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- Reductie antibiotica gebruik in melkveehouderij

- Gericht inzetten is wenselijk

1H4F Ontwikkeling en Toepassen van Mastitisdiagnostiek

• Behoeften van veehouders bepalen

• Onderzoek naar bestaande testen

• Ontwikkeling van nieuwe testen

• Evaluatie van geselecteerde testen in het lab en het veld

Gericht behandelen bij mastitis
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Huidig gebruik VH Bacteriologisch 

Onderzoek op melk

BO bij KM SKM Droog-

zetten

Vaak 34% 22% 7%

Sporadisch 33% 21% 7%

Nooit 33% 57% 86%

PCR 2% 0% 0%

KM: klinische mastitis

SKM: subklinische mastitis

Griffioen, K., G.E. Hop, M.M.C. Holstege, A.G.J. Velthuis, T.J.G.M. Lam.  2016. 

Dutch dairy farmers’ needs for microbiological mastitis diagnostics . J. Dairy Sci. 99:1–11

% Veehouders vraag beantwoord met “Ja”

Moet een test vertellen…

• Of een antibioticabehandeling nodig is? 57%

• Welk antibioticia het beste is? 64%

• Of een AB behandeling voortgezet moet worden? 39%

Op welke locatie zou de test uitgevoerd moeten worden?:

• Op de dierenartsenpraktijk 53%

• Op het melkveebedrijf 71%

Behoefte mastitis diagnostiek

Griffioen, K., G.E. Hop, M.M.C. Holstege, A.G.J. Velthuis, T.J.G.M. Lam.  2016. 

Dutch dairy farmers’ needs for microbiological mastitis diagnostics . J. Dairy Sci. 99:1–11
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• Huidig gebruik BO is beperkt: time-to-result is 

te lang en weinig toegevoegde waarde

Criteria test:

• Betrouwbaarheid is het belangrijkste 

criterium, gevolgd door time-to-result, 

toepasbaarheid en prijs 

• Wanneer een test aan de veehouders criteria 

voldoet, zal het gebruik van BO verdubbelen

• Melkveehouders prefereren testen op het 

bedrijf

Behoeften van de NL melkveehouder

Griffioen, K., G.E. Hop, M.M.C. Holstege, A.G.J. Velthuis, T.J.G.M. Lam.  2016. 

Dutch dairy farmers’ needs for microbiological mastitis diagnostics . J. Dairy Sci. 99:1–11

1H4F Ontwikkeling en Toepassen van Mastitisdiagnostiek

• Behoeften van veehouders bepalen

• Onderzoek naar bestaande testen

• Ontwikkeling van nieuwe testen

• Evaluatie van geselecteerde testen in het lab en het veld

Gericht behandelen bij mastitis
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Voordelen

• Time-to-result: 16-24h

• Identificatie van groepen bacteriën 

• Petrifilm: lange houdbaarheid

Nadelen

• Verdere identificatie van pathogenen is lastig

• Soms is voorbewerking melk nodig 

• Petrifilm 1:10 verdunning van de melk

• Houdbaarheid van verse platen

• Geen kwaliteitscontrole

Bestaande on-farm kweek methoden

Vijf tests geëvalueerd

• Minnesota Easy Culture System II

• Vetorapid

• Hardy Diagnostic Mastitis Triplate

• Chromagar GP/GN

• Petrifilm:

– Rapid Aerobic Count Plate

– Coliform Count Plate

– Staph Express Count Plate

On farm tests – lab evaluatie
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Wat kan elke test wel of niet

aantonen? 

Name Gram + Staphylococci Streptococci Gram - E. coli Klebsiella Other

Vetorapid x x
(SAU CNS)

x
(esc pos. SDY 

SAG)

x x x
Non coliforme 

Gram - (pseud, 

proteus)

Minnesota x x
(SAU)

x
(SAG)

x

Hardy x x
(SAU)

x
(esc. pos. 

SAG)

x Pseudomonas

Chrome

GP/GN
x x

(SAU)

x
(SUB SAG)

x x x
Proteus, C. 

albicans

pseudomonas

Petrifilm SAU coliformen Aerobic growth

Griffioen, K., Velthuis, A.G.J., Lagerwerf, L.A., Heuvelink, A.E., Lam, T.J.G.M., 2018. 

Agreement between four commercial diagnostic tests and routine bacteriological culture 

of milk to determine the udder infection status of dairy cows. Prev Vet Med 157, 162-173.

• 866 melkmonsters (ingezonden naar GD voor BO individueel)

• Onderzocht in de routine bacteriologie (BO)

• Onderzocht met vijf ‘on-farm’ testen

• Door twee onafhankelijke personen 

• Resultaten: 

– Overeenkomst van het resultaat van de ‘on-farm testen’ met het 

resultaat van routine bacteriologie (BO)

Materiaal & Methoden

Griffioen, K., Velthuis, A.G.J., Lagerwerf, L.A., Heuvelink, A.E., Lam, T.J.G.M., 2018. 

Agreement between four commercial diagnostic tests and routine bacteriological culture 

of milk to determine the udder infection status of dairy cows. Prev Vet Med 157, 162-173.
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Resultaten routine 

bacteriologie (BO)

866 x melkmonsters

Overeenkomst ‘on-farm’ testen & BO

Detectie Gram positieve bacteriën
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Overeenkomst ‘on-farm’ testen & BO

Detectie Gram negatieve bacteriën

Overeenkomst ‘on-farm’ testen & BO

Detectie ‘geen groei’ van bacteriën
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Overeenkomst

• De vier geteste ‘on-farm’ testen geven vergelijkbare resultaten

• Gram-negatieven: substantiële of redelijke overeenkomst

• Gram-positieven: redelijke or geringe overeenkomst 

• Geen groei: redelijke overeenkomst

• Overeenkomst tussen aflezers was bijna perfect

Conclusies – lab evaluatie

Griffioen, K., Velthuis, A.G.J., Lagerwerf, L.A., Heuvelink, A.E., Lam, T.J.G.M., 2018. 

Agreement between four commercial diagnostic tests and routine bacteriological culture 

of milk to determine the udder infection status of dairy cows. Prev Vet Med 157, 162-173.
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• Bepalen van de betrouwbaarheid

– On-farm testen in vergelijking tot BO

– On-farm testen onder veldomstandigheden in 

vergelijking tot on-farm testen onder 

laboratorium omstandigheden

• Bepalen van het effect van on-farm testen op 

antibioticagebruik en genezing

– On-farm testen in vergelijking tot ‘praktijk’

– Praktijk: geen BO maar behandelen (of niet) 

volgens BBP 

‘On farm’ testen – veldstudie: doelen

• 15 melkveehouders

• Bij klinische mastitis (n=163)

• Bij subklinische mastitis (max 1 kwartier) (n=78)

• Twee on-farm testen: 

– Minnesota Easy Culture System II (groep 1)

– Chromagar GP/GN (groep 2)

• Vergeleken met geen ‘on-farm’ test (groep 3)

– Normale situatie

– Volgens bedrijfsbehandelplan

‘On farm’ testen – veldstudie
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Resultaten routine 

bacteriologie (BO)

163 x mastitis

78 x subklinische mastitis

Overeenkomst
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• Overeenkomst = acceptabel (vooral Minnesota)

• On-farm test groep t.o.v. huidige praktijk: 

– lager / geoptimaliseerd AB gebruik

– Lager overall genezing (bacteriologisch + SCC)

– Geen effect op koecelgetal (MPR - langere termijn)

• Vaker testen resulteert in een betere interpretatie

• Veehouders: 24u wachten kan (milde/matige mastitis) 

• Veel veehouders zijn enthousiast en willen doorgaan

• Aantal veehouders vinden het te veel werk

‘On farm’ testen – veldstudie resultaten

‘On-farm’ testen bij uiergezondheidsbeslissingen

• Veel mogelijkheden

• Er is geen ideale test

• Elke test heeft voor- en nadelen

• De geteste ‘on-farm’ testen lijken OK

• Sommige veehouders:

– Willen ‘on-farm’ testen toepassen

– Vinden het te veel werk en moeite

• Beschikbaarheid in NL: moeilijk

Behoefte van veehouders om on-farm testen te gebruiken kan worden 

vervult zodat deze ondersteunen bij een betere behandelbeslissing

Samenvattend

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=KFx370JUfbFhVM&tbnid=E5B0VB9lQE857M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.stackyard.com/news/2007/08/events/10_pfizer_mastitis.html&ei=XpuHUf6cI8bN0QXWqYDwCA&bvm=bv.45960087,d.d2k&psig=AFQjCNF2sIkI2kv4R06jt-3Ga9EfoAUPtw&ust=1367928014656894
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