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Dierenartsen signaleren vaker longontsteking bij melkvee door Mannheimia haemolytica

‘Koeien waren compleet de kluts kwijt’
MARISKA BLOEMBERG-VAN DER HULST

Het begint met een plotselinge terugval
in de melkgift en zeer hoge koorts. De
bacterie Mannheimia haemolytica kan in
korte tijd voor dood en verderf zorgen.
Het leidt de laatste jaren vaker tot hevige longontsteking bij koeien.

ACHTERGROND
Januari 2020. De 115 koeien van melkveehouder Nico Kester uit het Friese
Oldetrijne ogen gezond. Ze bezoeken de
melkrobot op hun dooie gemak en geven
dagelijks gemiddeld 30 liter melk. Maar
dan, vanuit het niets, daalt de melkgift
van een van de koeien. Kester temperatuurt de koe en schrikt. Hij meet 40 tot 41
graden. ‘Echt serieuze koorts’, aldus de
veehouder.
Meteen belt Kester de dierenarts. Na
enig onderzoek is de diagnose: longontsteking door de bacterie Mannheimia
haemolytica. ‘Ik had er nog nooit van
gehoord’, zegt hij. ‘Maar het ziektebeeld
was erg heftig. De koeien waren compleet
de kluts kwijt. Je vreest op dat moment
dat de ziekte door de hele veestapel gaat.’

‘Je vreest natuurlijk
dat de ziekte door de
hele koppel gaat’

DIERGEZONDHEID

Het breidde zich in drie weken uit
over nog vier dieren. Twee koeien bleken
niet meer te redden. Ze reageerden niet
op antibiotica. De andere dieren knapten
snel op. Een paar maanden later trof Kester weer een koe met de longontsteking.
Hij kende inmiddels de verschijnselen en

Koeien kunnen van de ene op de andere dag worden getroffen door een infectie met Mannheimia haemolytica.
greep dus snel in. En daar bleef het gelukkig bij.
Gezondheidsdienst voor Dieren (GD)
constateert een toename van infecties
met Mannheimia haemolytica. Het gaat
dan vooral om melkvee en vleeskalveren
ouder dan 1 jaar. Ook dierenarts Fokke
Sikkema van Dierenkliniek Wolvega ziet
een stijging. ‘De afgelopen jaren zagen
wij op een tiental bedrijven een ernstige
uitbraak.’
STRESS IS DE TRIGGER
Volgens Sikkema is stress een belangrijke trigger. Bijvoorbeeld door aankoop
van vee, een hapering in de rantsoensamenstelling, overbezetting in de stal,

hittestress of slechte ventilatie. ‘Op veel
bedrijven doen koeien aan topsport, ze
zijn gevoeliger voor stress en een weerstandsdaling’.
Op zo’n moment slaat Mannheimia
haemolytica sneller toe. Doorgaans zit
deze in de voorste luchtwegen, rond het
neus- en keelgebied. Maar bij een lage
weerstand, kan de bacterie via de ademhaling in de longen komen. Daar zal deze
gifstoffen uitscheiden. Longcellen gaan
kapot en er ontstaan bloedingen. Ook
heeft de koe veel pijn, doordat het longen borstvlies verkleeft. De longcapaciteit
van de koe daalt, waardoor het dier uiteindelijk kan sterven.
‘Dit gebeurt binnen enkele dagen’,

Foto: Twan Wiermans

weet Sikkema. ‘Het is erg besmettelijk, zet
deze koeien dus apart in de ziekenboeg.’
Zieke koeien ademen snel en oppervlakkig en zijn compleet van de melk. Zijn
er meerdere dieren ziek en slaat de antibiotica slecht aan, dan zal de dierenarts
een swab en longspoeling uitvoeren. Sikkema: ‘Je sluit zo ook andere oorzaken en
ziekten uit.’ Ook krijgt hij een beter beeld
van de antibiotica die hij kan inzetten.
Vroeg ingrijpen in overleg met de dierenarts is belangrijk. ‘Ik geef de koe direct
pijnstilling’, zegt Sikkema. ‘Eentje via het
bloed en eentje onder de huid. Vervolgens nog twee keer per dag antibiotica.’
Voldoende vocht, eventueel via drenchen, en voer zijn eveneens belangrijk.

Vrijwel geen voetzoollaesies door warm water
MARTIJN VAN ROSSUM

Vleeskuikenhouder Roan Boon uit
Enschede verwarmt sinds april 2016 het
drinkwater voor zijn vleeskuikens. Doordat er geen condens meer van de wateren drinknippelleidingen in het strooisel
terechtkomt, hebben zijn dieren veel
minder last van voetzoollaesies.

ACHTERGROND

Een verschil van dag en nacht, zo
omschrijft vleeskuikenhouder Roan Boon
de verbetering in stalklimaat die hij realiseerde door het drinkwater van zijn vleeskuikens te verwarmen. Boon is naast
boer ook installateur en realiseerde een
warmtewisselaar die ervoor zorgt dat het
drinkwater wordt verwarmd tot dezelfde
temperatuur als in de stal.
Boon: ‘In de winter was het binnenkomende water zo’n 11 graden, in de zomer
15. Een groot verschil met de temperatuur
in de stal. In de eerste twee weken na
opzet viel de condens op de leidingen nog
wel mee, maar daarna gaat er steeds meer
water door de leidingen en neemt ook de
hoeveelheid condens toe.’
Boon wordt geadviseerd door Gebrs.
Fuite. Pluimveespecialist Wim Gerritsen
heeft zelf een achtergrond in de kalverhouderij, waar het heel gebruikelijk is

om drinkwater op te warmen. ‘Wij zien
de voordelen zeker van het verwarmen
van drinkwater’, zegt hij. ‘Inmiddels hebben wij verschillende klanten die dit ook
doen, met goede resultaten. Uiteraard is
niet elke stal hetzelfde. Als de leidingen
eerst al een heel stuk onder de vloer doorlopen, wordt het water al voor een gedeelte verwarmd en zullen de problemen met
condens kleiner zijn.’
De grootste gezondheidswinst wordt
gerealiseerd door het terugdringen van
voetzoollaesies, een bacteriële infectie.

Boon kreeg anderhalf jaar geleden zelfs
bezoek van de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit die zijn lage cijfers over
voetzoollaesies wantrouwden. ‘Maar het
klopt toch echt, het komt op mijn bedrijf
bijna niet meer voor.’
DARMGEZONDHEID VERBETERD
De vleeskuikenhouder ziet meer
voordelen. Na het installeren van de
warmtewisselaar verbeterden de darmgezondheid van de dieren en de technische
resultaten. Hij realiseert bij zijn dieren

Droog strooisel voorkomt onder meer voetzoollaesies.
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een betere groei en betere vleeskwaliteit.
De voederconversie daalde met 14 punten
en de voetzoolscore daalde van 80 naar 0.
Hij heeft geen last meer van een voerdip.
Boon levert gemiddeld zwaardere
vleeskuikens. Daarnaast hoeft hij minder
mest af te voeren. ‘Dat scheelt wel zo’n
halve tot hele vrachtwagen per ronde.
Doordat de mest minder nat is, heb je
minder kuubs.’
Het systeem kostte Boon 3.500 euro,
die hij na twee rondes had terugverdiend.
Aan gas is hij per ronde 250 euro meer
kwijt. ‘Ik denk dat het verwarmen van
drinkwater op elk bedrijf wel zin heeft.
Het is natuurlijk ook te combineren met
zonnepanelen. De kosten en terugverdientijd zullen per bedrijf verschillen,
maar ik denk dat dit op vrijwel elk bedrijf
binnen een jaar moet kunnen. Het is niet
alleen goed voor het dierenwelzijn, maar
het is ook veel prettiger werken in een
droge stal.’
Pluimveespecialist Gerritsen vindt
het lastig om te zeggen of het medicijngebruik hierdoor ook afneemt. ‘Dat ligt wat
ingewikkelder. Dat kan ook door andere
factoren komen. We zien wel duidelijk
een betere voedselvertering. Als je een
vleeskuiken met een lichaamstemperatuur van 41 graden koud drinkwater
geeft, heeft dat effect op de werking van
de maag en darmen.’

