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Mastitis is de meest voorkomende infectieziekte op 

melkveebedrijven en lastig aan te pakken, omdat er 

meerdere ziekteverwekkers zijn. De afgelopen jaren 

zijn er bij de aanpak van uieronsteking goede resulta-

ten geboekt, constateert de Gezondheidsdienst voor 

Dieren. Selectief droogzetten deed het antibioticage-

bruik flink dalen, terwijl ook het aantal besmettingen 

een dalende lijn laat zien. De schijf van vijf voor uier-

gezondheid blijft actueel.
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E
ric en Eefje Meihuizen-Kuyt 
hebben een melkveebedrijf 
met gemiddeld 70 melkkoeien 
en 45 stuks jongvee. Ze pach-
ten 43 hectare land op het 

landgoed Leuvenum bij Ermelo en 
nog 6 hectare op afstand. 6 hectare 
is snijmais en de rest is grasland. 
De kavels zijn klein en van elkaar 

gescheiden door bossages en houtsingels.  
Het gezin Meihuizen nam het bedrijf in 2011 over 

van de ouders van Eefje. De koeien liepen in een voer-
ligboxstal uit 1976 met een 2x4 melkstal die versle-
ten was en te klein voor hun groeiambities. Daarom 
breidden ze de stal uit en bouwden een nieuwe melk-
stal. De koeien liggen nog wel in de voerligboxstal, 
maar krijgen de graskuil en snijmais nu aan het voer-
hek in het nieuwe gedeelte. De blokken kuil worden 
eens per week voor het voerhek gezet en met een aan-
schuifhek aangeschoven. Hierdoor is er onbeperkt 
ruwvoer beschikbaar.

De Meihuizens namen een bedrijf over waar al 
meer dan dertig jaar eerste klas melk werd geprodu-
ceerd. Toen ze bij de bouw in een doorloopmelkstal 
moesten melken, was dat best wel even spannend. 
‘Maar het celgetal is nog nooit zo laag geweest.’ De 
nieuwe melkstal is een hele verademing en scheelt 
hen veel tijd. 

Ze melken altijd samen en volgen altijd hetzelfde 
protocol. ‘We zijn goed op elkaar ingespeeld en dat is 
een belangrijk een deel van het verhaal’, zegt Eefje. 
‘Als je alleen bent, heb je het veel drukker. Nu heb ik 
tijd genoeg om de koeien goed in de gaten te houden.’

Hygiëne tijdens het melken is ook een belangrijk 

aandachtspunt. ‘We melken altijd met handschoe-
nen en dippen voor met schuimdip. Daarna maken 
we de uiers schoon met een droge doek en stralen we 
voor. Na afloop dippen we met een barrièredip om het 
slotgat goed af te sluiten. Dat is belangrijk, omdat we 
de koeien na het melken niet kunnen vastzetten en 
ze meteen weer in de boxen kunnen gaan liggen.’ Na 
iedere ronde worden de melkstellen en de vloer afge-
spoten. Na het melken volgt een schoonmaakbeurt 
met de hogedrukspuit. 

Via de melkcontrole kunnen ze verdachte koeien 
in de gaten houden. In de melkstal zelf krijgen ze een 
seintje van de computer als de geleidbaarheid van de 
melk afwijkend is. ‘Bij een verhoogde koe spoelen we 
het apparaat na het melken eerst helemaal door voor-
dat de volgende koe eraan komt. En bij twijfel testen 
we de melk.’ 

Een koe met problemen wordt niet met antibiotica 
behandeld, maar intensief uitgemolken en de uier 
gemasseerd en met mint ingesmeerd. ‘Als je er snel 
bij bent, werkt dat’, zegt Eefje. Ze hebben vrijwel geen 
problemen met mastitis.

Ze gebruiken wel antibiotica bij het droogzetten 
van ongeveer de helft van de koeien, maar zitten met 
een dierdagdosering van 1,57 onder het landelijke 
gemiddeld. ‘We volgen het advies van de dierenarts 
en gebruiken een droogzetter als het celgetal bij koei-
en hoger dan 50 en bij vaarzen hoger dan 150 is. Bij 
alle koeien gebruiken we een teatsealer.’ 

Ook hierbij is het handig dat je samen bent, stel-
len de ondernemers. ‘Je kunt dan veel hygiënischer 
werken. We lijken dan net een operatieteam’, lacht 
Eric. Schoon en netjes werken, dat is in hun ogen een 
belangrijke voorwaarde voor een goede uiergezond-
heid. 

Ermelo

Eric en Eefje Meihuizen melken altijd samen.

Netjes werken leidt tot laag celgetal
Maatschap Kuyt Meihuizen heeft gemiddeld tankcelgetal van 45.000

Mastitis komt vrijwel niet voor bij de maatschap 

Kuyt Meihuizen uit Ermelo. Vorig jaar realiseer-

den ze een tankcelgetal van 45.000 en werden 

ze genomineerd voor de Uiergezondheidsaward.

REPORTAGE

Het rollend jaargemiddelde van de maatschap Kuyt Meihui-
zen is 8.451 kilo melk met 4,31 procent vet en 3,54 procent 
eiwit. De productie was vorig jaar wat minder dan anders, 
mede vanwege een slechtere kwaliteit ruwvoer. 
De maatschap was bijna de hele eerste snee kwijt door 
hertenschade, die in de regio behoorlijk uit de hand 
loopt. Zodoende kon begin juni pas voor het eerst worden 
gemaaid. Ook de schade door dassen en zwijnen neemt 
toe. ‘Als er een kudde van tientallen herten op je land loopt 
te grazen, ben je de eeste snee zo kwijt’, stelt Meihuizen. 

Herten eten eerste snee op

UGA is een brede aanpak van de 
uiergezondheid door de Gezond-
heidsdienst voor Dieren (GD) en 
wordt mogelijk gemaakt door een 
team van specialisten. Een van de 
leden is rundveedierenarts Chris-
tian Scherpenzeel.

InTERVIEw

Hoe staat het met de uiergezondheid 
op melkveebedrijven?
‘We zien een positieve trend: het 
tankcelgetal gaat naar beneden, 
evenals de percentages nieuwe 
infecties en verhoogde infecties. 
En dat terwijl er alleen nog selec-
tief mag worden drooggezet en het 
antibioticagebruik met 60 procent 
is gedaald. De veehouders en hun 

dierenartsen verdienen een groot 
compliment.’

Kan het antibioticagebruik nog verder 
naar beneden voor uiergezondheid?
‘Preventief gebruik van antibiotica 
mag niet meer, en wat betreft het 
curatieve gebruik is in mijn ogen de 
ondergrens wel bereikt. Elk dier dat 
een bacteriële infectie heeft, moet 
je kunnen blijven behandelen met 
antibioticum. Bij droogzetten gel-
den goed werkbare richtlijnen.’

wat kan een melkveehouder zelf doen? 
‘De schijf van vijf voor uiergezond-
heid blijft actueel. Dat zijn een lage 
infectiedruk, een hoge weerbaar-
heid van de koeien, een optimale 
melkmachine en -techniek, een 
gerichte behandeling van de infec-

tie en een goede opvolging en con-
trole. 
‘Daarnaast is het belangrijk dat je 
weet om welke mastitisverwekker 
het gaat, zodat je deze gericht kunt 
aanpakken. En werken met proto-
collen is belangrijk. Dat geldt ove-
rigens niet alleen voor het melken. 
Een modern melkveebedrijf kan niet 
zonder protocollen.’

Is vaccineren een goede optie?
‘Er is in Nederland vooralsnog één 
geregistreerd vaccin beschikbaar. 
Daar worden goede resultaten mee 
behaald. Het is cruciaal om met 
betrouwbare diagnostiek vast te 
stellen welke mastitisverwekkers de 
problemen veroorzaken, omdat het 
vaccin specifiek tegen een aantal 
verwekkers is gericht. 

‘Op bedrijven waar problemen zijn 
met deze kiemen kun je met vac-
cinatie versmering voorkomen en 
wordt de ernst van de klinische 
mastitis onderdrukt.’

Verschuiven de aandachtspunten met 
de seizoenen?
‘De warmere maanden noemen wij 
de celgetalmaanden. Bij een stijging 
van de temperatuur neemt ook de 
infectiedruk toe. Vooral klebsiella 
steekt met vochtiger weer en een 
hogere temperatuur de kop op. Vee-
houders moeten dan extra alert zijn 
op het ligbed en strooisel van de 
koeien. 
‘Weidegang kan de infectiedruk ver-
lagen. Maar eerste vereiste is dat de 
weerbaarheid van de koe zelf goed 
is.’

‘Een modern melkveebedrijf kan niet zonder protocollen’

We zien een positieve trend 
in de uiergezondheid. 
de veehouders en hun 
dierenartsen verdienen een 
groot compliment.

Christian Scherpenzeel, rundveedierenarts


