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uiergezondheid

MASTITIS ONDER CONTROLE HOUDEN

Vinger aan de pols:
tankmelkcelgetal
Een gezonde koppel melkkoeien heeft gezonde uiers die
optimaal produceren. Hoewel mastitisverwekkers altijd en
overal op de loer liggen, zijn er verschillende factoren die
de kans op een uierontsteking beïnvloeden. Het verlagen
van de besmettingsdruk en het verhogen van de weerstand
helpen om mastitis onder controle te houden.
Dat verlagen van de besmettingsdruk en verhogen van de weerstand is de laatste jaren heel goed gelukt, ondanks het drastisch terugdringen van het antibioticumgebruik met 65 procent.
Sinds de introductie van selectief droogzetten in 2012 bleef het
Nederlandse tankcelgetal geleidelijk aan dalen. De laatste twee
jaar is er sprake van een trendbreuk. In 2018 werd met 173.000
cellen per milliliter het tot dan toe laagste gemiddelde tankcelgetal bereikt. In 2019 ging dat langzaam naar 176.000 cellen
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Figuur 1. Verloop van het tankcelgetal in Nederland tussen 2008-2020
(bron: Qlip)

per milliliter en over 2020 stelde Qlip een celgetal van 182.000
cellen per milliliter vast (figuur 1). Is er reden voor extra waakzaamheid en waar zitten op het bedrijf de aandachtspunten?
Leeftijd en vervanging
Er spelen verschillende factoren een rol, één daarvan is de leeftijd van de koeien. Oudere koeien hebben nu eenmaal een iets
hoger celgetal dan vaarzen of tweedekalfs dieren. In Nederland
is de gemiddelde leeftijd tussen 2018 en 2020 met twee maanden gestegen naar 4 jaar en 9 maanden, zien we op basis van
de CRV jaarstatistieken.
Ook speelt mee dat er gemiddeld minder jongvee op de bedrijven aanwezig was. In de jaren 2016 en 2017 is er flink gesneden in de jongveebezetting om binnen de fosfaatreferentie
zoveel mogelijk koeien te kunnen houden. Ook hebben veel
melkveehouders destijds koeien geselecteerd en zijn er veel
hoog-celgetalkoeien opgeruimd. Dat er vandaag de dag te weinig vee is voor vervanging, kan inhouden dat hoog-celgetal
koeien met mogelijk een chronische infectie, langer op het
bedrijf aanwezig blijven, waar ze eerder al zouden zijn vervangen. Door het langer aanhouden van (chronisch) geïnfecteerde
koeien neemt ook de besmettingsdruk en overdracht van mastitisverwekkers op het bedrijf ongebreideld toe.
Weersomstandigheden
Naast de leeftijd van de koeien en het lage vervangingspercentage spelen ook weersomstandigheden een rol. De laatste
zomers waren erg warm, zeker die van 2020. De hittestress die
de koeien ervaren hebben, heeft effect op de weerbaarheid van
de koeien tijdens de warme periode zelf, maar ook in de periode
die daar op volgt. De lichte toename van het tankcelgetal is
reden voor waakzaamheid, aandacht en ook actie.
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Het is belangrijk dat een verhoogd koecelgetal snel wordt
opgespoord. Hoe sneller je er immers bij bent, hoe beter het
is. Ook daar speelt de leeftijd van de koe een rol. Hoe jonger
het dier en hoe korter de infectie aanwezig is, hoe groter de
kans op genezing. Het advies is om jezelf altijd af te vragen of
de slagingskans van een behandeling goed is en daarmee een
goede prognose geeft. Een gerichte en adequate behandeling
kan niet zonder bacteriologisch onderzoek met gevoeligheidsbepaling. Met een aangetoonde ziekteverwekker en een gevoeligheidsbepaling, bedrijfsantibiogram, weet je immers precies
wat je doet. Je weet welke aanpassingen in de bedrijfsvoering
(dipmiddel, strooisel, kalk strooien, melkmachine, et cetera)
het meeste nut hebben, maar ook welke behandeling het beste
past.
Een oplossing: Mastitis Tankmelk
Mastitis Tankmelk is bacteriologisch onderzoek van tankmelk
op een aantal belangrijke mastitisverwekkers. De omgevingsbacteriën in Mastitis Tankmelk vertellen veel over hoe het
loopt op het bedrijf. Omgevingsbacteriën zijn kiemen die in de
omgeving van de koeien voorkomen en vooral tijdens het melken vanaf de speenhuid in de tankmelk terecht kunnen komen.
De uitslag vertelt onder andere hoe het is gesteld met hygiëne
van de roosters, de boxen en de koeien en of het melkproces
hygiënisch verloopt. Het kan ook zijn dat één of meerdere
koeien een chronische uierinfectie heeft die wordt veroorzaakt
door een omgevingsbacterie. In dat geval komt de bacterie
vanuit een geïnfecteerd kwartier in de tankmelk terecht en
krijgt u adviezen over het voorkómen van infectieoverdracht
en het opsporen en behandelen van de geïnfecteerde koeien.
Spelen er vooral koegebonden kiemen dan kunt u de meeste
‘winst’ behalen door overdracht tijdens het melken te voorkomen en kan het nuttig zijn om de werking van de melkinstallatie onder de loep te nemen. Gecombineerd met de gevoeligheidsbepaling weet u ook hoe u zo goed mogelijk kunt
behandelen als dat nodig is. Met Mastitis Tankmelk heeft u
concreet gereedschap om gericht aan de slag te gaan met uiergezondheid, omdat ieder geval van mastitis er één te veel is.
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