
Uiergezondheidspanel: Alles anders op Vlaamse en biologische melkveebedrijven? 

Op de najaar bijeenkomst van het Uiergezondheidspanel was gastspreker Pieter Passchyn, van 

Milk@vice, uit België aanwezig. Passchyn vertelde over de uiergezondheid in Vlaanderen en gaf een 

beeld hoe de melkveehouderij er daar uit ziet. De meerderheid van de bedrijven past weidegang toe. 

De grootste zuivelaar in België geeft overigens geen weidegang premie. Het gemiddelde tankmelk 

celgetal ligt rond 200.000 cellen/ ml en de melkproductie steeg er met 6% ten opzichte van 2014. Een 

derde van de veehouders laat regelmatig bacteriologisch onderzoek van melkmonsters uitvoeren. 

Veehouders kunnen bij het insturen aangeven of het om monsters van klinische mastitis gevallen of 

om hoog celgetal koeien gaat. Interessant was ook het gegeven dat 50% van de bedrijven de melk 

kwaliteit premies elke maand ontvangt, de overige bedrijven dus niet. Hoe komt dat? De 

belangrijkste reden voor het niet behalen van de kwaliteitspremie is het coligetal. Het panel 

discussieerde over de normen voor de uitbetaling van de kwaliteit systemen en over de 

succesfactoren  van bedrijven met een goede uiergezondheid.  

Dierenarts Dick Soede van DAP It Griene Hert in Wommels besprak een praktijk casus over een 

biologisch bedrijf met Streptococcus uberis problemen. Biologische bedrijven hebben overigens geen 

derogatie, de mest moet afgevoerd worden naar biologische bedrijven. Het bedrijf past weidegang 

toe, elke dag een nieuw stuk. Er is voldoende gras voor droge stof opname, al is het stuk wel vol met 

koeien. Dit was voor het panel aanleiding om te praten over weide hygiëne. Voor wat betreft de 

uiergezondheid op het bedrijf; er is een aparte groep voor Staphylococcus aureus, Streptococcus 

uberis en Staphylococcus  niet-aureus besmette koeien. Genezing wordt bepaald op basis van 

celgetal. Als het celgetal de eerst volgende MPR niet goed is, volgt bacteriologisch onderzoek. De 

behandeling van (sub)klinische S. uberis valt soms tegen. Heeft  dit soms met een verminderde 

gevoeligheid van steptococcen te maken, zijn er wellicht andere stammen die via de melk 

verspreiden, in plaats vanuit de omgeving?  

Meer informatie over het expert panel en binnenkort ook over deze bijeenkomst zijn op de website 

op www.ubrocare.nl  terug te vinden onder de map Uiergezondheidspanel. Het 

Uiergezondheidspanel wordt gefaciliteerd door Boehringer-Ingelheim. 

http://www.ubrocare.nl/

