


Praktijkcasus Dier-N-artsen

ODZ: Schoon en Droog?

• Melkveebedrijf,Sprang-Capelle

• Gezinsbedrijf met 85 melkkoeien

• Type: precies, zorgvuldig en kostenbewust



Bedrijf Pruissers

• Gem. jaarproductie 10.000kg melk

• Celgetal 209, verhoogd 17%, 11% nieuw

• Droogstand: 6% nieuwe infecties

64% genezing

• Selectief droogzetten

• 100% teatsealers
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Vrijdagavond 13 September

• Avondvisite: droge koe plat in de wei

• Doodziek, ondertemperatuur, diepliggende 

ogen, bruine stinkende rommel in 2 

kwartieren

• Melkmonster genomen voor BO

• Ondanks therapie volgende dag dood



• Koe 2dgn ervoor drooggezet met 

teatsealer

• Zorgvuldige droogzetroutine, schone wei

• 6wkn ervoor ook droge koe doodziek en 

overleden (uier niet goed beoordeeld)

• BO Praktijklab: Bacillus. 

• Bevestiging GD: Bacillus Cereus

Conclusie: wat een pech!



Donderdagochtend 3 Oktober

• Weer een droge koe doodziek!

• Dag ervoor drooggezet met mono teatseal

• Ondertemperatuur, diepliggende ogen, 3 

kwartieren bruin waterig vocht

• Geen herstel na therapie: euth.

Conclusie: nooit meer Seal!







Nooit meer Seal!

• Alleen dieren met mono-Seal-therapie

• Droogzet-routine al jaren hetzelfde

• Nooit eerder problemen gehad

• Dus: besmette injectoren!?

• Bureau Bijwerkingen / contact fabrikant

• BO ingestuurd gebruikte injectoren



Bacillus Cereus

• Vervelende kiem, wordt zelden gevonden

• Nauwelijks behandelbaar (gn ABG)

• Normale bodembewoner

• In relatie gebracht met routine rondom 

inbrengen injectoren (besmette doekjes, 

vuile injectoren, vieze uiers, handen), 

diepstrooiselboxen



Vervolg

• BO-uitslag injectoren negatief

• Doorspreken droogzetroutine

• Advies gebruik handschoen en hibisol

• Bedrijfsbezoek Droogzetroutine expert



Bedrijfsbezoek Droogzetroutine

• Eerste indruk: keurig bedrijf

• Tanklokaal en melkstal brandschoon

• Opslag medicijnen schoon en droog



Schoon en Droog?



Schoon en Droog?



Schoon en Droog?

• Uiers worden schoongemaakt met katoen

• Sinds een jaar gewassen op 65 graden

• Doeken worden maar half gedroogd

• Maakt uier veel beter schoon maar…….



Schoon en Droog!



Schoon en droog



Overige aandachtspunten

• Tijdstip droogzetten

• Handhygiene 

• Injectoren op de melkputrand

• Dichtknijpen tepelkanaal



Vervolg

• Twee klinische gevallen knappen op

• BO celgetalkoeien na afkalven 

• Uierdoeken nu in de kookwas en droog

• Alle overige adviezen zijn terzijde gelegd

• Geen problemen meer bij droge koeien



Discussiepunten

• We doen het al jaren zo….

• Communicatief proces

• Vreemde ogen….

• Dit kan toch een ander ook overkomen?

• Wel of niet behandelbaar?




