
M ycobacterium avium subspecies paratubercu-
losis (MAP). Dat is de naam van een bacterie 

die bij koeien de ziekte para-tbc, gekenmerkt door 
een ernstige diarree, veroorzaakt. Omdat er geen 
behandeling tegen deze ziekte bestaat, is het voor-
komen van een infectie erg belangrijk voor het be-
perken van de economische schade voor de veehou-
der en voor het welzijn van de koeien.
Naast de directe financiële gevolgen voor de vee-
houderij is ook de mogelijke rol van MAP bij het 
ontstaan van de ziekte van Crohn bij de mens een 
belangrijke reden om de ziekte op melkveebedrij-
ven te bestrijden. Tot nu toe worden besmette mest 
en melk als de belangrijkste bewezen infectiebron-
nen beschouwd voor het pasgeboren en jonge kalf. 
In dit promotieonderzoek is nagegaan of er daar-
naast in de bestrijding van para-tbc nog met andere 
overdrachtsmechanismen rekening gehouden moet 
worden. 

Mest als besmettingsbron 
Een klein deel van de kalveren kan al in de baar-
moeder besmet raken als de koe in het laatste deel 
van de dracht verschijnselen van paratuberculose 
vertoont. Dieren jonger dan zes maanden zijn het 
meest gevoelig voor infectie met MAP. Mest van vol-
wassen dieren is de belangrijkste bron van besmet-
ting. Soms scheiden jonge kalveren de bacterie via 
de mest uit. De kans op overdracht naar andere kal-
veren is dan klein. Naarmate de dieren ouder wor-
den, zijn er al snel nog veel meer bacteriën nodig 
om een infectie te veroorzaken. 
Na infectie laat het kalf een aantal jaren geen aan-
wijzingen of symptomen van een besmetting zien. 
Meestal duurt het drie tot vier jaar voordat de infec-
tie aan te tonen is in mest, bloed of melk. Pas na vijf 
tot zes jaar zullen enkele besmette dieren last krij-
gen van ziekteverschijnselen zoals waterdunne di-
arree en vermagering. 

Gescheiden leeftijdsgroepen
Dieren die de bacterie met de mest uitscheiden, be-
smetten daarmee hun omgeving. Deze geïnfecteer-

de dieren hebben ook een hogere kans 
om bacteriën via de melk en de biest uit 
te scheiden. Daardoor kunnen kalveren 
in aanraking komen met de bacterie, 
niet alleen vanuit de melk maar ook van-
uit de omgeving als zij niet snel na de 
geboorte van de melkkoeien gescheiden 
worden. De kans op besmetting voor kal-
veren neemt dus toe naarmate zij later 
van hun moeder gescheiden worden en 
hangt ook af van de mate van hygiëne op 
het bedrijf.
Maatregelen om de ziekte op melkveebe-
drijven terug te dringen zijn er dus voor-
al op gericht om jonge kalveren van vol-
wassen koeien en hun mest te scheiden. 
Daarnaast worden laboratoriumtesten 
gebruikt om geïnfecteerde dieren te 
identificeren en uit het koppel te verwij-
deren. 
Bij langdurig toepassen van deze maat-
regelen is gebleken dat het aantal para-
tbc-besmette dieren in een koppel wel 
teruggedrongen kan worden, maar dat 
het onmogelijk is om een bedrijf op deze 
manier para-tbc-vrij te maken. Blijkbaar 
zijn er onbekende overdrachtroutes die 
tot op heden nog niet gecontroleerd 
worden. 

Stof als bron van infectie 
Een mogelijke overdracht via stof werd 
tot op heden al wel aangenomen, maar de 
wetenschappelijke onderbouwing hier-
voor ontbrak nog. Stof in dierverblijven 
bevat naast huidschilfers, haren en voed-
seldelen ook gedroogde mest en dus veel 
bacteriën. Bovendien is er voor verschil-
lende aandoeningen al overdracht via stof 
aangetoond. Ook voor MAP, de veroorza-
ker van para-tbc, lijkt dit overdrachtsme-
chanisme aannemelijk. 
Om overdracht via de lucht te onderzoe-
ken werd op een experimenteel bedrijf 
met alleen paratuberculose uitscheiden-
de koeien een manier ontwikkeld om stof 
op te vangen en te analyseren. Het bleek 
dat MAP daadwerkelijk in stofmonsters 
aanwezig was. Het onderzoek is vervol-
gens voortgezet op reguliere melkveebe-
drijven met en zonder paratuberculose. 
Op alle bedrijven werden stofmonsters 
verzameld, zowel in de melkveestal als in 
de jongveestallen. 

Para-tbc overdraa gbaar via lucht
Veroorzaker para-tbc komt voor in stof monsters melkveebedrijven

De bacterie die para-tbc veroorzaakt, is aanwezig in stof op 

melkveebedrijven. Samen met het stof kan de kiem zich door  

de hele stal verspreiden. Bovendien kan het inademen van de  

bacterie door jonge kalveren ook tot een besmetting leiden.
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In de stofmonsters van para-tbc-vrije be- 
drijven werd geen MAP waargenomen, wat  
eveneens aangeeft dat de test daadwerkelijk  
alleen op MAP reageert. Op de andere melk-
veebedrijven was MAP in detecteerbare hoe-
veelheden in stof aanwezig. 
Onderzoek van het stof in de jongveestal- 
len liet zien dat indien kalveren in geschei-
den gebouwen gehuisvest werden, er in de  
omgeving geen detecteerbare hoeveelheden 
kiemen in stof aanwezig waren. Indien kal-
veren en koeien onder hetzelfde dak gehou-
den werden, werden wel infectieuze MAP-
bacteriën in stof aangetoond. Het contact 
van kalveren met MAP kan dus niet voorko-
men worden als men jongvee en melkvee in 
één gebouw huisvest. Gescheiden gebouwen 
om verschillende leeftijden te huisvesten is 
daarom van groot belang.

Meer of minder besmet stof
In samenwerking met de Stichting Mesdag-
zuivelfonds NLTO werd op acht melkvee- 
bedrijven over een periode van twee jaar  
onderzocht of de mate van de omgevingsbe-
smetting met MAP samenhangt met het 
aantal positieve melktesten van koeien op 
een melkveebedrijf. Elke maand onderzocht 
men de aanwezigheid van MAP in stofmon-
sters en werden melkmonsters van alle 
melkgevende dieren op antilichamen tegen 
MAP getest. 
De voorlopige vergelijking van de bedrijven 
laat zien dat er op bedrijven met een groter 
aantal positieve (individuele) melktesten va-
ker MAP aangetoond kon worden in stof-
monsters van stallen waar melkkoeien ver-
bleven. Dat geeft nogmaals aan dat een 
strikte scheiding met behulp van aparte ge-
bouwen van belang is om contact van jong-
vee met MAP te voorkomen.

Schoonmaken zinvol
Ook het effect van schoonmaken van stallen 
op de aanwezigheid van MAP in stofmon-
sters werd in het onderzoek onder de loep 
genomen. De stallen van twee volledig ont-
ruimde bedrijven, het gevolg van een zware 
paratuberculosebesmetting, werden op twee 
verschillende manieren schoongemaakt 
voordat de nieuwe dieren kwamen. 
Beide stallen werden eerst met een hoge-
drukspuit gereinigd. Op het ene bedrijf 
stond de stal twee weken leeg voordat de 
nieuwe koeien aangevoerd werden, het an-
dere bedrijf liet de stal desinfecteren met 
Halacid. Na het gebruik van de hogedruk-
spuit in de stal was genetisch materiaal van 
de bacterie op meer plekken dan voorheen 
terug te vinden. Door de hogedrukspuit kan 
er dus verspreiding van de kiem in de stal 
optreden. Op beide bedrijven zorgde het rei-
nigen met de hogedrukspuit wel voor een 

–  MAP is aanwezig in stofmon-
sters op besmette bedrijven.

–  Meer para-tbc-besmette dieren 
betekent meer stofmonsters 
met levende kiemen.

–  Om contact met MAP te voorko-
men is alleen huisvesting van 
jongvee in aparte stallen effec-
tief.

–  Hogedrukreiniging gecombi-
neerd met korte leegstand of 
desinfectie vermindert omge-
vingsbesmetting met MAP.

–  Kalveren kunnen besmet raken 
met para-tbc door inademing 
van de bacterie.

afname van het aantal stofmonsters met 
levende bacteriën en na opdrogen of  
desinfectie konden in beide stallen geen 
levende bacteriën in stof aangetoond 
worden. 
Deze studie laat zien dat het zinvol is 
rundveestallen met de hogedrukspuit te 
reinigen om het aantal kiemen te ver-
minderen. Voorwaarde is dat de stal he-
lemaal leeg is. De helft van de stal 
schoonspuiten terwijl er in de andere 
helft dieren staan, is zeker niet aan te 
bevelen. Door de combinatie van water, 
stof en hoge druk kunnen makkelijk 
aërosolen met bacteriën ontstaan die de 
aanwezige dieren gemakkelijk kunnen 
inademen.

Besmetting door inademing
De aanwezigheid van MAP in stof op 
melkveebedrijven werpt de vraag op of 
kalveren ook met para-tbc besmet kun-
nen raken als zij de bacterie inademen. 
Om deze vraag te beantwoorden werd bij 
zes kalveren gekeken of er infectie kon 
worden aangetoond nadat de dieren 
druppeltjes met MAP hadden inge-
ademd. 
Omdat de dieren nog te jong waren om 
ziekteverschijnselen te vertonen moest 
de ziekte door het aantonen van de bac-
terie in darmweefsel worden bevestigd. 
Omdat MAP aanwezig was in het darm-
weefsel van alle zes kalveren, laat deze 
studie zien dat kalveren ook na inade-
men van de bacterie geïnfecteerd kun-
nen raken met MAP. Om inademing van 
bacteriën te voorkomen is het dus niet al-
leen belangrijk om kalveren zo snel mo-
gelijk na de geboorte van hun moeder te 
scheiden, maar ook om hen meteen in 
een apart gebouw te huisvesten. l

Conclusies
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