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De Universitaire Landbouwhuis-
dieren Praktijk (ULP) in Harmelen 
besteedde al aandacht aan vermin-
dering van het antibioticagebruik 
door melkveehouders voordat het 
wettelijk verplicht werd. Dierenarts 
Tine van Werven van de ULP vertelt. 

INTERvIEw

wat merkt u in de praktijk van de daling?
‘Als praktijk zijn we heel tevreden 
over onze melkveehouders. We heb-
ben op de 350 bedrijven nog maar een 
paar uitschieters. De Nederlandse 
melkveehouderij heeft de verminde-
ring van het antibioticagebruik prima 
opgepikt. De praktijk en de cijfers 
wijzen uit dat het kan en dat geeft 
vertrouwen.’

waar is het meest mee ‘gescoord’?
‘In de beginperiode is er veel winst 
geboekt op onnodig of overmatig 
gebruik. De laatste twee jaren is er 
met preventief droogzetten veel winst 
geboekt en ook zie je dat er minder 
mastitisinjectoren worden gebruikt. 
Dat laatste wil overigens niet zeggen 
dat er minder uierontsteking is. Het 
kan ook zijn dat de problemen anders 
worden behandeld of zelfs helemaal 
niet worden behandeld.
‘Het gebruik van alternatieve mid-
delen is groter dan we denken. Als 
dierenartsen zouden we graag meer 
zicht op de werkzaamheid van deze 
middelen willen hebben.’

waar valt nog winst te halen?
‘Ik vind dat we tekortschieten in het 
goed evalueren van de therapie. Een 

goede dierziekteadministratie kan 
hierbij helpen en maakt evaluatie 
gemakkelijker.
‘Winst is ook te boeken met de aan-
pak van BVD, omdat je daarmee de 
algehele weerstand van je veestapel 
verbetert.
‘En nog meer focussen op een opti-
male droogstand en de transitieperi-
ode. Als je de eerste honderd dagen 

van de productie achter de rug hebt, 
is het grootste gevaar geweken.’

Kan de gemiddelde dierdagdosering nog 
lager?
‘Nog lager mag geen doel op zich 
zijn. De focus moet liggen op de ver-
betering van de diergezondheid op 
een bedrijf. De dierdagdosering volgt 
dan vanzelf. Melkveehouders moeten 

niet doorslaan in het verminderen 
van antibiotica en zich niet laten stu-
ren door cijfers en getallen. Als een 
behandeling nodig is, mag je een dier 
die zorg niet onthouden. De dierdag-
dosering mag niet leidend zijn, het 
gaat om de gezondheid van het dier.’

Hebt u nog tips voor melkveehouders?
‘Als melkveehouder moet je goed 
naar je totale bedrijfsgezondheidsre-
sultaten kijken en daarop sturen. Het 
rantsoen, de conditie, de huisvesting, 
alles heeft effect op het functioneren 
van de koe.
‘De sector mag niet verslappen wat 
betreft het gebruik van antibiotica, 
maar extra druk is ook niet nodig. Het 
moet geen doel op zich worden, want 
dan gaat het ten koste van dierenwel-
zijn en duurzaamheid.’

‘Lage dierdagdosering mag niet ten koste gaan van dier’

de focus moet liggen op 
de verbetering van de 
diergezondheid op een 
bedrijf. de dierdagdosering 
volgt dan vanzelf.

Tine van Werven, dierenarts

Vermindering van het antibioticagebruik in de veehouderij blijft 
nodig. Dat stelde de Gezondheidsraad onlangs in een advies 
aan minister Edith Schippers (VWS) en staatssecretaris Martijn 
van Dam (EZ). Na een jarenlange daling van het antibioticage-
bruik is de afname in 2014 afgevlakt. De Gezondheidsraad is 
positief over de beoordeling van het gebruik, maar vindt dat 
de grenswaarden nog meer kunnen worden bijgesteld. Ook 
adviseert de raad om ook het antibioticagebruik van de niet-
gemonitorde sectoren – waaronder geiten en paarden – en 
gezelschapsdieren onder de loep te nemen.

Gezondheidsraad pleit voor aanscherping

D
at is nog steeds boven het landelijk 
gemiddelde van 2,3, maar het cijfer 
is wat vertekend, omdat het bedrijf 
alleen melkkoeien heeft. Het jongvee 
en de droge koeien zijn gehuisvest 

op een ander bedrijf. Gijs en Wilma Blok 
hebben samen met een broer een melkvee-
bedrijf. Op het bedrijf in Zegveld melken ze 
60 tot 65 koeien. De dieren worden op dit 
bedrijf ook nog drooggezet en gaan dan naar 

de andere locatie, waar ze afkalven en waar het jongvee 
is gehuisvest. Het rollend jaargemiddelde is 8.510 kilo 
melk met 4,36 procent vet en 3,45 procent eiwit. Het cel-
getal schommelt rond de 120.000.

In het verleden had Blok relatief veel koeien met 
mastitis en koeien die met de nageboorte bleven staan. 
Ook zette hij alle koeien standaard met antibiotica 
droog. Dat leverde een hoge dierdagdosering op. Nu 
zet hij de koeien volgens de richtlijnen selectief droog. 
Oude koeien met een celgetal onder de 50.000 en vaar-
zen met een celgetal onder de 150.000 behandelt hij 
alleen met OrbeSeal. Als het celgetal hoger is, zet hij 
de koeien met een antibioticum droog. Blok past bij 
een derde van zijn koeien alleen OrbeSeal toe. ‘Als je 
OrbeSeal gebruikt, moet je knijpen in de melkgift. Ik zet 
de te behandelen koeien in een box die dik met kalk is 
bestrooid voor een goede hygiëne.’

Behalve de droogzetters drukten ook de mastitis-
behandelingen en nageboortecapsules behoorlijk op 
de dierdagdosering. ‘We hebben best wel veel last van 
mastitis gehad’, zegt Blok. ‘Je zoekt de verbetering 

dan in verschillende aspecten, zoals aanpassing van 
de melktechniek. Ik streef naar een zo kort mogelijke 
machinetijd, waardoor blindmelken is te voorkomen. 
De automatische afname in de 2 x 5 visgraatstal gebruik 
ik niet zo vaak. Als ik ervan overtuigd ben dat een koe 
uit is, trek ik de melkstellen er eerder onder vandaan.’

Ook voeding is een aandachtspunt, mede met het 
oog op nageboorteproblemen. ‘Dat is ook een kwestie 
van mineralen. Verder willen we de kuilgraskwaliteit 
verbeteren. Ik overweeg daarom om in ronde balen in te 
kuilen, zodat de kans op schimmel en broei kleiner is. 
En ik zou graag nog wat snijmais bijvoeren. Dat beviel 
me deze zomer prima, maar het is wel meer werk.’

Gemiddelde leefTijd
Een andere mogelijkheid om het antibioticagebruik 

te beperken, is het eerder afvoeren van koeien. Koeien 
nog maar één keer voor mastitis behandelen bijvoor-
beeld in plaats van soms wel vier keer. Deze maatregel 
strookt echter niet met de duurzaamheidsgedachte van 
de melkveehouder. Met een gemiddelde leeftijd van 
5,01 jaar heeft het bedrijf relatief oude koeien.

‘De consument wil graag koeien met een langere 
levensduur, maar aan de andere kant ook dat er min-
der antibioticum wordt gebruikt. Dit vind ik zelf ook 
belangrijk, maar het ene botst wel met het andere. Het 
betekent dat je probleemkoeien sneller afvoert.’ Niets-
doen is geen optie. ‘Als je koeien ziek zijn en koorts heb-
ben, wil je ze gewoon goed behandelen.’

Blok hoopt dat met beter graslandbeheer en opti-
malisatie van de ruwvoerproductie het antibiotica-
gebruik nog wat kan dalen. Verder is het vooral een 
kwestie van alert zijn en veel tussen de koeien lopen, 
stelt hij. Zijn streven? ‘Het zou mooi zijn dat ik met de 
dierdagdosering iets onder de 3 kan komen.’

‘Zieke koeien moet je behandelen’
Relatief oude veestapel maakt lage dierdagdosering lastig

Melkveehouder Gijs Blok wist in twee jaar tijd de 

dierdagdosering van zijn melkveebedrijf in Zegveld 

terug te brengen van 9,41 in 2013 naar 3,44 nu. Het 

streven is om onder de 3 te komen.
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Gijs Blok heeft alleen melkvee op zijn bedrijf. Het jongvee en de droge koeien staan op een andere locatie.

Het antibioticagebruik in de Nederlandse veehouderij is ten 

opzichte van 2009 met bijna 60 procent gedaald. De daling 

is vooral toe te schrijven aan de melkveesector, bleek vorig 

jaar uit het rapport van de Autoriteit Diergeneesmiddelen 

Sda. Melkveehouders zochten en zoeken nog steeds naar 

mogelijkheden om het gebruik van antibiotica te beperken. 

Maar niet tegen elke prijs. De daling mag niet ten koste 

gaan van het dierenwelzijn, vinden zowel veehouders als 

dierenartsen.
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