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I
n de meeste gevallen drijft de 
baarmoeder van de koe de nage-
boorte binnen zes tot twaalf uur 
spontaan uit. Is dit proces ver-
stoord, dan kan de koe aan de 

nageboorte blijven staan. De nage-
boorte komt er dan niet af en er blijft 
een open verbinding tussen baar-
moeder en buitenwereld. 

Hierdoor kunnen bacteriën de 
baarmoeder binnendringen en is er 
kans op een acute baarmoederont-
steking. Deze ontsteking ontstaat 
binnen tien dagen na afkalven en 
gaat vaak gepaard met een stin-
kende chocoladebruine uitvloeiing. 
Koeien kunnen er ook ziek van wor-
den. In dat geval is behandeling met 
antibiotica noodzakelijk. 

Als de nageboorte niet spon-
taan komt, wordt ook wel een nage-
boortecapsule gebruikt. Deze bevat 
tetracycline en werkt preventief 
tegen baarmoederontsteking. Er 
zijn ook capsules zonder antibiotica 
te verkrijgen die preventief tegen 
ontstekingen zijn.

Acute baarmoederontsteking 
ontstaat meestal binnen tien dagen 
na het afkalven. De baarmoeder kan 
echter ook enkele weken na afkal-
ven nog niet schoon zijn. 

Wanneer een koe langer dan drie 
weken na het afkalven nog witte uit-
vloeiing heeft, is sprake van witvui-
len of chronische baarmoederont-
steking. Deze koeien laten meestal 
wel tocht zien en worden ook geïn-

semineerd, maar door de ontstoken 
baarmoederwand is de kans groot 
dat ze opbreken. Deze koeien kun-
nen alsnog worden behandeld met 
een antibiotica, waarbij de baar-
moeder wordt opgeschoond. 

Laat een koe geen tocht zien, 
dan kan er sprake zijn van pyome-
tra. Hierbij is de baarmoeder gevuld 
met pus zonder dat er sprake is van 
uitvloeiing. Dit blokkeert de tocht-
cyclus.

verschillende oorzaken
Baarmoederproblemen wor-

den veroorzaakt door verschillende 
factoren. Een zware afkalving, de 
geboorte van een tweeling en stress 
rond het afkalven verhogen de kans 
dat de koe aan de nageboorte blijft 
staan. Daarnaast is goede hygiëne 
rond het afkalven belangrijk om 

bacteriën geen kans te geven om bij 
de baarmoeder te komen.

Ook voeding tijdens de droog-
stand speelt een belangrijke rol. Vet-
te of juist te magere koeien hebben 
te maken met een diepe negatieve 
energiebalans tijdens de transitie-
fase. Dat vermindert de weerstand 
en vergroot de kans op problemen. 

Dit geldt niet alleen voor baar-
moederproblemen, maar voor het 
algehele herstel van de koe. Een 
afgestemd rantsoen met genoeg 
structuur tijdens de droogstand is 

daarom erg belangrijk. Daarnaast 
speelt ook de mineralenvoorziening 
een rol. Een tekort aan vitamine E 
en selenium kan een rol spelen bij 
baarmoederproblemen.

Meer preventief
Dierenarts Jetse Jellesma van 

DAP Van Waard tot Klif in Zuidwest-
Friesland heeft de indruk dat de 
problemen eerder minder dan meer 
voorkomen. ‘Boeren letten meer op 
de hygiëne en de voeding en zijn 
meer preventief bezig. Niet te vet 
in de droogstand, goed letten op 
de mineralenvoorziening en niet te 
zwaar laten afkalven, dan kun je al 
veel voorkomen.’

Dierenarts Jos Giesen van DAP 
Tweestromenland noemt maatre-
gelen op het gebied van voeding en 
hygiëne rond het afkalven. 

Dierenarts Simon Hakkesteegt 
van DAP Schagen heeft net als Jel-
lesma de indruk dat er minder vaak 
problemen met baarmoederontste-
king voorkomen. ‘Er wordt steeds 
meer aandacht besteed aan de 
droogstandperiode en de voeding 
daarin. Door een goede voeding ver-
minder je de kans op melkziekte en 
slepende melkziekte, maar dus ook 
op baarmoederontsteking. De weer-
stand van de koeien is beter.’ 

De oorzaak van de baarmoe-
derproblemen op bedrijven moet 
volgens Hakkesteegt vooral worden 
gezocht in het droogstandsrant-
soen. ‘En BVD speelt ook een rol, 
al wordt die wel steeds kleiner. Bij 
BVD heb je ook te maken met een 
verminderde weerstand. En die 
slaat vooral toe rond het afkalven.’

Vuile baarmoeder remt vruchtbaarheid
Hygiëne en voeding in droogstand grootste aandachtspunten

Iedere melkveehouder 

wil dat zijn koeien na het 

afkalven weer probleemloos 

drachtig worden. Baar- 

moederproblemen hebben 

een negatieve invloed op de 

vruchtbaarheid. Hygiëne en 

voeding zijn cruciaal voor 

een gezonde start.

De nageboorte wordt in de meeste gevallen tussen de zes en twaalf uur spontaan uitgedreven. Foto: Hanneke de Boer

‘Er is steeds meer 
aandacht voor de 
droogstandperiode’

Ida Hylkema

AcHTERGRonD

Bij een acute baarmoederontsteking waarbij de koe 
ziek is, is een antibioticabehandeling noodzakelijk. 
de antibiotica worden via een spier toegediend. Bij 
chronische baarmoederontsteking zijn antibiotica 
niet altijd nodig, stelt dierenarts Jos Giesen van daP 
Tweestromenland. ‘Ik spuit ze dan nog wel eens 
tochtig. een koe moet het zelf doen. door tochtig te 
worden maakt ze de baarmoeder zelf schoon.’
Ook dierenarts Simon Hakkesteegt van daP Schagen 
heeft de voorkeur voor tochtig spuiten bij chronische 
baarmoederontsteking. ‘als een koe tochtig is, ver-
hoogt de doorbloeding van de baarmoeder en wordt 
het schoonmakingsproces gestimuleerd’, legt hij uit. 

Schoonmaken van de baarmoeder kan ook niet altijd 
bij een chronische baarmoederontsteking, omdat 
het in dit geval noodzakelijk is dat de baarmoeder 
openstaat. 
dat is het geval als de koe net is geïnsemineerd. als 
bij de inseminatie het rietje vuil wordt, duidt dit op een 
vuile baarmoeder. doordat de baarmoeder openstaat, 
kan de baarmoeder de dag na de inseminatie worden 
gespoeld met metricure, dat met een pipet in de baar-
moeder wordt gebracht. 
Bij een lichte baarmoederontsteking kan de koe 
daarna nog gewoon drachtig worden. Bij een zwaar-
dere ontsteking wordt die kans kleiner.

Kiezen voor hormonen of antibiotica
Concrete aantallen koeien die jaarlijks aan baar-
moederproblemen worden behandeld zijn er niet. 
In een BGP (bedrijfsgezondheidsplan) staan aan de 
nageboorte blijven staan en acute en chronische 
baarmoederontsteking wel op de checklist. maar er 
is geen landelijke dekking van de BGP’s. 
daarnaast is een baarmoederontsteking lastig te 
monitoren, omdat deze niet altijd als zodanig wordt 
herkend en behandeld. de Gezondheidsdienst voor 
dieren wordt regelmatig gebeld over aandoeningen 
aan de baarmoeder, volgens een woordvoerder, maar 
er is geen toename in het aantal telefoontjes over 
vruchtbaarheidsproblemen. 

Wel bleek dat het Gd in het derde kwartaal van 2015 
meer secties heeft uitgevoerd waarbij een baarmoe-
derontsteking als belangrijkste oorzaak voor ziekte 
en sterfte werd vastgesteld (vijftien keer in het derde 
kwartaal, zes keer in het tweede kwartaal van 2015). 
Het totaal aantal gevallen van baarmoederontsteking 
bij pathologisch onderzoek (inclusief gevallen waarbij 
een dergelijke ontsteking als nevenbevinding werd 
beschouwd) betrof van januari tot en met septem-
ber vorig jaar 44. In dezelfde periode in 2014 waren 
dit 17 gevallen. een oorzaak voor deze toename bij 
dieren aangeboden voor pathologisch onderzoek is 
niet bekend.

Baarmoederontsteking vaker in beeld bij secties GD


