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SAMENVATTING

In dit ar ti kel wordt be schre ven hoe een ge mengd rund vee be drijf met een ver hoogd tank melk cel ge tal

(TMCG) werd be ge leid na dat de vee hou der mel ding had ge maakt van pro ble men in juni 2004. Deze pro ble -

men ble ken zelfs al der ma te lang aan we zig te zijn dat de vee hou der een ver bod kreeg om melk te le ve ren ge -

du ren de de eer ste twee we ken van de maand juli. 

Een bac te ri o lo gisch on der zoek van de melk van alle lac te ren de die ren wees uit dat enk ele koei en met ma -

jor pa tho ge nen wa ren ge ïnfecteerd en dat bo ven dien een groot deel van de koei en be smet was met Co ry ne -

bac te ri um bo vis (CBO) en/of met co a gu la se ne ga tie ve sta fy lo kok ken (CNS). Op ba sis van deze re sul ta ten en

op ba sis van de re sul ta ten van de dy na mi sche melk me ting uit ge voerd door het Melk con tro le Cen trum

Vlaan de ren (MCC) werd sa men met de vee hou der een plan van aan pak op ge steld. Dit be stond ener zijds uit

het aan pas sen van de melk machi ne en het ver be te ren van de melk tech niek en an der zijds uit een an ti bi o ti -

cum be han de ling van de met ma jor pa tho geen ge ïnfecteerde koei en en het oprui men van de ergst aang etas te 

koei en.

 Omdat er na de eer ste be han de ling nog steeds spra ke was van een te hoog TMCG werd er op nieuw een

bac te ri o lo gisch on der zoek uit ge voerd, dit maal ech ter enk el van de koei en met een ver hoogd koe cel ge tal

(KCG). We der om wer den enk ele koei en be han deld en wer den er enk ele die ren op ge ruimd. Dit re sul teer de

in een ver be te ring van de al ge me ne ui er ge zond heid en een da ling van het TMCG tot een aan vaard baar ni veau. 

SUMMARY

In this case re port an ap pro ach to de a ling with a herd with a high bulk milk so ma tic cell count is des cri bed. By

the time the far mer re que sted help, the si tu a ti on had al re a dy be co me so se ri ous that the de li ve ry of milk had been

pro hi bi ted for two weeks. Bac te ri o lo gi cal exa mi na ti on of the milk re ve a led that some cows were in fec ted with ma -

jor pa tho gens and that many cows were in fec ted with Co ry ne bac te ri um bo vis and/or co a gu la se-ne ga ti ve stap hy lo -

coc ci. On the ba sis of the se re sults and the re sults of the dy na mic me a su re ment of the mil king machi ne, a plan of

ac ti on was out li ned. This stra te gy con si sted of an ad just ment of the mil king machi ne, an im pro ve ment of the mil -

king tech ni que and the tre at ment with an ti bi o tics of a num ber of cows.

After the ini ti al tre at ment, the bulk milk so ma tic cell count re mai ned too high. Sub se quent ly, cows with an ele -

va ted in di vi du al so ma tic cell count were again sam pled for bac te ri o lo gi cal cul tu re. Po si ti ve cows were tre a ted and

some even tu al ly cul led. Fi nal ly, the ge ne ral ud der he alth im pro ved and the bulk milk so ma tic cell count de cre a sed

to an ac cep ta ble le vel.

INLEIDING

Intra mam mai re in fec ties (IMI) zijn wijd ver spreid op

melk vee be drij ven en ver oor za ken be lang rij ke eco no -

mi sche ver lie zen. De mees te vee hou ders as so ci ëren

mas ti tis met een op ge zet te en pijn lij ke uier en met ve r -

an de ring en in het uit zicht van de melk. Echter, slechts

een klein deel van de ui er in fec ties gaat ge paard met kli -

ni sche symp to men. Sub kli ni sche infecties ko men veel

meer voor (Rai nard en Pout rel, 1982). 
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De kie men die mas ti tis ver oor za ken, kun nen wor -

den ing edeeld in twee ca te go rie ën: de ma jor pa tho ge -

nen die vaak aan lei ding ge ven tot een kli ni sche mas ti -

tis, een sterk ver hoogd cel ge tal en een sub stan ti ële

melk pro duc tie da ling, en de mi nor pa tho ge nen (Grif -

fin et al., 1977). De be lang rijk ste ver te gen woor di gers 

van deze laat ste groep zijn Co ry ne bac te ri um bo vis

(CBO) (De Schau wer et al., 2006) en de co a gu la se ne -

ga tie ve sta fy lo kok ken (CNS). Ze ver oor za ken over het

algemeen een mil de stij ging van het cel ge tal maar in

uit zon der lij ke ge val len wor den ze soms ook ge von den

in melk sta len van kli ni sche mas ti ti den (Smith et al.,

1994). We gens hun mi nor pa tho geen ka rak ter wor den 

ze vrij wel al tijd ge ne geerd bij de mas ti tis con tro le

(Chaf fer et al., 1999). Er wordt zelfs ge spe cu leerd

over de rol die mi nor pa tho ge nen zou den spe len bij de

be scher ming van de uier te gen in fec ties met ma jor pa -

tho ge nen (Lin de et al., 1980; Lam et al., 1997; De

Vlieg her et al., 2004; Hux ley et al., 2003; De Schau wer

et al., 2006). 

De mas ti tis kie men kun nen daar naast ook ing e deeld

wor den in koe ge bon den en om ge ving ge bon den kie -

men. Voor beel den van koe ge bon den kie men zijn on der

an de re Stap hy lo coc cus au reus, Strep to coc cus aga -

lac ti ae, Strep to coc cus dys ga lac ti ae en CBO. De co li -

for men en Strep to coc cus ube ris be ho ren op hun beurt

tot de om ge ving kie men. Deze in de ling is niet 100%

slui tend aang ezien be paal de S. ube ris-stam men ook

koe ge bon den en/of be smet te lij ke ei gen schap pen be zit -

ten (Za doks et al., 2001).

Het “stan daard mas ti tis pre ven tie plan”, dat werd

ont wik keld in de ja ren zes tig (Ne a ve et al., 1969),

heeft ge leid tot een da ling van de pre va len tie en in ci -

den tie van sub kli ni sche en kli ni sche mas ti ti den voor -

na me lijk ver oor zaakt door de koe ge bon den kie men.

Dit plan dat ook wel het “vijf pun ten plan” wordt ge -

noemd, houdt het vol gen de in: 1. mel ken met een goed

func ti o ne ren de melk machi ne, 2. dip pen van de te pels na 

elke melk beurt, 3. be han de len van alle kli ni sche mas ti -

tis ge val len, 4. toe pas sen van een droog zet the ra pie met

an ti bi o ti ca en 5. oprui men van chro nisch ge ïnfecteerde

koei en. Het goed toe pas sen van dit pre ven tie plan ga ran -

deert over het al ge meen een aan vaard ba re ui er ge zond -

heid. Aang ezien het vijf pun ten plan ech ter voor na me lijk 

ef fec tief is voor het re du ce ren van de koe ge bon den kie -

men en veel min der voor het be strij den van om ge vings -

kie men, werd het re cen te lijk door de NMC (Na ti o nal

Mas ti tis Coun cil, glo bal or ga ni za ti on for mas ti tis con -

trol and milk qua li ty, 2001) uit ge breid tot een “tien pun -

ten plan”. De ex tra aan dachts pun ten zijn on der an de re

het hand ha ven van een scho ne, com for ta be le om ge ving

(erg be lang rijk ter pre ven tie van IMI door om ge vings -

pa tho ge nen), het stel len van doe len met be trek king tot

het ver la gen van het cel ge tal en de in ci den tie kli ni sche

mas ti tis, het re gel ma tig eva lu e ren van deze doe len, het

bij hou den van een goe de ad mi ni stra tie, de con tro le en

het op vol gen van de ui er ge zond heids sta tus van de kud -

de en het her haal de lijk eva lu e ren van het toe ge pas te

mas ti tis con tro le pro gram ma. 

De deug de lijk heid van deze mastitispreventie pro -

gramma’s werd we reld wijd be we zen. Het niet (ri gou -

reus) toe pas sen er van leidt tot een niet-op ti ma le ui er -

ge zond heid op een melk vee be drijf. Zo is het bij-

voor beeld be kend dat de koe ge bon den kie men, zo als

S. au reus en de hier bo ven ge noem de mi nor pa tho ge -

nen goed on der con tro le kun nen wor den ge hou den

door de te pel na het mel ken te dip pen of te spray en en

door het toe pas sen van de droog zet the ra pie met an ti -

bi o ti ca (Coun ter, 1981). Dip pen geeft een da ling van

de koe-tot-koe-trans mis sie, ter wijl de droog zet the ra -

pie er voor zorgt dat het re ser voir van pa tho ge nen

daalt. Het vol le dig era di ce ren van mas ti tis is ech ter

on mo ge lijk aang ezien om ge vings kie men al tijd aan -

we zig zul len zijn en ze de uier tel kens op nieuw kun -

nen be smet ten (Blo wey en Edmond son, 2000). Een

goed ui er ge zond heids ma na ge ment dat de be ken de

mastitispreventieprogramma’s goed im ple men teert,

zal ech ter hel pen in het on der con tro le hou den van

mas ti tis op het be drijf. Dit zal on der an de re lei den tot

een lage pre va len tie en in ci den tie van sub kli ni sche

IMI en een laag TMCG.

CASUÏSTIEK

Anam ne se

Op een ge mengd rund vee be drijf van de Bui ten -

prak tijk van de Fa cul teit Dier ge nees kun de te Me rel -

be ke deed zich in het voor jaar van 2004 een stij ging

voor van het TMCG. Tij dens een be drijfs be zoek in de

maand juni maak te de vee hou der daar van mel ding.

De pro ble men ble ken zo groot dat de vee hou der een

melk le ve rings ver bod werd op ge legd. De zelf de pro ble -

men kwa men de ja ren er voor ook al voor; de vee hou der

had al enk ele ke ren een boe te ge kre gen (Fi guur 1).

Be drijfs si tu a tie op het mo ment van de mel ding
van de ui er ge zond heids pro ble men (juni 2004)

Het be trof een ge mengd be drijf met 26 melk koei en

(ge mid del de melk pro duc tie van 7687 kg per jaar)

waar van er 24 in lac ta tie wa ren op het ogen blik dat de

vee hou der mel ding maak te van de pro ble men. Er
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wer den voor na me lijk Oost-Vlaam se melk koei en ge -

hou den veel al ing ekruist met Hol stein. Het be drijf

deed mee aan de melk con tro le van de Vlaam se Rund -

vee teelt Ve re ni ging (VRV, Oos ter ze le) waard oor de

vee hou der op de hoog te werd ge bracht van het in di vi -

du e le cel ge tal van de koei en. Naast melk koei en wer -

den er op het be drijf ook Bel gisch Wit-Blau we koei en

ge hou den waar bij er door de Bui ten prak tijk jaar lijks

ong eveer 45 kei zer sne den wer den uit ge voerd.

De koei en wer den overd ag op de wei de ge la ten en

‘s avonds vast ge zet in een aan bind stal tot de vol gen de 

och tend. Ze wer den twee maal per dag ge mol ken door

een melk machi ne met een Du oVac-sys teem (DeLa -

val, Tum ba, Zwe den) met hoog lig gen de melk lei ding

van ong eveer 20 jaar oud. Deze melk machi ne werd

re gel ma tig ge con tro leerd door de fa bri kant. Het Du o -

Vac-sys teem werkt met een wis se lend va cu üm zo dat

wan neer een koe uit ge mol ken is er au to ma tisch wordt 

over ge scha keld op een la ger va cu üm. Zo doen de die nen

de te pel be kers niet da de lijk te wor den af ge no men. 

De voor be han de ling ge beur de nat met één doek

ge drenkt in een em mer wa ter die ge bruikt werd voor

alle koei en. Enke le stra len melk wer den weg ge mol -

ken op de grond waar na de melk machi ne werd aang e -

slo ten. De tijd tus sen het voor be han de len en het aan -

slui ten van de melk stel len be droeg ge mid deld meer

dan één mi nuut. Na het mel ken werd er ge dipt met Ve -

lou cid (Eco lab), een bar rière dip. Het ver moe den be -

stond dat één van de mel kers het niet erg nauw nam

met de diprou ti ne. Alle koei en wer den droog ge zet

met Naf pen zal N (Inter vet). 

Het be drijf werd in juni 2004 nog uit ge baat door

va der en zoon sa men, maar op kor te ter mijn zou de

zoon de ve rant woor de lij ke wor den. Hij werk te op het

mo ment van de pro ble men overd ag nog bui tens huis

en de melk beur ten wer den verd eeld tus sen va der en

zoon. Bei de vee hou ders wa ren bo ven dien vol op be zig

met het re no ve ren van een huis, wat veel tijd op slorp te

en waard oor ze aan de pro ble men met de ui er ge zond -

heid van hun die ren min der aan dacht be steed den. 

Aan pak en be han de ling

Eer ste be drijfs be zoek (juni 2004)

Na over leg met de vee hou der werd be slo ten om

van alle lac te ren de die ren (n = 24) melk sta len te ne -

men voor een bac te ri o lo gisch on der zoek door het la -

bo ra to ri um van de vak groep Voort plan ting, Ver los -

kun de en Be drijfs dier ge nees kun de zo dat in kaart kon

wor den ge bracht hoe veel die ren en kwar tie ren ge ïn -

fecteerd wa ren met wel ke kie men. De re sul ta ten van

dit on der zoek staan sa meng evat in Ta bel 1. Bij vier

die ren wer den zo wel mi nor als ma jor pa tho ge nen ge -

von den en bij twee die ren wer den al leen ma jor pa tho -

ge nen aang etrof fen. Eén van deze zes die ren was ge -

ïnfecteerd met S. au reus in één voor kwar tier, de vijf

an de re die ren wa ren ge ïnfecteerd met om ge vings -

strep to kok ken in één of meer de re kwar tie ren. Bij

veer tien die ren wer den al leen mi nor pa tho ge nen ge -

von den (hoofd za ke lijk CBO). Iets min der dan de

helft van de koei en die enk el ge ïnfecteerd wa ren met
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Fi guur 1. Evo lu tie van het tank melk cel ge tal (x 1000 cel len per ml melk) van ja nu a ri 2003 tot en met ja nu a ri 2005.
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mi nor pa tho ge nen, had een KCG bo ven 200.000 cel -

len/ml (Ta bel 1).

De zes die ren die met ma jor pa tho ge nen wa ren be -

smet, wer den zo wel pa ren te raal (in tra mus cu lair (IM))

met pe ni cil li ne (Dup ha pen®, Fort Dod ge, 12.000 IE/kg,

één maal per dag ge du ren de drie da gen) als in tra mam -

mair met naf cil li ne, di hy dros trep to my ci ne en pe ni cil -

li ne (Naf pen zal 72®, Inter vet, één tube/kwar tier/dag

ge du ren de drie da gen) be han deld. Drie die ren die be -

smet wa ren met mi nor pa tho ge nen en een KCG had -

den bo ven 400.000 cel len/ml wer den al leen pa ren te -

raal (IM) be han deld met pe net ha maathy droi o di de

(Mam my zi ne®, Boeh ring er, 10-15 mg/kg, één maal

per dag ge du ren de drie da gen). Er werd be slo ten het

dier met een IMI met S. au reus in het ach ter kwar tier

wel te be han de len om dat de in fec tie slechts in één

kwar tier aan we zig was en om dat de koe een hoge

melk pro duc tie had. De be han de ling en wer den uit ge -

voerd tij dens de pe ri o de dat er geen melk mocht wor -

den ge le verd zo dat men geen re ke ning hoef de te hou -

den met de wacht tij den. 

Enke le we ken na de be han de ling werd van de ne -

gen be han del de koei en op nieuw het KCG be paald

met de DeLa val Cell Coun ter (DCC) en hier uit bleek

dat bij zes van de ne gen die ren een dui de lij ke da ling

van het KCG was op ge tre den. Er werd ge ad vi seerd

één dier met een IMI met CBO op vier kwar tie ren op

te rui men om dat het cel ge tal veel te hoog bleef en er

een ver moe den be stond dat ook an de re pa tho ge nen

een rol speel den. Een an de re, ou de re koe werd op ge -

ruimd om dat ze een IMI met S. au reus in haar link er -

ach ter kwar tier had en niet had ge re a geerd op de be -

han de ling zo als bleek uit het sterk ver hoog de KCG.

Het der de dier dat ook niet had ge re a geerd op de be -

han de ling (het KCG bleef na de be han de ling nog al -

tijd erg hoog) werd af ge voerd om dat ze on der tus sen

ook erg ziek was ge wor den (chro ni sche di ar ree).

Kort vóór de be han de ling werd er op ad vies van de

Bui ten prak tijk een dy na mi sche me ting van de melk -

machi ne door het Melk Con tro le Cen trum (MCC)

Vlaan de ren uit ge voerd. De me ting gaf aan dat de va -

cu ümdalingen in de kor te melk slang en veel te groot

wa ren ten op zich te van de melk snel he den van de

koei en. Te vens wa ren de cy cli sche va cu ümvariaties

te groot. Bei de pro ble men wer den ver oor zaakt door

een te gro te weer stand in het melk tra ject ter hoog te

van de Du oVac-sys te men. Er werd dan ook ge ad vi -

seerd het Du oVac-sys teem te ver wij de ren. Het be -

drijfs va cu üm stond af ge steld op 48,7 kPa wat voor

hoog lig gen de melk lei ding en (norm = 45 - 48 kPa) een 

nog aan vaard baar va cu üm is. Ver der viel uit de me -

ting af te lei den dat de wer king van de pul sa to ren niet

vol deed aan de nor men. De te pel voe ring en ble ken wel
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Ta bel 1. Re sul ta ten van de op een vol gen de bac te ri o lo gi sche on der zoe ken.

Staalnamen

juni 20041 augustus 20042 oktober 20041

Ver wek kers koeien (24) %3 koeien (14) % koeien (22) %

Ma jor pa tho ge nen  2  8,3  1  7,1  1  4,5

Ma jor en mi nor pa tho ge nen  4 16,7  1  7,1  0  0,0

Mi nor pa tho ge nen  14 62,5 12 85,7 15 68,2

 KCG4 < 200.000 cel len/ml  6 40,0 / /  7 46,6

 KCG4 > 200.000 cel len/ml  5 46,6 / /  5 33,3

  KCG4 niet ge kend  3 13,3 / /  2 13,3

Bac te ri o lo gisch ne ga tief  4 16,6  0  0,0  6 27,3

1 Staal na me van alle lac te ren de koei en.
2 Staal na me enk el van de koei en met een koe cel ge tal > 200.000 cel len/ml (be paald met de DeLa val Cell Coun ter).
3 Per cen ta ge koei en dat al dan niet be smet was.
4 Koe cel ge tal.



goed aang epast te zijn aan het ge mid del de speen ty pe

van de melk vee sta pel. 

Te vens werd aang era den het nat voor be han de len

met éénzelf de doek voor alle koei en te ver vang en

door een in di vi du e le dro ge voor be han de ling met af -

zon der lij ke pa pie ren doe ken. Te vens kreeg de vee -

hou der het ad vies al leen de sterk be vuil de ui ers af te

was sen en na dien te dro gen en bij het voor stra len een

voor melk be ker te ge brui ken. De ge bruik te te pel dip

werd ver vang en door Pro ac ti ve Plus (DeLa val, Dron -

gen), een con tact dip, ge zien het hoge per cen ta ge

koei en en kwar tie ren dat ge ïnfecteerd bleek te zijn

met CBO en CNS. Daar naast werd ge ad vi seerd de

huis ves ting wat be treft de hy gi ëne te op ti ma li se ren.

De vee hou der bracht kort na het in stel len van de

be han de ling en tank melk sta len bin nen in het la bo ra -

to ri um van de vak groep om het TMCG te be pa len met

de DCC. Zo doen de kon de evo lu tie van het TMCG

wor den ge volgd tot dat de melk le ve ring en weer her -

vat moch ten wor den.

Twee de be drijfs be zoek (au gus tus 2004)

Enke le we ken na het her vat ten van de melk le ve -

ring en werd de si tu a tie op nieuw ge ëvalueerd om dat

het TMCG te hoog bleef. Aang ezien er we gens de ver -

lof re ge ling bij de VRV geen melk con tro le ge ge vens

be schik baar wa ren, werd van ie de re koe (n = 24) een

meng staal ge no men om het KCG te be pa len met de

DCC. Enkel bij die ren met een KCG bo ven 200.000

cel len/ml (n = 14) wer den sta len ge no men van de vier

kwar tie ren voor een bac te ri o lo gisch on der zoek. Bij

twaalf die ren wer den in hoofd zaak CBO en enk ele

CNS in één of meer de re kwar tie ren te rug ge von den.

Eén dier had een IMI met S. dys ga lac ti ae in haar rech -

ter ach ter kwar tier naast mi nor pa tho ge nen in de an de re

kwar tie ren en één an der dier was in alle kwar tie ren

be smet met es cu li ne po si tie ve strep to kok ken (Ta bel 1). 

Opnieuw werd aan de hand van deze uit sla gen een

be han de lings sche ma op ge steld, dit maal voor ze ven

die ren, na me lijk de twee die ren met een in fec tie ver oor -

zaakt door een ma jor pa tho geen en vijf die ren ge ïn -

fecteerd met mi nor pa tho ge nen en een KCG bo ven

400.000 cel len/ml. Met de vee hou der werd af ge spro -

ken de be han de ling en in twee keer uit te voe ren om

niet al te veel melk te moe ten thuis hou den en er werd

be slist alle ze ven die ren zo wel pa ren te raal als in tra -

mam mair te be han de len. Zes koei en wer den pa ren te -

raal be han deld met ty lo si ne (Ty lo ve to-20®, V.M.D.,

IM, 10-20 mg/kg, twee maal 50 cc tij dens de eer ste

dag) en in tra mam mair met naf cil li ne, di hy dros trep to -

my ci ne en pe ni cil li ne (Naf pen zal 72®, Inter vet, één

tube/kwar tier/dag ge du ren de twee da gen). Het ze -

ven de dier (ge ïn fec teerd met S. dys ga lac ti ae) on der-

ging in tra mam mair de zelf de be han de ling, maar kreeg 

ne o my ci ne en pe ni cil li ne toe ge diend (Ne o pen®, Inter -

vet, IM, 10.000 IE/kg pe ni cil li ne + 5 mg/kg ne o my ci -

ne, ge du ren de drie da gen). Bo ven dien wer den twee

die ren op ge ruimd: één dier pro du ceer de slechts melk

uit twee spe nen en één dier werd op ge ruimd we gens

pa ra tu ber cu lo se.

Ver der ver loop (ok to ber 2004)

Enke le we ken na de twee de be han de ling bleek het

TMCG be hoor lijk ge daald te zijn maar er werd be slo -

ten om van alle lac te ren de koei en nog maals een bac -

te ri o lo gisch on der zoek te doen zo dat de si tu a tie ver -

ge le ken kon wor den met de al ler eer ste staal na me. Uit

de re sul ta ten (Ta bel 1) bleek dat in ver ge lij king met

het eer ste on der zoek het per cen ta ge die ren dat ge ïn -

fecteerd was met ma jor pa tho ge nen, sterk was af ge -

no men (van 25% naar 4,5%) en dat het per cen ta ge

bac te ri o lo gisch ne ga tie ve koei en was toe ge no men

(van 16,6% naar 27,3%). Er was ech ter nog steeds een

groot per cen ta ge die ren ge ïnfecteerd met mi nor pa -

tho ge nen. Het viel ech ter op dat dit nog bij na uit slui -

tend in fec ties met CBO wa ren, ter wijl er bij de eer ste

staal na me ook re de lijk wat kwar tie ren be smet wa ren

met CNS. Het per cen ta ge at ten tie koei en daal de van

52,6% in juni 2004 tot 19,0 % in ok to ber 2004. 

Ui tein de lijk werd een blij ven de da ling van het

TMCG vast ge steld (Fi guur 1).

DISCUSSIE

De aan pak van een be drijf met een ver hoogd TMCG

is niet een vou dig en vergt een aang ehou den in span -

ning zo wel van de vee hou der als van de be gel ei den de

die ren arts. Het tien pun ten plan is en blijft de ba sis bij

de aan pak en de ad vi se ring. Het doel van deze aan pak

is er voor te zor gen dat het aan tal be staan de in fec ties

wordt te rug ge drong en ter wijl er even eens voor ge -

zorgd moet wor den dat er geen nieu we in fec ties bij

ko men.

Aller eerst is het be lang rijk na te gaan wel ke die ren

sub kli nisch be smet zijn en met wel ke kie men. Op het

hier be schre ven be drijf bleek de ster ke stij ging van

het TMCG te wij ten te zijn aan een aan tal koei en dat

ge ïnfecteerd was met om ge vings trep to kok ken. Aan -

g ezien het hier een klein be drijf be trof, bleek de in -

vloed van deze in fec ties op het TMCG toch groot te

zijn. Eens de pre va len tie van de ma jor pa tho ge nen

was te rug ge drong en, deels door de ge no men maat re -
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ge len en deels door het oprui men van chro nisch ge ïn -

fecteerde die ren, daal de het TMCG sub stan tieel. Bij

de be slis sing een dier met een IMI met S. au reus te be -

han de len, spe len ver schil len de fac to ren een rol. De

kans op ge ne zing hangt on der an de re af van de leef tijd 

van het dier, het sta di um van lac ta tie, het cel ge tal op

het mo ment van de be han de ling en de plaats van de in -

fec tie (voor- of ach ter kwar tier). Bij ou de re koei en is

er meest al spra ke van chro ni sche in fec ties met S. au -

reus. Te vens daalt de im muun re ac tie met het stij gen

van de leef tijd (Sol et al., 1994). De aan we zig heid van 

een hoog cel ge tal op het mo ment van de be han de ling

geeft een da ling van het ge ne zings per cen ta ge. De

bood schap hier bij is het zo vroeg mo ge lijk di a gnos ti -

ce ren van een IMI met S. au reus zo dat er een be te re

kans is op ge ne zing. IMI’s met S. au reus in ach ter -

kwar tie ren en IMI’s die voor ko men in de vroe ge lac -

ta tie en mid den lac ta tie, ge ne zen ook moei lij ker (Sol

et al., 1997). Ondanks het feit dat het in de voor lig -

gen de ca su ïstiek om een ou de re koe ging met een IMI

in het ach ter kwar tier werd er toch be slo ten te be han -

de len om dat het een dier was met een hoge melk pro -

duc tie en om dat de in fec tie slechts aan we zig was in

één kwartier. 

Daar naast wa ren er op het be drijf ech ter ook veel

die ren en kwar tie ren ge ïnfecteerd met mi nor pa tho ge -

nen, voor na me lijk CBO. Ook na dat het TMCG was

ge daald, bleef nog een groot deel van de koei en ge ïn -

fecteerd met deze mi nor pa tho ge nen, wat be wijst dat

de in vloed die ze heb ben op het TMCG, niet zo groot is 

(Har mon et al., 1986; Sor dil lo et al., 1989). Daar naast 

dient men er ook re ke ning mee te hou den dat het vin -

den van mi nor pa tho ge nen in de melk in fei te ook een

in ci den te le be vin ding kan zijn (Hux ley et al., 2003),

ze ker wan neer het cel ge tal van de be smet te die ren

laag is. Zo kun nen CBO ook ge von den wor den in

melk sta len van kli nisch nor ma le die ren. 

Naast het op spo ren van de oor za ke lij ke kie men is

het no dig na te gaan waard oor de stij ging van het

TMCG wordt ver oor zaakt. De melk machi ne en de

melk tech niek spe len daar bij de hoofd rol. De melk -

machi ne is de meest ge bruik te machi ne op een melk -

vee be drijf maar toch wordt het on der houd er van vaak

ver waar loosd. De melk machi ne van het be drijf in

kwes tie was twin tig jaar oud en was niet mee ge ëvo -

lueerd met de koei en. Op het mo ment van de in stal la -

tie had het be drijf na me lijk Oost-Vlaam se koei en met

een la ge re melk pro duc tie ter wijl in 2004 de melk pro -

duc tie veel ho ger was. Onder an de re het Du oVac-sys -

teem bleek in dit ge val de snel le melk stroom te ver -

hin de ren. Te vens staat het vast dat dip pen na het

mel ken es sen tieel is bij de pre ven tie en de con tro le

van ui er ge bon den kie men, om dat het een da ling van

de koe-tot-koe-trans mis sie geeft (Coun ter, 1981).

Dip pen mi ni ma li seert – sa men met een goe de droog -

zet the ra pie – het op tre den van in fec ties met mi nor pa -

tho ge nen (Rai nard en Pout rel, 1982; Har mon et al.,

1986), zo dat men aan de pre va len tie van mi nor pa tho -

ge nen zou kun nen af lei den hoe ef fec tief het dip pen is.

De pre va len tie van mi nor pa tho ge nen was op dit be -

drijf erg hoog, wat liet ver moe den dat het dip pen niet

goed werd toe ge past. Voor na me lijk de va der zag het

nut van het dip pen niet in. Het feit dat de pre va len tie

van de mi nor pa tho ge nen ook na de be gel ei ding van

het be drijf hoog bleef, kan ver klaard wor den doord at

het wij zi gen van het dip mid del en het be ter toe pas sen

er van pas over een lang ere pe ri o de ef fect heb ben. Bo -

ven dien is het waar schijn lijk dat het dip pen ook nu

nog niet sys te ma tisch wordt toegepast.

Eens de melk machi ne op punt staat en de ge ïn -

fecteerde die ren be han deld of op ge ruimd zijn, is het

be lang rijk na te gaan in wel ke mate de vee hou der be -

reid is zijn melk tech niek aan te pas sen. Op het hier be -

schre ven be drijf was het even eens niet ge mak ke lijk

de vee hou ders te over tui gen van on der an de re het be -

lang van het droog voor be han de len en het goed dip -

pen na het mel ken. Tus sen the o rie (het tien pun ten -

plan) en prak tijk be staat soms een groot ver schil. Bij

de raad ge ving moet men daar om al tijd re ke ning hou -

den met de fa mi li a le re la ties (va der en zoon mel ken

al le bei), de fa mi li a le si tu a tie en tijds bes te ding (bou -

wen van een huis), de be drijfs si tu a tie (ge mengd be -

drijf) en de fi nan ci ële mo ge lijk he den op het be drijf. 

Mas ti tis wordt door de mees te vee hou ders ge as so -

cieerd met een ge zwol len, rood, warm en pijn lijk

kwar tier en met ve ran de ring en in het uit zicht van de

melk. Bij het vast stel len van een kli ni sche mas ti tis

wordt vaak de hulp van de die ren arts ing eroe pen. Het

staat ech ter vast dat slechts een klein deel van de ui er -

in fec ties ge paard gaat met kli ni sche symp to men, ter -

wijl het groot ste deel van de koei en sub kli nisch wordt

ge ïnfecteerd. Bij een stij ging van het TMCG – een te -

ken dat de pre va len tie van sub kli nisch ge ïnfecteerde

die ren en kwar tie ren toe neemt – duurt het soms lang

al vo rens de vee hou der de ernst van de pro ble men in -

ziet. Dit kan soms lei den tot een boe te of, zo als in dit

ge val, een ver bod op het le ve ren van melk. Daar naast

moet he laas vast ge steld wor den dat som mi ge vee hou ders 

hun die ren arts niet zien als de eer ste per soon die ge raad -

pleegd moet wor den als er ui er ge zond heids pro ble men

zijn. Zij zul len eer der ge neigd zijn de melk con tro leur, de 

voe der le ve ran cier of an de ren hier over aan te spre ken

Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift, 2006, 75 16



om dat ad vies van deze per so nen niets kost. De die ren -

arts is ech ter het best ge plaatst om de vee hou der met

raad en daad bij te staan. Hij moet re gel ma tig bij al

zijn melk vee hou ders in te res se to nen in de ui er ge -

zond heid. 

CONCLUSIE

Uit de hier be schre ven ca sus komt naar vo ren dat

de aan we zig heid van een klein aan tal die ren met IMI

met ma jor pa tho ge nen en een erg hoog KCG een aan -

zien lij ke in vloed kan heb ben op het TMCG. Het ver d un -

ningsef fect – het hoge cel ge tal van een aan tal die ren

wordt verd und door het gro te aan tal li ters melk in de

tank – trad in dit ge val dus niet op om dat er hier spra ke

is van een klein be drijf. Van be lang voor de vee hou der 

is dus het tij dig on der ken nen van die die ren met een

hoog cel ge tal, de die ren te la ten be mon ste ren voor

een bac te ri o lo gisch on der zoek en ze op ge pas te wij ze

te la ten be han de len en in dien no dig op te rui men.

Voor de die ren arts is het van be lang om ook op be drij -

ven waar van hij denkt dat er geen pro ble men zijn toch

re gel ma tig eens te vra gen naar de ui er ge zond heid en

het TMCG. Op elk be drijf – ook op de goe de – is er

vaak wel iets op te mer ken aan de melk machi ne of

melk tech niek en kan de pro ble ma tiek van mas ti tis

vaak gro ter zijn dan de vee hou der ver moedt. Op het

hier be schre ven be drijf trad slechts een blij ven de da -

ling van het TMCG in na dat de die ren met een blij vend

te hoog cel ge tal wer den be han deld of op ge ruimd, de

melk machi ne werd aang epast en de melk tech niek werd

ver be terd.
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