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Antibioticumgebruik in veehouderij
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Studieopzet

• antibioticumgebruik

• droogstandsevaluatie

• evaluatie droogzettherapie

• bestaande data 2013-2015

• voor-na analyse

• bedrijfs- en koeniveau
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landelijk
3.493 bedrijven

Studieopzet

praktijk
280 bedrijven

20 bedrijven
2.638 koeien

4.404 droogstanden

Antibioticumgebruik

• verkoop intra-mammaire antibiotica
(±330 bedrijven)

jaar droogzetter mastitis tube teat sealer

2013 52.000 36.000 15.000

2014 35.000 29.000 21.000

2015 32.000 29.000 26.000

-38% -19% +73%
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Antibioticumgebruik

• dierdagdosering (20 bedrijven)

jaar totaal
droog-
zetter

mastitis 
tube

gem. 
#koeien/bedrijf

2013 3,4 1,7 0,7 119

2014 2,4 0,9 0,6 121

2015 2,4 1,1 0,5 123

-28% -33% -25%

Antibioticumgebruik

2013
2014
2015
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Droogstandsevaluatie

VAARS

nieuwe IMI genezen IMI

celgetal laatste MPR <150.000 cellen/ml ≥150.000 cellen/ml

celgetal eerste MPR ≥150.000 cellen/ml <150.000 cellen/ml

KOE

nieuwe IMI genezen IMI

celgetal laatste MPR <250.000 cellen/ml ≥250.000 cellen/ml

celgetal eerste MPR ≥250.000 cellen/ml <250.000 cellen/ml

Droogstandsevaluatie

3.493 bedrijven

jaar
% nieuwe

IMI
% genezen

IMI

2013 16 74

2014 18 74

2015 17 75

grenswaarden celgetal
(cellen/ml)
• vaars ≥ 150.000
• koe ≥ 250.000

landelijk

jaar
% nieuwe

IMI
% genezen

IMI

2013 16 74

2014 18 74

2015 17 76

280 bedrijven

jaar
% nieuwe

IMI
% genezen

IMI

2013 12 83

2014 16 79

2015 14 80

20 bedrijven

praktijk
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Evaluatie droogzettherapie

droog-
zetten

kalving

• niets
• teat sealer
• droogzetter
• droogzetter + teat sealer

Evaluatie droogzettherapie

• 4.404 droogstandsperiodes van 2.638 
cows

• mixed-effects logistische regressie

• odds ratio
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Odds ratio

• Kans

– waarschijnlijkheid dat iets al dan niet 
gebeurt

• Odds

– verhouding tussen die kansen

• Odds ratio

– factor waarmee kansverhoudingen
verschillen

https://www.nrc.nl/nieuws/2012/03/30/statistiek-in-de-krant-kansen-zijn-iets-anders-dan-kansverhoudingen-a1480848

Odds ratio - voorbeeld

• Nederlandse mannen
– 20% kans haaruitval
– 80% kans geen haaruitval
– odds haaruitval = 20/80 = 0,25

• Belgische mannen
– 50% kans haaruitval
– 50% kans geen haaruitval
– odds haaruitval = 50/50 = 1,00

• De kans voor de Belgen op haaruitval is dan 
2,5 keer zo hoog als voor de Nederlanders 
(50÷20),
hun odds zijn maar liefst 4 keer zo hoog 
(1÷0,25); die 4 heet dan de odds ratio.

https://www.nrc.nl/nieuws/2012/03/30/statistiek-in-de-krant-kansen-zijn-iets-anders-dan-kansverhoudingen-a1480848



24-12-2018

9

Evaluatie droogzettherapie

+ stabiele 
droogstandsevaluatie
= juiste koeien 
geselecteerd om 
zonder antibiotica 
droog te zetten

Discussie

• Koeien slechte uiergezondheid worden 
afgevoerd

– gemiddelde afvoer van koeien die 
tenminste 1 keer gekalfd hebben (20 bedrijven)

• 2013: 25%

• 2014: 26%

• 2015: 25%

– prioriteit reden van afvoer veranderd?
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Wat maakt het uit?

• Number needed to treat (NNT)

• Nieuwe IMI voorkomen

– NNT = 10

– 10 koeien met een laag celgetal bij de 
laatste MPR preventief droogzetten met 
antibiotica (± teat sealer) om 1 nieuwe 
infectie tijdens de droogstand te 
voorkomen

Wat maakt het uit?

• Number needed to treat (NNT)

• Bestaande IMI genezen

– NNT = 6

– 6 koeien met een hoog celgetal bij de 
laatste MPR droogzetten met antibiotica 
(± teat sealer) om 1 extra infectie te 
genezen tijdens de droogstand
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Conclusie

• richtlijn droogzetten verminderde 
gebruik antibiotica bij droogzetten

– dierdagdosering droogzetters: -33%

• zonder significant effect op 
uiergezondheid

– stabiele droogstandsevaluatie

– dierdagdosering mastitis tubes: -25%

– stabiele afvoerpercentages

Conclusie
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