een moeilijk controleerbare infectiedruk. Ook vraagt
de invoer van nieuwe managementsystemen – zoals de
melkrobot, de kalverenautomaat, synchronisatie van de
bronstcyclus, ... – extra aandacht om geen explosie van
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– Stefaan Ribbens, UGent –
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infectieziekten te krijgen.
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bijvoorbeeld het continu opstallen leiden frequenter tot

Sectoren zoals de varkenshouderij staan
reeds verder in het gebruik van managementmaatregelen die de infectiedruk
onder controle houden. Dit is noodzakelijk door onder meer de kortere productiecyclus, de hoge bezettingsdichtheid
van de hokken en de beperkte leegstand
van de stallen. Via het management wil
men het geneesmiddelengebruik binnen de perken houden. Ook met het
intensifiëren in de rundveesector dringen vergelijkbare maatregelen zich op.
Doeltreffend infectieziekten bestrijden in deze veranderende omstandigheden is een moeilijke taak. Wanneer je
inzicht hebt op de wijze waarop ziekten
worden overgedragen, kan je echter de
ziekteverspreiding voorkomen of beperken. Dit beperken gebeurt door de infectiedruk altijd zo laag mogelijk te houden
en de weerstand van de dieren te optimaliseren. In dit artikel bespreken we
enkele bepalende factoren voor de infectiedruk en geven we voorbeelden voor
wat de jongveeopfok, uiergezondheid
en klauwgezondheid betreft.
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Een toenemende bedrijfsgrootte en de opkomst van

De toenemende bedrijfsgrootte vergt aanpassingen in het management om de infectiedruk
onder controle te houden.

Infectiedruk, ziektegevoeligheid
en -overdracht
Met het begrip infectiedruk bedoelen we
de mate waarin het jongvee of de koeien
worden blootgesteld aan verwekkers
van infectieziekten (virussen, bacteriën,
schimmels en parasieten). De infectiedruk wordt onder meer bepaald door
de ligging van het bedrijf, het aankoopgedrag van de veehouder, de algemene
hygiënemaatregelen, de aanwezige diercontacten, de huisvesting en het nemen
van preventieve maatregelen. Of een
dier daadwerkelijk ziek wordt (ziektegevoeligheid) –  en dus schade ondervindt – hangt af van de weerstand van
de dieren en de infectiedruk. Wanneer
het evenwicht tussen infectiedruk en
weerstand verstoord wordt, breken ziekten door. Bij een slechte afweer (onder
meer een slecht biestbeleid, mineralen- en energietekort, aanwezigheid van
andere infecties zoals het bvd-virus en
leverbot, …), hoeft de infectiedruk niet
hoog zijn om tot een doorbraak van
ziekten te leiden.
Overdracht van infectieziekten kan
direct of indirect. Met directe overdracht bedoelen we transmissie van
ziekten van dier naar dier, bijvoorbeeld
door neus-aan-neus of aerosolvorming
Landbouw&Techniek 14 – 13 augustus 2010 •
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Voor kiemen waarvoor het bedrijf vrij is,
komt de infectiedruk enkel van buitenaf,
van andere rundveebedrijven dus. Hierbij
komt het er dus op aan om de contacten
met de buitenwereld te beperken. Ideaal
is een gesloten bedrijfsvoering, waarbij er
geen aankoop van dieren is. Wanneer de
aanvoer van nieuwe dieren toch noodzakelijk is, kan dit enkel op een gecontroleerde manier – quarantaine (wettelijk
verplicht) en labotesten uitvoeren. Ziekten waarvoor men best altijd test zijn bvd,
ibr en paratuberculose. Facultatief zijn
neospora, salmonella en leptospirose. Bij
melkkoeien bekijkt men best het celgetal,
eventueel aangevuld met bacteriologisch
onderzoek van de 4 kwartieren. Jonge
dieren kunnen in de quarantaineperiode
ontwormd worden en bwb-dieren worden
best preventief behandeld tegen schurft.
Mortellarovrije bedrijven kopen best
enkel van andere vrije bedrijven, daar een
behandeling niet sluitend is.
Voor kiemen aanwezig op het bedrijf
zelf komt het erop aan om de infectiedruk en verspreiding binnen het bedrijf
onder controle te houden. Het is ingewikkeld een algemeen plan op te stellen. We
overlopen de voornaamste principes.
Infectiestatus Het is belangrijk dat je de
infectiestatus van je bedrijf kent. Inzicht
over welke kiemen erop het bedrijf circuleren, helpt om doeltreffende maatregelen in te stellen. Bestrijd infecties die
de algemene afweer aantasten (bvd-virus,
leverbot, ibr-virus). Individuele kennis
van de infectiestatus van de koeien kan
meegenomen worden in het afvoerbeleid
(bijvoorbeeld neospora).
Gevoelige leeftijden scheiden Dit is
een zeer belangrijk principe. Scheiding
van moeder en kalf is essentieel in de
preventie van kalverendiarree en het
voorkomen van de overdracht van paratuberculose. Zeker op het einde van het
kalfseizoen kan de infectiedruk voor diarree heel hoog oplopen. Kalveren met diarree scheiden grote hoeveelheden kiemen
uit in de omgeving en besmetten zo andere kalveren. Onderlinge scheiding van
kalfjes in kalverenhokken moet zeer strikt

koeien zijn (ondanks een behandeling)
vaak chronisch geïnfecteerd en dragen
de infectie tijdens het melken over naar
andere koeien. Dergelijk dieren moet je
opruimen. Zijn ze nog op het bedrijf aanwezig, doen moet je ze als laatste melken
en nadien het melkstel spoelen met heet
water (> 75 °C).
Behandel preventief Doe dit op geregelde tijdstippen. Klauwinfecties en schurft
zijn aandoeningen die je onmogelijk
kan uitroeien op het bedrijf. Hierbij zijn
periodieke behandelingen van alle dieren
(dus ook schijnbaar niet-geïnfecteerde
dieren) aangewezen om de infectiedruk
onder controle te houden. Voor besmettelijke klauwaandoeningen moeten je de
klauwen 2 keer per jaar preventief verzorgen. Tussendoor regelmatig groepsbehandelingen instellen (klauwbad en/of
rugsproeier) en eveneens sterk aangetaste
dieren lokaal behandelen, zijn andere vereisten. Schurftbestrijding op bwb-bedrijven vergt een periodieke behandeling
van alle dieren. Dieren zonder duidelijke
schurftletsels zijn zeker ook besmet en
vormen een reservoir voor andere dieren.
Uniforme groepen Het is belangrijk
dat je voor uniforme groepen zorgt en
de bezettingsdichtheid beperkt. Door
schommelingen in de infectie- en afweerstatus te beperken krijgen infectieziekten
minder kans om aan te slaan. Schommelingen in afweer kan je voorkomen door
het uitvoeren van vaccinaties. Hoe meer
gevoelige dieren aanwezig zijn, hoe sneller een infectie kan uitbreken.
Geen aankopen Probeer niet of zo weinig mogelijk aan te kopen. Bij aankopen
worden steeds kiemen binnengebracht
die het bedrijfsevenwicht tussen de infectiedruk en weerstand van de dieren verstoren.
Goede afweer Zorg tenslotte voor een
goede afweer van de kalveren en koeien
(onder meer biestbeleid, het uitvoeren
van vaccinaties, de voedingstoestand). r
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Hoe de infectiedruk laag houden?

gebeuren met leegstand en ontsmetting
tussen de verschillende rondes. Werk ook
van jong naar oud. Genummerde drink
emmers en hokspecifiek materiaal zijn
een goede oplossing om versleep tussen
hokken te voorkomen. De hokken moeten dan ook zo geconstrueerd zijn dat ze
een vlotte reiniging en ontsmetting toelaten. Cryptosporidiose vergt een specifieke
ontsmetting. Op latere leeftijd (bij overgang naar groepshuisvesting) wordt het
jongvee maar al te vaak gehuisvest onder
luchtstromen die kiemen aanbrengen van
het volwassen vee. Wanneer andere randfactoren (huisvesting, ventilatie, hygiëne,
afweer) fout zitten, heeft men al te vaak te
kampen met griepuitbraken.
Verwijder zieke dieren Zorg ervoor dat
je zieke dieren (voornamelijk jongvee)
uit de groep haalt en breng kalvende dieren over naar een aparte afkalfstal. Het
principe van isolatie wordt al rigoureus
toegepast in de crèche waar zieke kinderen onverbiddelijk naar huis worden
gestuurd… Vooral bij de inzet van een kalverenautomaat is afzonderen zeer belangrijk. Zieke kalveren scheiden massaal
kiemen uit in hun omgeving en maken
zo de infectiedruk hoog voor hun hokgenoten, met uitbraken tot gevolg. Door
zieke dieren snel uit de groep te verwijderen en apart te behandelen, beperk je
de overdracht binnen het hok. Afkalvende
koeien zijn niet ziek, maar ze vormen wel
een risico op verspreiding van infecties
naar andere koeien via de nageboorte en
dergelijke.
Algemene hygiëne Dit wil zeggen voldoende reinigen (en ontsmetten), stromanagement, vliegen- en ongediertebestrijding, … met aandacht voor risicoplaatsen (huisvesting jongvee, afkalfstal).
Frequent verwijderen van mest en zorgen
voor een droge omgeving is zeer belangrijk voor het onder controle houden van
uierontsteking, als gevolg van omgevingskiemen en besmettelijke klauwaandoeningen. Vooral tijdens de stalperiode kunnen besmettelijke klauwaandoeningen
zich vlot door het koppel spreiden. Het
gaat om Italiaanse stinkpoot of Mortellaro, stinkpoot, hielhoornerosies, vijtpoot
of panaritium. Deze worden veroorzaakt
door verschillende bacteriën die makkelijk van het ene dier naar het andere worden overgedragen via de mest.
Hygiëne van de koe Voor de uiergezondheid, en zeker bij het gebruik van
een melkrobot, is een goede koehygiëne
wenselijk. Bij het overbrengen van de koe
naar de afkalfstal moet je de achterhand
van de koe wassen om besmetting van
het kalf te voorkomen.
Verwijder reservoirs van infectie
Sluit overdracht uit. Een voorbeeld van
een reservoir van infectie zijn koeien
besmet met de mastitisverwekker Staphylococcus aureus. S. aureus-geïnfecteerde
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(onder meer griep, ibr-virus). Een speciale vorm van directe overdracht is de overdracht van koe naar haar kalf (neospora).
Met indirecte overdracht bedoelen we de
overdracht aan de hand van een of andere
vector (mest, lucht, materiaal, injectienaalden, …). Bij indirecte overdracht is
het vermogen van de besmettelijke kiem
om te overleven in de omgeving mede
bepalend. Wanneer men investeert in
maatregelen, is het belangrijk te weten
welke manieren het meest efficiënt zijn
voor het beperken van ziekteoverdracht.
Over het algemeen is de directe overdracht het meest risicovol.
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