeurd was met mest, was significant lager op LT bedrijven (0,5 %) dan op HT 

bedrijven (2,2 %). Het gebruik van stro als strooiselmateriaal voor droge koeien werd 

significant minder toegepast op LT bedrijven dan op HT bedrijven. Peeler et al. (2000) 

vonden dat het minstens 1 keer per week reinigen van de huisvesting van de droge koeien 

en het gebruik van zaagsel of houtkrullen in de afkalfbox en de huisvesting van de droge 

koeien, significant geassocieerd waren met een verminderde prevalentie van mastitis. 

 

3.6.4. Behandelen 

Piepers et al. (2010) onderzochten hoe mastitispreventie- en controlemaatregelen 

geïmplementeerd werden op Vlaamse melkveebedrijven. Er werd geen significante 

associatie gevonden tussen de manier en duur van de behandeling van KM en het 

tankmelkcelgetal. Er werden in dit onderzoek weinig significante verbanden gedetecteerd, 

wellicht door het beperkt aantal bedrijven die in de studie opgenomen waren. Barkema et al. 

(1998) vonden dat het minimaal aantal antibioticabehandelingen bij KM significant hoger lag 

bij LT bedrijven, dan op GT of HT bedrijven, respectievelijk 2,4; 2,1 en 1,1 behandelingen. 

Ook lag deze waarde significant lager bij GT bedrijven, vergeleken met HT bedrijven.  
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Bij behandeling is het belangrijk om niet enkel te streven naar een klinische genezing maar 

ook naar een bacteriologische genezing. Men spreekt van klinische genezing als er geen 

klinische symptomen meer zijn. Dit wil zeggen een normale voederopname, een rectale 

temperatuur < 39°C, geen uieroedeem, melk met een normaal uitzicht en een voldoende 

melkgift. Als na bacteriologisch onderzoek blijkt dat het melkstaal van het behandelde 

kwartier geen pathogene bacteriën meer bevat, kan men spreken van bacteriologische 

genezing (Sérieys et al. 2005). Wil men een bacteriologische genezing bekomen, dan moet 

men minstens drie dagen nabehandelen. Het combineren van een intramammaire en 

parenterale therapie verhoogt significant de kans op een volledige bacteriologische 

genezing. Bovendien zorgt deze combinatie voor een snellere en sterkere daling van het 

celgetal (Barkema et al. 2006). 

3.6.5. Opruimen chronisch geïnfecteerde dieren 

Men spreekt van chronisch geïnfecteerde dieren als de infectie meer dan 4 weken aanwezig 

is (Owens et al. 1997), of wanneer ze na behandeling terug hervallen. Deze dieren ruimt 

men best zo snel mogelijk op. Ze vormen een bron van infectie voor andere koeien op het 

bedrijf, hun productie is niet optimaal en ze dragen bij tot een verhoging van het 

tankmelkcelgetal. Ook de kans op genezing is klein. Opruimen is dus de enige manier om de 

infectiedruk op het bedrijf te reduceren (Inagro 2014). 

3.6.6. Huisvesting en hygiëne 

3.6.6.1. Algemeen 

Het vochtgehalte, de aanwezigheid van modder en mest in de omgeving van de koe zijn de 

voornaamste bronnen voor blootstelling aan omgevingsgebonden mastitispathogenen. Het 

scoren van koeien op hygiëne geeft een duidelijk beeld in welke mate koeien aan deze 

mastitispathogenen worden blootgesteld met het geassocieerde risico op toegenomen KM 

(Schreiner en Ruegg 2003). De consistentie van de mest, de wijze waarop de boxen 

onderhouden worden en het stadium van lactatie dragen bij tot verschillen in hygiënescoring 

bij koeien (Ward et al. 2002). 

 

Schreiner en Ruegg (2003) onderzochten de mogelijke relaties tussen de hygiëne van de 

uier en de benen en de prevalentie van SKM. De dieren waren gehuisvest in een vrije 

loopstal (geen verdere info over type boxen). Scoring van de hygiëne gebeurde aan de hand 

van een schaal van 1 (zeer schoon) tot 4 (zeer vuil). Van alle koeien werd een melkstaal 

genomen die geanalyseerd werd op de aanwezigheid van pathogenen. Maandelijks werd 

ook het SCC van iedere koe geregistreerd. Het type ligbox en het gekozen strooiselmateriaal 

hadden een grote invloed op de uierhygiëne maar een minder grote invloed op de 

beenhygiëne. De wijze waarop de vloer gereinigd werd in de stal en de frequentie ervan had 

een grotere invloed op de beenhygiëne dan op de uierhygiëne. Uit dit onderzoek bleek dat 

scores van de uierhygiëne significant geassocieerd waren met de scores van de 

beenhygiëne en bedrijfsafhankelijk waren. Het SCC steeg als de score van de uierhygiëne 

steeg. Er waren significante verschillen in SCC bij de verschillende scores voor uierhygiëne 

aantoonbaar, behalve tussen score 1 en 2 en score 3 en 4. Het SCC werd geassocieerd met 
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de scores van de beenhygiëne, maar er was enkel een significant verschil tussen score 2 en 

4. Er was een significante associatie tussen de aanwezigheid van Staphylococcus aureus en 

Streptococcus agalactiae en de score van de uierhygiëne. Het voorkomen van 

omgevingspathogenen zoals E. coli was significant geassocieerd met de score van 

uierhygiëne maar niet met score van de beenhygiëne. Koeien met een score van 3 of 4 voor 

uierhygiëne hadden 1,5 keer meer kans op de aanwezigheid van major pathogenen in de 

melkstalen, in vergelijking met koeien die een score van 1 of 2 hadden. 

Een jaar eerder onderzochten Schreiner en Ruegg (2002) het effect van het gedeeltelijk 

afzetten van staarten op de melkkwaliteit en hygiëne bij koeien. Uier- en beenhygiëne en 

melkkwaliteit (op basis van SCC en de prevalentie van IMI) waren niet significant 

geassocieerd met het afzetten van staarten. Dit werd ook bevestigd door het onderzoek van 

Tucker et al. (2001). Volgens Eicher et al. (2001) waren koeien met afgezette staarten 

properder ter hoogte van de achterhand (p < 0,05). Er werd wel geen significant effect op de 

uierhygiëne vastgesteld. Verder kan ook de voeding een invloed hebben op de hygiëne. 

Volgens Ward et al. (2002) zijn de hygiënescores van de uier, benen en flanken bij vroeg 

lactaire dieren significant gerelateerd met de consistentie van de mest. Door een wijziging in 

het rantsoen kan vastere mest verkregen worden. De benen worden bevuild door 

opspattende mest wanneer de consistentie van de mest zeer laag is. Ook de staarten en 

uiers zijn dan algemeen vuiler. Fecale scoring en een eventuele rantsoenwijzing kan een 

positieve invloed hebben op de hygiëne van de dieren. Meer aandacht voor een goede 

hygiëne resulteert in een lager SCC ( < 150.000 cellen/ml) (Barkema et al. 1998). 

 

3.6.6.2. Afmetingen huisvesting 

Tucker et al. (2004) onderzochten welk effect verschillende afmetingen van de boxen in vrije 

loopstallen hadden op het gebruik en voorkeur voor bepaalde boxen, de hygiëne en 

melkproductie van melkvee. De breedte van de boxen was 112 cm (N) of 132 cm (W), de 

lengte bedroeg 229 cm (S) of 274 cm (L). Met deze afmetingen werden 4 verschillende 

staltypes gevormd, namelijk WL, WS, NL en NS. In de eerste fase hadden de dieren geen 

vrije keuze qua staltype. De ligtijd was significant hoger in de W stallen in vergelijking met de 

N stallen, respectievelijk 10,8 uur versus 9,6 uur ± 0,3 uur/24 uur. Als er een vrije keuze van 

ligbed was, werden er geen significante verschillen gevonden. In een 2e experiment werden 

boxen met 3 verschillen breedtes met elkaar vergeleken, respectievelijk 106, 116 en 126 cm. 

De totale ligtijd was significant hoger in de breedste boxen, in vergelijking met de smalste 

boxen. Men vond ook een positieve correlatie tussen de breedte van de box en de 

hoeveelheid feces in de boxen (p = 0,04). Dit werd verklaard door het feit dat de dieren een 

langere ligtijd hadden en ook langer met 4 poten rechtstonden in dit type boxen. Een hoger 

gehalte aan feces en urine in de boxen kan aanleiding geven tot een verhoogde bacteriële 

contaminatie van de spenen en de incidentie van mastitis verhogen. Het belang van het 

dagelijks reinigen van de boxen wordt hierdoor duidelijk. De stalbreedte had geen effect op 

de melkproductie. Uit het onderzoek van Ceballos et al. (2004) bleek dat de ingenomen 

ligruimte bij Holstein melkvee, met een lichaamsgewicht van 607 ± 21 kg, 300 cm in de 

lengterichting was en 109 cm in de breedterichting (of 180 % van de heupbreedte). Welke 
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afmetingen nu ideaal zijn is afhankelijk van de grootte van de dieren, er zijn dan ook 

verschillende aanbevelingen, zie Tabel 5. 

Tabel 5: Afmetingen huisvesting 

Staldimensie Aanbeveling Bron 

Totale stallengte 232,2 ± 15 cm 

200 tot 274 cm 

Husfeldt et al. (2012) 

Faull et al. (1996); Bickert 

(2000) 

Stalbreedte 119,6 ± 4,8 cm 

100 tot 120 cm 

Husfeldt et al. (2012) 

Bickert (2000); Irish en 

Martin (1983) 

Liglengte 178,1 ± 6,4 cm 

 

Husfeldt et al. (2012) 

Lengte voor kopruimte 40 tot 60 cm Faull et al. (1996); Bickert 

(2000) 

 

3.6.6.3. Onderhoud en management 

Zoals eerder aangehaald, onderzochten Barkema et al. (1998) LT, GT en HT bedrijven. Uit 

hun onderzoek bleek dat de aanwezigheid van meer dan 10 % mest in het achterste 

gedeelte (1 m) van de ligboxen significant lager was op LT bedrijven dan op GT bedrijven. 

De dagelijkse frequentie van het reinigen van de ligboxen was significant hoger op LT of GT 

bedrijven, respectievelijk 2,2 en 2,1 keer per dag, dan op HT bedrijven (1,6 keer per dag). 

Het percentage roosterslapers was significant lager op GT bedrijven dan op HT bedrijven. 

Meer dan 2 keer per dag reinigen van de vloer zorgt voor een verminderde prevalentie van 

mastitis (Peeler et al. 2000). De gemiddelde tijd tussen het reinigen van de boxen bedraagt 8 

uren (Rowbotham en Ruegg 2015). Het jaarlijks scheren van de koeien, het dagelijks 

controleren van de droge koeien op het voorkomen van mastitis en het verwijderen van stro 

uit de afkalfbox na het kalven werd significant meer toegepast op LT bedrijven dan op GT of 

HT bedrijven (Barkema et al. 1998). Peeler et al. (2000) stelde vast dat het minder dan 1 

keer per maand uitmesten van de afkalfbox significant geassocieerd was met een hogere 

prevalentie van KM. Het melken van koeien voor het kalven werd significant meer toegepast 

op GT bedrijven dan op HT bedrijven. Het vastzetten van de koeien na het melken werd 

significant meer toegepast op LT en GT bedrijven dan op HT bedrijven. Peeler et al. (2000) 

vonden een gelijkaardig effect. Na het melken de koeien naar de eetruimte sturen en hen 

vers voeder verschaffen zorgde voor een significant lagere prevalentie van KM. Als reden 

werd aangehaald dat de dieren niet direct konden gaan liggen. Contaminatie van de uier net 

voor en na het melken is een risicofactor voor mastitis. Mogelijke oplossingen zijn een 

wachtruimte en het afsluiten van de ligbedden voor het melken. Na het melken is het 

aangeraden om de koeien vast te zetten of de koeien in een ruimte te plaatsen waar ze niet 

kunnen gaan liggen. 
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Het belang van een goede registratie mag niet onderschat worden. Enkel zo kan men een 

duidelijk beeld van de bedrijfssituatie bekomen. Uit het onderzoek van Peeler et al. (2000) 

bleek dat 77 % van de boeren mastitisgevallen registreerden. Net deze boeren 

rapporteerden een significant hogere prevalentie van mastitis in vergelijking met bedrijven 

die deze gegevens niet registreerden. Ook een melkproductie van meer dan 7500 l per jaar 

per koe was significant geassocieerd met een verhoogde prevalentie van mastitis. Volgens 

Barkema et al. (1998) is een stijgende melkproductie gerelateerd met een dalend 

tankcelgetal (p < 0,0001) wat te verklaren is door een verdunningseffect. Er bestaat een 

antagonistische genetische correlatie tussen de melkproductie en het risico op ziekten wat 

betekent dat een verhoogde melkproductie steeds tot een verhoogde prevalentie van KM 

leidt (Simianer et al. 1991; Syväjärvi et al. 1986; Uribe et al. 1995). Een factor significant 

geassocieerd met verminderde prevalentie van KM was een droogstand periode < 40 dagen, 

dit door een kortere risicoperiode voor een IMI en een effectievere bescherming van de 

droogzetters (Peeler et al. 2000). 

 

Barkema et al. (1998) vonden dat het extra verschaffen van mineralen tijdens de zomer aan 

droge koeien significant meer toegepast werd op LT bedrijven dan op GT bedrijven. 

Eenzelfde effect werd vastgesteld bij het extra verschaffen van mineralen tijdens de zomer 

aan lacterende koeien. Dit werd significant meer toegepast op LT bedrijven dan op HT 

bedrijven. Het rantsoen en aanwezige concentraties van selenium en vitamine E hebben een 

invloed op de prevalentie van mastitis. Hogere Se concentraties in het bloedserum kunnen 

geassocieerd worden met een lager tankcelgetal (Erskine et al. 1987; Weiss et al. 1990). De 

relatie tussen het toevoegen van Se aan het rantsoen en (sub)klinische mastitis is te wijten 

aan het positief effect van Se op de immuniteit (Gerloff 1992). Zowel vitamine E als 

glutathion peroxidase (GPx), een enzym dat Se bevat, zijn cellulaire antioxidanten die 

neutrofielen beschermen tegen de destructieve actie van toxische zuurstofmoleculen 

noodzakelijk voor het intracellulair afdoden van pathogenen. Een Se of vitamine E deficiëntie 

leidt tot een verzwakte activiteit van de neutrofielen en een verhoogde toename van het 

aantal mastitisgevallen (Hogan et al. 1993). Malbe et al. (2003) onderzochten het effect van 

het toevoegen van selenium aan het voeder van melkvee op de prevalentie van mastitis. In 

het onderzoek werden de koeien ingedeeld in 2 groepen, de eerste groep (S) kreeg 8 weken 

lang dagelijks 0,2 ppm organische Se toegediend in de vorm van Se gist, de andere groep 

(GS) kreeg geen Se supplement. Het aantal kwartieren die na 8 weken nog steeds geen 

mastitispathogenen bevatten was significant groter bij de S groep (p < 0,01) in vergelijking 

met de GS groep. 

 

3.6.6.4. Gebruik van gescheiden mest en uiergezondheid 

Eenmaal strooiselmateriaal besmet is met bacteriën gecombineerd met de aanwezigheid van 

mest , wat een ideale voedingsbron is voor bacteriën, is een populatie bacteriën in staat zich 

te handhaven en te groeien in het strooiselmateriaal (Rowbotham en Ruegg 2016b). De 

spenen van een koe maken een direct contact met het strooiselmateriaal gedurende 12 tot 

14 uren per dag. Dit maakt strooisel een belangrijke bron voor eventuele overdracht van 
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omgevingsbacteriën (Tucker en Weary 2004; Cook et al. 2005; Hogan en Smith 2012). Een 

groter aantal bacteriën aanwezig in het strooiselmateriaal wordt geassocieerd met een 

verhoogd aantal bacteriën aanwezig op de spenen van de koeien (Zdanowicz et al. 2004). 

De prevalentie van KM wordt geassocieerd met bacteriën aanwezig op de spenen (Neave et 

al. 1966). Wil men mastitis veroorzaakt door omgevingsgebonden bacteriën reduceren, dan 

is het van belang ook aandacht te schenken aan de huisvesting van de dieren en meer 

specifiek het strooiselmateriaal (Hillerton en Berry 2003; Hogan en Smith 2012). 

Rowbotham en Ruegg (2015) onderzochten de mogelijke relaties tussen het gebruik van 

verschillende type strooisels, het toegepast management en de melkkwaliteit. De bedrijven 

werden in 3 groepen opgedeeld naargelang het materiaal waarmee ze de boxen instrooiden, 

anorganisch materiaal zoals zand (IB), organisch materiaal zoals zaagsel (OB) en op mest 

gebaseerde producten (MB). Bedrijven die MB gebruikten hadden een tendens om een 

groter aantal koeien met een niet functionerend kwartier te hebben (p = 0,055). De frequentie 

van het instrooien van de boxen was bij MB bedrijven 2 maal hoger dan bij IB bedrijven (p < 

0,001). Het tankcelgetal van de MB bedrijven was groter in de zomer in vergelijking met alle 

andere seizoenen (p = 0,014). Ook de IB en de OB bedrijven hadden een significante 

toename van het tankcelgetal tijdens de zomer, wat duidelijk wijst op een seizoensinvloed. 

De groei van mastitispathogenen wordt bevorderd tijdens warmere seizoenen (Ruegg en 

Tabone 2000; Riekerink et al. 2007; Archer et al. 2013). Variatie in het tankcelgetal doorheen 

de seizoenen is dus onafhankelijk van het type strooisel. Het tankcelgetal was significant 

lager bij IB bedrijven in vergelijking met OB en GM bedrijven. 

Het totaal aantal bacteriën in de melk kon niet geassocieerd worden met het type strooisel (p 

= 0,787), management van de boxen (p ≥ 0,356) of algemeen management (p ≥ 0,113). 

Vergeleken met IB bedrijven was het rollend jaargemiddelde (Rolling herd average, RHA) 

lager bij de OB en MB bedrijven, respectievelijk 771 kg en 1.153 kg (p < 0,001). Ook was de 

RHA 353 kg groter op bedrijven waar men goed op de hoogte was van de oorzaken en 

gevolgen van SKM, in vergelijking met bedrijven die er minder kennis over hadden (p = 

0,017). Elke toename van 1 % van het aantal koeien met een niet functionerend kwartier 

werd geassocieerd met een daling van het RHA met 57 kg (p = 0,001). Rowbotham en 

Ruegg (2015) veronderstelden dat wanneer de voeding optimaal was, het totale aantal 

functionele alveoli in de uier de limiterende factor was voor de melkproductie. 

Een jaar later onderzochten Rowbotham en Ruegg (2016a) de mogelijke associaties tussen 

de wijzen van huisvesting en de prevalentie van KM en SKM bij primipare melkkoeien. Er 

waren 4 types huisvesting, namelijk een diepstrooiselbox met zand (NES), een 

diepstrooiselbox met gerecycleerd zand (RS), een diepstrooiselbox met gescheiden mest 

(DBMS) en een ligbox met matras gecombineerd met gescheiden mest (SBMS). 

Aanwezigheid van pathogenen bij SKM gevallen (melk van een uierkwartier waarbij SCC > 

200.000 cellen/ml) werd bepaald via microbiële analyse. Er werd een associatie gevonden 

met het type huisvesting. CNS werden aangetroffen in 46 % , 38 %, 12 % en 11 % van de 

kwartieren met SKM, waarbij respectievelijk SBMS, RS, NES en DBMS als huisvesting gold. 

Een niet significante groei van bacteriën ( < 100 kve/ml) werd aangetroffen in 89 %, 81 %, 59 
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% en 46 % van de kwartieren met SKM, waarbij respectievelijk DBMS, NES, RS en SBMS 

als huisvesting gold. Gedurende de periode van melkstaal afname werden in totaal 2.676 

stalen getest op SCC. Van de 59 stalen die wezen op SKM, was de meerderheid cultuur 

negatief (71 %). De 17 stalen die cultuur positief waren konden niet geassocieerd worden 

met het type huisvesting (p = 0,202). Van de 64 stalen die wezen op een herval van SKM, 

was de meerderheid cultuur negatief (67 %). Het aantal stalen die cultuur positief waren 

konden niet geassocieerd worden met het type huisvesting (p = 0,476). Tijdens dezelfde 

periode waren er ook 21 gevallen van KM. Verschillen in tijdsduur tot het 1e geval van KM 

afhankelijk van het type huisvesting vertoonde een tendens (p = 0,071). Koeien gehuisvest 

op NES hadden pas op een later tijdstip te kampen met KM, vergeleken met koeien 

gehuisvest op RS (p = 0,056) of DBMS (p = 0,086). De prevalentie van mastitisgevallen 

(incidence rate of mastitis, IRM) werd gedefinieerd als de eerste gevallen van SKM of KM 

per aantal dagen dat een kwartier risico liep door blootstelling aan de huisvesting, van dag 1 

tot een geval van SKM of KM of tot uitval (quarter days at risk, QDAR). IRM bleek 1,36 

gevallen/1000 QDAR te zijn en kon niet geassocieerd worden met het type huisvesting (p = 

0,527). 

De bacteriën die tijdens het onderzoek van Rowbotham en Ruegg (2016a) zijn aangetroffen 

in de melk van koeien met SKM en KM, worden weergegeven in Tabel 6. 

Tabel 6: Pathogenen in melk van koeien met SKM en KM, gehuisvest op NES, RS, DBMS, 

SBMS 

 Pathogeen NES RS DBM

S 

SBM

S 

SKM CNS x x x x 

 Streptococcus spp. x    

 Corynebacterium 

spp. 

 x   

 Staphylococcus 

aureus 

    

KM CNS  x  x 

 Streptococcus spp.  x   

 Staphylococcus 

aureus 

   x 

 Escherichia coli   x  

 Klebsiella spp.  x   

 gisten  x   

 

Verder onderzochten Rowbotham en Ruegg (2016b), in een longitudinale studie van één 

jaar, het voorkomen van bacteriën in vier verschillende huisvestingtypes (NES, RS, DBMS 

en SBMS) en het voorkomen van bacteriën op de spenen. Er werden wekelijks stalen 

genomen van het strooisel en er werd wekelijks een swab genomen van de spenen, zowel 
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voor (PRSWAB) als na het reinigen (POSWAB) van de spenen voor het melken. Uit hun 

onderzoek bleek dat de hoeveelheid gramnegatieve bacteriën (GNB), coliforme bacteriën en 

Klebsiella spp. het minst voorkwamen bij NES, gemiddeld voorkwamen bij RS en SBMS en 

het meest voorkwamen bij DBMS (p < 0,001). Het totale aantal van deze bacteriën was 

significant groter in de zomer dan in de andere seizoenen, dit voor alle types huisvesting. Het 

totaal aantal Streptococcus spp. was significant groter dan het totaal aantal GNB bij zowel 

NES, RS en SBMS als huisvesting. Bij DBMS als huisvesting waren deze aantallen gelijk (p 

= 0,056). 

GNB werden het minst aangetroffen op PRSWAB van koeien gehuisvest op NES. Er werden 

4, 8 en 19 keer meer GNB aangetroffen op PRSWAB van koeien gehuisvest op 

respectievelijk SBMS, RS en DBMS (p < 0,001). Het aantal Streptococcus spp. aangetroffen 

op de PRSWAB was het grootst bij koeien gehuisvest op SBMS en RS, gemiddeld bij koeien 

gehuisvest op NES en het laagst bij koeien gehuisvest op DBMS (p < 0,001). Het totaal 

aantal GNB en het totaal aantal Streptococcus spp. aangetroffen op de PRSWAB waren 

beide lager in de zomer en herfst en groter in de winter en lente (p < 0,001). Algemeen 

werden er minder GNB aangetroffen op de PRSWAB dan Streptococcus spp. (p < 0,001), 

behalve bij koeien gehuisvest op DBMS en waarbij de aantallen GNB en Streptococcus spp. 

gelijk waren (p = 0,311). Als men ging kijken naar de reductie van bacteriën op de spenen 

(RED= PRSWAB – POSWAB), door het reinigen van de spenen voor het melken, vond men 

dat de gemiddelde RED niet afhankelijk was van de seizoenen voor geen enkele bacterie (p 

> 0,125). De gemiddelde RED was 1,95 en 1,51 log eenheden voor respectievelijk het totaal 

aantal GNB en de Streptococcus spp. en was niet afhankelijk van het type huisvesting (p > 

0,286). De grootste RED van coliforme bacteriën werd waargenomen bij koeien gehuisvest 

op DBMS en het minst bij koeien gehuisvest op SBMS en RS (p < 0,001). Tevens werd er 

een grotere RED van Klebsiella spp. waargenomen bij koeien gehuisvest op DBMS en RS, 

dan bij koeien gehuisvest op NES of SBMS (p < 0,001). Enkel bij DBMS was er een 

significante correlatie tussen het aantal coliforme bacteriën (p = 0,001) en Klebsiella spp. (p 

< 0,001) aanwezig in het strooisel en het aantal van deze bacteriën aangetroffen op de 

PRSWAB. Als men de resultaten over alle huisvestingstypes bekeek, vond men een 

significante (p < 0,001) positieve correlatie tussen het aantal bacteriën in het strooisel en het 

aantal bacteriën aangetroffen op de PRSWAB. Deze correlatie was het grootst voor 

Klebsiella spp. (r = 0,45) gevolgd door coliformen (r = 0,41), Streptococcus spp. (r = 0,35) en 

het totaal aantal GNB (r = 0,33) (Rowbotham en Ruegg 2016b).  

Het DM van de NES (94 ± 1,2 %) en RS (92 ± 1,2%) was hoger dan de DM van de SBMS 

(50 ± 1,2 %) en DBMS (48 ± 1,2 %). Het DM van de DBMS was lager in de winter dan in de 

andere seizoenen (38 ± 3,0 %; P = 0,004). In de lente, zomer en herfst bedroeg het DM 

respectievelijk 49 ± 2,3 %; 50 ± 2,4 %; 52 ± 2,4 % (Rowbotham en Ruegg 2016b). De 

gemiddelde DM van gescheiden mest bedraagt 42,8 % op melkveebedrijven in de V.S. 

(Husfeldt et al. 2012). Huisvesting gebaseerd op organische producten wordt gekenmerkt 

door een hoger vochtpercentage en wordt geassocieerd met een hoger aantal 

gramnegatieve bacteriën, coliforme bacteriën, Klebsiella spp. en streptokokken in 
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vergelijking met huisvesting gebaseerd op anorganische producten (Hogan et al. 1989). 

Godden et al. (2008) stelden een in vitro studie op waarbij het gesteriliseerd 

strooiselmateriaal (NES, RS, verteerde mest) geïnoculeerd werd met Klebsiella pneumonia 

of Enterococcus faecium. Na 72 uur was het aantal Klebsiella pneumonia bacteriën 1 tot 2 

log groter in respectievelijk de RS en verteerde mest in vergelijking met de NES. 

Enterococcus faecium kon in verteerde mest en RS 72 uur lang overleven, in NES gingen 

deze bacteriën snel over tot de afstervingsfase. RS en verteerde mest zijn dus duidelijk in 

staat de groei van potentiële gramnegatieve mastitis pathogenen te stimuleren. Variatie in de 

populatie van bacteriën doorheen de seizoenen wordt veroorzaakt door variaties in 

temperatuur en vochtigheid, twee belangrijke factoren die de groei van bacteriën kunnen 

beïnvloeden. 

Een belangrijk aandachtspunt bij het gebruik van gescheiden mest als strooisel is dus het 

DM. Een hogere DM resulteert in een lager aantal mastitispathogenen aanwezig in het 

strooisel (Hogan en Smith 2012). Het DM van de dikke fractie kan meer dan 30 % bedragen 

(Valacon-Dairy 2014). Een goede streefwaarde is een DM van 35 % wanneer de gescheiden 

mest in de boxen wordt gebracht (Hogan en Smith 2012). Het toevoegen van kalk heeft een 

verlagend effect op het droge stof gehalte, maar dit effect is maar tijdelijk (Hogan et al. 

1999). Volgens Valacon-Dairy (2012) heeft het gebruik van kalk geen toegevoegde waarde. 

Om een voldoende hoog DM te hebben is het veel belangrijker om een goede opbouw van 

het ligbed te hebben waarbij men in lagen werkt. Dit proces kan enkele weken tot maanden 

duren. Het DM in de boxen is afhankelijk van het DM van de vers gescheiden mest. Dit 

droge stof gehalte wordt bepaald door het type scheider, de afstellingen van deze scheider 

en de weersomstandigheden op het moment van scheiden. Maïsrijke rantsoenen geven een 

beter scheidingsresultaat dan grasrijke rantsoenen omdat er meer onverteerde delen in de 

mest aanwezig zijn. Ook het terugpompen van de vloeibare fractie naar de mestkelder heeft 

een invloed. Hierdoor zal de verwerkte mest minder dikke fractie opleveren door een lager 

DM. Uit het onderzoek van Husfeldt et al. (2012) bleek dat 60 % van de opgevolgde 

melkveebedrijven minimaal drie keer per week vers gescheiden mest aan de boxen 

toevoegden. De overige 40 % deed dit een à twee keer per week. De DM van het gebruikte 

materiaal in de boxen bedroeg gemiddeld 55,8 ± 2 %. 

Uit het onderzoek van Valacon-Dairy (2014) bleek dat bij de bedrijven die overschakelden op 

gescheiden mest als strooisel, geen sprake was van een verhoogde prevalentie van mastitis 

gerelateerd met Klebsiella spp. Het aantal KM gevallen nam ook niet toe. De concentratie 

van Klebsiella spp. was wel hoger in de gescheiden mest in vergelijking met zaagsel. 

Harrison et al. (2008) volgden 6 bedrijven op, waarbij het aantal mastitis gevallen en het 

SCC op individueel koe niveau geregistreerd werden. Het voorkomen van een verhoogd 

SCC ( > 200.000 cellen/ml voor koeien, > 100.000 cellen/ml voor vaarzen) verschilde niet 

tussen de 3 groepen dieren die gehuisvest waren op zand, gescheiden en gecomposteerde 

mest. 

Husfeldt et al. (2012) onderzochten de karakteristieken van gescheiden mest gebruikt als 

strooisel. Uit dit onderzoek bleek dat de meest voorkomende bacteriën aanwezig in 
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gescheiden mest Bacillus spp., coliformen, streptokokken en Staphylococcus spp. waren. 

Cole en Hogan (2016) onderzochten welke omgevingsgebonden mastitis pathogenen 

voorkwamen in diepstrooiselboxen met gecomposteerde en vers gescheiden mest. GNB, 

coliformen, Klebsiella spp. en Streptococcus spp. werden aangetroffen. Het bacteriële aantal 

in de vers gescheiden mest steeg snel van dag 0 tot dag 1 en bleef dan relatief constant op 

dag 1, 2 en 6. Het bacteriële aantal was significant lager op dag 0 dan op dag 1,2 en 6. 

Husfeldt et al. (2012) vergeleken diepstrooiselboxen met gescheiden mest met ligboxen met 

een matras gecombineerd met gescheiden mest. Hieruit bleek dat de diepstrooiselboxen een 

tendens vertoonden tot een groter aantal coliforme bacteriën in vergelijking met ligboxen met 

matras. Het aantal streptokokken was significant groter bij de ligboxen met een matras. Er 

was geen significant verschil tussen het aantal Bacillus spp. en Staphylococcus spp. bij 

beide types huisvesting. 

Hogan et al. (1999) onderzochten wat het effect was van 3 verschillende types conditioner 

op het aantal bacteriën in gescheiden mest. Er werd respectievelijk 1 kg gebluste kalk, 

alkalische conditioner of zure conditioner aan 10 kg gescheiden mest toegevoegd. Het aantal 

GNB, coliformen en Klebsiella spp. was voor het instrooien in de boxen significant lager in de 

3 behandelde strooisels in vergelijking met de controle groep. Op dag 6 werd er geen 

significant verschil meer waargenomen. Er is dus sprake van een tijdelijk, positief effect. Na 

6 dagen was er tenslotte geen significant verschil in droge stof gehalte of pH tussen alle 

groepen. Schwarz et al. (2010) vergeleken dagelijkse en wekelijkse toevoeging van 

gescheiden mest bij diepstrooiselboxen. De seizoenen hadden een grotere invloed op het 

bacteriële aantal dan de frequentie van instrooien. Ze besloten dat het dagelijks toevoegen 

van gescheiden mest geen betere resultaten gaf wat betreft het bacteriële aantal, de 

melkkwaliteit of de prevalentie van mastitis, in vergelijking met het wekelijks toevoegen van 

gescheiden mest. 
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Onderzoek 

Materiaal en methoden 

1. Situering en voorafgaand onderzoek 

De idee van de ruim opgezette proefopzet is om te kunnen aantonen dat bij een correct 

gebruik van gescheiden mest gecombineerd met een goede bedrijfsvoering, de risico’s op 

het gebied van uiergezondheid en melkkwaliteit beperkt blijven en dat het een verantwoord 

strooisel kan zijn. Het gebruik van gescheiden mest is economisch voordeliger voor de 

veehouder, wat het belang van dit onderzoek onderstreept. 

Dit onderzoek kadert in het Veepeilerproject “Uiergezondheid en melkkwaliteit in 

diepstrooiselboxen bij Vlaamse melkveebedrijven”, geleid door MCC-Vlaanderen en in 

samenwerking met Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) en het Instituut voor 

Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO). Als eerste luik van dit onderzoek werd in 2017 door 

het MCC-Vlaanderen in samenwerking met Thomas More Hogeschool - KULeuven, een 

enquête digitaal gelanceerd, gericht aan Vlaamse melkveehouders waarvan de lacterende 

koeien gehuisvest zijn in diepstrooiselboxen. In totaal kwam er respons van 61 

melkveehouders.  

Deze 61 melkveehouders werden gecontacteerd met de vraag of er interesse was deel te 

nemen aan het vervolgonderzoek, namelijk een longitudinale veldstudie gedurende 1 jaar. 

De data gebruikt in dit eindwerk zijn afkomstig van de eerste 7 maanden van deze 

veldstudie. De inclusiecriteria voor de melkveebedrijven waren het gebruik van 

diepstrooiselboxen met gescheiden mest/stro/zaagsel, deelname aan MPR en de 

bereidwilligheid om mee te werken. Ook gaven de melkveehouders hun expliciete 

toestemming voor het beschikbaar stellen van bedrijfsgegevens. 

2. Bedrijfsbezoeken 

2.1. Algemeen 

Deze bedrijven werden gedurende de periode oktober 2017 – september 2018 intensief 

opgevolgd door een medewerker van het MCC en mezelf. Tijdens deze periode worden 4 

bedrijfsbezoeken uitgevoerd door MCC en mezelf, op basis van de locatie van het bedrijf 

(MCC: regio Oost, Antwerpen en Limburg; ikzelf: regio West, West- en Oost-Vlaanderen). De 

in dit eindwerk gebruikte dataset is een onderdeel van de longitudinale studie en omvat de 

opvolging van de bedrijven van oktober 2017 tot en met april 2018, inclusief 3 bezoeken op 

de bedrijven in regio West, en 2 in regio Oost.  

De bedrijfsbezoeken werden uitgevoerd in de herfst (oktober, enkel regio West), de winter 

(januari) en de lente (april/mei) en verliepen als volgt: 

- Overlopen enquêtegegevens en aanduiden van veranderingen ten opzichte van de 

invuldatum (alle bedrijven); 

- Hygiënescore (alle bedrijven); 

- Score huidletsels (alle bedrijven); 
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- Opmeten box afmetingen (alle bedrijven, eenmalig); 

- Monstername strooisel (gescheiden mest bedrijven); 

- Navragen aantal klinische mastitisgevallen (alle bedrijven); 

- Afleveren materiaal bemonstering klinische mastitis (alle bedrijven). 

2.2. Scores bij bezoek 

2.2.1. Hygiënescore  

In alle bedrijven werden 10 % van koeien (in lactatie) gescoord op zowel hygiëne als 

huidletsels. Het scoren van de hygiëne gebeurde bij 10 % van de lacterende dieren met een 

minimum van 10 dieren in totaal. Hierbij werd gebruik gemaakt van de hygiënescorekaart 

opgesteld door het Uiergezondheidscentrum Nederland (UGCN). Er werden telkens 3 zones 

beoordeeld, namelijk de uier, de dijen en de onderpoot. Elke zone werd beoordeeld en werd 

een score toegekend van 1 (schoon), 2 (weinig bevuild), 3 (matig bevuild) of 4 (zwaar 

bevuild). 

2.2.2. Huidletselscore 

Het scoren van de huidletsels gebeurde bij 10 % van de lacterende dieren met een minimum 

van 10 dieren in totaal. Hierbij werd gebruik gemaakt van een scorekaart gebaseerd op het 

Welfare Quality Protocol voor rundvee. Er werden 3 zones beoordeeld, namelijk de carpus, 

de knie en de hak. Elke zone werd beoordeeld en werd een score toegekend van 1 (geen 

aandoening), 2 (haarloos) of 3 (wonde/zwelling). 

2.3. Monstername strooisel 

Er werden stalen genomen van 10 % van de boxen met een minimum van 10 boxen per 

bedrijf. Hierbij werd telkens de achterste helft van elke box in 9 vakken verdeeld. Uit elke 

vakje werd er manueel (met handschoenen) strooisel genomen van de bovenste laag. Het 

strooisel werd verzameld in een plastic doos van 1 liter. Als men niet alle boxen op hetzelfde 

moment instrooide, werd er enkel stalen genomen van de boxen die het langst geleden 

ingestrooid waren. Er werd ook een staal genomen van de vers gescheiden mest. Dit 

gebeurde ook manueel, op 3 verschillende plaatsen, op een diepte van 30 à 40 cm. Dit 

gebeurde op de dag dat er mest gescheiden werd. Omdat het niet mogelijk was om alle 

stalen op eenzelfde dag te nemen, werden alle stalen binnen de 12 u na staalname 

ingevroren. Deze stalen bleven ingevroren tot het moment van de droge stof analyse. 

2.4. Opmeten boxen 

Bij de boxen werden er telkens 3 instellingen opgemeten, namelijk de liglengte (van de 

knieboom tot het einde van de box), de breedte tussen de 2 box afscheidingen en de afstand 

van de schoftboom tot het einde van de box. Deze maten werden gekozen omdat ze een 

invloed kunnen hebben op mogelijke bevuiling van de box met mest of urine. 

2.5. Melkmonsters verzamelen van klinische mastitisgevallen 

De melkveehouder werd gevraagd om “secundem artem” een melkstaal te nemen of door 

zijn dierenarts te laten nemen van het aangetaste kwartier bij klinische mastitisgevallen. Hij 
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kreeg hiervoor het noodzakelijke materiaal aangeleverd. Deze stalen konden dan ofwel vers 

of ingevroren meegegeven worden met de bedrijfsdierenarts. Gezien dit niet vlot verliep, 

werd beslist om bij het 2e en 3e bedrijfsbezoek op het bedrijf zelf na te gaan hoeveel 

gevallen van klinische mastitis er effectief waren in de periode tussen de bezoeken in, dus 

niet enkel van de dieren waarvan een melkstaal genomen was. 

3. Analyses 

3.1. Algemeen 

Naast de parameters opgemeten tijdens de bedrijfsbezoeken werden van de bedrijven ook 

extra gegevens verzameld tijdens de opvolgperiode. Een deel daarvan kaderde in de 

officiële melkkwaliteitsbepaling. 

3.2. Droge stof bepaling strooisel 

De droge stof bepaling van gescheiden mest werd uitgevoerd bij het ILVO-Dier te Melle. Dit 

beproevingslaboratoria werkt overeenkomstig de criteria van de norm NBN EN ISO/IEC 

17025 en is geaccrediteerd door het Belgische accreditatiesysteem BELAC. De 

beproevingsmethode van de analyse van het vochtgehalte in faeces is afgeleid van de 

Directive 71/393/EEC (ILVO 2018). De stalen werden ontdooid en geleegd in een plastic bak 

waarna het strooisel gehomogeniseerd werd met de hand. Vervolgens werd 10 tot 15 gram 

van het strooisel in een glazen pot met stolp (met gekend gewicht) geplaatst. Het gewicht 

van deze pot werd bepaald met behulp van de analytische balans (Mettler Toledo XP205 en 

AG204). Daarna werden de stalen in een droogstoofoven van het merk Memmert geplaatst. 

Vanaf het moment dat de droogstoofoven een temperatuur van 103°C bereikt had, werd de 

tijdsregistratie gestart. Na 4u werden de stalen uit de oven genomen en afgewogen. Zo kon 

men het DS-gehalte berekenen door de hoeveelheid droge stof te delen door het 

oorspronkelijke totaal gewicht. Nadien werden de stalen gedurende nog eens 2u in de oven 

geplaatst, waarna men weer het gewicht ging bepalen. Hierbij werd er vooral nagegaan of 

het gewicht stabiel gebleven was, zo niet wordt het DS-gehalte herrekend.  

3.3. Bepaling mastitisverwekkers in melkmonsters van klinische mastitis 

De analyses voor het bepalen van mastitisverwekkers werden uitgevoerd in het MCC met 

procedures gebaseerd op de NMC (National Mastitis Council) richtlijnen, maar worden hierbij 

niet verder besproken. MCC-Vlaanderen is door BELAC - conform de ISO-normen 17025 en 

17020 – onder andere geaccrediteerd voor de identificatie van de meest voorkomende 

uierpathogenen en de analyses voor de bepaling van de kwaliteit en samenstelling van de 

rauwe melk (MCC-Vlaanderen 2018a).  

3.4. Bepaling melkkwaliteit 

MCC-Vlaanderen is het interprofessioneel organisme dat instaat voor het bepaling van de 

melkkwaliteit en de melksamenstelling van melk geproduceerd op Vlaamse 

melkveebedrijven. Bij elke melklevering wordt, in het kader van de officiële 

melkkwaliteitsbepaling een representatief monster genomen via een automatisch 

bemonsteringsapparaat op de melkwagen. Dit monster wordt geïdentificeerd aan de hand 

van een chip, dewelke informatie bevat over de melkveehouder, het tijdstip van staalname, 
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de gps-coördinaten en eventuele bijkomende evaluaties. Bij aankomst in het labo van MCC-

Vlaanderen wordt de chip uitgelezen met behulp van een uitleestafel (Raudszus electronic). 

Vervolgens worden de monsters ingedeeld op basis van welke analyses er moesten 

gebeuren. Elk melkmonster kreeg dan een sticker met de nodige informatie. 

Voor dit eindwerk werden de parameters tankmelkcelgetal, -kiemgetal en coligetal gebruikt. 

Het aantal maandelijkse analyses was voor het kiemgetal 2 keer per maand, voor celgetal 4 

keer per maand en voor coligetal 2 keer per maand.  

3.4.1. Kiemgetal 

De bepaling van het kiemgetal gebeurde met behulp van de Bactoscan FC. Door het 

toevoegen van een kleurstof, ethidium bromide, kon aan de hand van flowcytometrie het 

aantal kiemen per ml bepaald worden. 

3.4.2. Celgetal 

De bepaling van het celgetal gebeurde met behulp van de Fossomatic 5000/FC. Door het 

toevoegen van een kleurstof kon aan de hand van flowcytometrie het aantal cellen per ml 

bepaald worden. 

3.4.3. Coligetal 

Voor de bepaling van het coligetal werd een petrifilm (Coliform count plate) gebruikt die 

dienst deed als voedingsbodem voor de coliformen. Men entte een verdunning van melk en 

zoutoplossing op deze petrifilms. Vervolgens worden deze petrifilms 24u in een broedstoof 

bij 30°C bewaard. Nadien gebeurde een automatische telling van het aantal coliformen met 

behulp van de 3M teller. 

3.5. Andere bepalingen 

3.5.1. Bepaling boterzuurbacteriën 

Per maand werd van 1 tankmelkmonster de aanwezigheid van boterzuurbacteriën in de melk 

bepaald. Hiervoor werd een leeg buisje met paraffine aangevuld met melk en een 

voedingsbodem die geautoclaveerd was. Vervolgens gingen de stalen in een warmwaterbad 

waardoor de paraffine oploste en boven de melk en voedingsbodem kwam te liggen. Daarna 

gaan de stalen in een ijsbad tot de paraffine gestold was en op deze manier een stop 

vormde. Deze stop sloot de proefbuis hermetisch af. Dan gingen de stalen in een broedstoof. 

Bij aanwezigheid van boterzuurbacteriën werden gassen gevormd worden die de stop naar 

boven duwden. Na 7 dagen werden alle stalen dus gecontroleerd op een verplaatsing van de 

paraffinestop. De graad van verplaatsing werd niet gemeten. Bij het waarnemen van een 

verplaatsing werd het staal als positief (+) beschouwd, was de paraffinestop niet verplaatst 

dan werd het staal als negatief beschouwd (-). 

3.5.2. Bepaling thermoresistenten 

Per maand werd van 1 tankmelkmonster de aanwezigheid van thermoresistenten in de melk 

bepaald. Hiervoor werd de melk verdund met een zoutoplossing. Deze oplossing werd in de 

autoclaaf geplaatst waarna de melk werd afgekoeld in de frigo en geschud tot een 

homogene vloeistof. Deze oplossing werd verdund en vervolgens geënt op petrifilmpjes 
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(Aerobic Count Plate). Na het enten werden deze petrifilmpjes 3 dagen bij een temperatuur 

van 31°C bewaard. Na deze periode las men het aantal rode stippen af die op de petrifilm 

ontstaan waren. Dit aantal werd met een factor 10 vermenigvuldigd en zo bekwam men het 

aantal thermoresistenten per ml. 

3.5.3. Bepaling psychrotrofen 

Per maand werd van 1 tankmelkmonster de aanwezigheid van psychrotrofen bepaald. Dit 

gebeurde op quasi dezelfde manier als de bepaling van de thermoresistenten. Na het enten 

werden deze petrifilmpjes 24u bij een temperatuur van 20°C bewaard. 

3.6. Statistische analyse 

Het programma SPSS Statistics 25 werd gebruikt om de data statistisch te analyseren. Er 

werd een significantieniveau van 5 % gehanteerd. Na de beschrijvende statistiek werden de 

data geanalyseerd op normaliteit (Kolmogorov-Smirnov test; elke groep moet normaal 

verdeeld zijn) en homogeniteit (Levene test; varianties binnen de groepen moeten gelijk zijn). 

Tegelijk werden ook uitbijters in de data geregistreerd. Deze uitbijters werden niet verwijderd 

aangezien ze niet beschouwd worden als fouten in de dataset maar als weergaves van een 

natuurlijke variatie. Bij het nagaan van de normaliteit werd er rekening gehouden met de 

Bonferroni-correctie. Als de data van een variabele voldeden aan de normaliteits- en 

homoscedasticiteitvoorwaarden werd een one-way ANOVA uitgevoerd. Voor elke 

onderzochte variabele werd nagegaan of de populatiegemiddelden van alle groepen gelijk 

zijn aan elkaar (Ho) of er minstens één groep is waarvan het populatiegemiddelde afwijkt van 

de overige groepen (H1). Indien niet aan de voorwaarden voldaan was, werd een Kruskal-

Wallis uitgevoerd. Voor elke onderzochte variabele werd nagegaan of de populatiemedianen 

van alle groepen gelijk zijn aan elkaar (Ho) of er minstens één groep is waarvan de 

populatiemediaan afwijkt van de overige groepen (H1). In beide gevallen werd nagegaan of 

de verschillende types van groepen (GM, S, Z) significant van elkaar verschilden op niveau 

van hygiëne- en huidletselscore, tankmelkcelgetal, -coligetal, -kiemgetal, aantal 

psychrotrofen, thermoresistenten en boterzuurbacteriën in de tankmelk, % KM koeien en % 

koeien met (nieuw) verhoogd celgetal. Als er minstens 1 afwijkende groep was, werd een 

post-hoc analyse uitgevoerd. Indien er geen significante verschillen tussen de groepen 

gevonden werden, was het niet nodig om over te gaan tot een post-hoc analyse om te zien 

welke groepen precies van elkaar verschilden 

Vervolgens werden de groepen voor dezelfde variabelen op een 2e manier vergeleken, GM 

bedrijven versus S en Z of overige bedrijven (O). Werkwijze idem als hierboven beschreven, 

behalve er geen post-hoc analyse nodig was. Bijkomend werd een Mann-Whitney U test 

uitgevoerd ter controle. 

Ook werd er onderzocht of het scheren van de staarten, de frequentie van vloerreiniging, 

aanvullen van de boxen en het verwijderen van verse mest uit de boxen een invloed had op 

de hygiënescore, of weidegang een invloed had op de huidletselscore, of de huisvesting van 

de droge koeien (GM en geen GM) een invloed had op het % koeien met een verhoogd 

celgetal na afkalven en of het DM gehalte van GM (vers en in de box) een invloed had op het 
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% KM koeien, koeien met een verhoogd celgetal en koeien met een nieuw verhoogd 

celgetal. Dit gebeurde m.b.v. een one-way ANOVA of Kruskal-Wallis. 

Voor een aantal variabelen (hygiëne- en huidletselscore en breedte of lengte van de boxen, 

melkproductie en bezettingsgraad) werd onderzocht of er een correlatie was. Dit gebeurde 

m.b.v. een correlatieanalyse, de Pearson correlatie. 
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Resultaten 

1. Beschrijving van de bedrijven 

Van de 61 melkveehouders werden er uiteindelijk 26 bedrijven niet weerhouden voor de 

veldstudie. Van de 35 weerhouden bedrijven werden twee bedrijven tijdens de studie 

uitgesloten omwille van het (gedeeltelijk) gebruik van paardenmest als strooisel. Één bedrijf 

werd uitgesloten omwille van het afwezig zijn van MPR (melkproductieregistratie) gegevens. 

Er werden in totaal 32 melkveebedrijven opgevolgd in Vlaanderen door een medewerker van 

het MCC (regio Oost, 15 bedrijven) en door mezelf (regio West, 20 bedrijven). De uiteindelijk 

geselecteerde bedrijven maakten allen gebruik van diepstrooiselboxen waarbij er 

verschillende types strooisels gebruikt werden, namelijk gescheiden mest (20), 

stro/kalk/water (4), stro/kalk (5), zaagsel/kalk (1) en zaagsel (2 bedrijven). Er was 1 bedrijf 

die diepstrooiselboxen combineerde met een gewone ligbox met matras waarbij de dieren 

vrije keuze van ligbed hadden. De gemiddelde bedrijfsgegevens over alle bedrijven heen 

worden weergegeven in Tabel 7. De gemiddelde bedrijfsgegevens per bedrijfstype worden 

weergegeven in Tabel 8. Deze gegevens beslaan een periode van 7 maanden (oktober 

t.e.m. april). De focus van dit onderzoek lag op het gebruik van gescheiden mest. 

Tabel 7: Gemiddelde bedrijfsgegevens op basis van resultaten per bedrijf en per maand 

MPR resultaten  

Aantal koeien in lactatie 223 [range 55-874] 

305-dagen productie (kg melk) 9.669 [range 7399-12672] 

Tankmelkresultaten 

Celgetal (x1000 cellen/ml) 181,4 [range 74,5-409] 

Kiemgetal (x1000 kiemen/ml) 7,6 [range 4-135,7] 

Coligetal (coliformen/ml) 6,4 [range 1-334,7] 

 

Tabel 8: Gemiddelde bedrijfsgegevens per bedrijfstype op basis van resultaten per bedrijf en 

per maand 

 Gescheiden 

mest (20) 

Stro (9) Zaagsel (3)  

MPR resultaten 

Aantal koeien in lactatie 272 129 181 

305-dagen productie (kg melk) 9623 9707 9866 

Tankmelkresultaten 

Celgetal (x1000 cellen/ml) 190,2 198,3 158,1 

Kiemgetal (x1000 kiemen/ml) 8,5 9,9 5,2 

Coligetal (coliformen/ml) 9,3 11,4 2,5 

Mastitisresultaten    

Aantal koeien met KM (%) 2,0 2,8 3,7 
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2. Beschrijvende statistiek 

2.1. Droge stof gehalte gescheiden mest, afmetingen boxen en bezettingsgraad 

2.1.1. Droge stof gehalte gescheiden mest 

Het gemiddeld DM gehalte van de verse GM bedroeg 30,6 % in de herfst en 29,6 % in de 

winter en lente. Het gemiddeld DM gehalte van de GM in de boxen bedroeg 49,1 %; 44,5 %; 

45,1 % in respectievelijk de herfst, winter en lente (Figuur 1). Het percentage van verdere 

uitdroging in de boxen bedroeg 60 %, 50 % en 52 % in respectievelijk de herfst, winter en 

lente. Het aantal dagen aanwezig in de diepstrooiselboxen werd uitgezet ten opzichte van 

het gemiddelde DM gehalte van de GM in de boxen (Figuur 2). 

 

Figuur 1: DM gehalte gescheiden mest over 3 seizoenen 

 

 

Figuur 2: DM gehalte GM versus aantal dagen in box 
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2.1.2. Afmetingen boxen 

Het ligoppervlakte van de diepstrooiselboxen werd per bedrijf berekend. Een ligoppervlakte 

van 1,9 à 2 m² was geldig voor 50 % van de bedrijven. Er waren twee uitbijters in de dataset, 

met een ligoppervlakte van respectievelijk 2,3 en 2,6 m². Alle andere bedrijven hadden een 

waarde tussen de 1,7 en 2,2 m² (Figuur 3). 

 

Figuur 3: Ligoppervlakte van diepstrooiselboxen 

2.1.3. Bezettingsgraad 

De bezettingsgraad van de GM, S en Z bedrijven was respectievelijk 99 %, 106 % en 91 %. 

2.2. Hygiëne- en huidletsels 

Voor elke bedrijfstype (GM, S en Z) werd een gemiddelde hygiëne- en huidletselscore over 

de volledige proefperiode berekend. De hygiënescore heeft een range van 300-1200 (300 = 

100 % van de koeien heeft een uier, dijen en onderpoten met score 1, 1200 = 100 % van de 

koeien heeft een uier, dijen en onderpoten met score 4). De huidletselscore heeft een range 

van 300-900 (300 = 100 % van de koeien heeft een carpus, knie en hak met score 1, 900 = 

100 % van de koeien heeft een carpus, knie en hak met score 3). Om een algemeen beeld te 

verkrijgen wordt de som van beide scores voor elk bedrijfstype weergeven, hoe hoger de 

totale waarde, hoe slechter de hygiëne en hoe meer huidletsels (Figuur 4). De hygiëne- en 

huidletsels scores waren respectievelijk 552 en 391 (GM), 647 en 354 (S), 545 en 357 (Z). 

Het scoren van de hygiëne gebeurde met behulp van de UGCN hygiënescorekaart. Hierbij 

worden een aantal normen voor een goede hygiëne verondersteld. Het percentage uiers, 

dijen en onderpoten met score 3 of 4 moet lager zijn dan respectievelijk 10 %,15 % en 20 %. 

Op basis van deze normen werd bepaald of de algemene hygiëne op een bedrijf goed (< 

45%) of slecht was (> 45 %) (Figuur 5). 64 %; 7,3% en 60 % van respectievelijk GM, S en Z 

bedrijven behaalden de normen voor hygiëne. 
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Figuur 4: Som van de hygiëne- en huidletsels scores 

 

 

Figuur 5: Hygiëne op de bedrijven (goed/slecht) 

2.3. Melkkwaliteit 

Uit de resultaten van het tankmelkonderzoek bleek dat S bedrijven gemiddeld het hoogste 

cel-, coli- en kiemgetal hadden (Figuur 6). De exacte waarden werden reeds vermeld bij de 

beschrijving van de bedrijven (Tabel 8). Alle berekende gemiddelde waarden zijn 

geometrische gemiddelden. Het verloop van het gemiddeld cel-, coli- en kiemgetal per 

maand wordt weergegeven over de volledige proefperiode (Figuur 7, Figuur 8 en Figuur 9). 

Boterzuurbacteriën waren aanwezig in 19,17 %; 15,79 % en 4,76 % van de tankmelk 

analyses, voor respectievelijk GM, S en Z bedrijven (Figuur 10). Het aantal psychrotrofen 

aanwezig in tankmelk was 1464, 821 en 319 voor respectievelijk GM, S en Z bedrijven 

(Figuur 11). Het aantal thermoresistenten (/ml) aanwezig in tankmelk was 73,2; 97,4; 39,0 

voor respectievelijk GM, S en Z bedrijven (Figuur 12). 
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Figuur 6: Tankmelk resultaten voor cel-, coli- en kiemgetal 

 

 

Figuur 7: Tankmelk resultaten voor celgetal 
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Figuur 8: Tankmelk resultaten voor coligetal 

 

 

Figuur 9: Tankmelk resultaten voor kiemgetal 
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Figuur 10: Tankmelk resultaten voor boterzuurbacteriën 

 

 

Figuur 11: Tankmelk resultaten voor psychrotrofen 
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Figuur 12: Tankmelk resultaten voor thermoresistenten 

2.4. Uiergezondheid 

2.4.1. Mastitisverwekkers in melkmonsters van klinische mastitisgevallen 

Tabel 9 geeft de verdeling van de mastitispathogenen weer. Over alle (A) bedrijven heen 

werden 821 kwartiermelkmonsters onderzocht. Voor de gescheiden mest (GM), stro (S) en 

zaagsel (Z) bedrijven bedroeg dit respectievelijk 479, 269 en 73 kwartiermelkmonsters. Van 

A bedrijven resulteerde 23,3 % van de kwartiermelkmonsters in een aerobe cultuur die 

negatief was. Negen % van de kwartiermelkmonsters was polybacterieel en niet bruikbaar 

voor interpretatie. De belangrijkste pathogenen (> 2 % van de pathogenen) per bedrijfstype 

worden weergegeven in Figuur 13, Figuur 14 en Figuur 15. Van deze pathogenen wordt ook 

de mogelijke transmissiewijze weergegeven in Tabel 9, koegebonden (K), 

omgevingsgebonden (O) of een gemengde oorsprong van pathogenen (G).  
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Tabel 9: Verdeling mastitispathogenen aanwezig in kwartiermelkmonsters 

Pathogenen (% van aantal 

analyses) 

Transmissie 

(K/O/G) 

A GM S Z 

Aerobe cultuur negatief  23,3 12,8 9,1 1,5 

Staphylococcus species K/G 13,6 6,7 6,1 0,8 

Streptococcus uberis O/G 13,2 6,1 5,7 1,4 

Escherichia coli O 11,1 8,2 1,6 1,4 

Polybacterieel  9,0 6,2 2,4 0,3 

Streptococcus dysgalactiae O/G 6,1 4,8 1,0 0,2 

Staphylococcus aureus K 5,1 2,9 1,1 1,0 

Serratia marcescens O 2,1 1,7 0,2 0,1 

Gisten O 2,1 0,8 1,0 0,2 

Klebsiella pneumoniae O 2,0 2,0 0,0 0,0 

Enterococcus species O 2,0 0,7 0,7 0,6 

Lactococcus species O 1,6 0,2 1,0 0,3 

Corynebacterium bovis K 1,6 0,7 0,5 0,5 

Bacillus cereus O 1,4 0,9 0,5 0,0 

Bacillus species  0,9 0,6 0,2 0,1 

Trueperella pyogenes   0,7 0,7 0,0 0,0 

Streptococcus agalactiae  0,7 0,7 0,0 0,0 

Enterobacter species  0,7 0,6 0,0 0,1 

Aerococcus species  0,6 0,5 0,1 0,0 

Serratia species  0,5 0,5 0,0 0,0 

Klebsiella oxytoca  0,3 0,0 0,2 0,1 

Staphylococcus hyicus  0,2 0,0 0,2 0,0 

Prototheca  0,2 0,0 0,2 0,0 

Streptococcus bovis  0,1 0,0 0,1 0,0 

Streptococcus species  0,1 0,0 0,1 0,0 

Schimmels  0,1 0,1 0,0 0,0 

Pseudomonas species  0,1 0,1 0,0 0,0 

Pseudomonas aeruginosa  0,1 0,0 0,1 0,0 

Pasteurella species  0,1 0,1 0,0 0,0 

Pasteurella multocida  0,1 0,1 0,0 0,0 

Andere Gram-negatieven  0,1 0,0 0,1 0,0 

Citrobacter species  0,1 0,1 0,0 0,0 

Escherichia coli-hemolytisch  0,1 0,0 0,1 0,0 
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Figuur 13: Verdeling mastitispathogenen GM bedrijven 

 

 

Figuur 14: Verdeling mastitispathogenen S bedrijven 

 

 

 

 

 

21%

17%

16%
12%

7%

5%

4%

2%

2%
14%

Mastitispathogenen GM (% van de pathogenen)

Escherichia coli

Staphylococcus species

Streptococcus uberis

Streptococcus dysgalactiae

Staphylococcus aureus

Klebsiella pneumoniae

Serratia marcescens

Bacillus cereus

Gisten

overige 14 pathogenen

29%

27%8%

5%

5%

5%

5%

3%

2%
2%

9%

Mastitispathogenen S (% van de pathogenen)

Staphylococcus species

Streptococcus uberis

Escherichia coli

Staphylococcus aureus

Streptococcus dysgalactiae

Lactococcus species

Gisten

Enterococcus species

Bacillus cereus

Corynebacterium bovis

overige 11 pathogenen



 

49 
 

 

Figuur 15: Verdeling mastitispathogenen Z bedrijven 

2.4.2. Verhoogd celgetal en klinische mastitis gevallen 

Over de volledige proefperiode had 21 %; 20,5 % en 17,7 % van de koeien een verhoogd 

celgetal, voor respectievelijk GM, S en Z bedrijven. Ook koeien met een nieuw verhoogd 

celgetal (voor de 1e maal of na een lange periode met een laag celgetal) werden 

geregistreerd. GM, S en Z bedrijven hadden respectievelijk een percentage van 10,6 %; 10,2 

% en 8,6 %. Het percentage koeien met klinische mastitis was respectievelijk 2 %; 2,8 % en 

3,7 % (Figuur 16). 

 

Figuur 16: Aantal koeien met een (nieuw) verhoogd celgetal of klinische mastitis 
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De voornaamste reden voor hun keuze van huisvesting was over alle bedrijven heen welzijn 

en uiergezondheid. Voor 31, 6 % van de GM bedrijven was arbeid en budget de reden voor 

hun keuze. Deze reden werd niet aangehaald bij de S en Z bedrijven. Het niet weiden van de 

koeien werd op 80 %; 77,8 % en 66,7 % van respectievelijk de GM, S en Z bedrijven 

toegepast. Het verwijderen van verse mest en natte plekken uit de boxen, minimaal 2 keer 

per dag, werd uitgevoerd op 95 % van de GM bedrijven en op 100 % van de S en Z 

bedrijven. Een hoge frequentie van vloerreiniging, om de 1 à 3 uur, werd toegepast op 55,6 

%; 22,2 % en 0 % van respectievelijk de GM, S en Z bedrijven. Het vastzetten van koeien na 

het melken werd toegepast op 5,9 %; 11,1 % en 0 % van respectievelijk de GM, S en Z 

bedrijven. De meeste bedrijven gebruikten een barrière-dip met jodium als nabehandeling. 

Op de GM bedrijven werd 44,4 % van de droge koeien gehuisvest op GM. 

3. Statistische analyses 

3.1. Droge stof gehalte gescheiden mest 

Het DM gehalte van vers GM en het DM gehalte van GM in de boxen waren beide normaal 

verdeeld in zowel de herfst, winter en lente. Na het uitvoeren van een one-way Anova bleek 

dat het DM gehalte van de vers GM niet significant verschilt over de drie seizoenen (p = 

0,292). Het DM gehalte in de boxen vertoont een tendens (p = 0,076) tot een hoger DM 

gehalte in de herfst. Er werd nagegaan of er een correlatie was tussen het aantal dagen in 

de box en het DM in de box van GM. De Pearson correlatiecoëfficiënt was 0,447 en de 

bijhorende p-waarde was 0,006. Dit betekent dat hoe langer de mest zich in de boxen 

bevindt, hoe droger hij wordt.  

3.2. Hygiëne- en huidletsels 

3.2.1. GM versus S versus Z 

Op basis van de Kruskal-Wallis test en bijhorende post-hoc analyse werd aangetoond dat de 

hygiënescore significant lager is bij GM bedrijven i.v.m. S bedrijven (p < 0,001) en significant 

lager is bij Z bedrijven i.v.m. S bedrijven (p < 0,001). De huidletselscore is significant lager bij 

S bedrijven i.v.m. GM bedrijven (p < 0,001) en is significant lager bij Z bedrijven i.v.m. GM 

bedrijven (p < 0,005). 

3.2.2. GM versus overige bedrijven (O) 

De Kruskal-Wallis en Mann-Whitney U test toonden aan dat GM bedrijven een significant 

lagere hygiënescore hebben (p < 0,001). De O bedrijven hebben een significant lagere 

huidletselscore (p < 0,001). 

3.2.3. Factoren die hygiëne beïnvloeden 

Aangezien de hygiënescore significant verschillend is tussen GM en O bedrijven, werd 

nagegaan welke factoren hierbij een rol spelen en of er een correlatie kon gevonden worden. 

Voor de lengte van de box (R = -0,122; p = 0,097) kon geen correlatie gevonden worden. 

Voor de breedte van de box (R = -0,323; p < 0,001) kon wel een correlatie gevonden 

worden. 

Voor de variabelen het scheren van de staarten, frequentie van vloerreiniging, verwijderen 

van mest uit de boxen en box vulling werd m.b.v. een Kruskal-Wallis test nagegaan of ze een 

invloed hadden op de hygiënescore. 
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De hygiënescore was significant verschillend tussen groep die staarten scheert en de groep 

die geen staarten scheert (p = 0,023). Het niet scheren van de staarten leidt tot een hogere 

hygiënescore. 

De hygiënescore was significant verschillend tussen de verschillende frequenties van box 

vulling (p < 0,001). Uit de post-hoc analyse bleek dat de hygiënescore significant verschillend 

is tussen een frequentie van 1 à 3 weken en een frequentie van een week (p < 0,001). Ook 

was de hygiënescore significant verschillend tussen een frequentie van 1 à 3 weken en een 

frequentie van dagelijks (p < 0,007). Een lage frequentie van box vulling leidt tot een hogere 

hygiënescore.  

De hygiënescore was significant verschillend tussen de verschillende frequenties van 

vloerreiniging (p < 0,001). Uit de post-hoc analyse bleek dat de hygiënescore significant 

verschillend is tussen een frequentie van 2 x dag en een frequentie van > 2 x dag (p = 

0,007). Ook was de hygiënescore significant verschillend tussen een frequentie van 2 x dag 

en een frequentie van 1 à 3 uur (p < 0,001). Een lage frequentie van vloerreiniging leidt tot 

een hogere hygiënescore. 

De hygiënescore was niet significant verschillend tussen de verschillende frequenties van 

verwijdering van verse mest uit de boxen (p = 0,107). 

3.2.4. Factoren die huidletsels beïnvloeden 

Aangezien de huidletselscore significant verschillend is tussen GM en O bedrijven, werd 

nagegaan welke factoren hierbij een rol spelen en of er een correlatie kon gevonden worden. 

Voor de breedte van de box (R = 0,129; p = 0,080) kon geen correlatie gevonden worden. 

Voor de lengte van de box (R = 0,182; p = 0,013) kon wel een correlatie gevonden worden. 

Voor het verschaffen van weidegang werd m.b.v. een Kruskal-Wallis test nagegaan of het 

een invloed had op de huidletselscore. De huidletselscore was significant verschillend tussen 

de verschillende groepen (p = 0,011). Uit de post-hoc analyse bleek dat de huidletselscore 

significant verschilde tussen de groep die geen weidegang heeft en de groep die > 6 uur per 

dag weidegang heeft (p = 0,014). Het niet verschaffen van weidegang leidt tot een hogere 

huidletselscore. 

3.3. Melkkwaliteit 

3.3.1. GM versus S versus Z 

Er werd een Kruskal-Wallis test uitgevoerd. Er was geen significant verschil tussen GM, S en 

Z bedrijven voor het aantal thermoresistenten en boterzuurbacteriën. Uit de post-hoc analyse 

bleek dat Z bedrijven een significant lager cel-, coli- en kiemgetal hebben i.v.m. GM 

bedrijven, respectievelijk p = 0,027; p < 0,001; p = 0,005. Z bedrijven hebben een significant 

lager cel-, coli- en kiemgetal i.v.m. S bedrijven, respectievelijk p = 0,009; p < 0,001; p < 

0,001. S bedrijven hebben een significant hoger aantal psychrotrofen i.v.m. Z bedrijven (p = 

0,006). 
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3.3.2. GM versus overige bedrijven 

Er werd een Kruskal-Wallis en Mann-Whitney U test test uitgevoerd. Tankmelkcelgetal (p = 

0,724), -coligetal (p = 0,338), -kiemgetal (p = 0,775), aantal psychrotrofen (p = 0,579), 

thermoresistenten (p = 0,229) en boterzuurbacteriën (p = 0,329) zijn niet significant 

verschillend tussen de GM en O bedrijven. 

3.3.3. 305-d melkproductie 

Er werd onderzocht of er een correlatie kon gevonden worden tussen de 305-d 

melkproductie en de bezettingsgraad. De Pearson correlatiecoëfficiënt was 0,364 en p < 

0,001. Er is dus sprake van een positieve correlatie. 

3.4. Uiergezondheid  

3.4.1. GM versus S versus Z 

Er werd een Kruskal-Wallis test uitgevoerd. % koeien met verhoogd celgetal (p = 0,208), % 

koeien met nieuw verhoogd celgetal (p = 0,130) en % KM koeien (p = 0,702) zijn niet 

significant verschillend tussen GM, S en Z bedrijven. 

3.4.2. GM versus overige bedrijven 

Er werd een Kruskal-Wallis en Mann-Whitney U test test uitgevoerd. % koeien met nieuw 

verhoogd celgetal (p = 0,306) en % KM koeien (p = 0,406) zijn niet significant verschillend 

tussen GM bedrijven en O bedrijven. Het % koeien met een verhoogd celgetal vertoont een 

tendens (p = 0,067) tot een hoger % voor GM bedrijven. 

3.4.3. Huisvesting droge koeien 

Er werd nagegaan of de huisvesting van de droge koeien (GM en geen GM) een invloed had 

op het % koeien met een verhoogd celgetal na afkalven. Na het uitvoeren van een Kruskal-

Wallis test bleek er een geen significant verschil te zijn tussen de twee manieren van 

huisvesten (p = 0,678). 

3.4.4. Invloed droge stof gehalte op uiergezondheid 

Er werd nagegaan of het DM gehalte van GM (vers en in de box) een invloed heeft op het % 

KM koeien en het % koeien met een (nieuw) verhoogd celgetal. Het gemiddelde DM gehalte 

van vers GM over de volledige proefperiode bedroeg 29,28 %. Het gemiddelde DM gehalte 

van GM in de boxen bedroeg 45,69 %. Voor de twee variabelen werd de data ingedeeld in 

twee groepen, groep 1 (% DM < gemiddelde) en groep 2 (% DM > gemiddelde). Er werd dus 

nagegaan of het % KM koeien en % koeien met een (nieuw) verhoogd celgetal significant 

verschillen tussen de groepen met een hoog/laag DM gehalte van de vers GM of tussen de 

groepen met een hoog/laag DM gehalte van de GM in de boxen. 

Er werd een Kruskal-Wallis test uitgevoerd. Het % koeien met een (nieuw) verhoogd celgetal 

is significant lager bij de groep met een laag DM gehalte van de vers GM i.v.m. de groep met 

een hoog DM gehalte van de vers GM, respectievelijk (p = 0,048) en p < 0,001. Het % KM 

koeien is niet significant verschillend tussen beide groepen (p = 0,180). Het % koeien met 

een (nieuw) verhoogd celgetal en het % KM koeien is niet significant verschillend tussen de 

groepen met een laag en hoog DM gehalte van GM in de boxen, respectievelijk (p = 0,136); 

p = 0,451; p = 0,441. 
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3.5. Samenvatting belangrijkste resultaten 

 

- Voornaamste mastitispathogenen gescheiden mest bedrijven: E. coli (21 %), 

Staphylococcus spp. (17 %) en Streptococcus uberis (16 %) 

- Voornaamste mastitispathogenen stro bedrijven: Staphylococcus spp. (29 %), S. 

uberis (27 %) en E. coli (8%). 

- Voornaamste mastitispathogenen zaagsel bedrijven: S. uberis (20 %), E. coli (20 %) 

en Staphylococcus aureus (15 %) 

- Droge stof gehalte vers gescheiden mest verschilt niet significant tussen seizoenen 

- Droge stof gehalte gescheiden mest in boxen vertoont een tendens tot hoger droger 

stof gehalte in de herfst 

- Positieve correlatie tussen aantal dagen in box en droge stof gehalte van gescheiden 

mest in box 

- Hygiënescore is significant lager bij gescheiden mest bedrijven i.v.m. overige 

bedrijven 

- Huidletselscore is significant hoger bij gescheiden mest bedrijven i.v.m. overige 

bedrijven 

- Het niet scheren van de staarten leidt tot een significant hogere hygiënescore. 

- Een lage frequentie van box aanvulling leidt tot een significant hogere hygiënescore.  

- Een lage frequentie van vloerreiniging leidt tot een significant hogere hygiënescore. 

- De frequentie van verwijdering verse mest uit boxen heeft geen significante invloed 

op hygiënescore 

- Breedte box is negatief gecorreleerd met hygiënescore 

- Niet verschaffen van weidegang leidt tot significant hogere huidletselscore, i.v.m. > 6 

uur per dag weiden 

- Lengte box is positief gecorreleerd met huidletselscore 

- Tankmelkcelgetal, -coligetal, -kiemgetal, aantal psychrotrofen, thermoresistenten en 

boterzuurbacteriën in de tankmelk zijn niet significant verschillend tussen gescheiden 

mest en overige bedrijven 

- % koeien met nieuw verhoogd celgetal en % klinische mastitis koeien zijn niet 

significant verschillend tussen gescheiden mest en overige bedrijven 

-  % koeien met een verhoogd celgetal vertoont een tendens tot een hoger % bij 

gescheiden mest bedrijven 

- Huisvesting droge koeien (gescheiden mest en geen gescheiden mest) heeft geen 

significante invloed op % koeien met een verhoogd celgetal na afkalven 

- % koeien met (nieuw) verhoogd celgetal is significant hoger bij de groep met een 

hoog droge stof gehalte van de vers gescheiden mest 
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Discussie 

De opgevolgde melkveebedrijven kunnen beschouwd worden als representatieve bedrijven 

die beantwoorden aan het Vlaams gemiddelde. Bovendien scoren deze bedrijven iets beter 

voor de drie belangrijkste tankmelkresultaten. Gemiddelde waarden in Vlaanderen voor 

celgetal (x1000 cellen/ml), kiemgetal (x 1000 kiemen/ml) en coligetal (coliformen/ml) in de 

tankmelk zijn respectievelijk 205,8; 10,8 en 8,7 (MCC-Vlaanderen, 2017). 

Het gemiddelde droge stof (DM) gehalte van vers gescheiden mest (GM) over de volledige 

proefperiode bedroeg 29,28 %. Deze waarde ligt in de buurt van de resultaten van Lemmens 

et al. (2007) en Husfeldt et al. (2012), respectievelijk 28,8 % en 28,3 %. Het gemiddelde DM 

gehalte van GM in de boxen over de volledige proefperiode bedroeg 45,69 %. Deze waarde 

is iets hoger dan het gemiddelde van 42,8 % op melkveebedrijven in de V.S. (Husfeldt et al. 

2012). Deze waarden komen sterk overeen, zeker als men rekening houdt met externe 

factoren zoals klimaat en/of weersomstandigheden tijdens de proefperiode. Het gemiddeld 

DM gehalte van de GM in de boxen was lager in de winter dan in de andere seizoenen wat 

overeenstemt met de resultaten van Rowbotham en Ruegg (2016b). In de literatuur wordt 

gesteld dat een hogere DM resulteert in een lager aantal mastitispathogenen aanwezig in het 

strooisel (Hogan en Smith 2012). Deze stelling kan niet vergeleken worden met eigen 

bevindingen. In deze thesis is enkel het DM gehalte van GM bepaald en werd er geen 

bacteriële analyse van het strooisel uitgevoerd. Dit is een interessant gegeven om in een 

volgend gelijkaardig onderzoek op te nemen. Onder meer kan onderzocht worden of er een 

significant verschil is in het type pathogenen die mastitis veroorzaken bij verschillend type 

strooisels en als dit verschil te verklaren is door het type pathogenen aanwezig het strooisel. 

In de bestudeerde literatuur waren geen uitspraken weer te vinden omtrent de correlatie 

tussen het aantal dagen in box en het DM gehalte van GM in de box. In het eigen onderzoek 

is deze positief, dit is te verklaren doordat er enkel stalen genomen worden van de toplaag 

die verder uitdroogt met de tijd. 

Niet alle bedrijven voldeden aan de aanbevolen standaardafmetingen van de ligboxen. Deze 

bedraagt voor de ligoppervlakte 2,13 m² (Husfeldt et al. 2012). Voor de opgevolgde 

melkveebedrijven ging de range van 1,7 tot 2,2 m². Er is dus sprake van een variatie, die ook 

een bepaalde invloed kan hebben. Tucker et al. (2004) vonden een positieve correlatie 

tussen de breedte van de box en de hoeveelheid feces in de boxen (p = 0,04). Ze stellen dat 

een hoger gehalte aan feces en urine in de boxen aanleiding kan geven tot een verhoogde 

bacteriële contaminatie van de spenen en de incidentie van mastitis kan verhogen. Uit eigen 

onderzoek bleek dat de breedte van de box negatief gecorreleerd was met de hygiënescore 

(hoe hoger deze is, hoe slechter). Een minder brede box resulteert in een betere hygiëne 

van de dieren. Er zijn dus wellicht ook minder feces aanwezig in de boxen, wat zou 

overeenstemmen met de bevindingen van Tucker et al. (2004). 

Zaagsel (Z) bedrijven hadden de laagste bezettingsgraad en tevens ook de hoogste 

melkproductie. Maar bij het nagaan van een correlatie bleek dat er over alle bedrijven heen 

er een positieve correlatie was tussen de bezettingsgraad en de melkproductie. Wat niet 

overeenstemt met de verwachtingen en de bevindingen van Bach et al. (2008). Aangezien 
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de hoogste gemiddelde bezettingsgraad slechts 106 % bedraagt (stro (S) bedrijven) zal dit 

maar een beperkte invloed hebben op de melkproductie. Wat kan verklaren dat bedrijven 

met een relatief hoge bezettingsgraad toch een goede melkproductie hebben. 

GM bedrijven hebben een significant lagere hygiënescore. Hiervoor kan geen onmiddellijke 

verklaring gegeven worden. Een lage frequentie van vloerreiniging leidt tot een significant 

hogere hygiënescore, wat overeenstemt met de bevindingen van Schreiner en Ruegg 

(2003). De frequentie van vloerreiniging om de 1 à 3 uur wordt toegepast op 55,6 %; 22,2 % 

en 0 % van respectievelijk de GM, S en Z bedrijven. Het scheren van de koeien werd 

significant meer toegepast op bedrijven met een laag tankcelgetal (Barkema et al. 1998). 

Bedrijven met een laag tankcelgetal hebben een goede hygiëne. Schreiner en Ruegg (2003) 

vonden dat het somatisch celgetal (SCC) steeg als de score van de uierhygiëne steeg. Uit 

eigen onderzoek blijkt dat het niet scheren van de staarten leidt tot een significant hogere 

hygiënescore. Alhoewel er dus geen directe link is met de literatuur kan men wel 

veronderstellen dat het scheren van staarten leidt tot een betere hygiëne en tankcelgetal. 

Het scheren van de staarten werd toegepast op 88,9 %; 88,9 % en 100 % van respectievelijk 

de GM, S en Z bedrijven. De frequentie van verwijdering van verse mest uit boxen heeft 

geen significante invloed op hygiënescore. In de literatuur werd de dagelijkse frequentie van 

het reinigen van de ligboxen enkel gelinkt aan het tankcelgetal. Een hogere frequentie 

resulteerde in een significant lager tankcelgetal (Barkema et al. 1998). In de literatuur zijn er 

tegenstrijdige bevindingen wat betreft de invloed van weidegang op hygiëne (Nielsen et al. 

2011; Ellis et al. 2007). Dit werd in deze thesis niet onderzocht omdat er slechts een beperkt 

aantal bedrijven hun dieren weidden in de maand oktober. Tijdens de overige 2 

bedrijfsbezoeken werden er geen dieren geweid. In de bestudeerde literatuur waren geen 

uitspraken weer te vinden omtrent de invloed van frequentie van box vulling op de hygiëne. 

Uit eigen onderzoek blijkt dat een lage frequentie van box vulling leidt tot een hogere 

hygiënescore. Een frequentie van box vulling om de 1 à 3 weken werd toegepast op 10 %; 

66,7 % en 33,3 % van respectievelijk de GM, S en Z bedrijven.  

De overige (O) bedrijven hebben een significant lagere huidletselscore. Hiervoor kan geen 

onmiddellijke verklaring gegeven worden. Het niet verschaffen van weidegang leidt tot 

significant hogere huidletselscore, in vergelijking met > 6 uur per dag weiden. Uit de enquête 

blijkt dat 80 %; 77,8 % en 66,7 % van respectievelijk de GM, S en Z bedrijven geen 

weidegang meer verschaffen. Dit kan dus een invloed hebben. In de literatuur wordt enkel 

aangehaald dat de prevalentie van kreupelheid significant hoger ligt bij koeien zonder 

weidegang (Olmos et al. 2009; Somers et al. 2005; Haskell et al. 2006). De lengte van de 

box is positief gecorreleerd met huidletselscore, hiervoor kan geen verklaring gegeven 

worden. 

Wat de melkkwaliteit betreft, het tankmelkcelgetal, -coligetal, -kiemgetal, aantal 

psychrotrofen, thermoresistenten en boterzuurbacteriën in de tankmelk zijn niet significant 

verschillend tussen de GM en O bedrijven. Bij het verder indelen in GM, S en Z blijkt dat 

zowel GM en Z als S en Z een significant verschillend cel-, coli- en kiemgetal hebben. 

Wegens het beperkt aantal Z bedrijven die in dit onderzoek opgenomen zijn, is deze 
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bevinding minder betrouwbaar. Om duidelijkere resultaten te bekomen zou in een volgend 

gelijkaardig onderzoek beter geopteerd worden voor in de eerste plaats meer bedrijven per 

bedrijfstype en een zo homogeen aantal bedrijven per bedrijfstype. Hierdoor kan een grotere 

dataset bekomen worden en zullen waarden die nu als uitbijters gedetecteerd worden, 

mogelijks beschouwd worden als een deel van de normale verdeling. Bovendien zou er dan 

eventueel een stepwise lineaire regressie kunnen uitgevoerd worden die normaliteit van de 

residuelen vereist en die een betrouwbare voorspelling geeft van de invloed van het 

strooiseltype op de economisch belangrijke parameters. Voor het kiemgetal zijn er 

gelijkaardige resultaten in de literatuur. Rowbotham en Ruegg (2015) vonden dat het totaal 

aantal bacteriën in de melk niet geassocieerd kon worden met het type strooisel (IB (zand), 

OB (vb. stro) of MB (mest)). Wel vonden ze dat het tankcelgetal significant lager was bij IB 

bedrijven in vergelijking met OB en MB bedrijven. Aangezien in dit onderzoek geen bedrijven 

met zand opgenomen zijn, kan hier geen vergelijking opgemaakt worden. Verschil in 

tankmelkcoligetal, aantal psychrotrofen, thermoresistenten en boterzuurbacteriën wordt niet 

beschreven in de literatuur die GM met O bedrijven vergelijkt. 

Wat de uiergezondheid betreft, het % koeien met nieuw verhoogd celgetal en het % KM 

koeien zijn niet significant verschillend tussen GM bedrijven en O bedrijven. Het % koeien 

met een verhoogd celgetal vertoont een tendens (p = 0,067) tot een hoger percentage voor 

GM bedrijven. Maar het % koeien met een verhoogd celgetal is niet significant verschillend 

tussen GM, S en Z bedrijven. Als men gaat kijken naar het gemiddelde tankcelgetal voor de 

volledige proefperiode, blijkt dat S bedrijven de hoogste waarde hebben. Uit Figuur 7 kan 

ook afgeleid worden dat het tankcelgetal voor GM bedrijven beter is. Er kan dus wel een 

verhoging van het celgetal op zich zijn, maar als de initiële startwaarde lager ligt is dit weinig 

bepalend. Valacon-Dairy (2014) vond dat het voorkomen van een verhoogd SCC niet 

significant verschilde tussen de 3 groepen met zand, gescheiden en gecomposteerde mest. 

Weer kan geen verdere vergelijking opgemaakt worden. Wel kan gesteld worden dat als het 

gebruik van zand (anorganisch) niet significant verschilt van GM, deze vergelijking ook zal 

opgaan voor S of Z en GM. Want een groter aantal bacteriën aanwezig in het 

strooiselmateriaal wordt geassocieerd met een verhoogd aantal bacteriën aanwezig op de 

spenen van de koeien (Zdanowicz et al. 2004). De prevalentie van KM wordt geassocieerd 

met bacteriën aanwezig op de spenen (Neave et al. 1966). Huisvesting gebaseerd op 

organische producten wordt gekenmerkt door een hoger aantal pathogenen in vergelijking 

met huisvesting gebaseerd op anorganische producten (Hogan et al. 1989). Godden et al. 

(2008) stelden bovendien vast de pathogenen sneller afsterven in nieuw zand dan in mest.  

Het % KM koeien is dus niet significant verschillend tussen de verschillende type strooisels. 

Dit is een belangrijke bevinding. De betrouwbaarheid van deze bevinding is redelijk goed 

maar kan zeker nog verbeterd worden. De uitkomst wordt namelijk bepaald door de 

melkveehouder. De opvolging en registratie van mastitisgevallen was niet op alle bedrijven 

even grondig. Ook was het doel om stalen te laten nemen van zoveel mogelijk koeien met 

KM. In praktijk bleek dit minder evident. Bepaalde bedrijven werkten met externe melkers 

waarbij door foute communicatie er geen stalen werden genomen. Sommige bedrijven 
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merkten pas een mastitisgeval op het einde van het melken, waarbij er dan gekozen werd 

om de koe direct te behandelen en er geen staal meer genomen werd. Door tijdens de 

bedrijfsbezoeken na te gaan van welke KM gevallen geen staal genomen was, werden deze 

gegevens zo veel mogelijk aangevuld. Rowbotham en Ruegg (2016a) vergeleken zand en 

GM bedrijven. De prevalentie van mastitisgevallen kon niet geassocieerd worden met het 

type huisvesting (p = 0,527). Ook uit het onderzoek van Valacon-Dairy (2014) bleek dat bij 

de bedrijven die overschakelden op gescheiden mest als strooisel, er geen toename was van 

het aantal KM gevallen. 

Er werd geen literatuur gevonden waarbij de huisvesting van droge koeien (GM en geen GM) 

gelinkt werd aan het % koeien met een verhoogd celgetal na afkalven. In dit onderzoek was 

er geen significante associatie. Er werd ook nagegaan of het DM gehalte van GM een 

invloed heeft op de uiergezondheid. Hieruit bleek dat het % koeien met een (nieuw) 

verhoogd celgetal significant lager is bij een laag DM gehalte van de vers GM. Deze 

bevinding is in tegenstelling tot de verwachtingen. In de literatuur is het DM gehalte net een 

belangrijk aandachtspunt. Een hogere DM resulteert in een lager aantal mastitispathogenen 

aanwezig in het strooisel (Hogan en Smith 2012) wat dus een invloed kan hebben op de 

uiergezondheid. Als er gekeken wordt naar de verdeling van het aantal analyses blijkt dat er 

60 analyses lager en 59 analyses hoger zijn dan het gemiddelde. Er is dus een evenwichtige 

verdeling. Dit kan dus geen verklaring zijn voor het onverwachte resultaat. Ook is het 

opvallend dat dit significant verschil niet gevonden wordt wanneer men het DM gehalte van 

GM in de boxen beschouwd. Dit resultaat kan beïnvloed zijn door de beperkte grote van de 

dataset. 

Van de belangrijkste mastitispathogenen aanwezig in melkmonsters van klinische mastitis 

(KM) gevallen (12 verschillende pathogenen, elk > 1 % van het aantal analyses) zijn er 

slechts 3 koegebonden pathogenen die verantwoordelijk zijn voor 20,3 % van het aantal 

analyses. De 9 andere pathogenen zijn omgevingsgebonden en verantwoordelijk voor 41,6 

% van het aantal analyses. Staphylococcus spp., Streptococcus uberis en Streptococcus 

dysgalactiae kunnen beschouwd worden als pathogenen met een gemengde oorsprong. 

23,3 % van de analyses was cultuur negatief, 9 % was polybacterieel en 19 andere 

pathogenen waren verantwoordelijk voor 5,8 % van het aantal analyses. Uit het jaarverslag 

van MCC-Vlaanderen (2017) blijkt dat van het aantal klinisch afwijkende melkmonsters 19,4 

% cultuur negatief is en 15,9 % polybacterieel. In dit onderzoek hebben de melkveehouders 

dus veel aandacht besteed aan een goede staalname.  

Deze resultaten omtrent mastitispathogenen zijn enkel beschrijvend. Op de data van 

mastitispathogenen werden geen statistische analyses uitgevoerd. In de volgende 

onderzoeken wordt dit beter wel gedaan. Het zou interessant zijn om na te gaan of een 

bepaald type pathogeen significant verschilt tussen GM en O bedrijven. Meteen kan ook een 

link gemaakt worden met een eventuele bacteriële analyse van het strooisel (alreeds 

vermeld). Rowbotham en Ruegg (2016b) vonden een significante correlatie tussen het aantal 

coliforme bacteriën (p = 0,001) en Klebsiella spp. (p < 0,001) aanwezig in het strooisel van 

gescheiden mest en het aantal van deze bacteriën aangetroffen op de spenen voor het 
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reinigen en melken. Als men ging kijken naar de reductie van bacteriën op de spenen, door 

het reinigen van de spenen voor het melken, vond men dat de gemiddelde reductie niet 

afhankelijk van het type huisvesting (p > 0,286). Een goede melktechniek en –hygiëne is dus 

van groter belang. 

Bacteriën die voorkomen in het strooisel van gescheiden mest zijn coliformen, 

streptokokken, Bacillus spp. en Staphylococcus spp. (Husfeldt et al. 2012; Cole en Hogan 

2016). De bacteriën die tijdens het onderzoek van Rowbotham en Ruegg (2016a) zijn 

aangetroffen in de melk van koeien met SKM en KM, gehuisvest op gescheiden mest, waren 

coagulase-negatieve stafylokokken (of Staphylococcus spp.) en E. coli. Coliforme bacteriën 

behoren tot de normale flora van het gastro-intestinaal stelsel van de koe (Hogan en Larry 

Smith 2003) en worden dagelijks uitgescheiden door koeien via hun mest (Cole en Hogan 

2016). Uit eigen onderzoek blijkt dat 30 % van de mastitispathogenen bij de GM bedrijven 

coliformen zijn (E. coli, Klebsiella spp. en Serratia spp.). Bij S bedrijven is dit slechts 11 %, bij 

Z bedrijven is dit 28 % (voor zowel S en Z is dit E. coli en Enterococcus spp.). S bedrijven 

hebben een lagere prevalentie van coliforme mastitispathogenen. Als men kijkt naar de 

resultaten van de tankmelkanalyses ziet men dat GM, S en Z een coligetal van 

respectievelijk 9,3; 11,4 en 2,5 coliformen/ml hebben. S bedrijven hebben het hoogste 

coligetal, wat op het eerste zicht tegen de verwachtingen in is. Maar men moet wel rekening 

houden dat er op zich geen significant verschil was in coligetal tussen de verschillende types 

bedrijven. Tevens is het coligetal afhankelijk van de vervuiling van de melk met mest door 

het onzorgvuldig reinigen van de spenen van de koeien of een suboptimale reiniging van de 

melkinstallatie (Joris 2016). Ook zal de melk van koeien met KM niet toegevoegd worden 

aan de tankmelk en zo geen invloed hebben op het coligetal. Op basis van de beschrijvende 

statistiek kan besloten worden dat het type pathogeen verantwoordelijk voor KM verschilt 

tussen de bedrijven. Maar als men gaat kijken naar het uiteindelijke % KM koeien, is er geen 

significant verschil aantoonbaar tussen GM, S en Z bedrijven. 
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Algemeen besluit 

Uit het onderzoek blijkt dat GM bedrijven een significant betere hygiëne hebben en dat de O 

bedrijven significant minder huidletsels hebben. Op het gebied van melkkwaliteit en 

uiergezondheid werden geen significante verschillen gevonden tussen GM en O bedrijven. 

GM bedrijven hebben een hogere prevalentie van coliforme mastitispathogenen. Alhoewel 

gescheiden mest als strooisel aanleiding kan geven tot een verhoogde blootstelling aan 

mastitispathogenen is er nog geen duidelijke interactie gevonden tussen het gebruik ervan 

en een verminderde uiergezondheid en een slechtere melkkwaliteit. Algemeen kan gesteld 

worden dat bij een correct gebruik van gescheiden mest gecombineerd met een goede 

bedrijfsvoering, de risico’s op het gebied van uiergezondheid en melkkwaliteit beperkt blijven 

en dat het een verantwoord strooisel kan zijn. 
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Bijlage 2: Resultaten enquête 

De algemene resultaten van de enquête worden weergegeven in Tabel 10. De resultaten 

omtrent huisvesting en stalmanagement worden weergegeven in Tabel 11. De resultaten 

omtrent melktechniek worden weergegeven in Tabel 12. Er zijn verschillende wijzen voor het 

reinigen van de spenen. Zoals het gebruik van voorschuimmiddel; uierpapier, wegwerp; 

vochtige uierdoek, wegwerp; voorschuimmiddel + 1 uierpapier/koe; droge uierdoek, 

herbruikbaar; vochtige uierdoek, herbruikbaar; voorbehandelbeker (water) of robotmatig. In 

de tabel wordt een vereenvoudigde opdeling weergegeven. De actieve stof aanwezig in de 

nabehandeling was hoofzakelijk jodium, andere actieve stoffen waren melkzuur en chloor. 

De resultaten omtrent bedrijven die gescheiden mest gebruiken worden weergegeven in 

Tabel 13. Er is 1 GM bedrijf waarbij de vloer niet gereinigd wordt, de spenen niet altijd 

gereinigd worden voor het melken en de spenen geen nabehandeling krijgen, dit komt neer 

op telkens 5 % in de resultaten. De werkwijze van dit ene bedrijf zorgt dus voor een 

vertekend beeld in de resultaten. 

Tabel 10: Resultaten enquête, algemeen 

% van de bedrijven  GM S Z 

Gebruik type huisvesting ≤ 3 jaar 75 66,7 22,2 
 > 3 jaar 25 33,3 77,8 
Reden voor keuze type 
huisvesting 

 
Welzijn en uiergezondheid 63,2 75,0 100,0 

 Arbeid en budget 31,6 0,0 0,0 
 Andere  5,3 25,0 0,0 
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Tabel 11: Resultaten enquête, huisvesting en stalmanagement 

% van de bedrijven  GM  S Z 

Weidegang voor dieren in 
lactatie 

 
Geen 80,0 77,8 66,7 

 < 6u per dag 10,0 0,0 0,0 
 > 6u per dag 10,0 22,2 33,3 
Type vloer Roostervloer 45,0 77,8 100,0 
 Volle vloer 45,0 11,1 0,0 
 combinatie 10,0 11,1 0,0 
Vloer reinigen Ja 95,0 100,0 100,0 
 Nee 5,0 0,0 0,0 
Wijze van vloerreiniging Manueel 0,0 0,0 33,3 
 Mestrobot 22,2 33,3 0,0 
 Mestschuif 66,7 55,6 33,3 
 Gemotoriseerd systeem 

(bobcat) 11,1 11,1 33,3 
Frequentie van vloerreiniging 2 x dag 16,7 33,3 66,7 
 > 2 x dag 27,8 44,4 33,3 
 Om de 1 à 3u 55,6 22,2 0,0 
Frequentie van box vulling Dagelijks 15,0 0,0 0,0 
 Wekelijks 75,0 33,3 66,7 
 Om de 1 à 3 weken 10,0 66,7 33,3 
Frequentie verwijdering verse 
mest uit boxen 

 
1 x dag 5,0 0,0 0,0 

 2 x dag 60,0 66,7 100,0 
 > 2 x dag 35,0 33,3 0,0 
Koeien vastzetten na melken Ja 5,9 11,1 0,0 
 Nee 94,1 88,9 100,0 
Uiers scheren/branden Ja 83,3 33,3 100,0 
 Nee 16,7 66,7 0,0 
Staarten scheren Ja 88,9 88,9 100,0 
 Nee 11,1 11,1 0,0 
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Tabel 12: Resultaten enquête, melktechniek 

% van de bedrijven  GM S Z 

Type melkinstallatie Melkput met traditionele 

installatie 55,0 75,0 66,7 

 Robot 25,0 25,0 0,0 

 Carroussel 20,0 0,0 33,3 

Spenen reinigen voor melken Ja 95,0 100,0 100,0 

 Niet altijd 5,0 0,0 0,0 

Wijze reiniging spenen Robotmatig 20,0 22,2 0,0 

 Voorschuimmiddel+ 1 

uierpapier/koe 15,0 11,1 0,0 

 Andere 65,0 66,7 100,0 

Nabehandeling spenen Ja 95,0 100,0 100,0 

 Nee 5,0 0,0 0,0 

Wijze van nabehandeling Dip  73,7 77,8 100,0 

 Spray 21,1 11,1 0,0 

 Beide  5,3 11,1 0,0 

Werkingswijze 

nabehandeling 

 

Barrière 85,7 75,0 100,0 

 Contact 14,3 25,0 0,0 

Actieve stof nabehandeling Jodium 70,6 77,8 66,7 

 Andere 29,4 22,2 33,3 
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Tabel 13: Resultaten enquête, gescheiden mest 

% van de bedrijven  GM 

Oorsprong gescheiden mest Eigen bedrijf 100,0 
Mest van welke dieren Lacterende runderen 85,0 
 Niet-lacterende runderen 5,0 
 Beide 10,0 
Eigen mestscheider Ja 95,0 
 Nee, mobiel scheider 5,0 
Type mestscheider Vijzelpers 90,0 
 Zeefband 5,0 
 Rollenpers 5,0 
Frequentie mestscheiding Dagelijks 26,3 
 Wekelijks 68,4 
 4 keer per jaar 5,3 
Wordt mest bewaard na 
scheiden 

Ja, afgedekt op een verharde 
ondergrond 

5,0 

 Nee, dikke fractie wordt 
binnen 12 u in de boxen 
gebracht 

95,0 

Huisvesting jongvee Met GM als strooisel 22,2 
 Zonder GM als strooisel 77,8 
Huisvesting droge koeien Met GM als strooisel 44,4 
 Zonder GM als strooisel 55,6 
Antibioticamelk In mestput 26,3 
 Voor kalveren 52,6 
 Niet in mestput 21,1 

 

 

 


