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Aanpak en begeleiding
van uiergezondheid

op

yr
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Mastitis heeft een invloed op de melkkwaliteit en de arbeidsvreugde van de
melkveehouder, maar kan ook gepaard gaan met dierenwelzijnsproblemen. We
deden onderzoek en gaven begeleiding op een melkveebedrijf met veel klinische
uierontstekingen. – Marina Stevens, deelnemer Boerenbond Persprijs 2011

C

Mastitis is een veel voorkomend gezond
heidsprobleem in de melkveehouderij. Het
is een dure aandoening wegens de
behandelingskost, een gedaalde melkpro
ductie, de opruiming en vervanging van
besmette koeien en ze veroorzaakt soms

De totale kosten van mastitis
worden geschat tussen 65 en
180 euro per aanwezige koe
per jaar.

sterfte bij de dieren. De totale kosten van
klinische en subklinische mastitis op een
melkveebedrijf worden geschat tussen 65
en 180 euro per aanwezige koe per jaar.
Bovendien dienen de meeste antibiotica op
een melkveebedrijf voor de preventie of
behandeling van uiergezondheidsproblemen.

Ziekteverwekkers
Mastitis is een ontsteking van de melk
klier. Bij runderen volgt deze reactie
meestal binnen de 12 uur na een uier
infectie waarbij afweercellen (voornamelijk
neutrofielen) vanuit de bloedbaan naar het
uierweefsel migreren om er de binnenge
drongen bacteriën te vernietigen. Het
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‘somatisch celgetal’ is een telling van deze
afweercellen. Mastitis wordt meestal
veroorzaakt door bacteriën. In zeldzame
gevallen zijn gisten en schimmels de
oorzaak. Bijna alle bacteriën dringen de
uier binnen via het slotgat.
De mastitisverwekkers kunnen ingedeeld
worden in koegebonden en omgevings
gebonden bacteriën. Deze indeling heeft
zijn belang bij de aanpak van uiergezond
heidsproblemen. Wij kunnen specifieke
maatregelen treffen tijdens het melken
(koegebonden) of tussen de melkbeurten
(omgevingsgebonden). De mastitisverwek
kers kunnen ook worden ingedeeld in
schadelijke (major) en minder schadelijke
rundvee | melk • 43
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Figuur 1 Evolutie van het bedrijfscelgetal - Bron: masterproef Marina Stevens
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Figuur 2 Evolutie van het aantal koeien met klinische mastitis per maand
- Bron: masterproef Marina Stevens

module uiergezondheid geeft een overzicht
van de koeien met een (nieuw) verhoogd
celgetal, samen met de celgetalgeschiedenis over de laatste 7 maanden.
Er was op dit bedrijf wel degelijk een
probleem met de uiergezondheid. Dat
konden wij besluiten uit het bedrijfs
koecelgetal (figuur 1), het aantal koeien
met een verhoogd celgetal, het aantal
koeien met een nieuw verhoogd celgetal
en het aantal koeien met klinische
mastitis (figuur 2).
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We begeleidden een melkveebedrijf met
80 Holsteinkoeien en een melkquotum van
550.000 l. De klacht van de veehouder was
dat hij te veel klinische uierontstekingen
had. Een eerste stap was dan ook dat alle
gevallen van klinische uierontsteking
geregistreerd werden. Daarnaast haalden
wij waardevolle informatie uit het MPRrapport (melkcontrole) en uit de resultaten
van het bacteriologisch onderzoek van de
klinische uierontstekingen. Bij elke koe
met klinische mastitis gingen we na of het
ging om een klinische opflakkering van
een bestaande subklinische infectie, dan
wel of het om een volledig nieuwe infectie
ging. Bovendien konden we heel wat
knelpunten identificeren op basis van het
lactatiestadium (aantal dagen na afkalven)
en het lactatienummer (aantal lactaties)
waarin de meeste koeien klinische
uierontsteking kregen.
Uit de celgetaluitslag van het MPR-rapport
kan men afleiden in welk lactatiestadium
en bij welk lactatienummer zich de meeste
problemen voordoen. Het celgetal van een
koe wordt als verhoogd beschouwd als het
hoger is dan 250.000 cellen/ml. Bij een
vaars spreken we van een verhoging als het
celgetal hoger is dan 150.000 cellen/ml. Het
aantal koeien met een nieuw verhoogd
celgetal geeft een indicatie over de
infectiedruk en/of verspreiding van
bacteriën op het bedrijf. De koe-attentie
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Melkveebedrijf met
uiergezondheidsproblemen

150
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Mastitis is een multifactoriële aandoening
die een geïntegreerde aanpak van meerdere maatregelen vereist. Het M-team van
de UGent maakte een lijst van 10 aandachtspunten in verband met uiergezondheid. Dit is de ‘kapstok’ uiergezondheid,
meer informatie hierover vind je via
www.m-team.ugent.be. Elk aandachtspunt
heeft ofwel meer belang bij de preventie
van nieuwe infecties (N), ofwel bij de
eliminatie van bestaande infecties (B), of bij
een combinatie van beide. Deze 10
aandachtspunten zou iedere melkveehouder moeten kennen. In het kaderstuk zetten
we ze nog eens op een rij.

START

200

aantal koeien met klinische mastitis per maand

De aanpak van mastitis

250
bedrijfscelgetal (MCC) (x 1000 cellen/ml )

(minor) bacteriën. Wat de symptomen
betreft, maken we een onderscheid tussen
klinische en subklinische mastitis.
Klinische mastitis wordt gekenmerkt door
abnormale melk en zwelling, roodheid en
pijnlijkheid van de melkklier. De koe kan
algemene tekenen van ziekte vertonen
zoals koorts en depressie. Bij subklinische
mastitis is de melk normaal en zijn er geen
zichtbare afwijkingen aan de uier, maar
stijgt het somatisch celgetal.

Begeleiding en maatregelen
Bij de start van de begeleiding (augustus
2010) waren er voornamelijk problemen
met klinische uierontstekingen bij oudere
koeien, veroorzaakt door omgevingsgebonden bacteriën tijdens de vroege lactatie.
Maatregelen die voorgesteld én uitgevoerd
werden, zijn onder andere het tweemaal
daags instrooien van de ligboxen met vers
zaagsel (dus geen voorraad zaagsel meer
aanleggen aan de koppen van de koeien),

voederen vóór het melken, handschoenen
dragen tijdens het melken, een aparte
huisvesting voorzien voor de droogstaande
koeien en de koeien droog zetten met een
lang- en breedwerkend antibioticum in
combinatie met een interne tepelafsluiter.
De verdere opvolging was gebaseerd op de
zeswekelijkse MPR-resultaten en op de
resultaten van het bacteriologisch
onderzoek. Eerst keken we naar het
bedrijfscelgetal, het aantal koeien met een
verhoogd celgetal, het aantal koeien met
een nieuw verhoogd celgetal en het
percentage koeien met klinische mastitis.
Vervolgens werd elke attentiekoe individueel beoordeeld. We keken naar het aantal
celgetalverhogingen gedurende deze en de
vorige lactatie, het lactatiestadium, het
lactatienummer en eventuele resultaten
van het bacteriologisch onderzoek. Op
basis van deze analyse beslisten we over
de toekomst van de koe: afwachten tot de
volgende celgetaluitslag, opruimen of
stalen nemen voor bacteriologisch
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onderzoek en dan een beslissing nemen
op basis van de resultaten.
Tijdens de eerste maanden van de
begeleiding daalde het aantal klinische
uierontstekingen bij de oudere koeien,
maar het aantal vaarzen met klinische of
subklinische mastitis nam enkele dagen
na het afkalven sterk toe. uit de resultaten
van het bacteriologisch onderzoek bleek
dat vooral Staphylococcus aureus aan de
basis van de problemen lag. Dit is een
bacterie die zeer veel mechanismen heeft
om zich af te schermen tegen de afweer
van de koe. Ze kan zich ook afschermen

en

uit de resultaten van het
bacteriologisch onderzoek
bleek dat vooral
staphylococcus aureus aan de
basis van de problemen lag.

Bo

kalveren. Vandaar het advies om geen
‘mastitismelk’ meer aan de kalveren te
voederen.
We volgden heel precies de attentiekoeien
en de koeien met klinische mastitis op en
volgden het genezingsproces van de koeien
die in de 6 weken voordien klinische
uierontsteking doorgemaakt hadden. We
namen bijkomende maatregelen (bacterio
logisch onderzoek, behandelen, …) indien
het celgetal van de koe niet gedaald was tot
onder de grenswaarde. Bij elke zesweke
lijkse bespreking van de resultaten werd in
functie van problemen, het seizoen, … een
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tegen antibiotica en is bovendien vrij
gemakkelijk overdraagbaar van de ene
naar de andere koe. Aangezien het bedrijf
de laatste jaren geen runderen meer had
aangekocht, was de insleep van deze
bacterie waarschijnlijk te wijten aan de
overdracht van deze bacterie via vliegen.
Daarom stelden wij een nieuw vliegen
bestrijdingsplan op en brachten 2
vliegenwerende oorflappen aan, gecombi
neerd met een pour-on bij een lang
weideseizoen. Wellicht kon de bacterie op
het bedrijf blijven circuleren door het
verstrekken van besmette melk aan

er

Een propere uier, net voor het aanhangen van het melkstel.

KAPSTOK UIERGEZONDHEID

op

Aandachtspunten bij nieuwe (N) of bestaande (B) infecties:
1. pas een goede melktechniek toe (N)
2. Onderhoud en controleer geregeld de werking van de melk-

Goed resultaat
De betrokken veehouder was na een jaar
van intensieve opvolging van de uierge
zondheid zeer tevreden. Het aantal koeien
met klinische mastitis daalde sterk
(figuur 2), maar toch kan dit nog verbeterd
worden. Zowel het bedrijfscelgetal als het
aantal koeien met een (nieuw) verhoogd
celgetal zijn sterk gedaald tot op een
constant laag niveau. n
Marina stevens is dierenarts en werkt aan
de Faculteit Diergeneeskunde van de
universiteit gent. Ze bereidt haar doctoraat
voor over ‘Duurzame melkveehouderij door
verantwoord gebruik van diergeneesmid
delen’. Dit artikel is een bewerking van het
artikel dat zij instuurde voor de Boeren
bondpersprijs 2011 en is gebaseerd op een
deel van haar masterproef.

machine (N)
Optimaliseer comfort en hygiëne (N)
+ B)
Behandel klinische en subklinische uierontstekingen zorgvuldig (N
B)
+
(N
Optimaliseer het droogzetmanagement
ruim chronisch geïnfecteerde koeien op (N + B)
de
Schenk voldoende aandacht aan de huisvesting en gezondheid van

C

3.
4.
5.
6.
7.

aandachtspunt aangehaald waaraan nog
gewerkt moest worden.

vaarzen (N)
8. Streef een goede algemene gezondheid van koeien na (N + B)
9. fok vandaag voor de uiergezondheid van morgen (N)
10. Volg de uiergezondheid van je bedrijf maandelijks op (N + B)
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