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Inhoud

1. Anatomie van de uier
2. Wat is mastitis?
3. Welke bacteriën?
4. (On)zin van behandelen?
5. Voorkomen beter dan genezen?
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Anatomie van de uier
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Wanneer ontstaat mastitis?
Disbalans tussen infectiedruk en weerstand

Mastitis: 
ontsteking van het uierweefsel
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infectiedruk weerstand
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 Subklinische mastitis
 Niet zichtbaar
 Verhoogd celgetal
 Bacterie aanwezig

 Klinische mastitis
 Zichtbare afwijking
 Melk

 Uier

 Koe

Soorten mastitis
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Signalen uiergezondheidsproblemen

Signalen uit dagelijkse routine
• Klinische verschijnselen/zieke koeien

• Vlokken filter

Signalen uit management
• Geleidbaarheidsattentie

• Verhoogd tankmelkcelgetal

• Verhoogd celgetal op MPR

• Verhoogd percentage nieuwe infecties



Klinische uierontsteking
• Verschijnselen zichtbaar

• Verandering melk, verandering uier

• Kwartier(en) bekend

• Wordt nog wel eens onderkent

• Elke vlok in de melk is afwijkend!

Subklinische uierontsteking
• Geen zichtbare verschijnselen, wel verhoogd celgetal

• Test nodig om aangedane kwartier te achterhalen

7

Twee typen uiergezondheidsproblemen



A. Mild [60-90%]
B. Matig ernstig [10-30%]
C. Zeer ernstig [<5%]

Vier praktische parameters om 
ernst vast te stellen:

1. Rectale temperatuur

2. Vloeistofbalans / 
hydratatietoestand

3. Penswerking/-kracht

4. Algemene indruk

Bepaal altijd de ernst van de klinische mastitis
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 Infectie ≠ ontsteking

 Infectie = micro-organisme (bacterie, gist, alg, …)

 Ontsteking = respons van de ‘gastheer’

Ontstekingskenmerken:

1. Tumor ~ lokale zwelling

2. Dolor ~ lokale pijn

3. Calor ~ lokale warmte

4. Rubor ~ lokale roodheid

Verschil tussen infectie en ontsteking



Koegebonden

 Staphylococcus aureus

 Streptococcus agalactiae

 Mycoplasma species 

 Corynebacterium bovis

Omgevingsgebonden

 E. coli

 Klebsiella

 Streptococcus uberis

 Enterococcen

Welke bacteriën zijn er die mastitis veroorzaken?

10



 Weten wie de vijand is

 Onmisbaar voor een juiste plan van aanpak én behandeling

 Opsporen oorzaak: waar komt het vandaan?

 Aanwijzen knelpunten op het bedrijf!

 Goede indicatie over kans op genezing

 Effectief behandelen op basis van een gevoeligheidstest

Bacteriologisch onderzoek van (tank)melk
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Redenen:
• Moeilijk goed melkmonster te nemen
• Geen bruikbare uitslag
• Tijd tussen monstername en uitslag te lang

Hoe neem ik een goed melkmonster?
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Veehouders kiezen minder vaak voor 
bacteriologisch onderzoek

https://vimeo.com/177078588


Bacterie

Aandachtsgebieden

Weerstand

Overdracht 

tijdens melken 

voorkomen

Hygiëne
Reiniging en 

koeling

Detectie en 

aanpak 

geïnfecteerde 

koeien

Streptococcus 

agalactiae

>>> <<< >>> <<< >>> <<<

Staphylococcus 

aureus

>>> <<< >>> <<< >>> <<<

Omgevings-

streptokokken

>>> <<< >>> <<< >>> <<< >>> <<<

Coliformen >>> <<< >>> <<< >>> <<< >>> <<<

Klebsiella spp. >>> <<< >>> <<< >>> <<<

Streptococcus 

uberis

>>> <<< >>> <<< >>> <<< >>> <<<

Streptococcus 

dysgalactiae

>>> <<< >>> <<< >>> <<< >>> <<<

Groot verschil in aanpak tussen pathogenen! UGA-wijzer
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Klinische mastitis
- Herstellen diergezondheid en welzijn
- Elimineren van klinische symptomen
- Productieverlies beperken
- Melk terug in de tank
- Persistentie voorkomen: 

Klinische versus bacteriologische genezing

Waarom zou je mastitis willen behandelen?

Subklinische mastitis
- Klinische mastitis voorkómen
- Celgetal verlagen
- Overdracht voorkomen
- Productieverlies beperken
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Persistente infecties verminderen

1. Duur van infectie verkorten
 Behandelen
 Droogzetten
 Afvoeren

2. Voorkomen van nieuwe infecties
 Aantal uitscheiders verminderen 
 Uitscheiders apart zetten
 Omgevingsbronnen verminderen
 Kans op contact tussen uitscheiders en gevoelige dieren verminderen:

 Melkmachine en melktechniek

 Hygiëne

Direct behandelingseffect

Indirect behandelingseffect
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 Antimicrobiële therapie – gericht tegen bacteriën
 Anti-inflammatoire therapie – gericht op de gastheer
 Ondersteunde therapie – gericht op overleven

Waarmee te behandelen?

16



Waarmee behandelen?

Verantwoord antibioticumgebruik
"Optimale kosten-baten verhouding van antibioticagebruik"

Nadelen van behandelen: kosten, risico op residuen, resistentie-ontwikkeling 

Voordelen van behandelen: gezondheid, welzijn, productie, melkkwaliteit, 
voedselveiligheid 

ANTIBIOTICA BELEID: RESISTENTIE VOORKOMEN!
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Antibiotica & Resistente bacteriën

Antibiotica verstoren of remmen 
levensprocessen in de bacterie

Bacteriële cel heeft specifieke 
eigenschappen waar antibiotica op 
‘aangrijpen’

Deze eigenschappen hebben dierlijke 
cellen niet, maar virussen ook niet!
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https://www.nemokennislink.nl/publicaties/antibiotica-en-de-ontwikkeling-van-resistentie/
Figuur van Biowetenschappen en Maatschappij, Wikimedia Commons

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/antibiotica-en-de-ontwikkeling-van-resistentie/


Antibiotica & Resistente bacteriën

Bacteriën die niet 
reageren op bepaalde 
concentratie antibiotica

Van nature resistent

Verworven resistentie

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/antibiotica-en-de-ontwikkeling-van-resistentie/
Figuur van Biowetenschappen en Maatschappij, Wikimedia Commons

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/antibiotica-en-de-ontwikkeling-van-resistentie/


Evolutie van antibiotica resistentie

A theoretical examination of the relative importance of evolution management and drug development for 
managing resistance. Nathan S. McClure, Troy Day, DOI: 10.1098/rspb.2014.1861 



Waarmee behandelen?

Verantwoord antibioticumgebruik
"Optimale kosten-baten verhouding van antibioticagebruik"

Nadelen van behandelen: kosten, risico op residuen, resistentie-ontwikkeling 

Voordelen van behandelen: gezondheid, welzijn, productie, melkkwaliteit, 
voedselveiligheid 

ANTIBIOTICA BELEID: RESISTENTIE VOORKOMEN!
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1. Vloeistoftherapie: drenchen?
2. Antibiotica?
 In de nek en/of in de uier?

3. Non-steroïde ontstekingsremmer?
 pijnstiller, koortsremmer, …

4. Overige ‘behandelingen’;
 Frequent uitmelken
 Calcium
 Vitamine B
 Uiermint
 …

Hoe behandelen?



 Informatie van de veehouder
 Bedrijfsgezondheidsplan
 Bedrijfsbehandelplan

 MPR gegevens
 Bacteriologisch onderzoek
 Tankmelkniveau
 Klinische melkmonsters
 Subklinische melkmonsters

 Kwartiercelgetal / geleidbaarheid
 Gevoeligheidsbepaling

Gerichte én effectieve therapie
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Oorsprong: Frank Neave 1969. Five Points Mastitis Control Plan

1. Infectiedruk verlagen

2. Weerbaarheid vergroten

3. Optimale melkmachine en melktechniek

4. Gericht en effectief (!) behandelen

5. Controleren en opvolgen

Voorkomen is beter dan genezen!
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Schone spenen
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 Infectiedruk verlagen en weerstand verhogen helpt de uiergezondheid 
op het melkveebedrijf te verbeteren

 Er is een groot verschil tussen klinische en bacteriologische genezing
 Goede diagnostiek geeft gerichte en effectieve therapie
 Wees kritisch bij het behandelen van (sub)klinische mastitis:

minder waar het kan, beter waar het moet
 Behandelen van mastitis is niet alleen maar antibiotica!

Take home message
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Antibiotica & Resistente bacteriën

Antibiotica verstoren of remmen 
levensprocessen in de bacterie

Bacteriële cel heeft specifieke 
eigenschappen waar antibiotica op 
‘aangrijpen’

Deze eigenschappen hebben dierlijke 
cellen niet, maar virussen ook niet!
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https://www.nemokennislink.nl/publicaties/antibiotica-en-de-ontwikkeling-van-resistentie/
Figuur van Biowetenschappen en Maatschappij, Wikimedia Commons

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/antibiotica-en-de-ontwikkeling-van-resistentie/


Antibiotica & Resistente bacteriën

Bacteriën die niet 
reageren op bepaalde 
concentratie antibiotica

Van nature resistent

Verworven resistentie

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/antibiotica-en-de-ontwikkeling-van-resistentie/
Figuur van Biowetenschappen en Maatschappij, Wikimedia Commons

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/antibiotica-en-de-ontwikkeling-van-resistentie/


Evolutie van antibiotica resistentie

A theoretical examination of the relative importance of evolution management and drug development for 
managing resistance. Nathan S. McClure, Troy Day, DOI: 10.1098/rspb.2014.1861 



Zorgen over antibioticagebruik en resistentie zijn niet nieuw

• Jaren 90:  aanhoudende discussie over relatie 
antimicrobiële groeibevorderaars en ontstaan van 
resistentie

• Gezondheidsraad: Advies in 1997

• 1999 gestart met monitoren van Antibioticagebruik en 
Resistentie in NL: MARAN rapportages: resultaten/jaar

• 2006: Verbod op antimicrobiële groeibevorderaars in NL 
(na een periode van ontmoediging)

Gebruik van veterinaire antibiotica



Gebruik van antimicrobiële groeibevorderaars
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Verkoopcijfers veterinaire antibiotica

MARAN annual report, 2008



‘Verminder het antibioticumgebruik naar het niveau van 1999!’

In verhouding tot 2009:
• 20% reductie in 2011
• 50% reductie in 2013
• 70% reductie in 2015

Kritische antibiotica minimaliseren
Reduceer het humane risico

2008: Convenant antibioticaresistentie dierhouderij ondertekend door ketenpartijen uit de vier 
grote sectoren en de KNMvD

Elke diersector heeft eigen plan van aanpak gemaakt en uitgevoerd.

Politieke druk neemt toe



Gebruik antibiotica bij 
landbouwhuisdieren in NL
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Melkveehouderij
2017: 3,1 DD/DJ= 47% reductie



Melkveehouderijsector

Doel: Beperkt en gericht gebruik van antibiotica op 
melkveebedrijven

• Geen preventief gebruik 

• Beperk kritisch belangrijke antibiotica (3de keus)

Aanpak

• Antibioticagebruik transparant maken 

• Implementatie van het bedrijfsgezondheidsplan en het 
bedrijfsbehandelplan

Veehouders en dierenartsen in het veld moesten het doen!



Antibioticagebruik transparant maken (MediRund)

- Inzicht AB-gebruik op bedrijfsniveau (DD/DJ)

- Benchmarking:

- Bedrijfsvergelijking (jouw bedrijf vs
nationaal gemiddelde)

- Typen antibiotica

- Leeftijdsgroepen

- Nuttige informatie voor sector en individuele 
veehouder

Nationale monitoring

- Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa, Juni 2011)

• Beslist over benchmarkindicatoren (streef-, 
attentie-, actiewaarden)

• Identificeert ‘probleem bedrijven’



Melkveehouderijsector

Doel: Beperkt en gericht gebruik van antibiotica op 
melkveebedrijven

• Geen preventief gebruik 

• Beperk kritisch belangrijke antibiotica (3de keus)

Aanpak

• Antibioticagebruik transparant maken 

• Implementatie van het bedrijfsgezondheidsplan en het 
bedrijfsbehandelplan

Veehouders en dierenartsen in het veld moesten het doen!



Preventief gebruik in melkveehouderij 
betrof met name droogzetantibiotica.

2008 (Sampimon et al., 2008):

• 87% melkveebedrijven: alle koeien

• 11% melkveebedrijven: selectief

• 2% melkveebedrijven: geen 
antibiotica
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Geen preventief gebruik antibiotica

% dry cow treated

number of dairy cows (x 1,000)



Onderzoek (Scherpenzeel et al., JDS, 2014, Scherpenzeel et al., JDS, 
2016): 

- Is meer mastitis bij koeien zonder droogzetantibiotica? 

- Ja: 1,7 hogere kans op mastitis en een hoger celgetal

- Reduceert selectief droogzetten het antibiotica gebruik?

- Ja: 3.693 DDA (alle koeien) en 542 DDA (selectief)

- Welke selectiecriteria zijn er voor koeien die een 
‘uierinfectie’ hebben?

- Cows  50.000 c/mL / Heifers  150.000 c/mL
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Geen preventief gebruik antibiotica: selectief droogzetten



Richtlijn selectief droogzetten

Selectief droogzetten verplicht in 2013

Richtlijn Selectief droogzetten is in 2014 gelanceerd

Selectiecriteria intramammaire infectie:

Koeien >50.000 cellen/ml 

Vaarzen >150.000 cellen/ml

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=b0-Vrpsi_WGdoM&tbnid=tklAe5cpRyQnPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.shebanian.com/blog/251/isala-krijgt-nieuwe-huisstijl/&ei=K22aUYG8L4z40gX_sYHYBg&bvm=bv.46751780,d.d2k&psig=AFQjCNGaVgD6MhvTTocVfOCakxerKVGfng&ust=1369161377509917


Melkveehouderijsector

Doel: Beperkt en gericht gebruik van antibiotica op 
melkveebedrijven

• Geen preventief gebruik 

• Beperk kritisch belangrijke antibiotica (3de keus)

Aanpak

• Antibioticagebruik transparant maken 

• Implementatie van het bedrijfsgezondheidsplan en het 
bedrijfsbehandelplan

Veehouders en dierenartsen in het veld moesten het doen!



1ste keus: Empirische therapie met antimicrobiële middelen die werkzaam zijn tegen de indicatie en geen 
specifiek negatief resistentie inducerend effect hebben volgens de huidige inzichten. Deze middelen 
kunnen in een bedrijfsbehandelplan opgenomen worden.

2de keus: Nee tenzij, waarbij de noodzaak voor toediening nader wordt onderbouwd. Dat kan o.a. op basis 
van gevoeligheid van de verwekker, opgebouwde patiënt- of bedrijfshistorie t.a.v. voorkomen van 
resistentie in dierpathogenen, of klinische noodzaak indien een bacteriologisch onderzoek niet mogelijk is. 
Deze middelen kunnen slechts bij uitzondering en onder voorwaarde van de UDD-regeling in een 
bedrijfsbehandelplan opgenomen worden.

3de keus: Dit zijn antimicrobiële middelen die van kritisch belang zijn voor de humane gezondheidszorg. 
Nee tenzij: alleen voor individuele dieren als op basis van bacteriologisch onderzoek inclusief 
gevoeligheidsbepaling is aangetoond dat er geen alternatieven zijn. Indien de gevoeligheidsbepaling niet 
mogelijk is, dient de dierenarts de keuze te onderbouwen (zie wetgeving en toelichting m.b.t. 
uitzonderingen op de verplichte gevoeligheidsbepaling). Deze middelen worden niet in een 
bedrijfsbehandelplan opgenomen, maar slechts in individuele gevallen voorgeschreven.
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Formularium – 1ste, 2de, 3de keus antibiotica

http://wvab.knmvd.nl/media/default.aspx/emma/org/10847250/Formularium%20Melkvee.pdf



• Niet meer verkrijgbaar als Droogzetter

• Alleen inzetten wanneer er geen eerste 
of tweede keus antibiotica werkzaam 
zijn (bewijzen met een 
gevoeligheidsbepaling)

Derde keus antibiotica
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Melkveehouderijsector

Doel: Beperkt en gericht gebruik van antibiotica op 
melkveebedrijven

• Geen preventief gebruik 

• Beperk kritisch belangrijke antibiotica (3de keus)

Aanpak

• Antibioticagebruik transparant maken 

• Implementatie van het bedrijfsgezondheidsplan en het 
bedrijfsbehandelplan

Veehouders en dierenartsen in het veld moesten het doen!



Bedrijfsgezondheidsplan

Inhoud:

• Antibioticum gebruik

• Kengetallen

• Bedrijfsbehandelplan

• Infectiedruk (dierziekte statussen, 
insleep van buiten, verspreiding 
binnen bedrijf)

• Weerstand (voeding, huisvesting en 
verzorging, vaccinaties en overige 
preventieve maatregelen)

• ACTIEPUNTEN!



Samen: Dierenarts en 
melkveehouder 

Doel: 
diergeneesmiddelen 
juist en efficiënt 
inzetten. 

Verschillende vormen 
van klinische mastitis: 
verschillende 
behandelingen

Jaarlijkse evaluatie!
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BBP - Mastitis



Samen: Dierenarts en 
melkveehouder 

Doel: 
diergeneesmiddelen 
juist en efficiënt 
inzetten. 

Verschillende vormen 
van klinische mastitis: 
verschillende 
behandelingen

Jaarlijkse evaluatie!

48

BBP - Mastitis



Samenvattend

• Achtergrond: Antibiotica & Resistente 
bacteriën

• Historie m.b.t antibioticabeleid

• Kaders voor veehouders en dierenartsen

• Transparant antibioticagebruik

• Geen preventief gebruik 

• Minimaal gebruik kritische antibiotica

• Bedrijfsgezondheidsplan en 
bedrijfsbehandelplan

kalkoenen

vleeskalveren

vleeskuikens

varkens

melkvee


