
www.gddiergezondheid.nl 

 
 

Zoonotische risico’s op het 
melkveebedrijf 

Maarten F. Weber, Mirjam T.W. van der Sluijs 
 

Gezondheidsdienst voor Dieren 



www.gddiergezondheid.nl www.gddiergezondheid.nl www.gddiergezondheid.nl H. van den Kerkhof  et al. 2002, Infectieziekten Bulletin  13. 06 



www.gddiergezondheid.nl www.gddiergezondheid.nl www.gddiergezondheid.nl H. van den Kerkhof  et al. 2002, Infectieziekten Bulletin  13. 06 

Rauwe melk Gastroenteritis 
 Ja Nee 
Ja 29 28 
Nee 2 34 

 

OR = 18    
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Topics presentatie 

• Melk 
 

• Direct contact 
 

• Urine 
 

• Vruchtwater & vrucht
 

• Faeces 
 
 
 

 
 
 

Voorbeeld:  
salmonellose 

Visie 
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Urine: leptospirose 

Goris et al, 2014 Infectieziekten Bulletin 16, 09 

Leptospira interrogans serovar hardjo type hardjoprajitno 
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L. hardjo op melkveebedrijven 

1985: Index case  
1989: 35% melkveebedrijven    
 ELISA + 
 
1994: Vrijwillig certificeringsprogramma melkvee 
2000: Monitoring & bestrijding verplicht   
 (Keten Kwaliteit Melk) 

2004: 98% van melkveebedrijven vrij 
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L. hardjo op melkveebedrijven 

• 2016:  
 

98 procent van de melkveebedrijven heeft de 
L. hardjo vrije status.  
 

http://www.gddiergezondheid.nl/~/media/Files/Monitoringsflyers/Rund/ 
Hoofdpunten%20Monitoring%20Rundergezondheidszorg%202e%20kwartaal%202016.ashx 
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Melk, faeces, vrucht & …. 

Salmonella infecties bij mens 
 
– 27.200 gevallen per jaar, 1.068 ziekenhuis, 25 dood 

 

– 80% voedsel;  
• ei (20%),  
• varken (40%),  
• kip (9%),  
• rund (4%) 
• overig  

M. Uiterwijk et al. 2016, Staat van zoonosen 2015. 
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Mens: 
 
• Melding NVWA (art. 100 GWWD) 

 
 

• YOPI’s geen contact met rund of mest 
 

• Stricte hygiene (bedrijfskleding, handenwassen)  
 

• Melkhygiëne & productieproces optimaliseren, 
pasteurisatie 
 
 

 

Advies besmet bedrijf: 
zelfzuivelaar / publieke functie 
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“De benaming „Boerenkaas” is specifiek verbonden aan het 
product dat traditioneel op de boerderij wordt bereid uit 

rauwe melk, gewonnen van in hoofdzaak eigen melkvee.” 
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• Bedrijfsvoering zo inrichten dat 
 

– beperken kans op insleep 
 

– vergroten kans op doodlopen van infectie 
 
 

 

Principe aanpak salmonella: 
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Rund: 
 
• Isolatie & behandeling zieke runderen 

 

• Scheiding diergroepen, hygiëne 
 

• Verhogen weerstand tegen salmonella 
 

Advies besmet bedrijf: 
 



www.gddiergezondheid.nl www.gddiergezondheid.nl 

• Verhoog weerstand tegen salmonella 
 

– Voeding 
• droogstand / transitieperiode 
• voeding kalveren 
• mineralenvoorziening 

 
– Andere infecties 

• leverbot 
• overig 
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Rund, vervolg: 
• Controle op persistentie infectie  

 

 
• Opsporen en afvoeren van dragers 

Advies besmet bedrijf 
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• 50 bedrijven, > 1 jaar besmet 
 

• interventie: eenmalig opsporen salmonella-dragers + 
advies afvoer 

 

• doel: meten effect interventie, gecorrigeerd voor 
preventieve maatregelen in bedrijfsvoering 

 

Interventiestudie 
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• Kans op salmonella-onverdachtstatus binnen een jaar: 
 

   Succespercentage 
• - opsporen en afvoeren van dragers:  30% 
• - maatregelen tegen in- en versleep:  57% 
• - gecombineerde aanpak:   >95% 

Interventiestudie 
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Visie 

 
 
 

Gezonde melk komt van gezonde koeien 
 

 
 

 
 
 




