‘Valsspelers altijd stap voor’
Gemanipuleerde uiers zijn via ultrasone scan te herke nnen
Ultrasoon scannen vindt op de meeste grote keuringen plaats. Ook de HHH-vereniging gaat deze techniek gebruiken om te voorkomen dat veehouders vals
spelen. Op de keuring in Madison sprak Veeteelt met
scanner Robert O’Brien. ‘We hebben elke keuring wel
een paar valsspelers, maar daar praten we niet over.’

E

én derde van alle dieren
die meedoet aan de keuring in Madison gaat door de
ultrasone scan. Op deze manier wordt gecontroleerd of
de uiers al dan niet zijn gemanipuleerd. Luchtbellen en
oedeemvorming op ongewone plaatsen, ontstaan door
vreemde materialen of vloeistoffen die in de uier zijn aangebracht, zijn op de scan
zichtbaar voor een getraind

en gespecialiseerd persoon.
‘Je moet veel ervaring hebben
om te zien wat precies gewone en ongewone zucht is en of
er oedeemvorming ontstaat
omdat de uier gewoon heel
erg vol is’, licht scanner en veterinair Robert O’Brien toe.
‘We hebben als scanners vanuit Canada, Amerika en Italië
nauw contact met elkaar om
ervaringen uit te wisselen.’
Want helemaal ‘schoon’ zijn

de keuringen nog niet. ‘Het is
veel beter geworden, maar de
controle is nooit 100 procent.
De mensen die vals willen
spelen proberen altijd weer
nieuwe dingen uit en zijn ons
toch een stap voor.’
De begeleiders van de koeien
krijgen in de keuringsring
een kaart, wat betekent dat ze
zich moeten melden bij het
scanapparaat. Voor ze de afgesloten tent ingaan worden
de dieren snel op de foto gezet ter identificatie. Oornummers hebben de Amerikaanse koeien niet en door deze
foto is met zekerheid te zeggen dat de juiste koe in de
scan is geweest. ‘Veehouders
halen het dan niet in hun
hoofd om met een andere koe
hier te komen.’
De veterinair sprayt wat alcohol op de uier als contactvloeistof en plaatst de scan-

ner erop. Het onderzoek
duurt ongeveer een minuut
per koe. Lucht, gas en ook
eventueel aangebrachte of
geïnjecteerde gel is volgens
de veterinair in de uier te
zien. ‘Maar er zijn andersoortige vloeistoffen die heel
lastig te herkennen zijn.’ Komen alle koeien keurig naar
het scannen? ‘Dat is een
kwestie van vertrouwen,
maar als we koeien missen
gaan we ze wel uit de stallen
halen.’

Ethische code
Naast het scannen wordt ook
het melkmonster van de kampioenskoeien onderzocht op
onregelmatigheden. De controle op het inplakken van
haren in de toplijn en het
Bij ultrasoon scannen zoeken
naar luchtbellen in de uier

plakken van spenen horen
niet bij de controle van de veterinair. ‘Dat kan ik met de
scanner niet controleren’,
zegt O’Brien diplomatiek.
In 1998 is men op de World
Dairy Expo begonnen met de
ultrasone check, waarvoor
ook een ethische code is beschreven en een ethische
commissie is aangesteld. Het
was nodig omdat er ‘veel werd
gerotzooid’, licht O’Brien toe.
‘Het demotiveerde andere
veehouders die schoon werkten om met koeien naar de
keuring te komen.’ De keuring verloopt inmiddels weer
eerlijker, luidt de overtuiging
van de scanner. Hoeveel dieren er gepakt zijn met scannen? ‘We hebben er elke keuring wel een paar, maar daar
praten wij niet over. De organisatie handelt dat verder af.’
De straffen variëren van een
opgeheven vingertje tot aan
levenslange schorsing van
keuringen. ‘Nogmaals, wij
praten daar als organisatie
echt niet over. Alleen de eigenaar van de koe kan er iets
over zeggen.’
Voor O’Brien is de grootste
winst van het scannen dat er
een enorm preventieve werking van uitgaat. ‘In de Verenigde Staten is het de normaalste zaak om iemand
voor het gerecht te dagen.
Wij waren daar eerst ook wel
bang voor, maar zo is het niet
gegaan. Sterker zelfs. Inzenders willen juist een controle
hebben om er zeker van te
zijn dat een kampioenskoe
eerlijk aan haar titel is gekomen.’
Alice Booij
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