
  

In het voorjaar van 2010 namen bijna 300 Vlaamse melkveehouders deel aan onze 

‘Grote Mastitis Enquête’. Enkele van de frappantste bevindingen willen we u zeker niet 

onthouden. 

M-team, altijd paraat als het om uw melk gaat! 
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ZOMERNUMMER JULI – AUGUSTUS 2013 
WERK AAN DE WINKEL! 

ENKELE INTERESSANTE VASTSTELLINGEN OVER DE UIERGEZONDHEID IN VLAANDEREN: 

 Op ongeveer de helft van de bedrijven maakt meer dan een derde van de koeien jaarlijks 

minstens 1 geval van klinische mastitis door (zie ook M-news van november 2010) - de kost per 

geval van klinische mastitis varieert van 165 tot 235 €;  

 Slechts 1 op 10 deelnemende bedrijven heeft een tankmelkcelgetal lager dan 150.000 

cellen/ml en ongeveer een derde van de bedrijven heeft een tankmelkcelgetal hoger dan 

250.000 cellen/ml – streven naar een verlaagd tankmelkcelgetal heeft nochtans talrijke 

voordelen voor de melkveehouder, de melkverwerkende industrie én de maatschappij (zie M-news 

van december 2012, februari en april 2013); 

 Op de helft van de bedrijven met een tankmelkcelgetal tussen 150.000 en 250.000 

cellen/ml maakt meer dan een derde van de koeien jaarlijks minstens één geval van 

klinische mastitis door – bedrijven met een hoger tankmelkcelgetal hebben dus vaak ook 

problemen met klinische mastitis; 

 Slechts 1 op 20 deelnemende bedrijven heeft een tankmelkcelgetal lager dan 150.000 

cellen/ml terwijl ook minder dan 24% van de koeien (= streefwaarde) klinische mastitis 

doormaken per jaar – dit betekent dat slechts een minderheid van de Vlaamse 

melkveebedrijven als écht “uiergezond” kan worden beschouwd. 
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ZOMERNUMMER JULI –AUGUSTUS 2013 
ZOMERLECTUUR 

 

De zomer is volop bezig, tijd voor wat vakantie, rust en reflectie. Tijd ook om eens iets te lezen. 
Onderstaande artikelen bieden interessante informatie en inspiratie: 
 
 

Nieuwe versie Handboek Melkveehouderij online – In dit digitale handboek is belangrijke 
basisinfo voor een optimale bedrijfsvoering bij elkaar gebracht voor melkveehouders en hun 
adviseurs. Het boek is gebaseerd op de actuele kennis en recente onderzoeksresultaten van onder 
meer Wageningen UR Livestock Research - Lees hier verder (bron: 
www.handboekmelkveehouderij.nl)  
 

 
 

 

Het M-team jaarverslag 2012 is online beschikbaar - Lees hier verder (bron: www.m-team.UGent.be) 
 

 
 

Celgetalbepaling op smartphone – Een iPhone en een monster melk; meer is er niet nodig om het 
individuele celgetal van een koe te bepalen met de Dairy Quality Scope - Lees hier verder (bron: 
www.mechaman.nl/veehouderij-techniek)  
 

 
 

In 2012 gaf het M-team samen met Rekad Uitgeverij drie edities van het Engelstalige M²-magazine 

uit. In elke editie worden onder andere enkele samenvattingen van verschillende internationale 
studies rond uiergezondheid en melkkwaliteit gepubliceerd - Lees hier verder (in het Engels) 
(bron: www.M2-magazine.org)  
 

 
 

Melk bevat een schat aan informatie! Om de gezondheid van dieren en de kwaliteit van melk te 
monitoren is er tegenwoordig veel sensortechnologie beschikbaar die de veehouder kan 
ondersteunen in zijn dagelijks management - Lees hier verder (bron: www.melkveebedrijf.nl).  
 

 
 

Veepeiler Rund volgt de sanitaire situatie in de rundveehouderij actief op door diagnostische 
ondersteuning te bieden bij specifieke bedrijfsproblemen en door de ‘vinger aan de pols te 
houden’ via het verzamelen van epidemiologisch gegevens op basis van in de tijd beperkte en 
praktische gerichte veldproeven - Klik hier en leer meer over de diverse lopende en afgeronde 
projecten binnen Veepeiler Rund (bron: www.dgz.be)  
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M-team, altijd paraat als het om uw melk gaat! 

PRETTIGE ZOMER!  
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