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Meer mastitis dan gemiddeld
De antibioticawijzer geeft ook een totaaloverzicht van hoeveel en welke
mastitisproducten er in één jaar gebruikt worden. ‘Een aantal veehouders schrikt omdat ze niet in de
gaten hadden dat ze veel meer gebruikten dan collega’s’, luidt de ervaring van Nij Bijvank. Het is voor de
dierenarts meteen reden om de behandelingen nog eens te evalueren.
‘Behandel bij klinische mastitis wat
langer door voor een beter resultaat’,
geeft hij aan. ‘Bij een behandeling
van drie dagen of korter is de genezingskans 50 procent, bij vijf tot zes
dagen ligt die op 70 procent.’
Alhoewel het in eerste instantie niet
zo lijkt, is het gebruik van antibioticum met deze aanpak uiteindelijk
lager. ‘Omdat er minder herhalingsgevallen zijn.’ Ook hierbij geldt dat
bij de bepaling van de dierdagdose-

De dierenarts en zijn collega’s hebben de
uitkomsten van de antibioticawijzer met
de veehouders in de bedrijfsbegeleiding
besproken. ‘Als ze goed scoren, zijn
melkveehouders trots.’ En toch heeft elk
bedrijf weer zijn eigen verhaal en biedt
dat ook weer aanknopingspunten. Bijvoorbeeld in het management. ‘Met deze
gegevens komt er duidelijk uit welke
aandoeningen op het bedrijf voor problemen zorgen.’
Het streven van Nij Bijvank is ook om
het antibioticagebruik te verminderen
en meer te kijken naar management, zoals droogstand en voeding, om problemen te voorkomen. Zo noemt hij als
voorbeeld dat maximaal vijf procent van
de koeien aan de nageboorte mag blijven
staan. ‘Zo’n kengetal is op de meeste bedrijven niet voorhanden, maar met de
informatie uit de antibioticawijzer wordt
wel inzichtelijk hoeveel nageboortecapsules er gebruikt zijn.’
De informatie leverde meer nuttige stof
om het antibioticagebruik te bediscussiëren, bijvoorbeeld bij die veehouder die
standaard het antibioticum Neopen na
het afkalven aan de koeien toediende.
‘Meer uit voorzorg om de dieren een goede start te geven, maar het was een gewoonte geworden, terwijl echt niet alle
koeien het nodig hebben.’ Nij Bijvank
adviseerde om dieren te temperaturen
en alleen bij een verhoging antibiotica
toe te dienen. ‘En we adviseerden de veehouders ook om ons wat vaker te bellen
bij twijfel over de diagnose.’

Laatste redmiddel
En dan was er nog die veehouder met
een bovengemiddeld gebruik van Excenel. ‘Het is zo gemakkelijk, want bij
het melken hoef je nergens op te letten
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tie en het aantal injectoren in een
bepaalde periode. Door dat te delen
door het gemiddeld aantal gehouden
dieren op het bedrijf berekent het
programma de gemiddelde dierdagdosering in die periode.
www3.lei.wur.nl/antibiotica
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Jan Vendrig zoekt mogelijkheden om antibioticagebruik te verminderen
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Uitrekenen via internet
Op de website www3.lei.wur.nl/antibiotica is een gratis programma beschikbaar waarmee online de dierdagdosering op een bedrijf is uit te
rekenen. Hiervoor moeten de gebruikte hoeveelheid antibiotica ingevoerd worden, de milliliters bij injec-
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ring de dosering bij toediening in de uier
voor één dag meegenomen wordt. ‘Een
doos Avuloxil bijvoorbeeld heeft twaalf
injectoren, waarbij elke koe twee injectoren per dag krijgt toegediend. Zo telt
één doos Avuloxil voor zes dierdagdoseringen mee’, noemt Nij Bijvank als voorbeeld.

Het antibioticagebruik op zijn bedrijf viel melkveehouder Jan
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Vendrig uit Scheerwolde tegen. Met een dagdosering van negen

Figuur 1 – Opbouw van de dierdagdosering
van laagste, hoogste en gemiddelde bedrijf
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wacht hij niet. ‘Het dierwelzijn vind ik wel zo belangrijk.’
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scoort hij hoger dan het gemiddelde van zes. Samen met de dierenarts vond hij punten voor verbetering, maar grote winst ver-
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vank in de antibioticawijzer de evaluatie van de droogstand meegenomen
om meteen ook aanknopingspunten
te zoeken voor het verlagen van het
antibioticagebruik. Dat leverde interessante cijfers op. Ruim 77 procent
van de koeien komt met een laag celgetal de droogstand uit (figuur 3).
Voor 21 procent is dat goed nieuws,
want die koeien gingen met een hoog
celgetal de droogstand in. ‘In de
droogstand genas twee derde van de
hoogcelgetalkoeien’, concludeert Nij
Bijvank verheugd.
Aan de andere kant bleek ruim 10
procent niet genezen van een hoog
celgetal en, erger nog, ruim 12 procent van de koeien kreeg juist in die
droogstand te maken met een ziekteverwekker en kwam met een hoog
celgetal de droogstand uit. ‘We zien
hier veel verschil tussen bedrijven.
Bij een aantal is de genezing in de
droogstand heel hoog, bij andere
juist weer laag. Door de cijfers van
het individuele bedrijf naast die van
andere bedrijven te leggen, kun je samen punten van verbetering oppakken.’
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Figuur 2 – De bedrijven van dierenkliniek
De Woldberg met hun dierdagdoseringsscore
over 2010
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Figuur 3 – Variatie in droogstandsresultaat
tussen bedrijven met slechte, gemiddelde en
goede genezing van hoogcelgetalkoeien

als je het hebt gebruikt’, verwoordt Nij
Bijvank. De derde- en vierdegeneratieantibiotica kregen op het uitslagformulier een opvallende rode kleur mee en
kwamen bij de toelichting altijd ter sprake. ‘Als ik uitleg dat het werkzame middel in Excenel een laatste redmiddel voor
ernstig zieke kinderen is en wij het bijna
standaard gebruiken bij zoiets onbenulligs als een dikke hak, zijn melkveehouders er snel van overtuigd dat het anders
moet. Ik heb bovendien al een aantal keren gehoord dat een veehouder het niet
meer gebruikt.’
Jansen vult hem aan: ‘Ze vragen meteen
naar alternatieven.’ Bij baarmoederontsteking werkt oxytetracycline en Neopen
voldoet ook bij een dikke hak, noemt Nij
Bijvank als voorbeelden. ‘En deze middelen zijn vaak nog goedkoper ook.’ l

J

an Vendrig schrok wel een beetje
toen hij het overzicht van het antibioticumgebruik op zijn bedrijf zag. ‘De
cijfers waren anders dan het beeld dat
ik ervan had’, aldus de melkveehouder,
die in Scheerwolde negentig melkkoeien
met zijn vrouw Tonny en vader verzorgt.
Samen met zijn dierenarts Hans Nij Bijvank analyseerde hij de cijfers en daaruit
bleek dat onder andere het gebruik van
droogzetters hoger lag dan bij andere bedrijven in de dierenartsenpraktijk.
‘De tussenkalftijd ligt rond de 380 dagen. We hebben er wel koeien bij die we
twee keer in een jaar droogzetten’, verklaart Vendrig de hoge score. Het structureel droogzetten ziet hij als een ‘verzekeringspremie’ om te zorgen voor een
gezonde lactatiestart voor de koeien.

handelen de koeien langer dan drie dagen, omdat de kans op herhalingsgevallen dan kleiner is’, weet hij uit ervaring.
Vendrig vond met zijn dierenarts wel
een verbeterpunt in het gebruik van nageboortecapsules. Daarvan gebruikte de
veehouder er in één jaar te veel. ‘Per koe
gebruik ik er twee’, aldus Vendrig, die
aangeeft dat dat een soort gewoonte is

geworden. ‘Het idee is dat twee beter
werkt en de melk moet je er toch uithouden. Ook dat is weer kiezen voor zekerheid.’
Ook het gebruik van derde- en vierdegeneratiemiddelen is verleden tijd. ‘Ik
wist gewoon niet dat deze middelen een
laatste redmiddel in de humane gezondheidszorg zijn. Daar had meer voorlichting over gegeven moeten worden. En ja,
Excenel is wel gemakkelijk, omdat je de
melk mag doorleveren, maar nu ik dit
weet, gebruik ik het zeker niet meer.’
Door alleen al over antibioticagebruik te
praten, zet Vendrig bewuster antibiotica
in. Echter, het zijn niet meer dan kleine
stapjes, vindt hij. ‘We gebruiken in de
melkveehouderij antibiotica al selectief
en alleen als een dier ziek is; het zijn
geen koppelbehandelingen. Voor mijn
gevoel zal de winst die we kunnen halen
beperkt zijn.’ l

Jan Vendrig: ‘Selectief droogzetten is mij niet goed bevallen’

Vasthouden aan droogzetters
Met een gemiddeld celgetal van 100.000
cellen per milliliter kwam Vendrig in de
verleiding om selectief droog te zetten
met alleen een teatsealer. ‘Maar dat is me
niet goed bevallen. Met één mastitisgeval
na het afkalven ben je alle winst alweer
kwijt.’ Koeien lekten melk en ondanks
een goede ontsmetting met de tepelreinigingsdoekjes kwamen er dieren met mastitis uit de droogstand. ‘Dat is voor het
dierwelzijn ook niet goed en daar zijn we
heel scherp op.’ De veehouder houdt
voorlopig vast aan het droogzetten van
alle koeien. ‘Bij ons komt 92 procent van
de koeien met een laag celgetal uit de
droogstand, waarvan 10 procent met een
hoog celgetal werd drooggezet. Dat resultaat willen we graag zo houden.’
Ook het gebruik van antibiotica bij mastitis was hoger dan gemiddeld, terwijl
Vendrig in 2010 maar 11 gevallen van
mastitis had, oftewel 12 procent. ‘We be-
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