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Stofwisseling erg belangrijk in
een optimale kringloop
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Het celgetal stijgt, wat te doen?

WATER

Het belang van schone drinkbakken

voorwoord

HET GRAS IS GEMAAID
Als ik de kinderen naar school breng, zie ik
dat het gras alweer gemaaid is. Het wordt
dus een mooi hemelvaartweekeinde.
Ik vraag me af wat u nu vooral bezighoudt.
De praktische zaken natuurlijk, zoals wel of
niet maaien? Maar volgt u de politiek nog
op de voet en de corona-ontwikkelingen? Ikzelf ben een beetje
moe van dit soort nieuws. Het liefste zou ik weer live contact
maken met u, om gevoel te houden bij wat er speelt op uw
bedrijf en daarnaast wil ik natuurlijk weer afspreken met familie
en vrienden. Het lijkt erop dat er steeds meer versoepelingen
komen, maar echt gewoon wordt het leven nog niet.
Gelukkig gaan veel dingen ook gewoon door. Zoals het gras
maaien. Maar ook de aanpak van BVD en IBR. In deze

Herkauwer resultaten van de inspanning die u en uw dierenarts
hiervoor alweer een aantal jaren leveren. En dat resultaat mag
er zijn, 77 procent van de melkveebedrijven heeft een onverdachte of vrije status voor IBR en voor BVD is dat 84 procent.
Natuurlijk is er in deze Herkauwer ook aandacht voor weidegang
en hittestress, onderwerpen die bij dit seizoen horen.
En een onderwerp dat ook in de politiek en media veel aandacht
krijgt, de kringloop. Wij spreken, in een uitgebreid artikel, met
melkveehouder Beli den Hartog en GD-dierenarts Ryan van
Egmond onder meer over het belang van een goede stofwisseling van de koe in een optimale kringloop.
Het gras dat ik vanochtend zie liggen, zit als u deze Herkauwer
leest alweer in de kuil. Geen nieuws, wel normaal. Gelukkig
maar.
Linda van Duijn, manager afdeling rund
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Kruidenrijk grasland heeft effect op spoorelementenvoorziening
Steeds meer veehouders zaaien de randen, of een deel van hun percelen, in met een kruidenrijk grasmengsel. Dit komt de biodiversiteit ten goede, maar wist u dat kruiden vaak een hoger spoorelementengehalte bevatten dan grassen? Dit kan gunstig uitpakken,
maar soms ook ongunstig door interacties tussen mineralen. In bloed of tankmelk kunt u laten onderzoeken wat het effect is van
deze kruidenrijke grasmengsels in het rantsoen op de spoorelementenvoorziening van uw vee.

Natte spenen, en dan?
Na afname van het melkstel kunnen
spenen nat zijn. We bedoelen hiermee niet een druppeltje melk aan het
slotgat, maar een deel van de speen
dat glimt van de melk. In dit laatste
geval is er waarschijnlijk sprake
geweest van speenwassing, waarbij
tijdens het melken de speen met
melk omspoelt. Dit vergroot het
risico op nieuwe mastitis- en celgetalkoeien. Soms zie je geen natte
spenen na het melken, terwijl speenwassing wel één van de oorzaken van
het toegenomen aantal uier-infecties
kan zijn. In dat geval kan de speen
droog zijn gemolken na een korte tijd
van ‘blind’ melken aan het einde van
de melkbeurt. Natte spenen worden
veroorzaakt door een onvoldoende
goede melkafvoer. Tijdens een natte
meting worden de risicofactoren in
beeld gebracht en oplossingen aangedragen. Zo krijgt u het aantal
nieuwe gevallen onder controle.

Neospora-waarschuwingsbordje
Om wandelaars te attenderen op de
risico’s van hondenpoep voor de
gezondheid van uw koeien, heeft GD
speciale waarschuwingsbordjes. De
geëmailleerde, metalen bordjes kunt u
plaatsen bij de ingang van een perceel
of op een plek waar een wandel- of
fietspad aan de percelen grenst. U kunt
het bordje bestellen in de GD Webshop.
Tijdelijk krijgt u ook een neosporawaarschuwingsbordje cadeau bij aanmelding voor het abonnement Neospora
Tankmelk. Deze actie geldt tot 1 juli.

MEER HIEROVER OP:
WWW.GDDIERGEZONDHEID.NL/NEOSPORA
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Jaarverslag monitoring 2020
Via het jaarverslag monitoring geven wij u graag terug wat we aan trends en bijzonderheden op het gebied van diergezondheid hebben gesignaleerd. Met een tijdlijn bespreken we per diersoort kort opvallende ontwikkelingen van het afgelopen
jaar. Daarnaast gaan we middels interviews in gesprek met de mensen achter de
monitoring, zoals dierenartsen en veehouders, over casussen van het afgelopen
jaar. Zo wordt er met Veterinair Epidemioloog Inge Santman-Berends (GD) en Eline
Vedder-Monaster (LTO, voorzitter DKR en melkveehoudster) verder ingegaan op kalversterfte. Arco van der Spek (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit), Stephanie
Wiessenhaan en Yvonne de Nas (ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport)
vertellen over hun rol binnen de monitoring. En we spreken met Jolianne Rijks
(Dutch Wildlife Health Centre) en George Caldow (Scotland’s Rural College) over de
rol die vee, wildlife en mensen spelen in elkaars gezondheid.
LEES HET JAARVERSLAG OP
WWW.GDDIERGEZONDHEID.NL/MONITORING

Studiegroep workshop
klauwen
Met het voorkomen van klauwproblemen
legt u dé basis voor een gezonde, fitte
melkveestapel. Een gestructureerde aanpak via het 7-puntenplan klauwgezondheid kan u helpen klauwproblemen op
uw bedrijf snel inzichtelijk te krijgen en
te verhelpen. En dat is waar het bij deze
online studiegroep om draait! Tijdens de
studiegroep is één van onze relatiebeheerders aanwezig op het bedrijf van één
van uw studieclubgenoten. De rest kijkt
en luistert thuis op zijn/haar gemak een
uurtje mee. Tijdens deze interactieve
sessie is er uiteraard voldoende ruimte
voor vragen en discussie.
MEER WETEN?
WWW.GDDIERGEZONDHEID.NL/KLAUW

Invloed van
molybdeen op
koperabsorptie

I&R-meldingen voortaan niet meer via
VeeOnline
Een aantal veehouders gebruikt VeeOnline ook voor het doen van I&R-meldingen. Denk
aan bijvoorbeeld aan-, afvoer- of exportmeldingen en geboorte- en doodmeldingen.
Vanaf eind mei 2021 is het niet meer mogelijk om deze meldingen en paspoortbestellingen via VeeOnline te doen. U kunt uw I&R-meldingen doen via een van de bedrijfsmanagementpakketten, de voice response 0900-2023030 of rechtstreeks via uw
RVO-account.

Nu de koeien weer buiten grazen, is
het aandeel gras in het rantsoen
hoger dan tijdens de stalperiode.
Juiste kopervoorziening bij melkvee is
erg belangrijk voor de diergezondheid.
Molybdeen (Mo) is een element dat de
absorptie van koper (Cu) in de darmen
remt. Het remmende effect van Mo
wordt versterkt door hoge S-gehaltes
in het rantsoen. Gras(kuilen) zijn de
belangrijkste Mo-bronnen, waarbij er
verschillen zijn in het Mo gehalte
afhankelijk van de grondsoort, de
snede en de grassoort. Om een goede
inschatting te kunnen maken van de
mate van remming op koperabsorptie
is het belangrijk om Mo te laten
analyseren in de verschillende
kuilsneden, want om kopervoorziening
op maat te kunnen leveren is inzicht
in het molybdeen-gehalte in het
ruwvoer een must.

MEER INFORMATIE HIEROVER

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP

WWW.VEEONLINE.NL

WWW.GDDIERGEZONDHEID.NL/FIT
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kalender

Wat is de invloed van hittestress op de
klauwgezondheid?

ZOMER
MAANDEN

Een koe functioneert het beste bij een temperatuur tussen de 5 en 20 graden
Celsius. Als de temperaturen oplopen, is extra alertheid geboden om klauwproblemen te voorkomen.
Bij hittestress ziet u aan de koeien dat ze minder gaan vreten, meer water drinken,
sneller ademhalen, zweten en langer blijven staan. Het langer staan zorgt voor een
extra belasting van het locomotieapparaat en de klauwen. Daarnaast neemt bij hittestress de drogestof-opname af en het risico op een suboptimale pensfermentatie
toe. Dit resulteert in een minder goede voorziening van de huid- en hoornvormende
cellen met voedingstoffen, waardoor de klauwgezondheid nadelig beïnvloed wordt.
Door ruim voordat een warme periode zich aandient aanpassingen door te voeren
die ervoor zorgen dat het vreet-, drink- en liggedrag van de koeien optimaal blijft,
kunt u zelf bijdragen aan een betere klauwgezondheid op uw bedrijf.
GOED VOORBEREID OP WARMTE:
WWW.HITTESTRESSCHECK.NL

Vergeet de kalveren niet

Watervoorziening bij hittestress
Melkkoeien hebben een fors hogere vochtbehoefte als de temperatuur en luchtvochtigheid oplopen. Het dier drinkt dan meer om het verlies aan vocht door zweten aan te
vullen en haar lichaamstemperatuur te kunnen verlagen. Een volwassen koe heeft
dagelijks drie tot vier liter vocht nodig voor een liter melk. Bij ernstige hittestress kan
de behoefte oplopen tot circa tweehonderd liter water per dag. Door een lagere wateropname worden voedingsstoffen niet goed opgenomen en blijft de voeropname achter.
Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de diergezondheid en melkproductie.
Hoeveel water een dier daadwerkelijk op kan nemen, is afhankelijk van de beschikbaarheid op de drinkplek. Controleer daarom vóóraf aspecten die bepalend zijn voor de
beschikbaarheid. Denk daarbij aan de norm van minimaal zeven centimer drinkoppervlak per koe, maximaal vijftien koeien per sneldrinker, een doorstroomsnelheid van
meer dan vijftien liter per minuut, voldoende drinkbakken en eventuele vervuiling in
de leiding/het voorraadvat. Daarnaast is schoon en smakelijk water op de drinkplek
een voorwaarde voor een goede opname. In warme periodes is het belangrijk om waterbakken vaker te controleren op vervuiling en schoon te maken. Neem een watermonster
om te controleren op de kwaliteit en smakelijkheid via de Drinkbakcheck.
DOE DE DRINKBAKCHECK:
WWW.GDDIERGEZONDHEID.NL/DRINKBAKCHECK

Hittestress bij kalveren zorgt voor een
groter risico op uitdroging en heeft een
negatieve invloed op de voeropname, dus
ook op de ontwikkeling van het kalf.
Daarnaast functioneert het immuunsysteem minder goed en is het kalf gevoeliger voor infecties. We zagen een sterke
associatie tussen een hoge buitentemperatuur en kalversterfte op Nederlandse
melkveebedrijven. Daarom is het verstandig om bij temperaturen boven de 18 graden Celsius voorzorgsmaatregelen te
nemen.
• Zorg dat kalveren altijd vrij toegang
hebben tot schoon en fris water.
Geef water direct uit een bakje,
naast de melkvoedingen.
• Vaker op een dag kleinere porties
voeren kan de voeropname stimuleren. Zorg dat kracht- en ruwvoer
altijd van goede kwaliteit zijn.
• Voor de huisvesting van kalveren is
het belangrijk dat er goed geventileerd wordt, zet alle ventilatiemogelijkheden open, maar voorkom tocht.
Eventueel kan de achterkant van
iglo’s iets omhoog gezet worden om
een luchtstroom te realiseren.
• Voorkom stress door tijdens de warmtepieken geen extra handelingen uit
te voeren en overlast van vliegen
preventief aan te pakken.
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VOORTGANG LANDELIJKE AANPAK IBR/BVD

Vooruitgang
geboekt IBR/BVD
De melkveehouderij is nu drie jaar op weg met de landelijke
aanpak van IBR en BVD. Zowel voor IBR als voor BVD is er
vooruitgang geboekt. Er zijn meer IBR- en BVD-vrije en
onverdachte bedrijven en ook het aantal nieuwe infecties op
bedrijven is gedaald.

BVD-dragers gevonden (figuur 1). Deze gunstige ontwikkeling
zien we ook bij IBR waar een halvering is van het aantal tankmelkomslagen (tabel 2), maar waar ook veel minder positieve
neusswabs gevonden worden op bedrijven met een klinische
verdenking (tabel 3).

Er waren 71 procent IBR-vrije en onverdachte deelnemende
melkveebedrijven bij de start in 2018, drie jaar later is dat 77
procent. Voor BVD hadden we 71 procent vrije en onverdachte
bedrijven en zijn we naar 84 procent gegaan. Daarnaast zien we
een daling in het percentage bedrijven waar op basis van de
bewaking de verdenking is voor een nieuwe BVD-infectie (tabel
1). Ook worden er over alle BVD-routes heen procentueel minder

Minder geïnfecteerde bedrijven
Jaar
Voor
IBR betekent dit dat sinds de start van de aanpak er jaar- Ongunsti
lijks
circa twintig minder nieuw geïnfecteerde bedrijven zijn en 3,9%
2018*
voor
BVD betekent dit dat er in 2020 ongeveer driehonderd
2019
3,4%
nieuw geïnfecteerde bedrijven minder zijn dan in 2018. Dat is
2020
2,1%
een mooie ontwikkeling. Het gaat dus gelukkig op de meeste
*het percentage
BVD-vrije bedrijven met een omslag van het
bedrijven
heel voorspoedig.

Tabel 1

Figuur 1
Ongunstige bewaking BVD

2018*

3,9%

2019

3,4%

2020

2,1%

* Het percentage BVD-vrije bedrijven met een omslag van het derde en vierde
kwartaal van 2018 is geëxtrapoleerd naar het hele jaar.

b. BVDV dragers op basis van oorbiopten
over alle routes heen
1,0%
0,8%
percentage

Jaar

geëxtrapoleerd naar het hele jaar.

0,6%
0,4%
0,2%

Tabel 2
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Figuur 1: BVDV-dragers op basis van oorbiopten over alle routes heen
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Tabel 2
Jaar
2018
2019

Ongunsti
0,57%
0,30%

analyse

Linda van Duijn, manager afdeling rund en Frederik Waldeck, rundveedierenarts

In onderzoek
Observatie
Besmet
Vaccinatie
Onbekend
Onverdacht
Vrij

In onderzoek
Observatie
Vaccinatie
Onbekend
Onverdacht
Vrij

Figuur 2: Verdeling BVD-status melkveebedrijven

Verschillende BVD-routes
In andere landen worden op alle bedrijven alle kalveren onderzocht middels oorbiopten. In Nederland hebben we hiervoor
alternatieven geboden, waardoor de bestrijding op sectorniveau
veel lagere kosten met zich meebrengt. We weten via signalen
van dierenartsen en veehouders dat deze alternatieven, de verschillende BVD-routes, niet bij elke specifieke bedrijfsvoering
aansluiten. Onze relatiebeheerders en klantenservice proberen
zo goed mogelijk te adviseren, maar ook hierin blijft een consistente aanpak en naleven van de protocollen belangrijk om
het einddoel, het uitroeien van BVD, voor ogen te houden. Dit
neemt natuurlijk niet weg dat het voor een individuele veehouder bijzonder vervelend is als geen van de vier aangeboden routes naadloos aansluit bij de situatie op het bedrijf.

Tabel 3
Aantal ubn*
dat neusswabs
Jaar
instuurt

Aantal bedrijven met
aangetoonde infecties
met IBR-veldvirus

waarvan
IBRvrijstatus

2020

215

23 (11%)

5

2019

181

13 (7%)..

3

2018

217

28 (13%)

5

2017

306

45 (15%)

6

2016

367

65 (18%)

11

2015

289

51 (18%)

6

2014

271

41 (15%)

1

2013

315

56 (18%)

5

2012

252

58 (23%)

10

IBR-uitbraken aangetoond in neusswabs
*zowel melkveebedrijven als overige rundveebedrijven

Figuur 3: Verdeling IBR-status melkveebedrijven

Bedrijven met een uitbraak
Waar mogelijk nemen we contact op met bedrijven die hun
IBR- of BVD-vrijstatus zijn kwijt geraakt. We proberen de dierenarts en veehouder van deze bedrijven te ondersteunen met
het uitzoeken van wat de oorzaak kan zijn geweest van een
nieuw binnengekomen infectie en geven advies om deze zo
snel mogelijk weer onder controle te hebben. Dit wordt erg
gewaardeerd. Als onderdeel van de aanpak zijn veehouders
hiervoor bezocht en bij hen is een enquête afgenomen om
meer inzicht te krijgen in belangrijke risicofactoren voor de
insleep van IBR en BVD. Voor BVD laten de voorlopige uitkomsten zien dat bijvoorbeeld het uitbesteden van jongvee meer
voorkomt op bedrijven die een uitbraak hebben. Met deze
bezoeken gaan we ook in 2021 door om meer inzicht in achtergronden van de insleep van IBR en BVD te krijgen en zodoende
bijvoorbeeld aanpassingen te kunnen doen om de aanpak te
verbeteren. Maar ook om over gevonden risicofactoren te communiceren, zodat preventieve maatregelen genomen kunnen
worden.
Relatiebeheerder benaderen bij dierbewegingen
Voor u als veehouder blijft het heel belangrijk om vroegtijdig
contact te zoeken met onze relatiebeheerders als het gaat om
dierbewegingen. Voorbeelden hiervan zijn aankoop van dieren,
maar ook bedrijfsbeëindiging of het opstarten of beëindigen
van een Veterinaire Eenheid (VE). Door voorafgaand informatie
in te winnen kunt u meestal voorkomen dat u onbedoeld een
ongunstige status krijgt.
In figuur 2 en 3 kunt u zien dat het overgrote gedeelte van de
melkveebedrijven de BVD of IBR vrije status hebben. Dat maakt
het gemakkelijker om vooral vee aan te kopen van vrije
bedrijven.
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Ryan van Egmond, rundveedierenarts

informatief

EEN GOEDE START IS BELANGRIJK

Optimale droogstand
voor gezonde,
sterke kalveren
Zorgen dat kalveren na de geboorte een goede start maken
is van belang voor een lang en productief leven. Belangrijk
hierbij zijn onder andere goede huisvesting en verzorging.
Ook voeding in de droogstand is cruciaal.
Door onvoldoende opname van belangrijke mineralen en spoorelementen door de droge koeien kunnen de startweerstand van
het kalf, de biestkwaliteit en -kwantiteit tegenvallen. Zelfs als
dan de biest snel (binnen zes uur na geboorte), vaak en veel
wordt gegeven kunnen de kalveren toch gevoeliger zijn voor
diarree en luchtwegproblemen tijdens de opfok. Uit onderzoek
blijkt dat door diarree en luchtwegaandoeningen tijdens de
opfok het productieve leven van deze kalveren nadelig wordt
beïnvloed.
Door ervoor te zorgen dat de verzorging, huisvesting en het
rantsoen, inclusief de watervoorziening, van droge koeien goed
voor elkaar zijn, zorgt u direct ook voor de beste start van de
kalveren. Dit kunt u doen door:
• Het hele jaar te zorgen voor een uitgebalanceerd berekend
smakelijk droogstandsrantsoen en een goede watervoorziening voor de droge koeien.
• Inzicht te krijgen in of de huisvesting en het management
geen beperkende factoren zijn voor een optimale opname
van het gevoerde smakelijk rantsoen.
• Regelmatig te monitoren of het gevoerde rantsoen ook
daadwerkelijk leidt tot een goede opname van het berekende rantsoen en daarmee zorgt voor sterke gezonde
kalveren.

Diarree en longinfecties beïnvloeden de lengte van het productieve leven nadelig. Door regelmatig de droogstand te monitoren met behulp van bloedonderzoek verkleint u de kans dat kalveren deze aandoeningen oplopen.
MEER HIEROVER STAAT OP
WWW.GDDIERGEZONDHEID.NL/DROOGSTANDSCHECK
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OPTIMALE KRINGLOOP

Het belang
van diergezondheid
De Vruchtbare Kringloop Achterhoek en de Liemers (VKA)
houdt zich al langere tijd bezig met optimalisatie van de
kringloop op hun bedrijven. GD-dierenartsen Ryan van
Egmond en Linda van Wuijckhuise deelden daarvoor tijdens
online VKA-themabijeenkomsten kennis over het belang van
stofwisseling, levensduur en antibioticagebruik in een
goede kringloop van mineralen en spoorelementen in
koeien. “Hoeveel energie lekt er uit de kringloop weg als de
stofwisseling niet optimaal verloopt?”
Beli den Hartog runt samen met zijn familie een pluimvee- en
melkveebedrijf. Hoewel hij is opgegroeid op de boerderij, was
het niet altijd al duidelijk dat hij dat ook wilde doen. “Mijn
ouders stimuleerden ons om verder te kijken en je blik te verbreden. Maar ik kwam toch weer terug op het bedrijf, mijn passie ligt hier. Met een zo hoog mogelijke diergezondheid een zo
optimaal mogelijke productie draaien, dat is een mooie
uitdaging.”
Bodem en gewassen
Beli is actief in het bestuur van de VKA. “VKA is begonnen als
een vruchtbaarheid kringloopproject in 2013 en sinds 2020 is het
een vereniging van boeren, met ook een boerenbestuur. Wij houden ons vooral bezig met grond-, bodem- en ruwvoerefficiëntie.
En nu ook met een gezonde stofwisseling van de koe, met een
focus op de droogstand en de eerste honderd dagen van de lactatie. Er verandert veel in onze werkwereld, dat kun je oplossingsloos benaderen en als een probleem zien, maar dan kom je niet
verder. Ik werk liever aan oplossingen. Kringlooplandbouw is heel
breed, eigenlijk van het grassprietje op je land tot de melk die
uit de koe komt. Met bodemefficiëntie hebben we als sector al
veel slagen gemaakt.”

12 - Herkauwer, juni 2021

Jessica Fiks, redacteur

reportage
Fotografie: Hans van der Vlekkert
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Hoe gezonder de koeien zijn,
hoe beter de kringlooplandbouw
geborgd kan worden.

Ryan beaamt dit: “De ruwvoerproductie en de gewasopbrengst
per hectare is toegenomen. Iedereen is zich er van bewust dat
je goed moet omgaan met mest, dat je structuurvernieling van
de bodem moet voorkomen en steeds meer dat biodiversiteit
belangrijk is. Maar ook dat je robuuste gewassen hebt, die dieper wortelen zodat je minder last hebt van de extreme weersomstandigheden en de opbrengst zo goed mogelijk op peil blijft.
Dat is mooi om te zien.”
Diergezondheid
Een goede stofwisseling zorgt voor een kleinere kans op (sub)
klinische ziekte wat weer zorgt voor minder medicijngebruik,
minder kosten, minder productieverlies en minder afvoer van
koeien. Als een koe ziek is, gaat energie verloren aan het herstel van de koe. De energie die daarvoor wordt gebruikt, kan ze
niet ergens anders in steken. Dit veroorzaakt verliezen in de
kringloop en dat zie je terug in een suboptimale melk- en
vleesproductie.
Ryan: “Stofwisselingsaandoeningen voorkom je mede door de
drogestof-opname uit ruwvoer te optimaliseren. De verteerbaar-
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heid van het ruwvoer speelt hierbij een belangrijke rol en moet
hoog zijn. Daarnaast zorgt een kortere optimale haksellengte
ervoor dat koeien meer ruwvoer op kunnen nemen. Als koeien
meer energie uit ruwvoer halen, is dat goed voor de kringloop,
want je hoeft minder voer aan te kopen voor eenzelfde of een
hoger melkproductie per koe. Maar ook het voorkomen van hittestress en voldoende en comfortabele ligboxen zijn belangrijk.
Goed ligcomfort en voor ieder koe een ligplek is van belang om
het opgenomen rantsoen op een zo optimaal mogelijk manier
om te zetten in melk en vlees. Daarnaast is een vreetplek per
koe aan het voerhek van belang, voor een optimale voeropname
van meerdere kleinere porties voer per dag. Het is beter om
kleinere porties per keer op te nemen, om zo te zorgen voor
minder pH-schommelingen in de pens waardoor het rantsoen
beter verteerd wordt.”
Eigen bedrijf centraal
Het verhaal dat de VKA-leden te horen kreeg gaf de melkveehouders nieuwe inzichten. Beli: “Iedereen had een foto van zijn
eigen bedrijf ingestuurd en Ryan en Linda hadden onder andere
kengetallen van de stofwisseling (pensverzuring en ketose),

reportage

Jessica Fiks, redacteur

levensduur (leeftijd bij afvoer en percentage jongvee) van de
deelnemende bedrijven. Zo kon je je eigen kengetallen tijdens
de bijeenkomsten vergelijken met die van anderen. We zagen
verschillen en overeenkomsten en gingen daarover het gesprek
met elkaar aan. Dat is heel waardevol, omdat het geen algemeen verhaal was; maar echt over je eigen bedrijf ging. En in
de studiegroep deel je kennis en bedrijfscijfers (kringloopwijzer,
ruwvoer- en grond analyses) met elkaar, zodat je ziet waar elke
veehouder goed of juist minder goed scoort.”
Aan de slag met handvatten
De studiemiddag heeft Beli weer nieuwe inzichten gegeven.
“Koeien gezond oud laten worden, door nog meer prioriteit te
geven aan de droogstand. Vanaf de week voor het droogzetten
focus ik op de voeding, huisvesting en stressvrije omgeving.
Dat is hierbij essentieel. Ook zet ik nu nog maar een keer per
week koeien droog: drachtige pinken en droge koeien op
dezelfde dag bij de droogstandsgroep. Zo kan ik goed opletten
wat er die dag met de koeien gebeurt en is er veel minder
stress. Verder kreeg ik een tip om extra aandacht te geven aan
dikke koeien die je niet makkelijk droog kan zetten. Om de week
eraan voorafgaand al het rantsoen aan te passen. De koeien zo
goed mogelijk door de verschillende overgangen loodsen rond
de droogstand, daar ben ik nu nog bewuster mee bezig.”

Benieuwd naar een filmpje over dit onderwerp?
Scan de QR-code.

Blijvende aandacht
Binnen de VKA is er veel aandacht voor het zo optimaal mogelijk benutten van de beschikbare grondstoffen. Om deze zo
optimaal mogelijk om te zetten naar waardevolle producten,
zoals melk, vlees en mest. Hoe gezonder de koeien zijn, hoe
beter dit geborgd kan worden. Energie die een koe gebruikt om
te herstellen van aandoeningen, lekt weg uit de kringloop.
Hiervoor wordt in de presentatie uitgegaan van drie pijlers: het
voorkomen van stofwisselingsproblemen, zo min mogelijk antibioticagebruik en een lange levensduur van gezonde koeien.
Ryan nodigt andere studiegroepen in het land ook uit om met
dit thema aan de slag te gaan. “Misschien kunnen jullie hierin
nog wel slagen maken. ”Beli raadt het zeker aan: “Juist doordat
het geen algemeen verhaal is, maar gericht op de bedrijven die
meedoen aan de avond. Je kunt er echt dingen voor je eigen
bedrijf uit halen, dat hoor ik ook terug van de andere
deelnemers.”
Benieuwd wat GD voor jouw studiegroep kan betekenen rond dit
thema? Stuur dan een e-mail naar Ryan: r.v.egmond@gddiergezondheid.nl.
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VOOROP IN
DIERGEZONDHEID

NIEnUdeW
rzoek

Extra o armmaagd
wormen

Krijg inzicht in de wormbesmetting
van uw melkvee
Met Worminfecties Tankmelk wordt uw tankmelk jaarlijks twee keer onderzocht op antistoffen tegen longwormen en
maagdarmwormen en één keer op antistoffen tegen leverbot. De uitslag vertelt u of er sprake is van een besmetting,
met welke parasieten en in welke mate. Zo kunt u samen met uw dierenarts bepalen of behandeling of verandering van
het weidemanagement nodig is.

Meer weten?
www.gddiergezondheid.nl/worminfecties-tankmelk

GD LOOPT VOOROP IN DIERGEZONDHEID
MET INZICHT IN WORMINFECTIES

Haal meer uit VeeOnline

OORBIOPTEN
DIGITAAL INSCHRIJVEN
Het programma BVD-vrij route oorbiopten is ideaal voor
bedrijven die het BVD-onderzoek zo gemakkelijk mogelijk
willen uitvoeren. Elk kalf wordt daarbij direct na geboorte
onderzocht op virusdragerschap. Laboratoriumonderzoek op
oorbiopten kunt u heel eenvoudig zelf digitaal aanvragen op
VeeOnline. U heeft dan geen papieren inzendformulier meer
nodig. Ook kunt u daar de uitslagen raadplegen. Zo bespaart
u kosten en bent u altijd op de hoogte van de BVD-situatie
op uw bedrijf.
Wilt u oorbiopten inschrijven? Kies dan op www.veeonline.nl
voor het menu ‘Inschrijven’ en kies daarna voor een nieuwe
inschrijving. Uw NAW-gegevens zijn al voor u ingevuld. U start
met inschrijven via de knop ‘Toevoegen oorbiopten’. VeeOnline
maakt gebruik van uw stallijst, zodat u altijd de juiste levensnummers bij de hand hebt. Klik na het afronden van uw
inschrijving op ‘Verzenden’. Alleen dan kan ons laboratorium uw
inschrijving zien. Het enige dat u daarna nog hoeft te doen is
de oorbiopten naar GD sturen (zonder papierwerk).
Wist u dat…
… de basiskosten van digitaal inschrijven van oorbiopten via
VeeOnline slechts 3,95 euro per inzending zijn? Aanmelden
via een papieren inzendformulier kost 10,35 euro.
… ruim 70 procent van de veehouders de oorbiopten al digitaal
inschrijft?
… oorbiopten van doodgeboren kalveren of verworpen vruchten
niet onderzocht kunnen worden op het levensnummer van
hun moeder? Er zijn voor deze kalveren speciale oormerken
te bestellen bij GD.
... d igitaal inschrijven van oorbiopten ook voor zoogkoeienhouders een praktische manier is om met BVD aan de slag te gaan?

Tip van Dennis
“U kunt uw oorbiopt-inzending altijd
terugvinden op VeeOnline. Klik daarvoor
onder het kopje ‘Inschrijven’ op
‘Raadplegen inschrijving’. U krijgt dan
een overzicht van al uw voorgaande
inschrijvingen. Aan de status kunt u zien
of de oorbiopten al op ons laboratorium
zijn binnengekomen. Staat de status op ‘Voorlopig geaccepteerd’, dan is dat nog niet het geval. U kunt dan nog wijzigingen aanbrengen of biopten toevoegen.”
Dennis Voortman werkt op de klantcontactadministratie
(KCA) van GD. Hebt u vragen of klachten? U kunt ons elke
werkdag tussen 07.30 en 19.00 uur bereiken op telefoonnummer 0900-1770 (optie 1).

Meer over digitaal inschrijven vindt u in de handleiding ‘Digitaal
inschrijven BVD Oorbiopten’. Deze kunt u downloaden op
www.gddiergezondheid.nl/hoewerktdigitaalinschrijven.

MEER OVER VEEONLINE VINDT U OP
WWW.VEEONLINE.NL
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Meerdere meldingen
kalveren geboren met
afwijkingen
Wij kregen afgelopen winter regelmatig meldingen van de
geboorte van een kalf met aangeboren afwijkingen. In meer
dan de helft van de gevallen ging het om kalveren met een
afwijkende achterhand.
Het betrof meestal één kalf per bedrijf. De waargenomen afwijkingen kunnen passen bij een schmallenbergvirus (SBV)infectie. In enkele gevallen is deze infectie aangetoond.
Schmallenbergvirus (SBV)
Het SBV wordt overgebracht door vectoren, met name knutten. In
2011 werd dit virus voor het eerst in Noordwest-Europa waarge-
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Figuur 1. Risicoperiode ontstaan geboorteafwijkingen na infectie met
Schmallenbergvirus (SBV) gedurende de dracht (Wernike 2014).
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nomen. Knutten zorgden voor een zeer snelle verspreiding van
het virus. Vanaf eind augustus werden uitbraken van koorts, diarree en productiedaling waargenomen bij melkvee. Vervolgens werden in 2012 opbrekers, abortus en misvormde kalveren met een
gecompliceerd geboorteverloop waargenomen. Infectie met het
SBV in de gevoelige periode van de dracht (de eerste vijf maanden) kan leiden tot de geboorte van kalveren met afwijkingen of
tot het verwerpen van de vrucht (figuur 1). In Nederland zijn er
geen behandelingen of vaccins tegen een SBV-infectie beschikbaar. Om dieren enigszins tegen een infectie te beschermen,
moet contact met knutten zoveel mogelijk voorkomen worden.
Diagnose
De diagnose kan worden gesteld door een kalf met aangeboren
afwijkingen in te sturen voor pathologisch onderzoek. In een
misvormd geboren kalf kan bij sectie het virus in hersenmateriaal worden aangetoond. En, als het dier nog geen biest gehad
heeft, kunnen afweerstoffen in het bloed worden aangetroffen.
Ook kunnen door middel van bloedonderzoek afweerstoffen worden aangetoond tegen het virus vanaf acht dagen na het optreden van klinische klachten. Heeft een rund afweerstoffen tegen
het virus? Dan zal dit dier bij nieuwe viruscirculatie geen afwijkende kalveren krijgen. Een geïnfecteerd rund kan lang positief
blijven op afweerstoffen, soms zelfs levenslang, wat inhoudt
dat onderzoek op afweerstoffen niet altijd iets zegt over een
recente infectie.
Prevalentieonderzoek
GD heeft sinds 2012 regelmatig onderzoek gedaan naar de prevalentie van SBV in Nederland. Uit deze onderzoeken bleek dat
het SBV-virus nooit is verdwenen, dus endemisch is geworden.
De prevalentie op bedrijfsniveau kan verschillen per jaar en
daarmee ook de gevoeligheid van een rundveekoppel. Zo bleek,
uit GD-prevalentieonderzoek, dat SBV in 2017 in Nederland
heeft gecirculeerd. Zowel bij kalveren geboren in 2016 als kalveren geboren in 2017 werden afweerstoffen tegen SBV aange-
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Inge Nijhoving, rundveedierenarts

LEEFTIJDSVERDELING OP
NEDERLANDSE MELKVEEBEDRIJVEN
We zien sinds 2018 een toename in het aandeel oudere runderen op Nederlandse melkveebedrijven. Het aandeel jongere
dieren daarentegen daalt al vanaf 2016. De leeftijdsopbouw
van runderen ouder dan 1 jaar is de afgelopen vijf jaar op
melkveebedrijven behoorlijk veranderd. In dit artikel gaan
we hier dieper op in.

Het betrof deze winter vaak maar één kalf per bedrijf en deze
kalveren werden niet altijd ingestuurd voor pathologisch onderzoek. Het is wel belangrijk om bij een waarneming van geboorteafwijkingen bij een kalf te overleggen met uw dierenarts om
de onderzoeksmogelijkheden te bespreken. Misvormde kalveren
kunnen, behalve door een infectie, ook worden veroorzaakt door
erfelijke afwijkingen, invloeden van behandelingen of contact
van het moederdier met embryotoxische stoffen tijdens de
dracht. Uw dierenarts kan deze bevindingen melden bij de
Veekijker. Zo helpt u samen met uw dierenarts problemen in de
Nederlandse veestapel vroegtijdig te ontdekken.

30%

Leeftijd 12 - 26 maanden
25%

Leeftijd 26 - 40 maanden

percentage

toond. Ten opzichte van 2015 was het percentage melkveebedrijven (12 procent) waar afweerstoffen werden aangetoond
verdrievoudigd. Met tankmelkonderzoek krijgt u een indruk van
het aandeel besmette melkgevende dieren. In combinatie met
een steekproef bij de jongste dieren, vanaf acht maanden leeftijd en bij voorkeur in het najaar na de eerste weidegang, kan
een indruk worden verkregen of er recent een nieuwe besmettingsgolf door de koppel is gegaan.

Het aandeel runderen ouder dan 68 maanden steeg van 19
naar 25 procent, terwijl het aandeel jongvee van 1 tot 2 jaar
juist daalde van 27 naar 21 procent. De verandering van de
leeftijdsopbouw is een positieve ontwikkeling voor het duurzaamheidskengetal, omdat de levensduur van runderen toeneemt. Toch kunnen andere gezondheidskenmerken juist
negatief worden beïnvloed bij een ouder wordende veestapel. Bekend is dat de sterftekans toeneemt met de leeftijd,
wat dus betekent dat het gemiddelde sterftepercentage kan
toenemen. Ook hebben oudere koeien gemiddeld een hoger
celgetal. Uit analyses is gebleken dat bedrijven met een
hoge levensduur niet altijd een hoger sterftepercentage hebben. GD voert op dit moment een verdiepend onderzoek uit
om meer inzicht te krijgen in de verbanden tussen levensduur en diergezondheid.

Leeftijd 40 - 54 maanden
20%
Leeftijd > 68 maanden

15%
Leeftijd 54 - 68 maanden

Al sinds 2002 houdt Royal GD zich intensief bezig met de
uitvoering van de diergezondheidsmonitoring in Nederland.
Hiervoor werken wij nauw samen met onder andere de diersectoren, de zuivel, het ministerie van LNV, dierenartsen en
veehouders. Deze rubriek verhaalt over bijzondere gevallen,
speciaal onderzoek en opvallende resultaten die het werk
van de monitoring oplevert. Samen werken we aan diergezondheid in het belang van dier, dierhouder en samenleving.
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Figuur 1. Percentage aanwezige runderen per leeftijdscategorie per
kwartaal op melkveebedrijven in de periode 1 oktober 2015 tot en met 30
september 2020 (bron: Data-analyse op basis van I&R- en GD-gegevens).
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klauwgezondheid

Menno Holzhauer, rundveedierenarts

EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK VOOR GOEDE EN GEZONDE KLAUWEN

Klauwgezondheid en het
belang van de transitieperiode
Het voorkomen van klauwaandoeningen zorgt ervoor dat de
kans op een lang en productief leven toeneemt. Een gestructureerde aanpak middels het 7-puntenplan klauwgezondheid
kan u helpen problemen snel inzichtelijk te krijgen en te
verhelpen. In deze editie aandacht voor stap 5 en 6: manage
de lichaamsconditie en goede voeding.

Als de afname van de lichaamsconditie groter is dan 0,5-1 punt
BCS, neemt de kans op klauwproblemen twee maanden na afkalven toe. Om het schokabsorberend vermogen van de klauwhoornkussens na afkalven zo optimaal mogelijk te houden, is
een zo klein mogelijke afname van de lichaamsconditie na
afkalven van belang.

Het hebben van een goede klauwgezondheid van het koppel
gaat niet vanzelf. Naast risicofactoren, zoals infectiedruk en de
belasting speelt ook voeding een belangrijke rol. Vooral in de
transitieperiode kan de voeding van de huid- en hoornvormende
cellen in het gedrang komen.

De uiteindelijke opname van voedingstoffen uit de darm is een
gecompliceerd proces. Naast de drogestof-opname kunnen interacties tussen de verschillende voederbestanddelen de opname
van vitamines, macro- en spoorelementen nadelig beïnvloeden.
En daarmee een nadelig effect hebben op de klauwgezondheid.
Door de toegenomen melkproductie en de veranderde rantsoenen
blijkt in veel gevallen zonder aanvullingen onvoldoende biotine
beschikbaar voor de productie van een goede kwaliteit huid en
hoorn. Om een betere inschatting te maken van de voorziening
van biotine, zink en mangaan via het rantsoen heeft GD een
tankmelkonderzoek ontwikkeld. Hiermee krijgt u op koppelniveau
inzicht of de voorziening optimaal is voor een goede kwaliteit
huid- en hoornvorming. Want met gezonde klauwen, via productie van een goede kwaliteit huid en klauwhoorn dat tegen een
stootje kan middels goede voeding, loopt alles beter!

Optimale drogestof-opname
Het goed managen van de transitieperiode (periode van drie
weken voor tot drie weken na afkalven) zorgt ervoor de klauwgezondheid in deze kwetsbare periode minimaal gevaar loopt.
Door ervoor te zorgen dat de drogestof-opname in de transitieperiode optimaal is, zorg je voor een zo klein mogelijke afname
van de BCS (Body Condition Score) na afkalven en een optimale
voorziening van voedingstoffen, zoals energie, eiwitten, mineralen, spoorelementen en vitaminen. Dit zorgt ervoor dat er een
goede kwaliteit huid en klauwhoorn kan worden gevormd die
tegen een stootje kan.

ALLE STAPPEN VINDT U OP
WWW.GDDIERGEZONDHEID.NL/KLAUW

7

Besteed aandacht aan klauwgezondheid bij de stierkeuze
en voer koeien met steeds
terugkerende (>drie keer)
klauwaandoeningen af.

1

6

5

Zorg voor een schone,
droge stalvloer en
comfortabele ligboxen.

Manage de lichaamsconditie (schaal van 1-5)
van de koeien en zorg
voor een maximale
afname van 0,5-1 punt
na het afkalven.

Voer een uitgebalanceerd rantsoen voor
een optimale klauw- en huidweerstand
(vitaminen, spoorelementen en mineralen).

2

3

Controleer de klauwen van alle
koeien voor het droogzetten,
herhaal dit 2-3 maanden na
afkalven (registreer dit).

Behandel
kreupele koeien
direct (registreer dit).

4

Maak selectief gebruik van
desinfectie, afhankelijk van
de ernst van de infectieuze
klauwgezondheidsstatus.
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GOEDE WATERVOORZIENINGEN BELANGRIJK

Wat als
vervuiling in waterbak
snel terugkomt?
Hoogproductieve koeien hebben behoefte aan veel, schoon
en smakelijk water dat goed bereikbaar is. In de stal en ook
in de weide. Een goede wateropname begint bij schoon en
smakelijk water op de drinkplek. We zien in de praktijk dat
in schoongemaakte waterbakken de vervuiling snel terugkomt. Hoe komt dit? En wat is eraan te doen?
Er zijn verschillende risicofactoren die zorgen dat het water in
de bakken snel vervuilt. Zo is bekend dat op diverse plaatsen in
het waterleidingsysteem het water in contact kan komen met
micro-organismen of schadelijke gassen uit de mest. De kwaliteit van drinkwater bij de bron is dus niet altijd gelijk aan de
waterkwaliteit in de drinkbak. Waterleidingen en buffervaten
blijken vaker dan verwacht vervuild met een vieze aanslag (biofilm) of een afzetting van onder andere ijzer en mangaan.
Invloed op diergezondheid
Deze aanslag zorgt niet alleen voor beperking van de capaciteit
van het leidingnet, maar leidt ook tot bacteriologische verontreiniging van het water. De kwaliteit, smaak en reuk van het
drinkwater worden hierdoor negatief beïnvloed, waardoor de
runderen uiteindelijk minder water opnemen. Door een lagere
wateropname, zeker in een periode van hittestress, zal ook de
voeropname achterblijven. Daarbij is het belangrijk te weten
dat de jongste kalveren extra gevoelig zijn voor waterkwaliteit,
omdat de pensfunctie nog niet (voldoende) is ontwikkeld. Bij
melkkoeien kan de lagere voer- en wateropname resulteren in
een melkproductiedaling, verminderde weerstand en daaraan
gerelateerde diergezondheidsproblemen.
Vervuiling in de leidingen of het voorraadvat
Bij aangetoonde vervuiling van het systeem kan het reinigen
van het waterleidingsysteem een oplossing zijn. Uit marktonderzoek onder 349 melkveehouders blijkt dat slechts 9 procent
wel eens iets toevoegt aan het water om het leidingsysteem,

22 - Herkauwer, juni 2021

eenmalig of permanent, te reinigen of schoon te houden (GD,
2019). De belangstelling hiervoor neemt in de melkveehouderij
geleidelijk toe.
Als vervuiling in de waterbak na schoonmaken snel terugkomt,
is het raadzaam om een watermonster te nemen en te laten
analyseren. Blijkt uit de uitslag dat het bronwater chemisch
niet in orde is? Achterhaal dan de oorzaak van de vervuiling.
Het kan bijvoorbeeld uitwijzen dat het nodig is om het water
(anders) te behandelen, onderhoud te plegen aan de filterinstallatie of het waterleidingsysteem te reinigen. Is het water
bacteriologisch niet in orde, dan kan dit aantonen dat het
nodig is om vaker de waterbakken te reinigen, het leidingen of
het voorraadvat te reinigen en te controleren wat mogelijk
andere oorzaken kunnen zijn.
Reinigen, wat zijn de mogelijkheden?
Neem vóórdat u het reinigen overweegt een watermonster en
laat het water analyseren via de Drinkbakcheck. Zo krijgt u
inzicht in welke parameters afwijken en kunt u op basis van de
wateruitslag samen met de specialist de beslissing nemen wat
de beste methode van reinigen is.

Met het wateronderzoek Drinkbakcheck krijgt u eenvoudig
inzicht in de daadwerkelijke kwaliteit van het drinkwater van
uw vee. Zo kunt u onder andere de leidingen en het voorraadvat controleren op vervuiling. Neem dan een watermonster bij de waterinlaat van de drinkbak. De
uitslag kan aantonen waaruit de vervuiling bestaat en bepaalt mede de beste
methode en reinigingswijze van leidingen.
Kijk voor meer informatie op
www.gddiergezondheid.nl/drinkbakcheck.

Sanne Carp-van Dijken, rundveedierenarts en Toine van Erp, relatiebeheerder

water

Er zijn verschillende manieren om de leidingen (eenmalig of
continu) te reinigen, waaronder:
• Mechanisch: door het pulserend toedienen van water en
lucht kan de biofilm loslaten en uit de leidingen worden
afgevoerd.
• Spoelen: met een citroenzuuroplossing, gestabiliseerd waterstofperoxide of chloordioxide. Na het spoelen steeds goed
naspoelen met water voordat de dieren weer gaan drinken.
• Continue toevoeging: duurzame reiniging met een biologisch afbreekbaar desinfectiemiddel.
De praktische uitvoerbaarheid bepaalt voor een belangrijk deel
welke methode voor uw bedrijf geschikt is. Kiest u voor reiniging van het systeem, dan is deskundigheid vereist. Het gebruik
van reinigings- of ontsmettingsmiddelen in het waterleidingsysteem bij rundvee brengt risico’s met zich mee.
Praktijkvoorbeelden waarbij ondeskundig handelen tot grote
diergezondheidsproblemen heeft geleid, bevestigen dit.
Aandachtspunten bij het reinigen
• Laat eerst een watermonster uit de waterinlaat bij een
drinkbak in de stal onderzoeken via de Drinkbakcheck.
• Laat bij twijfel de kwaliteit van het water bij herkomst/de
bron onderzoeken.
• Bij eigen bronwater is onder andere beluchting en ontgassing van het water erg belangrijk om goed water in de
drinkbakken te hebben.
• Besteed het reinigen en doorspoelen van de leidingen uit
aan een gespecialiseerd bedrijf.
• Zorg dat tijdens het reinigen de dieren geen toegang hebben tot dit water.
• Zorg dat het vuil dat vrijkomt uit de leidingen tijdens het
reinigen wordt geloosd in de mestput of elders. Dieren
mogen dit vervuilde water in verband met risico op verstoring van de pensfunctie en risico’s voor diergezondheidsdproblemen niet drinken.
• Spoel het waterleidingsysteem na het reinigen/ontsmetten
goed na met schoon water vóórdat de dieren weer gaan drinken. Volg daarbij het advies van het gespecialiseerde bedrijf.
• Kiest u voor een permanente toevoeging aan water om de
leidingen schoon te houden? Zorg er dan voor dat het
waterleidingsysteem en eventuele voorraadvat schoon zijn
gemaakt, voordat met deze toevoegmiddelen wordt gestart.
MEER OVER
WWW.GDDIERGEZONDHEID.NL/WATER
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NIEUWE WEIDERS, AANDACHTSPUNTEN MAAGDARM- EN LONGWORMEN

Start u (weer) met
weidegang?

Heeft u er, net als veel andere melkveehouders in de afgelopen jaren, voor gekozen om uw vee (opnieuw) te gaan weiden? Starten met weidegang heeft impact op worminfecties
bij het jong- en melkvee. We hebben de aandachtspunten

van longworm- en maagdarmworminfecties voor bedrijven
die starten met weidegang uitgewerkt voor verschillende
situaties.
Het eerste weideseizoen van een dier is cruciaal om te zorgen
voor een optimale weerstandsopbouw voor maagdarmwormen en
longwormen. Als u het vee lange tijd niet heeft geweid, is er op
uw land een lage besmettingsdruk met wormen. Het kan daardoor best zijn dat een eventuele wormbesmettingen pas na
enkele jaren tot schade leidt.
•

SITUATIE 1: HET JONGVEE IS JARENLANG GEWEID EN DE
KOEIEN STONDEN ALTIJD OP STAL, MAAR GAAN NU WEER
NAAR BUITEN
De vaarzen hebben, als zij het voorgaande jaar een lichte
besmetting hebben opgedaan, wel weerstand tegen maagdarmwormen, maar mogelijk niet of slechts beperkt tegen longwormen. De oudere koeien hebben zeer waarschijnlijk geen, of nog
maar een matige weerstand tegen beide type worminfecties.
Voor wat betreft longworm is het van belang alert te zijn op
hoestklachten. Voor bevestiging van de diagnose longworm
kunt u mestonderzoek laten uitvoeren (op verse mest) of, als er
sprake is van een koppelprobleem, tankmelkonderzoek. Houd er
rekening mee dat verschijnselen in een enkel geval al kunnen
optreden voordat dit met diagnostiek is aan te tonen.
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wormen

Debora Smits, rundveedierenarts

•

SITUATIE 2: DE KOEIEN HADDEN AL WEIDEGANG EN HET
JONGVEE STOND ALTIJD OP STAL, MAAR GAAT NU OOK
NAAR BUITEN
De vaarzen op uw bedrijf zijn helemaal blanco voor wat betreft
worminfecties; zij zijn gevoelig voor zowel longworm als maagdarmworm. Vanaf het tweede jaar dat het jongvee wordt geweid,
komen als het goed is vaarzen aan de melk die vanuit de opfok
al wel (beperkt) weerstand tegen worminfecties hebben opgedaan. De oudere koeien hebben inmiddels waarschijnlijk wel
weerstand tegen wormen.
Als u het jongvee op koeienweides gaat weiden kunt u longwormenting overwegen. Het voordeel daarvan is dat u zo probeert
om de dieren met een basisweerstand de wei in te sturen.
Hiermee voorkomt u klachten door longworm tijdens de opfok of
verlopen ze milder. Gaat het jongvee naar buiten op weides die
eerder altijd gemaaid werden, dan is longwormenting niet erg
zinvol. Het is dan namelijk erg onwaarschijnlijk dat in deze weides een zware longwormbesmetting wordt opgedaan.
Lees meer over longwormpreventie en vaccinatie op
www.gddiergezondheid.nl/longwormvaccinatie.
Bij de koeien zijn de vaarzen de gevoelige groep voor maagdarmwormen. Wees in deze groep beducht op verschijnselen
(met name productiedaling).

Nieuw in Worminfecties Tankmelk:
extra maagdarmwormonderzoek in
augustus.
Wilt u worminfecties blijvend monitoren? Het abonnement
Worminfecties Tankmelk kan u hierbij
helpen. Het abonnement is nu (zonder extra kosten) uitgebreid met een
extra maagdarmwormonderzoek in
augustus! Uw tankmelk wordt nu
jaarlijks dus twee keer onderzocht op
antistoffen tegen longwormen en
maagdarmwormen én een keer op
antistoffen tegen leverbot. De uitslag
vertelt u óf er sprake is van een
besmetting en in welke mate. Dit
helpt u bij de beslissing of een aanpassing in uw weidemanagement of
eventueel behandelen nodig is.

•

SITUATIE 3: ZOWEL HET JONGVEE ALS DE KOEIEN
WERDEN JARENLANG NIET GEWEID, MAAR GAAN NU
WEER NAAR BUITEN
In deze situatie hebben de dieren allemaal geen historie met
wormen, ze komen hier nu voor het eerst mee in aanraking. De
weides zijn inmiddels ook (vrijwel) schoon. Het kan in dit geval
goed zijn dat het eerste jaar nog geen problemen optreden met
worminfecties. Toch is het belangrijk om alert te blijven en de
besmettingsgraad te monitoren om tijdig in te kunnen grijpen.
Voor een goede monitoring is het zinvol om bij het jongvee (gepoold)
mestonderzoek te doen op
maagdarmwormen. Bij
jongvee is bekend dat de
hoogte van de eitelling
tot ongeveer 10
weken na de start
van het weideseizoen iets zegt over
de hoogte van de
besmetting. Bij kalveren kan ook een
pepsinogeenbepaling worden gedaan
om te beoordelen of
behandeling tegen
maagdarmwormen nodig
is. Pepsinogeen zegt iets
over lebmaagschade, dus over
de larvale besmetting van deze
kalveren op dat moment.
Ook hier is het voor wat betreft longworm van belang alert te
zijn op hoestklachten. U kunt mestonderzoek laten uitvoeren
(op verse mest) of, bij een koppelprobleem, tankmelkonderzoek. En ook hier geldt dat er in een enkel geval al verschijnselen kunnen optreden voordat een longworminfectie aan te
tonen is met diagnostiek.
Voor alle weidende bedrijven geldt: voor preventie van problemen met maagdarmwormen en opbouw van weerstand is vooral
het weidemanagement bij het jongvee van belang. Afhankelijk
hiervan is behandeling wel of niet zinvol. Onnodig behandelen
verhindert een goede weerstandsopbouw; behandel dan ook
alleen op basis van diagnostiek. U kunt de Wormsleutel gebruiken om, afhankelijk van uw specifieke beweidingsschema, het
beste onderzoeksmoment te kiezen. De wormsleutel staat op
www.gddiergezondheid.nl/wormsleutel.
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Christian Scherpenzeel, rundveedierenarts, Sabine Tijs, relatiebeheerder

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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uiergezondheid

Christian Scherpenzeel, rundveedierenarts UGA, Sabine Tijs, zoötechnisch specialist UGA

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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relatiebeheerders

HULP BIJ VRAGEN

Advies voor u
De GD-relatiebeheerders geven advies over uw bedrijfs
situatie en de ondersteuning die wij u kunnen bieden.
Bijvoorbeeld als u een vraag heeft over een onverwachte
verandering van de gezondheidsstatus van uw koeien. Of als
u meer informatie wilt over diergezondheid (zoals BVD,
parasieten, klauwen, uiergezondheid of drinkwater) en wilt
weten welke GD-programma’s op uw bedrijf van meerwaarde
kunnen zijn.

bedrijf onderzoek moet worden uitgevoerd. Vooral voor BVD
steekt dit onderzoek heel nauw. Dit kunnen we proberen te
voorkomen. In geval van een een-op-eenrelatie tussen een
melkleverende en een niet-melkleverende veehouder is een
zogenaamde Uitschaar Eenheid (UE) vaak een prima optie. Deze
constructie zorgt ervoor dat de gezondheidsstatus van beide
bedrijven wordt gekoppeld. Dan kan er vee worden uitgewisseld
en gaan er bellen rinkelen wanneer op de bedrijven runderen
van derden worden aangevoerd met een lagere status. Een UE is
niet mogelijk wanneer meerdere melkveehouders betrokken zijn,
dit vraagt maatwerk en onderlinge afspraken. Daarbij kunnen
wij ondersteunen. Neem eens contact op met de relatiebeheerder in uw regio, we helpen u graag.”

Relatiebeheerder Jan Strampel: “Afgelopen najaar en winter
kwam ik ze weer tegen, melkveehouders die hun jongvee de
vorige weideperiode hebben uitgeschaard naar een collega veehouder. Voor beide partijen vaak een mooie oplossing. In I&R is
alles keurig geregeld. Alleen soms is vergeten om de juiste diergezondheidsstatus bij de inschaarder vooraf te regelen. Dit
betekent dat bij terugkomst van de runderen op het melkvee

MEER INFORMATIE OVER DE RELATIEBEHEERDERS VINDT U OP
WWW.GDDIERGEZONDHEID.NL/RELATIEBEHEER
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…STREEFWAARDE IN DE
TANKMELKUITSLAG OM
AANTAL COLIFORMEN
ONDER CONTROLE TE
HEBBEN

Ons uiergezondheidsteam ontvangt
van deelnemers van Mastitis
Tankmelk regelmatig vragen over te
veel coliformen in tankmelk. De
belangrijkste oorzaak hiervan is vervuiling van de melk met mest.
De stalhygiëne en de wijze van voorbehandelen hebben veel invloed op het
aantal coliformen in de tankmelk. Mest
kan ook in de melk komen door afgevallen of afgeslagen melkbekers die
vuil opzuigen. Tenslotte kan bij onvoldoende reiniging van de melkinstallatie of onvoldoende koeling van de
melk, het aantal coliformen in de
tankmelk toenemen. Geeft uw tankmelkuitslag voor coliformen een
waarde van vijftig of hoger? Dan is
directe actie gewenst. Het streven is
te werken aan een waarde onder de
tien, waarbij het aantal coliformen op
uw bedrijf onder controle is.

Speenontsmetting helpt
De kans op coliformen in tankmelk
wordt verkleind door extra reiniging of
ontsmetting van de spenen voor het
melken bijvoorbeeld door gebruik van
ontsmettingsdoekjes. Op robotbedrijven wordt bij de voorbehandeling geen
onderscheid gemaakt in vuile en
schone spenen. Aandacht voor stalhygiëne is op deze bedrijven dus extra
belangrijk.
Belangrijke punten zijn: voldoende
strooisel, schone roosters en het voorkomen van dunne mest (voeding).
Bij een minder goede uierhygiëne op
robotbedrijven kan gekozen worden
voor; vaker of langer voorbehandelen.
Een intensievere voorbehandeling kan
ook voordelen hebben voor de melkafgifte. Koeien die geïnfecteerd zijn met
coliformen (bv. E. coli of Klebsiella sp.)
kunnen ook het aantal coliformen in
de tankmelk verhogen. Deze zogenaamde dragers met niet zichtbare verschijnselen komen bij coliformen niet
zoveel voor; bij Klebsiella spp. is de
kans hierop iets groter dan bij E. coli.
MEER OVER
WWW.GDDIERGEZONDHEID.NL/UGA

vraag & antwoord

WAT ZIJN RISICO’S VAN
HET VERSTREKKEN VAN
OPPERVLAKTEWATER IN
DE ZOMER?

TOINE
VAN ERP

Goed drinkwater is een essentieel
onderdeel van gezonde voeding. Een
derde van de melkveehouders maakt
gebruik van oppervlaktewater als veedrinkwater. Dit kan risico’s met zich
mee brengen. De kwaliteit van het
oppervlaktewater kan sterk variëren
door wisselende weersomstandigheden.
Daarnaast is het mogelijk dat door langdurige droogte en geen of een slechte
doorstroming de waterpoelen of sloten,
waaruit dieren normaal gesproken drinken, opdrogen. Wat is op dat moment de
kwaliteit van het nog beschikbare water?

Welke gezondheid risico’s ontstaan er?
Bij hogere temperaturen kan in stilstaand water een verhoogde groei van
bacteriën (hoog kiemgetal, salmonella),
clostridium (botulisme) en blauwalg ontstaan. Dit komt de smaak van het water
niet ten goede en hierdoor kan het water
in specifieke gevallen zelfs giftig (blauwalg, waterstofsulfide) zijn.
Controleer bij twijfel de waterkwaliteit
en smakelijkheid via het Drinkbakcheck
wateronderzoek. Neem eventueel aanvullend een watermonster voor onderzoek
op salmonella of zware metalen.
MEER OVER

WWW.GDDIERGEZONDHEID.NL/RUNDVEEDRINKWATER
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diergezondheid volgens Klaas Cnossen
Melkveehouder Klaas Cnossen heeft een bedrijf met
zestig melkkoeien en dertig stuks jongvee. Samen met
zijn vrouw en zoon vormt hij een maatschap. “Prachtig
als je de dieren door de stal of in het weiland ziet
lopen. In alles wat we doen op het bedrijf, denken we
vanuit de koe. Die staat op de eerste plek en is het
belangrijkste.”
Ze hebben een gesloten bedrijfsvoering en zijn vrij van
IBR en BVD. Klaas: “Al zo’n dertig jaar. Bij het eerste
bloedprikken destijds bleken de dieren gelukkig vrij te zijn
van ziekten. Toen hebben we gelijk gezegd, we blijven een
gesloten bedrijf. We kochten al geen vee aan, maar je kunt
behalve IBR en BVD ook andere ziektes inslepen, dat willen we voorkomen.”
Denken vanuit de koe
De koe centraal zetten, dat doet Klaas al zijn hele ‘werkzame’ leven. “Je hebt veel systemen die je ondersteunen
en dat is fijn, alleen moet je de koe niet vergeten.
Bijvoorbeeld met maaien. Als het volgens een systeem tijd
is om te maaien, maar het weer is slecht; dan stel ik dat
toch echt uit. Je wilt een kwalitatief goede kuil en ook het
weer is van invloed. De koe moet het ten slotte vreten en
wil ook goed en smakelijk voer.”
Diergezondheid: snel ingrijpen
Op het bedrijf kennen ze weinig klauwproblemen.
Mortellaro hebben ze niet in de stal, nog een reden om
een gesloten bedrijfsvoering te hebben. “De klauwverzorging doe ik zelf. Ik loop rond in de stal en als een koe wat
trekt met de poot of ik zie als ze liggen dat het tijd is voor
bekappen, gaan ze gelijk in de klauwbekapbox. ”Het melken gebeurt met een melkrobot, met een celgetal rond de
75 is Klaas meer dan tevreden. “Ook op dat gebied gaat
het erg goed. We werken heel hygiënisch en ik ben er erg
strak op. Zo krijgen bezoekers altijd laarzen en een overall
aan en komt niemand zelf de stal in.”
Therapeutisch bad
Recent was er een koe met spierschade, nadat een andere
koe erop sprong kon het dier niet meer zelfstandig staan.
Het ging om een jonge koe. “Er was een kuil met te veel
kali, dat blokkeert magnesium en deze koe had daardoor
een tekort en kon niet meer staan. Mijn dierenarts kwam
met het idee van een therapeutisch bad. De koe ligt op
een rubberen mat en wordt met mat en al een groot bad
ingetrokken. Het water is op lichaamstemperatuur en in
het koebad kan ze weer staan; omdat het water de druk
verlicht. Ze is er zeven keer in geweest, acht uur per keer.
Ze was zo goed als opgegeven. Het moment dat ze dan
toch weer zelfstandig gaat staan, is onvergetelijk. Daar
doe je het voor. En inmiddels heeft ze gekalfd.”
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