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Introductie
Al eeuwenlang is melk één van de belangrijkste dierlijke producten voor menselijke consumptie. 
De consument stelt steeds hogere eisen aan de kwaliteit van zuivelproducten en vraagt om een 
hoogwaardig en duurzaam geproduceerd eindproduct. De melkveehouderij zoekt continu naar nieuwe 
inzichten in wetenschap en technologie om op verantwoorde en duurzame wijze melk te produceren. 

De laatste decennia is het aantal bedrijven in de melkveehouderij sterk gedaald en is de omvang van de 
bedrijven toegenomen. Dit heeft tot gevolg gehad dat ook de mechanisatie- en automatiseringsgraad 
is gestegen. In 1992 heeft Lely het eerste automatische melksysteem geïntroduceerd, de Lely Astronaut 
melkrobot. Automatisch melken heeft sinds die tijd een enorme vlucht genomen, resulterend in meer 
dan 12.500 automatische melksystemen in 2012, wereldwijd. Er verandert echter veel op een bedrijf dat 
omschakelt naar automatisch melken.

Deze brochure belicht een aantal belangrijke aspecten die van invloed zijn op de melkwinning op 
robotbedrijven. Naast een toelichting op de melkproductie en melktechniek zal er aandacht worden 
besteed aan de kwaliteit van melk, uiergezondheid en hygiëne. Lely Industries is wereldwijd actief en niet 
alle informatie zal vanwege wetgeving of klimaat van toepassing zijn op de lokale omstandigheden.
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1.	 Melk	en	melkproductie
Melk is van nature bestemd voor de voeding van het kalf. De eerste dagen wordt colostrum oftewel 
biestmelk geproduceerd. Colostrum bevat speciale eiwitten – immuunglobulinen – die voor het 
immuunsysteem van het kalf zorgen. Het kalf gaat pas na een aantal weken zelf antistoffen tegen virussen 
en bacteriën produceren. Het is dan ook belangrijk om een kalf direct na de geboorte van voldoende biest 
te voorzien. Na een aantal dagen verandert de samenstelling van de melk en wordt het een belangrijke 
voedingsbron voor de mens.

1.1 Samenstelling van de melk
Melk is een complex product en bestaat uit meer 

dan 100 verschillende stoffen. Deze stoffen zijn 

opgelost in water of komen voor in de vorm van vrije 

deeltjes (suspensie, emulsie in water). De nutritionele 

waarde van melk is groter dan de voedingswaarde 

van de afzonderlijke componenten door de unieke, 

gebalanceerde samenstelling. Melk bestaat voor circa 

13% uit droge stof en voor bijna 87% uit water. De droge 

stof wordt onderscheiden in vet en vetvrije droge stof. De 

belangrijkste bestanddelen van de vetvrije drogestof zijn 

melkeiwit en lactose (melksuiker).
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Hoofdbestanddelen melk

Eiwitten zijn belangrijk voor de groei en onderhoud 

van het lichaam van mens en dier. De meeste eiwitten 

bestaan uit ketens van meer dan 100 aminozuren. 

De volgorde van de aminozuren in een eiwit is specifiek 

voor dat eiwit en bepaalt voor een groot deel de 

eigenschappen van dit eiwit. Een aantal aminozuren 

kan niet worden aangemaakt in het lichaam en moeten 

dan ook met de voeding worden opgenomen, dit zijn de 

zogenaamde essentiële aminozuren. Melkeiwit bevat al 

deze essentiële aminozuren en bestaat voor circa 80% 

uit kaasstof oftewel caseïne. Caseïne is een mengsel van 

diverse eiwitmoleculen en bestaat uit vele componenten. 

Een gedeelte van de caseïne – paracaseïne – is een 

belangrijk bestanddeel van kaas.

Melkvet bestaat uit een mengsel van triglyceriden. 

Een triglyceride is een verbinding van glycerol met drie 

vetzuren. In melkvet komen meer dan 100 verschillende 

vetzuren voor met elk verschillende eigenschappen. 

Vet is in de melk aanwezig als allerlei kleine vetbolletjes 

ook wel vetglobuli, die verschillen in grootte. 

Elk vetbolletje is omgeven door een oppervlaktelaagje 

bestaande uit fosfolipiden en eiwit. Deze laag voorkomt 

het samenklonteren van de vetglobuli in de melk. 

Als het oppervlaktelaagje beschadigd raakt, neemt 

het aantal vrije vetzuren toe, waardoor de kwaliteit 

van de melk achteruit gaat.

Figuur:	globale	samenstelling	van	koemelk.

Caseïne	2,70%

Eiwitachtige	stoffen	0,10%

Melkserumeiwitten	(wei-eiwitten)	0,60%

Melk

Water

86,60%

Droge	stof	

13,40%

Vet	4,40%

Eiwit	3,40%

Melksuiker	(lactose)	4,60%

Organische	(citroenzure)	

zouten	0,17%

Minerale	zouten	0,70%

Diversen	0,15%

Bron: Van der Haven et al., 1996

 
Figuur:	opbouw	van	melk	op	twee	vergrotingsniveaus	(links	500x,	rechts	50.000x).	Melkplasma	is	melk	zonder	vetglobuli.	
Melkserum	is	melk	zonder	vetglobuli	en	caseïnedeeltjes.

vetbolletje

vetbolletjes

melkplasma

melkserum

caseïne micellen

membraan 
melkvetbolletje

 Bron: Hurley, 2009 (universiteit van Illinois)
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Lactose ook wel melksuiker komt opgelost in de melk 

voor. Door de aanwezigheid van lactose heeft melk een 

wat zoetige smaak. Melkzuurbacteriën kunnen melksuiker 

omzetten in melkzuur en bij de bereiding van zuivel wordt 

van deze omzetting gebruikgemaakt. Het lactose % in de 

melk is relatief constant en verschilt ook niet zoveel tussen de 

diverse zoogdieren.

Melk bestaat ook nog uit andere bestanddelen, die 

rechtstreeks uit het bloed of als nevenproduct bij de 

melkvorming vrijkomen. Dit zijn vitamines, mineralen 

(zouten) en enzymen. Maar ook cellen – epitheelcellen en 

witte bloedlichamen – die afkomstig zijn van het uierweefsel 

of gevormd worden door het afweersysteem van het dier 

zijn een onderdeel van melk. Melk van gezonde kwartieren 

bevat minder dan 100.000 cellen per ml melk. De melkfabriek 

bepaalt regelmatig het melktankcelgetal om de kwaliteit van 

de melk te garanderen. Koeien met een hogere productie 

hebben over het algemeen een lager celgetal, dit wordt het 

zogenaamde verdunningseffect genoemd.

Enzymen zijn organische stoffen, voornamelijk bestaande 

uit eiwitten, die een belangrijke rol spelen bij biologische 

processen. Voorbeelden van belangrijke enzymen zijn: 

fosfatase, peroxydase, lipase en katalase. Kenmerkend voor 

enzymen is een specifieke temperatuurgevoeligheid die tot 

onwerkzaamheid kan leiden.

 

Variatie in samenstelling

De grootste schommelingen in melksamenstelling worden 

gevonden tussen melk van verschillende zoogdieren. 

Er wordt verondersteld dat zoogdieren in koude streken 

of onder water zeer energierijke melk nodig hebben om het 

grotere warmteverlies aan de omgeving te compenseren.

Ook gedurende de lactatie is de melksamenstelling niet 

constant. Gedurende het verloop van de lactatie neemt 

de productie van melk af. De vorming van vet en eiwit 

daalt minder snel, waardoor het gehalte aan vet en eiwit 

in de melk stijgt. Naast het natuurlijke verloop hebben 

ook voeding en management (niet volledig uitmelken, 

melkintervallen) invloed op de samenstelling van de melk.

Als gevolg van mastitis – uierontsteking – verandert de 

samenstelling van de melk ook. Afhankelijk van de ernst 

en veroorzaker van de uierontsteking verandert het vet- 

en lactosegehalte en stijgen het aantal cellen en chloor- 

en natriumgehalte (zoutgehalte) van de melk. Bij het 

detecteren van mastitis door de robot wordt onder andere 

gebruikgemaakt van de geleidbaarheid. Door het hogere 

zoutgehalte neemt de geleidbaarheid van de melk toe. De 

robot detecteert de verhoogde geleidbaarheid en samen 

met de Lely T4C management software wordt er een attentie 

voor deze koe gegenereerd. Belangrijk is bij een afwijkende 

geleidbaarheid adequaat actie te ondernemen. Naast 

geleidbaarheid meet de robot onder andere ook de kleur 

van de melk en bepaalt de verhouding vet/eiwit. De vet/

eiwit verhouding is een belangrijke indicatie voor eventuele 

metabole stoornissen als ketose (slepende melkziekte) en 

acidose (pensverzuring).

Tabel:	invloedsfactoren	op	de	samenstelling	van	melk.

Effect Oorzaak

Lactatiestadium Hoger vet en eiwit % aan eind van lactatie Vorming vet en eiwit daalt minder snel dan 

melkproductie; melk wordt geconcentreerder

Melken Lager vet % bij niet volledig uitmelken Meeste vetbolletjes komen vrij tegen het einde van de 

melking

Melkinterval Hoger vet % bij korter melkinterval In verhouding meer restmelk1 in het uier aanwezig dat 

relatief meer vet bevat

Omgevingstemperatuur Lager vet en eiwit % bij hoge omgevingstemperatuur Hittestress leidt tot verstoring van metabole 

processen; melksamenstelling wijzigt

Voeding Lager / hoger vet %

Hoger zetmeelaandeel / lager structuuraandeel leidt 

vaak tot veranderd pensmilieu en daling van het 

vetgehalte

Mastitis Lager vet en lactose %, hoger aandeel cellen, stijging 

natrium- en chloorgehalte (zoutgehalte)

Door de ontsteking wordt afweermechanisme van de 

koe in werking gesteld

Ziekte Veranderende samenstelling (o.a. daling eiwit %) Zieke koe vreet vaak minder en besteedt energie aan 

andere processen

Bron: aangepast van Van der Haven et al., 1996; Wattiaux, 2003; Ouweltjes, 1998 1 Restmelk is de melk die na een melking nog in het uier achterblijft 
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Tabel:	samenstelling	van	melk	van	enkele	zoogdieren.

D
ro

g
e 

st
o

f

V
et

Ei
w

it

La
ct

o
se

Zo
u

te
n

Mens 12,70 4,50 1,20 6,80 0,20

Paard 10,80 1,70 2,50 6,00 0,60

Koe (Ned.) 13,40 4,40 3,40 4,60 1,00

Melkgeit 12,90 4,00 3,30 4,60 1,00

Melkschaap 16,00 5,10 5,30 4,60 1,00

Texels schaap 18,00 6,80 5,60 4,60 1,00

Varken 20,00 8,00 6,00 5,00 1,00

Rendier 33,00 17,00 11,00 3,00 2,00

Walvis 57,00 43,00 11,00 1,50 1,50

Buffel 16,00 6,90 3,70 5,20 0,80

Bron: Van der Haven et al., 1996; Wattiaux, 2003

 
Grafiek:	verloop	van	de	gehalten	van	enkele	melkbestanddelen	in	functie	van	het	celgetal	van	kwartiermonsters.
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Fysische eigenschappen

Melk is een verdunde waterige oplossing met zeer 

veel kleine deeltjes. Dit heeft gevolgen voor de 

eigenschappen van melk, zoals kleur, zuurtegraad 

en vriespunt. Deze eigenschappen zeggen ook iets 

over de kwaliteit van melk. De gelige kleur van melk 

wordt bepaald door caroteen dat in het melkvet is 

opgelost. Vooral bij het toepassen van beweiding of 

zomerstalvoedering wordt de melk donkerder van 

kleur als gevolg van het hogere caroteenaandeel. 

Colostrum heeft ook een andere kleur dan ‘gewone’ 

melk vanwege de andere samenstelling (eiwitten). 

De geur en smaak van melk kan negatief beïnvloedt 

worden door de voeding. Daarbij valt te denken aan 

het voeren van uien of vismeelvoer. Normale melk is 

vrijwel reukloos.

1.2 Het uier
Het uier is een orgaan ontwikkeld om melk te produceren 

en dit op eenvoudige wijze beschikbaar te maken voor 

het kalf. Om melk als voedingsbron voor de mens te 

gebruiken moet het uit het uier gewonnen worden. 

Dit kan op verschillende manieren worden gedaan, 

zoals het melken met de hand, met de melkmachine 

of automatisch melken met een melkrobot. Om een 

goed begrip van de melktechniek mogelijk te maken, is 

allereerst de bouw en functie van het uier van belang.

Anatomie

Het uier is opgebouwd uit vier afzonderlijke melkklieren. 

Een sterke peesplaat – de ophangband – scheidt de 

rechter- en linkerhelft. Deze peesplaat zorgt samen met 

bindweefselbanden voor de ophanging van het uier aan 

de buik van de koe. De afscheiding tussen de voorste en 

achterste uierhelft is minder duidelijk maar wel aanwezig. 

De afzonderlijke gedeelten worden kwartieren genoemd. 

Elk kwartier is een zelfstandig functionerende eenheid en 

scheidt een specifieke hoeveelheid melk af via de eigen 

speen. 

Samenstelling	van	melk:

• Melk bestaat voor 13% uit droge stof 
en voor 87% uit water.

• De hoofdbestanddelen van melk zijn 
vet, eiwit en lactose.

• Eiwit is opgebouwd uit aminozuren; 
in melk komen essentiële aminozuren 
voor die niet in het lichaam kunnen 
worden aangemaakt.

• Melkvet is opgebouwd uit vetzuren 
met een laagje fosfolipiden en 
eiwit die samenklontering van de 
vetbolletjes voorkomen.

• De samenstelling van melk varieert 
tussen zoogdieren en wordt ook 
beïnvloedt door lactatiestadium, 
voeding, melken en uiergezondheid.

• Fysische eigenschappen als geur, 
kleur, vriespunt hebben invloed op 
de kwaliteit van melk.

 
Figuur:	horizontale	doorsnede	en	achteraanzicht	van	het	uier.

huid

ophangband

afscheiding 
tussen 
kwartieren

ophangband

Bron: aangepast van Quinn, 1980; Frandson, 1986; Van der Haven et al., 1996
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De opbouw van de melk vindt plaats in het klierweefsel 

van het uier. Belangrijke elementen van het klierweefsel 

zijn het kanalensysteem voor de opslag van de melk en de 

melkblaasjes – alveolen – waarin de melk wordt gemaakt 

en afgescheiden. De alveolen variëren afhankelijk van de 

vulling in grootte van 0,10 tot 0,50 mm. Ze zijn bekleed 

met een laagje cellen (de melkvormende cellen) waarin de 

melk wordt gevormd. De alveolen vormen samen met de 

afvoerkanalen een soort druiventros. Een aantal trossen 

bij elkaar vormt een klierkwab. De alveolen zijn omgeven 

door een netwerk van spiervezels, de zogenaamde 

korfcellen. Deze spiervezels trekken samen onder invloed 

van het hormoon oxytocine waardoor de melk uit de 

alveolen in de melkgangen wordt geperst in de richting 

van de melkboezem, ook wel uiercysterne, en tepel.

Figuur:	melkblaasje	(alveool)	met	melkvormende	cellen	
en afvoergangen,	rondom	het	blaasje	de	korfcellen.

holte

spier- (korf)
cellen

afvoerkanaaltje

spiercellen in wand 
van het kanaal

ader

slagader

melkkanaal

haarvaten

melk-
vormende 

cellen

Bron: Turner in Van der Haven et al., 1996

In de melkboezem monden enkele tientallen kanalen 

uit. Aan de onderzijde van de melkboezem bevindt 

zich een ringplooi, de Ring van Fürstenberg genaamd. 

Deze vormt de verbinding met de tepelholte. Deze 

plooi heeft bepaalde eigenschappen waardoor het 

ook als barrière dient om het indringen van bacteriën 

te voorkomen. Onderin de speen bevindt zich het 

tepelkanaal. Dit kanaal van ongeveer 1 cm lang is 

omgeven door een kringspier die de speen afgesloten 

houdt. Het tepelkanaal is normaal gesproken afgesloten 

met keratine. Keratine is een substantie die wordt 

gemaakt door de oppervlaktecellen van het tepelkanaal. 

Keratine heeft een bacterieremmende werking. Het 

uitwendig zichtbare gedeelte van het tepelkanaal 

wordt slotgat genoemd. De kwaliteit van het slotgat 

is van groot belang om het indringen van bacteriën te 

voorkomen. Slecht afgestelde melktechniek heeft een 

negatieve invloed op de slotgaten en daarmee op de 

uiergezondheid.

Figuur:	schematische	verticale	doorsnede	van	een	kwartier	
van	een	uier.

klierkwab

kwabje

alveolen 
(melkblaasjes)

bindweefsel

melkkanalen

ring van Fürstenberg

melkboezem

slotgat

tepelholte

tepelkanaal

Bron: aangepast van Quinn, 1980; Van der Haven et al., 1996

Melksynthese

De melk wordt aangemaakt in de melkvormende 

cellen. De bestanddelen die voor melkvorming nodig 

zijn, worden door osmotische processen aan het bloed 

onttrokken. Dit vindt plaats waar de kleine bloedvaten 

(haarvaten) in contact komen met de melkvormende 

cellen. Sommige bestanddelen worden zonder enige 

verandering uit het bloed opgenomen. De belangrijkste 

bestanddelen moeten echter opgebouwd worden. 

Daarvoor is dan ook energie nodig.
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Figuur:	schematische	tekening	van	de	uitwisseling	van	
voedingstoffen	tussen	bloed	en	melkvormende	cellen.

vitaminen

water

glucose

A

AA A

B

B
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C
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D
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E
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F

bloed

melk

pens

vetzuren

melk
suiker

eiwit

melk
vet

glucose

darmkanaal lichaamsvet lever

vetzuren

aminozuren

mineralen

Bron: Van der Haven et al., 1996

De vetbolletjes bewegen zich naar de celwand die grenst 

aan de holte van het melkblaasje. Ze maken zich door 

uitstulping en afsnoering los van de celwand en worden 

op deze wijze omgeven door een oppervlaktelaagje van 

fosfolipiden en eiwit. Eiwit en lactose worden opgebouwd 

in de vacuoles3 van de cel. De vacuoles versmelten met 

de holte van de melkblaasjes. De overige oplosbare 

bestanddelen gaan door de wand van de cellen heen.

3 Vacuoles zijn met vocht gevulde holtes in een cel

 
Figuur:	schematische	tekening	van	een	melkvormende	cel.

holte melkblaasjes

eiwitdeeltjes

vetbolletjes

vacuole
vacuole

membraan

membraancelorganen

bloedvat

celkern

Bron: Van der Haven et al., 1996

Bloed is van groot belang voor de melkvorming; per kg 

melk moet er ongeveer 400 tot 500 liter door het uier 

heen gepompt worden. De twee melkaders voeren bloed 

af van het uier naar het hart samen met de twee aders 

in de buikholte. Twee slagaders voeren bloed aan naar 

het uier. Bij een liggende koe stroomt tot 20% meer 

bloed door het uier, het is dan ook belangrijk dat koeien 

voldoende liggen. In het uier liggen ook lymfevaten die 

zorgen voor het transport van lymfe (weefselvocht) uit de 

spenen naar de boven de melkklier gelegen lymfeklieren. 

De lymfeklieren hebben een filterende werking 

(afvalstoffen verwijderen).

Stimulering melksynthese

De melksynthese wordt beïnvloed door de aanwezigheid 

van de hormonen prolactine en somatotropine. 

Somatotropine (ook wel BST) is een veel besproken 

hormoon dat een stimulerend effect heeft op de 

melkproductie door een toename van de weefselgroei. 

Dit hormoon wordt afgegeven door de hypofyse 

(hersenkwab). Prolactine komt vrij uit de hypofyse 

tijdens het melken en zorgt dat de afgifte van melk 

beter verloopt.

Frequenter melken kan leiden tot een productieverhoging 

van 10 tot 15%. Minder dan tweemaal daags melken en 

onvolledig uitmelken hebben een negatief effect op 

de productiecapaciteit van de melkvormende cellen. 

Met een automatisch melksysteem worden koeien 

vrijwillig, frequenter gemolken leidend tot een gewenste 

productieverhoging.

Melkopslag

Tussen de melktijden hoopt de melk zich langzaam op 

in de melkklier. Het uier zwelt op, wat met het blote oog 

is waar te nemen. De afgescheiden melk verzamelt zich 

eerst in de alveolen en als er een bepaalde druk wordt 

bereikt stroomt de melk ook naar de melkkanalen en 

wat grotere afvoergangen (20%). De capillaire krachten 

verhinderen dat de melk eenvoudig naar de boezem 

vloeit. Als de uierdruk te hoog wordt, dan vermindert 

de melkproductie.
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Grafiek:	het	effect	van	1	minuut	handmatig	voormelken	op	het	gemiddelde	oxytocinegehalte	(rode	lijn)	en	de	melkstroom	
(zwarte	lijn)	tijdens	het	melken.

 
Grafiek:	verloop	van	de	druk	in	het	uier	en	de	gemiddelde	
melksecretie	per	uur	sinds	de	laatste	melking.
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Bron: Hamann en Dodd in Bramley et al., 1992

Melkafgifte

De speen heeft een zachte huid met veel zenuwcellen 

en kleine aders. De zenuwen hebben een belangrijke 

functie bij de afgifte van melk. De zenuwuiteinden 

zijn zeer gevoelig voor mechanische prikkels (ook wel 

tactiele stimulatie genoemd) zoals het zuigen van het 

kalf, het voorbehandelen van de koe of de beweging 

van de tepelvoering. Hierdoor komt de melkafgifte 

op gang en laat de koe de melk ‘schieten’. Aangezien 

de koe dit proces niet bewust kan beïnvloeden en 

er ook hormonen bij betrokken zijn wordt dit een 

neuro-hormonale reflex genoemd. De zenuwprikkels 

gaan via het centrale zenuwstelsel naar de hypofyse 

(hersenkwab) die het hormoon oxytocine afgeeft. 

Onder invloed van oxytocine trekken de korfcellen 

(spiervezels) rondom de melkblaasjes samen. 

De tijd die verloopt tussen het begin van de prikkeling 

en het laten ‘schieten’ van de melk wordt de latente 

periode genoemd. Deze periode varieert afhankelijk 

van duur en sterkte van de prikkeling, de vulling van het 

uier en de omstandigheden tijdens het melken globaal 

van 0,5 tot soms wel 2 minuten. Voor een zo volledige 

mogelijke melkgift is het van belang dat het melken 

meteen na het op gang komen van de melkafgifte begint. 

De instellingen op de melkrobot zijn afgestemd op deze 

kennis. Daarnaast draagt de reiniging van de spenen met 

de borstels bij aan het stimuleren van de melkafgifte.

Bij het melken kunnen ook zintuigprikkels de melkafgifte 

beïnvloeden. Geluiden of beelden of het verstrekken van 

krachtvoer zijn een signaal dat het melken niet lang meer 

op zich laat wachten. Dit worden ook wel voorwaardelijke 

reflexen genoemd (Pavlov reactie). Incidenteel speelt ook 

het hormoon adrenaline een rol en wel in ongunstige zin. 

Als gevolg van schrik, angst of pijn scheiden de bijnieren dit 

hormoon uit in de bloedsomloop en wordt de melkafgifte 

geremd door vernauwing van de bloedvaten.

  Met stimulatie

Tijd	in	minuten

— Gem. oxytocine gehalte — Melkstroom
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Bron: Hamann en Dodd in Bramley et al., 1992

  Zonder stimulatie

Tijd	in	minuten

— Gem. oxytocine gehalte — Melkstroom

O
xy
to
ci
n
e

M
el
ks
tr
o
o
m
	k
g
/m

in

20

15

10

5

0

4

2

0

-5 -1 0 2 4 6 8 10

 



Melkwinning op robotbedrijven

13

Figuur:	de	neuro-hormonale	reflex	van	de	melkafgifte.

1.   De speen wordt gereinigd en de zenuwuiteinden vangen deze prikkel 
op. Via de zenuwbanen bereikt de prikkel het ruggenmerg. De prikkel 
wordt via het centrale zenuwstelsel in het ruggenmerg naar de 
hersenen getransporteerd.

2. De prikkel komt aan in de hypofyse – hersenkwab – van de koe.

5. De korfcellen in het uier trekken samen onder invloed van oxytocine 
(blijft circa 8 minuten in het bloed werkzaam) en zorgen voor een 
melkstroom. De melk komt via de melkboezem in de speen terecht en 
de koe laat de melk ‘schieten’.

Bron: Cooper, 1997 (Pennstate universiteit)

3. Als reactie op de prikkel gaat de hypofyse het hormoon oxytocine 
produceren. De hypofyse geeft de oxytocine af aan de bloedbaan.

4. Het hart zorgt voor het rondpompen van het bloed – met oxytocine – 
naar het uier. De concentratie aan oxytocine in het bloed bouwt zich 
op; deze is 1 à 2 minuten na het voorbehandelen het hoogst en zakt 
langzaam af.
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Grafiek:	verloop	van	het	oxytocinegehalte	in	het	bloed	
tijdens	het	melken	van	een	koe	met	een	machinemelktijd	
van	ongeveer	5	minuten	bij	verschillende	methoden	van	
voorbehandeling.

Aantal	minuten	na	aansluiten	melkstel

— Krachtige voorbehandeling gedurende 1 minuut

— Verstrekking krachtvoer + korte voorbehandeling

— Korte voorbehandeling

— Geen voorbehandeling
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Bron: Van der Haven et al., 1996

1.3 Overige kenmerken
De ene koe laat zich veel sneller en gemakkelijker 

melken dan de andere koe. In dit verband wordt de term 

melkbaarheid gebruikt. Melkbaarheid heeft een grote 

invloed op de capaciteit van de robot. Bij melkbaarheid 

spelen erfelijke en leeftijdsbepaalde eigenschappen 

een rol, zoals de vorm en bouw van de spenen en de 

melksnelheid.

 

Melksnelheid

De  melksnelheid wordt uitgedrukt in kg per minuut 

en hangt nauw samen met de bouw van het uier en de 

spenen. Een schuine speenplaatsing heeft bijvoorbeeld 

een negatief effect op de melksnelheid. De totale 

hoeveelheid gewonnen melk gedeeld door de melktijd 

geeft de gemiddelde melksnelheid. De melksnelheid wordt 

beïnvloedt door het moment van aansluiten en afnemen 

van de melkrobot. Na aansluiting van de tepelbekers 

neemt de melksnelheid toe en is na circa 1 minuut 

maximaal, daarna zal de melksnelheid dalen. Om deze 

reden wordt ook de parameter maximale melksnelheid 

gebruikt; deze gegevens stelt de robot ter beschikking. 

De maximale melksnelheid is de maximale hoeveelheid 

melk per minuut die met de grootste melkstroom uit 

het uier wordt verwijderd. Het doel is een zo hoog 

mogelijke gemiddelde melksnelheid en het beperken 

van de maximale melksnelheid om zo de uitstroom van 

keratine zoveel mogelijk te voorkomen. Bij een hogere 

melkproductie is melksnelheid over het algemeen hoger. 

Uiervorm

Het lokaliseren van de spenen en het aansluiten van de 

tepelbekers vindt automatisch plaats. Het is dan ook van 

belang dat het uier geen extreme vormen heeft. Lely heeft 

richtlijnen voor de speenplaatsing ontwikkeld om optimaal 

met de robot te kunnen melken. Bijzonder onkante4 

uiers kunnen moeilijkheden geven bij het aansluiten. 

De melkrobot heeft wel als voordeel dat de tepelbekers 

niet met een melkklauw verbonden zijn. Dit betekent dat 

ook bij een afwijkende speenplaatsing de tepelbekers 

altijd verticaal onder de speen hangen. Het gedrag van 

de koeien tijdens het robotmelken is ook van belang; 

actieve en gezonde koeien zullen vrijwillig en frequent 

de robot bezoeken.

4  Onkant betekent afwijkingen in vorm en functie van uier en/of spenen bijvoorbeeld als gevolg 

van letsel of ontstekingen

Het	uier

• Het uier is opgebouwd uit vier 
kwartieren die ieder een hoeveelheid 
melk produceren; de robot houdt hier 
rekening mee door elke speen apart 
af te nemen.

• De melkvormende cellen in de 
melkblaasjes (alveolen) produceren melk 
met stoffen die via osmotische processen 
uit het bloed worden gehaald.

• Per kg melk moet er 400 tot 500 liter 
bloed door het uier stromen; liggende 
koeien hebben een 20% hogere 
bloedstroom.

• De eigenschappen van de Ring van 
Fürstenberg en de keratinelaag in 
het tepelkanaal vormen belangrijke 
barrières tegen het binnendringen 
van bacteriën.

• De melkafgifte wordt geregeld via de 
neuro-hormonale reflex; onder invloed 
van oxytocine trekken de korfcellen 
in de melkblaasjes samen en komt de 
melk vrij.
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Figuur:	richtlijnen	voor	speenafstanden.

B

A

C

D

F

E

Achteraanzicht Achteraanzicht Zijaanzicht

A = min. 3 cm
B	=	min.	35	cm
C = min. 3 cm
D	=	1,50	-	3,50	cm
E = min. 3 cm
F	=	min.	7	cm

Bron: Lely Industries N.V. 

Overige	kenmerken	uier:

• Melkbaarheid heeft grote invloed 
op de capaciteit van de robot.

• De melkbaarheid verschilt tussen 
koeien; belangrijke aspecten zijn de 
melksnelheid en de bouw en vorm 
van de spenen.

• De melksnelheid wordt uitgedrukt 
in kg per minuut.

• Groot voordeel van robotmelken 
is dat de tepelbekers niet met een 
melkklauw zijn verbonden waardoor 
de tepelbekers altijd verticaal onder 
de speen hangen, ook bij een 
afwijkende speenplaatsing.
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5  Blindmelken houdt in dat de robot nog steeds aan het melken is, ondanks dat er geen melk meer wordt afgegeven vanuit het uier.

6 Restmelk is de melk die na een melking nog in het uier achterblijft.

7  Bimodaal melkstroomprofiel wil zeggen dat de melk eerst uit de boezem wordt gemolken, waarna de melkstroom stilvalt, vervolgens komt de melk uit de alveolen vrij en neemt de melkstroom weer toe.

2.	 Melktechniek
De huidige melkproductie ligt ver boven de behoefte van het kalf. Zowel tijdens de melkvorming als tijdens 
het melken treden er krachten op in het uierweefsel en in de speen die van nature niet aanwezig zijn. 
Met deze onnatuurlijke drukverschijnselen dient zoveel mogelijk rekening te worden gehouden tijdens de 
melkwinning. Een goed begrip van de melktechniek en de ontwikkeling van het robotmelken zijn dan ook 
belangrijk vanwege invloeden op onder andere de uiergezondheid.

2.1 Voorbehandelen
Onder voorbehandelen wordt verstaan het verwijderen 

van vuil, de stimulatie van de melkafgifte en het 

controleren van uier en melk op eventuele afwijkingen. 

Als het vuil onvoldoende van de spenen en het uier wordt 

verwijderd, kan de melk vervuild raken met bijvoorbeeld 

grond, mest of stof. Door een goede reiniging worden 

80 tot 90% van de aanwezige bacteriën op speen en uier 

verwijderd. Het scheren van de staarten en het scheren of 

branden van uiers draagt bij aan schone en gemakkelijk te 

reinigen spenen en uiers.

Een krachtige voorbehandeling van 30 tot 60 seconden 

voor het aansluiten van de tepelbekers heeft een 

positief effect op het op gang komen van de melkstroom, 

de totale melktijd en op de gemiddelde en maximale 

melksnelheid. Een versnelde melkstroom verhoogt 

de capaciteit van de robot, vermindert de kans op 

blindmelken5 en vermindert de hoeveelheid restmelk6. 

Bij onvoldoende voorbehandelen kan een bimodaal 

melkstroomprofiel7 ontstaan; een onderbreking in de 

melkstroom. Een langere voorbehandeling zal de totale 

melktijd niet negatief beïnvloeden. De reiniging is 
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Een	goede	
voorbehandeling:

• Vermindert de kans op vervuiling 
van de melk.

• Stimuleert de melkafgifte.
• Reduceert de kans op infectie door 

omgevingsbacteriën.
• Verhoogt de melkstroom en daarmee 

de capaciteit van de robot.
• Vindt plaats via borstels; de 

rotatiesnelheid, de duur van de 
voorbehandeling, het aantal 
borstelbewegingen en de hoogte 
van de te reinigen speen kunnen in 
de software worden ingesteld.

beter, er blijft minder vocht achter op de spenen en de 

melkstroom zal bij de koeien beter op gang komen.

De borstels

Om de spenen te reinigen en de melkafgifte te stimuleren 

wordt bij de Lely Astronaut robot gebruik gemaakt 

van twee borstels. De borstels zorgen naast reiniging 

van de spenen ook voor reiniging van de uierbodem. 

De rotatiesnelheid, de duur van de voorbehandeling, het 

aantal borstelbewegingen en de hoogte van de te reinigen 

speen kunnen in de software worden ingesteld om een 

optimale stimulatie en reiniging te realiseren. Na iedere 

voorbehandeling worden de borstels ontsmet om 

kruisbesmetting van koe naar koe te voorkomen. Naast de 

technische instellingen hebben ook koefactoren invloed 

op de kwaliteit van de voorbehandeling. Het rustig blijven 

staan van de koeien, de bouw en vorm van de spenen 

en de beharing van het uier spelen ook een rol bij een 

effectieve voorbehandeling.

 
Figuur:	uierreiniging	en	stimulatie	met	borstels	bij	de	Lely	
Astronaut	melkrobot.	De	Lely	borstel	heeft	verschillende	
typen	zacht	en	hard	haar	in	een	spiraalvorm,	voor	optimale	
stimulatie	en	reiniging.

Bron: Lely Industries N.V.

2.2 Aansluiten
Het aansluiten van de tepelbekers is een zorgvuldig 

proces. Het is van belang dat de speen op de juiste manier 

in de tepelvoering komt. Spenen die dubbelgevouwen 

in de tepelvoering komen of gedraaid zijn, kunnen 

problemen veroorzaken. Tijdens het aansluiten moet 

luchtzuigen worden voorkomen zodat er geen vuil 

wordt aangezogen en onnodig verlies van vacuüm wordt 

vermeden. In vergelijking met conventioneel melken is 

de aansluittechniek bij robotmelken totaal verschillend. 

Voorheen sloot de melker de tepelbekers aan, nu wordt 

dit proces overgenomen door de robotarm.

De melkrobot moet de spenen lokaliseren voordat de 

tepelbekers kunnen worden aangesloten. De plaats van 

de spenen wordt bepaald door middel van sensoren. 

De tepelbekers worden vervolgens door de robotarm 

aangesloten. 

De laser

De Lely Astronaut robot maakt gebruik van lasertechniek 

om de tepelbekers aan te sluiten. De spenen worden vanuit 

verschillende hoeken gedetecteerd door middel van drie 

lagen laserstralen. Per seconde wordt een oppervlakte in de 

vorm van een vlaaipunt met een hoek van 120 graden tot 

een afstand van 400 mm vanaf het midden van de laser acht 

keer gescand. De arm komt langzaam omhoog. Dit gebeurt 

eerst bij de voorspenen. Als de positie van deze spenen 

bekend is, wordt vervolgens de positie van de achterspenen 

bepaald. De achterste speen met de gemiddeld langste 

melktijd wordt het eerst aangesloten, daarna volgen de 

andere spenen. Doordat de laser verder van de spenen 

staat en onder een bepaalde hoek is geplaatst, kunnen ook 

afwijkende speenvormen worden aangesloten. Voor de 

laser zit een saffierglas ter bescherming.
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Aansluittechniek:

• Tijdens het aansluiten moet 
luchtzuigen worden voorkomen, 
zodat het aanzuigen van vuil en het 
verlies van vacuüm wordt vermeden.

• De spenen worden vanuit 
verschillende hoeken gedetecteerd 
door middel van drie lagen 
laserstralen; per seconde wordt een 
vlak van 40 bij 6 cm acht keer gescand.

• Het systeem controleert door 
middel van vacuüm/geluids- en 
melkstroommetingen of de speen 
goed is aangesloten.

Door middel van vacuüm/geluids- en melkstroommetingen 

controleert het systeem of de speen goed is aangesloten. 

Als er gedurende langere tijd geen melk wordt gemeten 

(dode melktijd) wordt de betreffende tepelbeker opnieuw 

aangesloten. Om het aansluiten gedurende de gehele 

lactatie goed te laten verlopen, wordt rekening gehouden 

met het verloop van de uiervorm. De speenposities 

van vorige melkingen worden in de procescontroller 

opgeslagen. Na het aansluiten zorgt de voormelkinstallatie 

bij de Lely robot dat uit ieder kwartier 9 ml wordt 

gemolken. Deze voormelk wordt apart gehouden zodat 

het niet in de melktank terecht komt.

2.3 Melken
Melken is de enige activiteit waarbij op mechanische wijze 

een stof aan het dier wordt ontrokken. Het melkproces 

is gebaseerd op het zuigmechanisme van het kalf. 

De werking van de melkrobot berust dan ook op het 

toepassen van zuigkracht (vacuüm) die geleverd wordt 

door de vacuümpomp. De melkrobot is opgebouwd uit 

een aantal basisonderdelen die een rol spelen bij de 

uitvoering, controle en optimalisatie van het melkproces.

Vacuüm

Om de melk uit het uier te krijgen wordt gebruik gemaakt 

van vacuüm. Het vacuümniveau heeft directe invloed 

op de melkafgifte en melkverwijdering. Melkinstallaties 

werken doorgaans met een onderdruk – vacuüm – van 

40 tot 50 kPa. Het vacuüm wordt geleverd door de 

vacuümpomp. Om te beoordelen of de vacuümpomp 

voldoende capaciteit heeft, is het begrip reservecapaciteit 

ingevoerd. De reservecapaciteit is de hoeveelheid lucht 

die ingelaten kan worden bij een installatie in werking tot 

het vacuüm 2 kPa beneden het bedrijfsvacuüm is gedaald. 

Dit betekent dat met een afgetrapte tepelbeker de andere 

tepelbekers correct blijven melken bij het ingestelde 

vacuümniveau.

Er zijn twee soorten vacuüm te onderscheiden:

 �  Bedrijfsvacuüm; vacuüm in het opvangglas

 �  Melkvacuüm; vacuüm onder de speen

Figuur:	werking	van	de	laser	op	de	Lely	Astronaut	melkrobot;	ter	beveiliging	probeert	de	robot	maximaal	300	seconden	of	met	
10 aansluitpogingen	de	tepelbekers	aan	te	sluiten.

Bron: Lely Industries N.V.
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Het melkvacuüm is lager dan het bedrijfsvacuüm 

als gevolg van de weerstand die de melk ondervindt 

tijdens het transport naar het melkglas. Het 

bedrijfsvacuüm is het ingestelde vacuüm op de 

melkrobot en dit blijft constant.

Een voordeel van automatisch melken is dat de tepelbekers 

per kwartier worden afgenomen wat blindmelken 

voorkomt. 

De vacuümhoogte wordt standaard op 44 kPa ingesteld. 

Dit zorgt voor een melkvacuüm van 38-70 kPa. 

Het vacuüm wordt gemeten nabij het melkglas, die 

tevens de functie van vacuümbuffer heeft. Het bufferen van 

het vacuüm is noodzakelijk om de reactietijd op 

vacuümfluctuaties – bijvoorbeeld door het aftrappen van 

de tepelbeker – tot een minimum te beperken. Het melkglas 

dient tevens als luchtafscheider en melkopvang.

Onderzoek heeft aangetoond dat verlaging van het 

vacuümniveau een aanzienlijke verhoging van de 

verblijfsduur van de koeien in de robot tot gevolg heeft. 

Bovendien blijkt dit effect van een lager vacuüm groter 

bij een hogere melkgift. Een laag vacuüm leidt tot langere 

melktijden en verlaagt daarmee de robotcapaciteit. 

Tevens worden de spenen langduriger belast. Een belangrijk 

nadeel van een hoog vacuüm is echter de toename van de 

speenzwelling. Ook zijn er indicaties dat het slotgat minder 

vlot wordt afgesloten wat de kans op infecties verhoogd. 

Een kudde met een hogere melksnelheid kan met een hoger 

bedrijfsvacuüm worden gemolken, waardoor de capaciteit 

van de robot toeneemt. Bij een lagere melksnelheid is het 

melkvacuüm aan de speenpunt hoger. 

Vacuümfluctuaties hebben een negatieve uitwerking 

op de uiergezondheid en dienen daarom zoveel 

mogelijk voorkomen te worden. De volgende soorten 

vacuümfluctuaties worden onderscheiden:

 � Langzame	vacuümvariatie	ontstaat door drukverlies 

dat ontstaat door het melktransport vanuit de 

tepelbekers naar het melkglas. De daling in vacuüm 

onder de speen zal groter zijn naarmate de 

melksnelheid hoger en de melkstroom groter is. De 

langzame vacuümvariatie heeft voor zover bekend 

geen nadelige invloed op de uiergezondheid maar 

beïnvloedt wel de beweging van de tepelvoering. 

De	Lely	Astronaut	
melkrobot	heeft	een	optie	
om het melkvacuüm	te	
baseren	op	de	melksnelheid	
(bedrijfsvacuüm	afhankelijke	
melksnelheid),	als	deze	
meer	dan	2	kg	per	minuut	
bedraagt.

Bij goed functionerende melkrobots is het bedrijfsvacuüm 

constant, maar door de beweging van de tepelvoering en 

de afvoer van melk ontstaan volumeveranderingen in de 

speenruimte onder de speen. De Lely Astronaut 

melkrobot heeft een optie om het melkvacuüm te 

baseren op de melksnelheid (bedrijfsvacuüm afhankelijke 

melksnelheid), als deze meer dan 2 kg per minuut 

bedraagt. Naarmate de melksnelheid toeneemt, zal het 

drukverschil groter worden (en het melkvacuüm dalen), 

het bedrijfsvacuüm wordt dan verhoogd om het 

melkvacuüm zo stabiel mogelijk te houden. 

Veranderingen in vacuüm zijn bedrijfsafhankelijk en 

dienen geleidelijk te worden doorgevoerd, maximaal 

2 kPa bijstelling per week. De speenconditie dient 

nauwkeurig in de gaten te worden gehouden in de 

weken na het verhogen van het vacuüm. 

 �  Cyclische	vacuümfluctuatie. Gelijktijdig met de 

drukwisselingen van de pulsator ontstaan er 

drukwisselingen in het vacuüm. Deze schommelingen 

bevinden zich net onder de speen en nemen toe bij 

een hogere melksnelheid. De Lely Astronaut robot 

heeft pulsatie per kwartier, waardoor cyclische 

vacuümvariaties worden geminimaliseerd. De afvoer 

van melk vindt bij de Lely Astronaut robot per kwartier 

plaats, ook hierdoor worden cyclische vacuümvariaties 

zoveel mogelijk voorkomen. 



Vacuüm

• Vacuüm wordt onderscheiden in 
bedrijfsvacuüm en melkvacuüm; het 
melkvacuüm is lager als gevolg van de 
weerstand tijdens het melktransport.

• Standaard is het bedrijfsvacuüm 
van de Lely Astronaut robot ingesteld 
op 44 kPa.

• Een lager melkvacuüm leidt 
tot langere melktijden en een 
lagere capaciteit, te hoog vacuüm 
leidt echter tot een grotere 
speenpuntzwelling.

• Vacuümvariaties – als gevolg 
van drukverschillen, drukverlies, 
luchtzuigen – hebben een negatief 
effect op de uiergezondheid.

• De optie vacuümafhankelijke 
melksnelheid op de Lely Astronaut 
robot voorkomt grote schommelingen 
in vacuüm op speenpuntniveau.
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Grafiek:	cyclische	vacuümvariatie	binnen	het	melkstel	
gemeten	in	een	conventionele	situatie.

cyclustijd	1	sec.

— vacuüm in pulsatieruimte

— vacuüm in korte melkslang
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 �  Onregelmatige	vacuümfluctuaties worden veroorzaakt 

door factoren van buitenaf. Daarbij kan gedacht 

worden aan luchtzuigen, het losraken van een slang en 

het aftrappen van de tepelbekers. 

 
Grafiek:	onregelmatige	vacuümvariatie	binnen	het	melkstel	
gemeten	in	een	conventionele	situatie.

cyclustijd	1	sec.

— vacuüm in pulsatieruimte

— vacuüm in korte melkslang
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Impacts ontstaan door het aanzuigen van lucht wat 

vacuümschommelingen tot gevolg heeft. Tijdens dit 

luchtzuigen komt er met een hoge stroomsnelheid lucht 

tussen de spenen en de schacht door – soms wel met 

een snelheid van 20 m/s (70 km/u). Als gevolg van de 

luchtstroom kunnen druppels melk tegen de speentop 

slaan en de speen binnendringen. Dit verhoogt de kans 

op uiergezondheidsproblemen. Bij een robot wordt 

de melk afzonderlijk per kwartier naar het melkglas 

afgevoerd, dit voorkomt kruisbesmetting als gevolg van 

impacts. Daarnaast vormen het melkglas, de vacuümleiding 

en de robotarm een buffer voor het opvangen van 

vacuümfluctuaties. Het luchtgaatje in de bodem van de 

tepelbeker is van belang voor de melkafvoer en dient 

regelmatig gecontroleerd te worden.

Pulsatiesysteem

Een pulsator is niets anders dan een drukwisselaar. 

De ruimte tussen tepelvoering en beker, ook wel 

pulsatieruimte genoemd, wordt in verbinding gebracht 

met de pulsator. De pulsator zorgt voor het openen en 

sluiten van de tepelvoeringen. Deze beweging komt tot 

stand door de pulsatieruimte afwisselend in contact te 

brengen met vacuüm en de buitenlucht. Het principe van 

de pulsator berust op een klep die ten opzichte van de 

genoemde verbindingen twee standen kan innemen. De 

klep kan door vacuüm, een elektromagneet of elektronisch 

worden aangestuurd.

Een pulsator kan simultaan – alle vier tepelbekers 

gelijktijdig in dezelfde fase – of alternatief – links 

en rechts niet gelijktijdig in dezelfde fase – werken. 

De combinatie van vacuüm en het openen en sluiten van de 

tepelvoeringen draagt zorgt voor de melkverwijdering uit 

het uier.  Het individueel aansturen van de pulsatie wordt 

het 4-effekt pulsatiesysteem genoemd. De pulsator staat 

standaard ingesteld op een zuig-rustslagverhouding van 

65:35 en een pulsatiefrequentie van 60 slagen per minuut. 



 
Figuur:	doorsnede	tepelbekers	en	werking	tepelvoering	tijdens	de	verschillende	fasen	van	de	pulsatiecyclus	op	de	melkrobot.
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A-fase:  de overgangsfase van atmosferische druk naar vacuüm-openingsfase
B-fase: de stationaire vacuümfase - melkfase
C-fase: de overgangsfase van vacuüm naar atmosferische druk-knijpfase
D-fase: de stationaire atmosferische fase - rustfase

Bron: Lely Industries N.V.

Melkwinning op robotbedrijven

21

Figuur:	4-effect	pulsator.

Bron: Lely Industries N.V.

In de pulsatieruimte van de tepelbekers is afwisselend 

vacuüm en atmosferische druk aanwezig. Het wegzuigen 

van lucht en het laten instromen van lucht vraagt tijd; deze 

perioden vormen de overgangsfasen. Het drukverloop 

wordt ook wel aangeduid in een curve – de pulsatiecurve. 

De duur van een fase kan zowel in milliseconden (ms) als in 

% van de pulsatiecyclus worden weergegeven. 

Bij Lely worden de fases in milliseconden weergegeven. 

De zuigslag bestaat uit de A- en de B-fase (tepelvoering 

geopend = melken). De rustslag bestaat uit de C- en de 

D-fase (tepelvoering gesloten = herstel bloedcirculatie). 

De zuig-rustslagverhouding is een belangrijke parameter. 

Grafiek:	de	opbouw	van	de	pulsatiecurve.
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Tabel:	hoeveelheid	restmelk	en	melksnelheid	bij	diverse	combinaties	van	tepelvoeringen,	vacuüm	en	zuig-rustslagverhouding.

Vacuüm in kPa Z/R verhouding
Tepelvoering X Tepelvoering Y

Namelk Melksnelheid Namelk Melksnelheid

50 50:50 330 1,57 570 1,61

50 75:25 410 1,76 780 1,83

44 50:50 300 1,46 400 1,55

44 75:25 370 1,62 580 1,77

Bron: Van der Haven et al., 1996

8  Onkantheid is het verschil in zuigslag tussen de twee uitgangen van een alternatieve drukwisselaar.
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Om de pulsatiecurve te analyseren zijn internationale 

afspraken (ISO richtlijnen) vastgelegd. Wettelijke 

minimumeisen aan de pulsatiecurve zijn:

 � De B-fase moet minimaal 30% (300 ms) van de 

pulsatiecyclus bedragen;

 �  De D-fase moet minimaal 15% (150 ms) bedragen;

 �  De onkantheid8 mag niet meer dan 5% bedragen;

 �  Bovengrens B-fase is 500 to 550 ms;

 �  Bovengrens D-fase is 300 ms.

Voor de A- en C-fase zijn geen normen gedefinieerd 

maar de lengte van deze fasen is doorgaans 10 tot 20% 

van de pulsatiecyclus. Het aantal pulsaties bedraagt 

50 tot 60 per minuut, afhankelijk van de instellingen. 

Lely heeft robotinstellingen die in ruime mate aan 

deze richtlijnen voldoen.

De zuig-rustslagverhouding heeft invloed op 

de melksnelheid. Bij een verruiming van de 

zuig-rustslagverhouding zal de B-fase van de 

pulsatiecurve langer worden ten koste van de D-fase. 

Een zuig-rustslagverhouding van 60:40 of 65:35 is een 

algemeen voorkomende verhouding. Echter, per land 

worden er verschillen in instellingen waargenomen.

Het verruimen van de zuig-rustslagverhouding 

gaat gepaard met een 10-15% hogere melksnelheid 

maar leidt ook tot een toename van de hoeveelheid 

restmelk. Een lager vacuüm verlaagt de melksnelheid 

maar zorgt ook voor beter leegmelken. Wanneer met 

een ruime zuig-rustslagverhouding wordt gemolken 

is de kwaliteit van de tepelvoeringen extra belangrijk 

om de koeien goed leeg te melken.

De beweging van de tepelvoering vormt een prikkel 

voor de oxytocineproductie en de melkafgifte. De Lely 

Astronaut robot beschikt over de optie in de software om 

stimulatie door pulsatie toe te passen. De microprocessor 

in de pulsator heeft daarvoor een speciaal programma 

ter beschikking. De pulsator wordt na het aansluiten van 

de tepelbekers tijdelijk ingesteld op 250 tot 350 pulsaties 

per minuut om zodoende de eerst aangesloten speen te 

stimuleren door de vibrerende werking van de tepelvoering. 

De apparatuur schakelt na een vaste tijd automatisch over 

naar de gewenste pulsatie-instellingen voor het melken.

Pulsatie:

• De Lely Astronaut werkt met het 
4-effect pulsatiesysteem; een links 
en rechts alternatief pulsatiesysteem 
dat per koe kan worden ingesteld.

• De drukwisseling oftewel pulsatie 
wordt weergegeven in de 
pulsatiecyclus bestaande uit een 
rustslag en een zuigslag.

• Tijdens de zuigslag is de tepelvoering 
geopend en stroomt er melk.

• De rustslag zorgt voor herstel van de 
bloedcirculatie in de speen (massage).

• De optie stimulatie door pulsatie 
op de Lely Astronaut robot zorgt 
voor een extra prikkel van de 
oxytocineproductie en de melkafgifte.



Figuur:	doorsnede	van	de	tepelbeker	en	de	werking	van	de	
tepelvoering.

Bron: Van der Haven et al., 1996

Figuur:	doorsnede	van	de	Lely	Astronaut	melkbeker	met	
tepelvoering.

1. Diameter stootrand opening

2. Stootrand

3. Vacuümruimte in de kop van de tepelvoering

4. Hals van de tepelvoering

5. Pulsatieruimte

6. Diameter van de schacht gemeten op 

75 mm van de stootrand

7. Wanddikte van de tepelvoeringschacht

8. Tepelbeker

9. Tepelhouder

10. Tepelvoering

11. Kop van de tepelvoering

12. Schacht

13. Melkopvangbeker

Bron: Lely Industries N.V. (benamingen volgens ISO richtlijn)
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Het is belangrijk regelmatig de pulsatieslangen te 

controleren op eventuele lekken en de pulsator schoon en 

droog te houden.

Tepelvoering

De tepelvoering is opgebouwd uit een stootrand en een 

schacht. Bij het monteren van een tepelvoering in de 

tepelbeker ontstaat een holte tussen de voering en de beker, 

de zogenaamde pulsatieruimte. Het openen en sluiten van 

de tepelvoeringen komt tot stand door de drukverschillen. 

De beweging van de tepelvoering wordt bepaald door het 

drukverschil, de elasticiteit van de voering, de spanning van 

de tepelvoering in de tepelbeker en de pulsatiecurve.

Tepelvoeringen moeten voldoende snel melken, weinig 

lucht zuigen (linerslip) tijdens het melken en zo volledig 

mogelijk uitmelken. Belangrijke aspecten zijn de diameter 

van de tepelvoering in relatie tot de speendiameter en 

de vorm van de stootrand (kop). Andere factoren zijn de 

wanddikte, de elasticiteit en de vorm van de tepelvoering. 

Type en afmeting van de tepelvoering moeten afgestemd 

worden op de gemiddelde speengrootte van de kudde.

Een gesloten tepelvoering oefent massage uit op de 

speen. Deze massage/klemdruk heft de gevolgen van het 

zuigen tijdens de geopende stand van de tepelvoering 

min of meer op. Een slecht functionerende pulsator heeft 

tot gevolg dat de tepelvoering niet juist opent en sluit. 

Langdurige blootstelling aan vacuüm of onafgebroken 

zuigen belemmeren de bloedcirculatie. Dit kan tot 

‘blauwe’ spenen (bloedstuwing) en sterke vereelting 

(‘uitgestulpte’ slotgaten) leiden. De bloedstuwing die kan 

ontstaan is bijzonder pijnlijk voor de koe.

Tepelvoeringen komen voor in rubberen en siliconen 

varianten. Voor elk type voering geldt een specifieke 

spanning die tijdens het monteren moet worden 

aangebracht. Bij siliconen tepelvoeringen is de 

voorspanning veel lager dan bij rubber, omdat het 

openen en sluiten vooral door het materiaal zelf tot 

stand komt. Wanneer de elasticiteit van het materiaal 

afneemt, zal deze beweging steeds moeizamer verlopen. 

De levensduur van tepelvoeringen wordt bepaald door het 

aantal melkingen en moet dus worden afgestemd op de 

gebruiksintensiteit. Tijdig vervangen is van groot belang 

voor de uiergezondheid.

Lely adviseert het vervangen van siliconen tepelvoeringen 

na 10.000 melkingen en het vervangen van rubberen 

tepelvoeringen na 2.500 melkingen. Lely heeft 

verschillende modellen siliconen en rubberen 

tepelvoeringen in het assortiment.
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Melkstroomprofiel

Het melkstroomprofiel is een weergave van de melkafgifte 

(kg) in de tijd (min). De tijd dat er melk uit de speen 

stroomt, is niet direct af te leiden uit de pulsatiecurve. 

Radiologisch onderzoek heeft aangetoond dat melk begint 

te stromen even voordat de tepelvoering half geopend is. 

Het stromen van de melk stopt als de tepelvoering even 

voorbij de half gesloten stand is gekomen. De melkstroom 

is niet constant; de snelheid neemt toe bij het opengaan 

van de tepelvoering en neemt af als de tepelvoering gaat 

sluiten. Er is geen norm voor de melkstroomtijd maar op 

basis van onderzoek wordt gesteld dat de melkstroomtijd 

50-65% van de cyclustijd moet bedragen. 

 
Grafiek:	melkstroomprofiel	en	melkproductieverloop	van	
een vlot	melkende	koe	in	een	conventionele	situatie.
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De melkstroomtijd wordt beïnvloedt door de elasticiteit van 

de tepelvoering, de vacuümvariaties en het pulsatiesysteem. 

Een bimodaal melkstroomprofiel wil zeggen dat de 

melk eerst uit de boezem wordt gemolken, waarna 

de melkstroom stilvalt, vervolgens komt de melk uit 

de alveolen vrij en neemt de melkstroom weer toe. 

Een dergelijk profiel is een teken dat de voorbehandeling 

onvoldoende effect heeft.

Grafiek:	voorbeeld	van	een	bimodaal	melkstroomprofiel,	
op 60	sec	valt	de	melksnelheid	bijna	terug	naar	0.
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Tepelvoeringen

• Tepelvoeringen moeten voldoende 
snel melken, weinig of geen lucht 
zuigen (linerslip) en zo volledig 
mogelijk uitmelken.

• De levensduur van de tepelvoering is 
afhankelijk van het aantal melkingen 
en dus van de gebruiksintensiteit.

• Tijdige vervanging van tepelvoeringen 
is van groot belang voor de 
uiergezondheid.

• Lely adviseert het vervangen van siliconen 
tepelvoeringen na 10.000 melkingen 
en het vervangen van rubberen 
tepelvoeringen na 2500 melkingen.

Melkstroomprofiel:

• Het melkstroomprofiel is een 
weergave van de melkafgifte 
in de tijd.

• De melkstroom is niet constant; 
de snelheid neemt toe bij het 
opengaan van de tepelvoering 
en neemt af als de tepelvoering 
gaat sluiten.

• De melkstroomtijd wordt 
beïnvloedt door de elasticiteit 
van de tepelvoering, de 
vacuümvariaties en het 
pulsatiesysteem; genetica dier 
heeft ook invloed.

• Een bimodaal melkstroomprofiel 
geeft aan dat de voorbehandeling 
onvoldoende effect heeft, 
waardoor de melkstroom 
onderbroken wordt.



9  Blindmelken houdt in dat de robot nog steeds aan het melken is, ondanks dat er geen melk meer 

wordt afgegeven vanuit het uier.
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Afname:

• Ieder kwartier wordt apart 
afgenomen op basis van het 
melkstroomprofiel om de individuele 
spenen optimaal uit te melken en 
blindmelken te voorkomen.

• Als bij het incidenteel aftrappen van 
de tepelbeker het kwartier al voor 
meer dan 80% is leeg gemolken, 
wordt de tepelbeker niet opnieuw 
aangesloten.

• De afnamesnelheid is gerelateerd aan 
het gemiddelde melkstroomniveau.

2.4 Afname
In conventionele situaties wordt als norm voor afname van 

de vier kwartieren samen een melksnelheid van 0,4 kg/

minuut gehanteerd. De hoeveelheid melk per kwartier is niet 

gelijk. Afhankelijk van het ras produceren de voorkwartieren 

gemiddeld 40-45% van de totale melkgift. Het verschil in 

productie tussen de verschillende kwartieren is bij oudere 

koeien groter. De voorspenen zijn dus vaak eerder klaar met 

melken.

Het moment van afname bepaalt de hoeveelheid melk 

die achter blijft in het uier; de restmelk. Op basis van 

het melkstroomprofiel zal de robotarm ieder kwartier 

apart afnemen om iedere speen optimaal uit te melken 

en blindmelken9 te voorkomen. Als een tepelbeker 

wordt afgetrapt en het kwartier is al voor meer dan 80% 

leeg gemolken, dan wordt de tepelbeker niet opnieuw 

aangesloten. Instellingen voor het afnamemoment 

dienen niet zonder meer gewijzigd te worden, omdat de 

omstandigheden op de diverse bedrijven verschillend zijn.

De Lely Astronaut robot bevat sensoren die voor een 

verdere verfijning van het individuele afnametijdstip per 

kwartier zorgen. De melkbekers worden afhankelijk van 

de melkstroom afgenomen; dit wordt waargenomen door 

een melkstroomindicator. Wanneer een bepaald kwartier 

een lagere gemiddelde melkstroom heeft, dan wordt 

hiervoor een lagere afnamesnelheid ingesteld. Dit heeft 

tot gevolg dat snelmelkende kwartieren op een ander 

melkstroomniveau worden afgenomen dan traagmelkende 

kwartieren. Ook is het mogelijk op basis van een verhoogde 

geleidbaarheid een vertraagde afname in te stellen.

Lely heeft onderzoek gedaan naar vacuümverandering bij 

versnelde en vertraagde afname. In de onderstaande figuren 

is weergegeven hoe het vacuümniveau onder de speen zich 

ontwikkelt ten opzichte van het vacuümniveau in de kop 

van de tepelbeker. Als een kwartier uitgemolken is, vult de 

speen zich niet meer met melk en blijft de diameter kleiner. 

Daardoor is er meer ruimte tussen wand en speen. Het 

vacuüm in de kop loopt daardoor direct op. Op deze wijze is 

exact te meten hoe lang blindmelken optreedt. Blindmelken 

mag maximaal 45 seconden lang optreden, om negatieve 

effecten op de uiergezondheid te voorkomen. Bij versnelde 

afname wordt de tijd van blindmelken enorm gereduceerd.

 
Grafiek:	melkstroomprofiel	bij	versnelde	afname. 
De rode lijn	geeft	het	vacuümniveau	onder	de	speen	weer.	
De zwarte	lijn	geeft	het	vacuümniveau	in	de	kop	van	de	
tepelbeker	weer.
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Bron: Lely Industries N.V.

 
Grafiek:	melkstroomprofiel	bij	vertraagde	afname.	
De rode lijn	geeft	het	vacuümniveau	onder	de	speen	weer.	
De zwarte	lijn	geeft	het	vacuümniveau	in	de	kop	van	de	
tepelbeker	weer.

V
ac
u
ü
m
h
o
o
g
te
	(
kP
a)

50

40

30

20

10

0
38	seconden

A.  Speen is niet langer gevuld met melk.
B. Afname.

A B

Bron: Lely Industries N.V.



26

Nabehandelen:

• Na het melkproces kan de 
Lely Astronaut melkrobot de 
speen sprayen; onderzoek heeft 
aangetoond dat dit de kans 
op uiergezondheidsproblemen 
verkleint.

• De instellingen van het 
spraysysteem bepalen het 
spraybeeld en daarmee de 
effectiviteit van de nabehandeling.

• Naast sprayen is effectieve 
stallay-out en koerouting van 
belang voor de uiergezondheid.

2.5 Nabehandelen
Uit diverse onderzoeken is gebleken dat het risico op 

uierontsteking wordt verkleind als de spenen direct na het 

afnemen worden gesprayd. Er zijn diverse spraymiddelen 

op de markt; de belangrijkste werkzame stoffen in deze 

middelen zijn jodium, chloorhexidine en melkzuur. Deze 

stoffen hebben een effectieve bacteriedodende werking. 

Het nadeel van deze middelen is dat ze een irriterende 

werking kunnen hebben op de speenhuid. Er wordt vaak 

glycerine of lanoline toegevoegd aan de werkzame stof 

om de speenconditie te behouden. Grofweg worden er 

drie typen dip- en spraymiddelen onderscheiden:

 �  Contactmiddelen: zijn dun, vloeibaar en werken vooral 

tegen besmettelijke kiemen.

 �  Barrièremiddelen: vormen een soort vlies tegen 

omgevingsbacteriën.

 �  Verzorgingsmiddelen: zijn niet desinfecterend.

Barrièremiddelen zijn moeilijker te versprayen.

Voor een optimale werking is het van belang dat de 

speen goed in contact komt met de vloeistof, zodat 

deze een beschermende laag vormt. De viscositeit 

– stroperigheid – van een product is hierbij van belang. 

Vooral bij droge weersomstandigheden kan dippen of 

sprayen, naast desinfectie, ook verschraling van de speen 

verminderen. De ontsmettingsmiddelen zijn niet universeel 

voor alle typen bacteriën. Afhankelijk van de prevalerende 

ziekteverwekkers kan het noodzakelijk zijn om van 

middel te wisselen. 

Een goede koerouting in de stal draagt bij aan de 

uiergezondheid. Als koeien na het melken eerst gaan 

vreten en/of drinken voordat zij gaan liggen, krijgt het 

slotgat langer de tijd om zich te sluiten. Naast het sprayen 

van de spenen is effectieve stallay-out belangrijk om de 

kans op uierinfecties zoveel mogelijk uit te sluiten.

Bij de Lely Astronaut melkrobot is het mogelijk om de 

speen direct na de melkbeurt te sprayen. Het sprayen 

vindt plaats met behulp van een spray nozzle, die op 

de robotarm is gemonteerd. Om een goed spraybeeld 

te krijgen moet er rekening worden gehouden met 

de viscositeit. Tocht heeft bijvoorbeeld invloed op het 

spraybeeld en dient daarom vermeden te worden. 

De instellingen van het spraysysteem zijn mede bepalend 

voor de kwaliteit van de nabehandeling die de robot 

levert. De instelling van de druk is bijvoorbeeld bepalend 

voor de effectiviteit van de nabehandeling. Een te hoge 

druk met een dun spraymiddel geeft te veel verneveling 

waardoor er niet voldoende verzorgend middel op de 

speen achterblijft. De instellingen moeten dan ook 

gebaseerd zijn op het gebruikte middel. Regelmatig 

controle van het spraysysteem is belangrijk. Een goed 

hulpmiddel is na het sprayen een papiertje om de speen 

te wikkelen en te kijken in hoeverre de speen ‘geraakt’ 

is door het spraymiddel.

 
Figuur:	werking	van	de	spray	nozzle	op	de	Lely	Astronaut	
melkrobot.

Bron: Lely Industries N.V.
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Onderhoud:

• Preventief onderhoud is van belang om 
storingen en suboptimale prestaties van 
de robot te voorkomen.

• Tweemaal per jaar worden alle robots 
op gelijke wijze beoordeeld conform 
voorschriften Lely.

• De veehouder kan zelf een groot deel 
van het onderhoud uitvoeren, zoals het 
vervangen of inkorten van slangen, het 
controleren en bijvullen van chemicaliën 
en spraymiddel.

2.6 Onderhoud melkrobot
Het technisch functioneren van de melkrobot is 

van invloed op de melkproductie en melkwinning. 

De uiergezondheid, melkopbrengst en melkkwaliteit 

zijn in grote mate gerelateerd aan het verloop van 

het melkproces. Als gevolg van slijtage kunnen 

mankementen ontstaan, die leiden tot storingen of 

(niet direct waarneembare) verminderde werking van de 

robot. Het tijdig uitvoeren van preventief onderhoud is 

van belang om storingen, maar ook het niet-optimaal 

functioneren van de melkrobot te voorkomen.

Tweemaal per jaar dienen alle robots op een gelijke wijze 

te worden beoordeeld en de resultaten van de metingen 

moeten op een uniform meet- en adviesrapport worden 

vastgelegd. Voor de werking en de capaciteit van de 

diverse onderdelen zijn normen vastgesteld. Daarnaast 

bestaan er meetinstructies en protocollen. De meting 

mag alleen worden uitgevoerd door gecertificeerde 

onderhoudsmonteurs, die jaarlijks worden bijgeschoold.

Een groot deel van het onderhoud kan de veehouder 

zelf uitvoeren, denk aan het vervangen of inkorten 

van kapotte slangen, het controleren en bijvullen 

van chemicaliën, spraymiddel en het vervangen 

van tepelvoeringen. Ook het schoonmaken van de 

robotruimte en robot en controle van de compressor 

behoren tot de taken van de boer en komen de prestaties 

van het systeem ten goede. In de software van de 

robot staat informatie over het functioneren van de 

robot; het is van belang deze gegevens regelmatig 

te controleren en actie te ondernemen indien nodig. 

Daarnaast zal op basis van het afgesloten servicecontract 

periodiek onderhoud door het Lely Center worden 

geleverd. Tijdens dit onderhoud wordt de installatie 

doorgemeten en worden eventuele slijtdelen vervangen. 

2.7 Capaciteit melkrobot
Bij automatisch melken wordt capaciteit uitgedrukt in het 

aantal melkingen per 24 uur, het aantal koeien dat door 

de robots gemolken wordt of het aantal geproduceerde 

liters melk. Met betrekking tot het financiële aspect is de 

robot output – het aantal geproduceerde liters – de beste 

indicatie voor de capaciteit. 

Robot output wordt voornamelijk bepaald door twee 

factoren: melktijd en behandeltijd. De behandeltijd is 

opgebouwd uit de tijd die de koe nodig heeft om in 

de robot te lopen, de duur om de arm onder de koe 

te bewegen, de tijd om het uier schoon te maken, het 

aansluiten, sprayen en de tijd om uit de robot te lopen.

Gemiddeld genomen hebben gezonde, goed melkende 

koeien een behandeltijd van 2 minuten. Goede uiervorm 

en excellente uierhygiëne bevorderen een snelle 

behandeling door de robot. 

Om de robot output en dus de capaciteit van de robot 

te maximaliseren is melksnelheid belangrijk. Koeien die 

sneller melken hebben minder tijd nodig om door de robot 

gemolken te worden. Andere factoren die de capaciteit 

beïnvloeden zijn de gezondheid, het koeverkeer en de 

voeding. Alleen gezonde, actieve koeien bezoeken vrijwillig, 

frequent de robot. Meer informatie over robot capaciteit is 

te vinden in de brochure ‘Robot farm management’.

Grafiek:	invloed	van	melksnelheid,	aansluitproblemen	
en	shocker	instellingen	op	tijdsbesteding	van	de	Lely	
Astronaut	melkrobot.	Standaardtijden:	in	de	robot	lopen	
2 sec.,	arm onder	de	koe	bewegen	en	uier	schoonmaken	
45 sec.,	aansluiten	15	sec.,	melken	120	sec.,	sprayen	15	sec.	
en	uit	de robot	lopen	2	sec.
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Een hoog aantal melkingen per dag leidt niet 

automatisch tot een grotere robotcapaciteit. Als de 

melkgift per melking stijgt, zal het aantal melkingen 

per dag vaak dalen. Toch vertoont de melkproductie 

wel een stijgende tendens. Naast invloed op de tijd 

in de robot heeft de melksnelheid ook invloed op de 

dagproductie. Hoge dagproducties van bijvoorbeeld 

2.000 kg kunnen alleen gehaald worden bij melkgiften 

van 10 kg en meer per melking en een gemiddelde 

melksnelheid van minimaal 2,50 kg/min10.

 
Grafiek:	berekende	aantal	melkingen	per	dag	bij	
verschillende	melksnelheden	en	melkgiften	en	de	
bijbehorende	capaciteit	in	kg	per	dag	(onderbroken	lijn).
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Bron: Bos et al., 2002

2.8 Overige onderdelen
Lely MQC

Lely MQC staat voor Milk Quality Control systeem. 

De sensoren registreren geleidbaarheid, kleur, 

temperatuur, melksnelheid11, melkproductie, melktijden, 

dode melktijden, vet- en eiwitindicaties en optioneel 

celgetal. Als voorbeeld; het systeem meet door middel van 

lichttransmissie of de melk een afwijkende kleur heeft. 

Bloed- en biestmelk en melk met een kleurafwijking 

(veroorzaakt door bijvoorbeeld mastitis) worden zo 

eenvoudig opgespoord en indien gewenst automatisch 

gesepareerd. 

Het sensorsysteem controleert de melk ook op diverse 

andere parameters en maakt het mogelijk om de 

uiergezondheid van elke koe per kwartier te volgen via 

de management software. De software verwerkt deze 

informatie tot bruikbare, gecombineerde attentielijsten. 

Daarnaast zorgt de Lely MQC ook voor een verdere 

verfijning van het individuele afnametijdstip per kwartier.

Lely Pura

De Lely Pura stoomreiniger is een product dat tussen twee 

melkingen de tepelbekers reinigt, door stoom (160°C) door 

de tepelvoeringen te blazen. Na deze korte stoominjectie 

van ongeveer 5 seconden worden de tepelvoeringen 

gespoeld met koud water om deze af te koelen voor de 

volgende melking.

Robotcapaciteit:

• Financieel gezien wordt robot 
capaciteit het beste gedefinieerd als 
het aantal geproduceerde liters melk 
per robot.

• Vooral melktijd, aansluittijd en 
shocker instellingen hebben relatief 
veel invloed op de bezoektijden per 
koe en daarmee op de capaciteit van 
de robot.

• Hoge dagproductie wordt 
gerealiseerd met hoogproductieve 
koeien, gemiddeld meer liters 
melk per bezoek (>10 kg) en hoge 
melksnelheden (>2,50 kg/min).

10  In de USA is een dubbele voorbehandeling verplicht en dit heeft dan ook een groot effect 

op de te behalen robot capaciteit.

11 Dode melktijd is de tijd tussen aansluiten en het signaleren van de eerste melkstroom.
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Overige	onderdelen:

• Het Lely MQC (Milk Quality 
Control) systeem bestaat uit 
sensoren die geleidbaarheid, 
kleur, temperatuur, melksnelheid, 
melkproductie, melktijden, dode 
melktijden, vet- en eiwitindicaties 
registreren en optioneel celgetal.

• De Lely Pura reinigt via stoom 
de tepelvoeringen waardoor 
kruisbesmetting wordt 
voorkomen.

Robotarm

De robotarm bestaat uit een laser, de pulsator en 

een basisstation met vier tepelhouders en de nodige 

slangen voor de afvoer van lucht en melk. Aangezien de 

tepelhouders op de arm zijn gemonteerd wordt het aantal 

bewegingen onder de koe geminimaliseerd, dit bevordert 

de rust en versnelt het aansluiten. Als een koe een 

tepelhouder aftrapt zorgt automatische detectie ervoor 

dat de tepelhouder gelijk op de arm wordt getrokken en 

niet vervuild wordt met eventuele mestresten.

 
Figuur:	schematische	weergave	van	de	onderdelen	in	de	
robotarm	van	de	Lely	Astronaut	melkrobot.
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Bron: Lely Industries N.V.

Buisfilter

De melkrobot is uitgerust met een buisfilter of de melk 

wordt vanuit de robot door een twinfilter geleid. Het 

filter dient minimaal 3x per dag vervangen te worden; 

het tijdstip van vervanging is afhankelijk van de 

reinigingscyclus van de melkrobot. De reinigingstijden 

zijn instelbaar in de software. Het filter moet elke keer 

gecontroleerd worden op de aanwezigheid van vuil en 

vlokken. Indien nodig moet actie worden ondernomen 

om de betreffende koe op te sporen of de oorzaak weg te 

nemen. Stalhygiëne en schone koeien zijn een belangrijke 

voorwaarde voor het leveren van kwaliteitsmelk.



12  Flowcytometrie: techniek voor het tellen en bestuderen van in een stromende vloeistof 

voorkomende microscopisch kleine deeltjes, een lichtstraal – meestal laserlicht van een 

enkelvoudige (monochrome) kleur – wordt gericht op een stromende vloeistof, detectoren 

nemen de lichtweerkaatsing en fluorescentie van een passerende cel waar.
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3.	 Melkkwaliteit
Melk moet niet alleen de gewenste samenstelling hebben, maar ook aan bepaalde hygiëne-eisen 
voldoen. In verband met de volksgezondheid, de voedingswaarde en het gebruik als grondstof voor 
zuivelproducten wordt de melk uitbetaald op basis van zowel samenstelling als hoedanigheid. Het leveren 
van kwaliteitsmelk is dan ook een belangrijk aspect van de melkwinning.

3.1 Kiemgetal
De bederfelijkheid van voedingsmiddelen wordt 

grotendeels bepaald door de hoeveelheid aanwezige 

micro-organismen (waaronder bacteriën en schimmels). 

Het kiemgetal is de maatstaf die wordt gebruikt voor 

de hygiënische kwaliteit van de geleverde melk. Voor 

kiemgetalbepalingen wordt in Nederland de Bactoscan FC 

gebruikt, dit is een geautomatiseerde bacterieteller 

werkend volgens het principe van de flowcytometrie12. 

De meetmethoden verschillen per land; er kan ook 

gebruikgemaakt worden van kweekplaten. Goede kwaliteit 

rauwe melk bevat minder dan 10.000 bacteriën per ml. 

Het kiemgetal wordt uitgedrukt als het aantal bacteriën 

gedeeld door 1000, dus op de onderzoeksuitslag komt in 

het geval van 10.000 bacteriën per ml een kiemgetal van 

10 te staan. Nadat de melk uit de speen gekomen is, kan 

het kiemgetal alleen nog maar toenemen. 



13  Dit is het principe van flowcytometrie
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In Bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van de meest 

voorkomende micro-organismen in melk.

Een	verhoogd	kiemgetal	kan	worden	veroorzaakt	door:

 � Onzorgvuldige reiniging van het uier 

Als het uier onvoldoende gereinigd wordt door de borstels 

op de melkrobot, kan er vuil (en daarmee bacteriën) in 

de melk terechtkomen. Het regelmatig controleren van 

de borstels (dagelijks) op het reinigen van de uiers kan 

problemen voorkomen. Stalhygiëne is daarnaast een 

belangrijke voorwaarde voor schone koeien en uiers.

 � Onvoldoende koeling 

Oudere melk bevat (als gevolg van celdeling) meer 

bacteriën dan recent gewonnen melk. Ingrijpen door 

middel van temperatuursbeheersing – koeling – is dan ook 

erg belangrijk. De activiteit van de bacteriën wordt dan 

verminderd. Toch zijn er ook psychotrope bacteriën, dit zijn 

bacteriën die voorkeur hebben voor een koudere omgeving.

 � Uiergezondheidsproblemen bij de koeien 

Als gevolg van uiergezondheidsproblemen worden 

er meer bacteriën met de melk mee uitgescheiden. 

Dit zal echter pas merkbaar worden in het kiemgetal 

als meerdere koeien last hebben van een besmetting, 

vooral in het geval er thermoresistente bacteriën zijn als 

bijvoorbeeld Streptococcus agalactiae.

 � Slechte reiniging of reinigingsproblemen 

Bij een slechte reiniging blijven er in de melkrobot en 

leidingen melkresten achter. Deze melkresten zijn een 

ideale voedingsbodem voor bacteriën. Het is dan ook 

van belang om reiniging met de juiste chemicaliën uit te 

voeren om de melkresten los te weken en de bacteriën 

met het hete water te doden. Het melkfilter moet 

regelmatig (3x daags) gewisseld worden, omdat dit anders 

een bron van besmetting kan vormen (voornamelijk 

Escherichia coli bacteriën).
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Grafiek:	ontwikkeling	van	het	kiemgetal	bij	het	bewaren	
van	melk	met	verschillend	beginkiemgetal	bij	twee	
verschillende	temperaturen.	Tussen	de	onderbroken	lijnen	
is	het	gebied	waarin	bederf	van	de	melk	waarneembaar	
wordt.	 Bron: Jellema in Van der Haven et al., 1996

3.2 Celgetal
Het celgetal is een maatstaf voor de uiergezondheid en 

fluctueert per individuele koe en vaak ook per seizoen. 

Het celgetal geeft het aantal (afweer)cellen (combinatie 

van witte bloedcellen en epitheelcellen) per ml melk weer. 

Een goed gemiddeld melktankcelgetal is lager dan 

150.000 cellen per ml melk. Celgetalbepalingen 

worden in Nederland uitgevoerd met de Fossomatic 

5000 FC. Aan de melk wordt een kleurstof 

toegevoegd, waarna onder een speciale microscoop 

de oplichtende cellen automatisch13 worden 

geteld. Het celgetal kan zowel van individuele 

dieren als van de melktank bepaald worden.

Een verhoogd celgetal is het gevolg van 

uiergezondheidsproblemen in de kudde. 

Dit kan gelden voor de hele kudde of voor enkele 

individuele dieren. Belangrijk is het de oorzaak 

te achterhalen en adequate maatregelen te treffen 

om herhaling van de problemen te voorkomen. In een 

gezond uier (koeniveau) ligt het celgetal onder de 100.000.

Kiemgetal:

• Het kiemgetal is een maat voor de 
hygiënische kwaliteit van melk.

• Goede kwaliteit melk bevat minder 
dan 10.000 bacteriën per ml en heeft 
een kiemgetal lager dan 10 (aantal 
bacteriën per ml/1000).

• Het kiemgetal wordt voornamelijk 
beïnvloedt door hygiëne, reiniging en 
koeling.
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3.3 Zuurtegraad vet
Vrije vetzuren ontstaan als gevolg van vetsplitsing 

door het enzym lipase. Het eiwitmembraan dat zich 

om een vetbolletje bevindt, kan worden beschadigd. 

Na deze beschadiging treedt er een reactie op, die de 

afsplitsing van vrije vetzuren tot gevolg heeft. Een te 

hoge concentratie vrije vetzuren maakt de melk rans en 

ongeschikt voor consumptie en bewerking.

De zuurtegraad vet wordt gemeten door het melkvet van 

een monster te verzamelen en te neutraliseren met een 

loogoplossing. De gebruikte hoeveelheid loog is daarbij 

de maat voor de hoeveelheid vrije vetzuren in de melk. 

In Nederland kan sinds kort de zuurtegraad vet ook met 

infraroodapparatuur worden gemeten. 

Beschermende eitwitlaag

Enzym lipase

Melkvet

Figuur:	vetglobuli	met	beschermend	eiwitmembraan. 
 Bron: Lely Industries N.V.

Waarden lager dan 0,50 mmol per 100 gram vet gelden 

als goed. Waarden hoger dan 0,80 mmol per 100 gram vet 

duiden op een gevarenzone. 

Mogelijke	oorzaken	hoger	zuurtegraad	vet:

 � Constructie en werking melkrobot 

Als gevolg van mechanische beschadiging, turbulentie 

in de melkleiding of luchtinslag wordt het membraan 

van de vetbolletjes beschadigd. Ook het aanvriezen 

van melk in de tank zorgt voor een stijging van het 

zuurtegraad vet gehalte.

 � Melkintervallen en -frequentie 

Bij kortere melkintervallen en een hogere 

melkfrequentie worden er meer kortere vetketens 

geproduceerd. Deze vetketens zijn gevoeliger voor 

vetsplitsing. Aansluitend is bij kortere melkintervallen 

minder tijd beschikbaar om de eiwitmembranen om de 

vetbolletjes op te bouwen; deze membranen zijn vaak 

minder van kwaliteit en gevoeliger voor beschadiging.

 � Voeding 

De energiedichtheid in het rantsoen heeft invloed op 

de kwaliteit van de vetbolletjes en het eiwitmembraan. 

Andere voedingsfactoren – bijvoorbeeld vitaminen- en 

mineralenvoorziening – hebben ook invloed, maar 

onderzoekers weten nog niet in welke mate.

 � Diergebonden factoren 

Bepaalde rassen produceren een andere kwaliteit 

vet die in meer of mindere mate gevoelig is voor 

vetsplitsing. Daarnaast heeft ook lactatiestadium 

invloed op de vetkwaliteit. Koeien die in een 

negatieve energiebalans verkeren, hebben mindere 

kwaliteit eiwitmembranen en een verhoogde kans op 

vetsplitsing.

Figuur:	schematische	weergave	van	het	voorkomen	van	witte	bloedcellen	en	afgestoten	oppervlakte	cellen	in	de	melk. 
 Bron: Hulsen en Lam, 2009
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Abnormale	melk:

• Reinheid is een maatstaf voor de hygiënische 
omstandigheden voor en tijdens het 
melken en voor de uitvoering van de 
voorbehandeling.

• Hygiëne in de stal, in en rondom de robot en 
schone koeien dragen bij aan het leveren van 
kwaliteitsmelk.

• Registreer eerst de behandeling van de koe 
in de software van de robot en behandel 
daarna pas de koe; dit om antibiotica 
residuen in de melk te voorkomen.
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3.4 Abnormale melk en 
ongewenste melk

Ongewenste melk kan niet geleverd worden aan de 

fabriek. Dit is colostrum melk (eerste dagen van de 

lactatie) of melk met bloed (bijvoorbeeld als gevolg van 

speenbetrapping). De officiële definitie van abnormale 

melk is melk met klinische afwijkingen ongeacht het 

celgetal. Toch wordt celgetal wel gebruikt ter beoordeling 

van de kwaliteit van de melk. Ongeschikte melk is melk 

welke door omstandigheden niet geleverd kan worden, 

bijvoorbeeld als gevolg van een antibiotica behandeling 

van de koe.

Reinheid

De reinheid is een maatstaf voor de hygiënische 

omstandigheden voor en tijdens het melken en vooral 

voor de uitvoering van de voorbehandeling. Bij de 

reinheidstest wordt een gedeelte van de melk door een 

filterwat gezogen. De wat wordt visueel beoordeeld op 

verontreiniging in vergelijking met een standaard wat. Bij 

verontreiniging wordt de reinheid afwijkend beoordeeld. 

De	volgende	aspecten	kunnen	bijdragen	aan	een	goede	

reinheid:

 � Stalhygiëne; schone (rooster)vloer en ligboxen.

 � Schone koeien; geschoren uiers/staarten, goede 

afstelling van de borstels.

 � Tijdige vervanging melkfilter; minimaal 3x per dag.

 � Hygiëne in en rondom de robot; regelmatig 

schoonmaken.

Antibiotica

Bewaking van de diergezondheid speelt een belangrijke 

rol binnen de veehouderij en het gebruik van medicijnen 

is soms onvermijdelijk. Sommige van deze medicijnen 

worden in het bloed opgenomen en kunnen daardoor 

in het uierweefsel of in de melk terechtkomen. Om 

gevaren voor de volksgezondheid te vermijden, mogen 

deze stoffen niet in de melk voorkomen. Bovendien 

belemmeren deze middelen het verwerkingsproces van 

melk tot melkproducten. 

Celgetal	en	
zuurtegraad	vet:

• Het celgetal is een maatstaf voor 
de uiergezondheid; een goed 
bedrijfscelgetal is lager dan 
150.000 cellen per ml melk.

• Vrije vetzuren in de melk bepalen het 
zuurtegraad vet; een te hoog gehalte 
maakt de melk rans en ongeschikt 
voor consumptie en bewerking.

• Als gevolg van suboptimale 
robotinstellingen, lekkende 
melkslangen/voeringen, 
voedingsfactoren, te hoge 
melkfrequenties of diergebonden 
factoren kan het zuurtegraad vet te 
hoog worden (hoger dan 0,80 mmol 
per 100 gram vet).
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De	veehouder	dient	rekening	te	houden	met	de	volgende	

aspecten:	

 � Gebruik alleen goedgekeurde en geregistreerde 

medicijnen.

 � Houd, ook bij droogstand, rekening met de wachttijd. Lely 

adviseert een controle uit te voeren op de aanwezigheid 

van residuen voor de melk weer wordt geleverd. 

 � Registreer de behandeling altijd eerst in de software 

van de melkrobot alvorens deze daadwerkelijk uit 

te voeren. Zorg voor een goede herkenning van de 

behandelde dieren.

3.5 Boterzuurbacteriën
Boterzuurbacteriën hebben een negatief effect op de 

bewerkingsmogelijkheden van melk tot zuivelproducten, 

voornamelijk kaas. Voor de test op boterzuurbacteriën 

wordt een gedeelte van de melk gemengd met een 

onderzoeksmedium. Het mengsel wordt verhit tot 

80°C zodat eventuele sporen van boterzuurbacteriën 

ontkiemen. Uitgroei van deze kiemen leidt tot gasvorming; 

dit kan na vier dagen pas worden beoordeeld. Per 

monster worden twee buizen ingezet en er zijn drie 

mogelijke uitslagen: --, +-, ++. De aanwezigheid van 

boterzuurbacteriën wordt beïnvloed door de kwaliteit 

van het kuilgras en door de (stal)hygiëne. De techniek van 

ruwvoederwinning is van cruciaal belang om problemen te 

voorkomen. 
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Grafiek:	boterzuur	integraal	onderzoek	(%	uitslagen	++)	
in Nederland	in	2008.	 Bron: Productschap Zuivel

3.6 Vriespunt
Het vriespunt van melk varieert maar zeer beperkt 

omdat het nauw samenhangt met de samenstelling 

van bloed die door het uier stroomt. Bepaling van het 

vriespunt vindt plaats om na te gaan of er water met 

de melk is vermengd. Water in de melk is ongewenst 

en leidt tot problemen bij de verwerking. Het vriespunt 

dient -0,505 °C of lager te zijn.

Boterzuur	en	
vriespunt:

• Om boterzuur in de melk te 
voorkomen is kwaliteitsvoer en 
ruwvoerderwinning van cruciaal 
belang.

• Het vriespunt van melk wordt 
bepaald om te controleren op 
bijmenging van water.
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4.	 Uiergezondheid

De uiergezondheidsstatus op melkveebedrijven heeft invloed op de kwaliteit van de geleverde 
melk. In verband met de volksgezondheid is het produceren van kwaliteitsmelk naar specificatie een 
voorwaarde om melk te kunnen leveren aan de fabriek. De uiergezondheid van koeien wordt bepaald 
door een veelheid aan factoren, zowel op koeniveau als op omgevingsniveau. Een goede uiergezondheid 
houdt in dat de koe in staat is adequaat te reageren op bedreigingen van buitenaf.

4.1 Uierontsteking
Mastitis is een ontsteking van het uierweefsel. Een 

ontsteking is een reactie van het lichaam op prikkels 

zoals bacteriën, trauma, toxiden (andere niet-infectieuze 

soms giftige stoffen). Meestal ontstaat mastitis door 

het binnendringen van bacteriën in de speen via het 

tepelkanaal. De ontsteking kan zich klinisch of subklinisch 

manifesteren. Bij een subklinische mastitis is er sprake van 

een sluimerend ontstekingsproces, waarbij een evenwicht 

ontstaat tussen de ziekteverwekkers en de afweercellen. 

Bij een klinische mastitis treden er andere verschijnselen 

op; duidelijke afwijkingen van melk (klonten, 

vlokken, kleur) en uier (warm, rood, hard, pijnlijk), 

temperatuursverhoging en verminderde voeropname.
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Mastitisverwekkers

De bacteriën die uierontsteking veroorzaken worden 

onderverdeeld in koegebonden en omgevingsbacteriën. 

Enkele mastitisverwekkers hebben eigenschappen van 

beide soorten. 

Bacteriën zijn eencellige organismen die zich vooral door 

binaire celdeling2 vermenigvuldigen. De eenvoudigste 

manier om bacteriën in te delen is naar hun uiterlijk, maar 

om ze te kunnen zien moeten ze eerst gekleurd worden 

en vervolgens onder een microscoop ongeveer 1.000 keer 

worden vergroot. De meest gebruikte kleurmethode is 

de Gram-kleuring. Bacteriën worden volgens deze Gram-

kleurkenmerken verdeeld in twee hoofdgroepen: rood 

Gram-negatief als bijvoorbeeld Escherichia coli en blauw 

Gram-positief als bijvoorbeeld Streptococcus agalactiae, 

Streptococcus dysgalactiae en Staphylococcus Aureus.

Het achterhalen van de mastitisverwekker is belangrijk 

om gerichte vormen van preventie en/of behandeling 

mogelijk te maken. Koegebonden bacteriën zitten in het 

uierweefsel en worden verspreid via de melkinstallatie. De 

Lely Astronaut robot heeft een Lely Pura stoominstallatie 

die kruisbesmetting en zodoende de overdracht van 

koegebonden bacteriën voor bijna 100% elimineert. 

Omgevingsbacteriën hebben de koe niet nodig om te 

overleven. Deze bacteriën komen vooral voor in mest, 

strooisel en de ligbox. Deze bacteriën kunnen dus wel op 

de huid van uier of spenen voorkomen.

14  Binaire celdeling wil zeggen door zich in tweeën te delen.

Specifieke en aspecifieke afweer

Er worden twee niveaus van afweer onderscheiden: 

aspecifieke en specifieke afweer. Aspecifieke afweer is het 

eerste defensiemechanisme van de koe en bestaat uit:

 � De pH van de huid; vetzuren aan de oppervlakte van de 

huid remmen de groei van bacteriën.

 � Het slotgat; elastische vezels hebben de functie de 

speen af te sluiten (kringspier) en het indringen van 

bacteriën te voorkomen.

 � De melkstroom; zorgt voor het afvoeren van 

afgestorven weefsel, cellen en kiemen.

 � De keratinelaag in het tepelkanaal; vormt een fysieke 

barrière tegen binnendringende kiemen en heeft een 

bacteriostatische werking.

 � Interferentie; kolonisatie van het epitheel kan een 

beschermend effect hebben tegen pathogene3 kiemen.

 � De Ring van Fürstenberg; deze slijmvliesplooien bezitten 

antibacteriële eigenschappen – ubiquitine en een 

lysozymachtig eiwit.

 � Adhesie; voornamelijk grampositieve bacteriën hechten 

zich aan het epitheel, waardoor besmetting wordt 

verminderd.

 � Antibacteriële systemen in de melk; lysozym (hydrolyse 

bacteriecelwand), lactoperoxidase-rhodanide-H2O2 

systeem (remt bacteriegroei), lactoferrine (bindt ijzer 

tot complexen) en het complementsysteem (binding 

specifieke antilichamen) werken remmend op de 

bacteriegroei.

De specifieke afweer bestaat uit de humorale en 

cellulaire afweer. Onder de humorale afweer vallen 

de immuunglobulinen die door speciale B-lymfocyten 

worden geproduceerd. Bij de cellulaire afweer zijn vooral 

macrofagen en leukocyten betrokken, deze worden door 

T-lymfocyten gevormd.

15  Pathogeen betekent ziekteverwekkend.

Tabel:	twee	typen	mastitisverwekkers	met	kenmerken	en	mogelijke	behandeling.	 Bron: Aangepast van Vetvice

Kenmerken Benadering

Koegebonden  

bacteriën

Dit type bacterie kan nauwelijks zonder de koe overleven 

en wordt normaal gesproken tijdens het melken verspreid

Voorbeelden: S. Agalactiae, S. Dysagalactiae, S. Aureus.

Identificeer en behandel koeien.

Monitor het melkproces, sprayen van de spenen en 

het schoonmaakproces van de robot. *

Omgevings-gebonden 

bacteriën

Dit type bacterie leeft in de stal. Ze kunnen de speen 

via het slotgat binnendringen en mastitis veroorzaken.

Bestaat uit organismen als E.Coli, Klebsiella, S. Uberis.

Verbeter de hygiëne en zorg voor een droge stalomgeving. 

Belangrijke invloedsfactoren zijn ventilatie, schoonheid van 

de vloeren en ligboxen etc.

* Door toepassing van een stoomapparaat op de melkrobot, wordt kruisbesmetting van koe naar koe voorkomen.
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Tabel:	diverse	soorten	mastitisverwekkers	 Bron: Van der Haven et al., 1996, Hulsen en Lam, 2009; Wageningen-UR; Philpot en Nickerson

Naam Herkomst / 
voorkomen

Infectie / 
verschijnselen

Effect Behandeling / 
preventie

Streptococcus 

agalactiae

(SAG)

Uier; hecht zich op epitheel 
tepelkanaal en cysterne, 
veroorzaakt laesies door 
productie melkzuur.

 � Zeer besmettelijk.

 � Subklinische infecties met 

soms klinische uitbraken.

 �Groot effect op celgetal.

 � Extreme vereelting van de 

speen.

 � Verminderde productie 

kwartier.

 �Overdracht via melk.

 �Hygiëne en desinfectie zijn 

van belang.

 � Behandeling met antibiotica 

(penicilline) is effectief.

Streptococcus 

dysagalactiae

(SDY)

Uier en huid koe.  � Komt vaker voor bij vaarzen.  �Hoog celgetal.

 �Hangt samen met speen-

beschadiging en wondjes.

 � Speenconditie op peil 

houden.

 � Behandeling met antibiotica 

(penicilline) is effectief.

Streptococcus 

uberis

(SUB)

Uier, huid, mest, ligplaats.  �Geringe besmetting.

 � Vaak subklinische infectie.

 �Gering effect op celgetal.

 � Productie-derving.

 �Hygiëne en droogte in de 

stal en ligboxen.

 �Optimaliseren weerstand 

koe.

 � Klinische infecties genezen, 

chronische infecties 

persisteren.

Staphylococcus 

aureus

(SAU)

Uier; komt voor op de 
uierhuid, in de melk en op 
de slijmvliezen.
Penetreren diep in het 
klierweefsel (ingekapseld).

 � Zeer besmettelijk.

 � Klinische en subklinische 

(chronische) vormen.

 � Flikkerend infectiebeeld.

 �Wisselend effect op celgetal 

(dan weer heel hoog, dan 

weer normaal).

 � Leidt vaak tot weefsel-

destructie.

 � Besmette koeien opsporen 

en behandelen of ruimen.

 � Strikte hygiëne om 

overdracht te voorkomen.

 � Resultaat behandeling is 

wisselend.

Escherichia coli

(ECO)

Mest, ligplaats.  � Klinische mastitis.

 �Hoge productie van 

gifstoffen, koe vaak 

erg ziek.

 �Gering effect op celgetal

 � Kwartier vaak verloren en 

niet meer geschikt voor 

productie.

 �Hygiëne en droogte in de 

stal en ligboxen.

 �Optimaliseren weerstand 

koe.

 � Resultaat behandeling is 

wisselend.

Coagulase  

negatieve 

staphylococcen

(STC)

Uier; komt voor op de 
uierhuid, in de melk en op 
de slijmvliezen.

 � Brede groep bacteriën.

 �Meestal bij vaarzen en aan 

begin van de lactatie.

 �Gering effect op celgetal.  �Uiergezondheid vaarzen 

optimaliseren.

 �Melktechniek 

perfectioneren.

 � Resultaat behandeling is 

wisselend.

Klebsiella Leeft in de grond, komt 
voor in zaagsel (insleep uit 
het bos).

 �Acute, ernstige mastitis en 

een zieke koe, wordt later 

vaak chronisch.

 �Wisselend effect op celgetal, 

chronische dieren sterk 

verhoogd celgetal.

 � Infectiebron opsporen en 

onschadelijk maken.

 � Kwaliteit zaagsel monitoren 

(gedesinfecteerd).

Gisten In omgeving en op huid 
koe.

 � Secundaire infectie naast 

mastitis.

 �Ontstaat bij onhygiënische 

toediening injectoren of 

hergebruik naalden.

 �Gering effect op celgetal.  � Chronische gevallen ruimen.

 �Hygiënisch werken.

 �Weerstand koe.

Pseudomonas In omgeving, houdt van 
vochtige omstandigheden.

 � Kan zeer heftige, dodelijke 

mastitis veroorzaken.

 �Wisselend effect op celgetal.  � Besmette koeien ruimen.

 �Hygiëne in stal, ligboxen en 

omgeving.

 � Reageert niet op 

behandeling.

Mycoplasma Kiem die via bloedbaan  
het uier besmet.

 � Veroorzaakt ook  

gewrichtsproblemen en 

long-aandoeningen.

 �Groot effect op celgetal.  � Besmette koeien opruimen.

 �Aankoop besmet vee 

voorkomen.

 �Hygiënisch werken.
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Figuur:	het	ontstaan	van	uierontsteking.	 Bron: Philpot en Nickerson

Uierontsteking ontstaat als bacteriën (•) door het 

tepelkanaal de cysterne bereiken. 

A.  De hechting van bacteriën aan het interne weefsel voorkomt 
uitspoeling tijdens het melken en zorgt voor het ontstaan van een 
ontstekingsreactie.

B. In de alveolen kunnen bacteriën zich vermenigvuldigen.
C.  De bacteriën produceren toxinen (kleine pijlen) die de 

melkproducerende cellen beschadigen waarna deze een substantie 
(grote peilen) afgeven aan de bloedstroom die de doorlaatbaarheid 
van het celmembraan vanuit de bloedbaan vergroot.

D.  Als een gevolg van voorgaand proces kunnen serum en witte 
bloedcellen naar de alveolen bewegen en daar de ontsteking 
aanpakken.

In melk van gezonde koeien komen weinig cellen voor. 

Bij een invasie van bacteriën in het uier zal als reactie 

een groter aandeel leukocyten naar het uier verplaatsen, 

het celgetal van de melk zal stijgen van circa 100.000 cellen 

naar wel meer dan een miljoen cellen. Als gevolg van 

de uierontsteking zal ook de samenstelling van de melk 

wijzigingen.

Parameters uiergezondheid

Uiergezondheid wordt op verschillende manieren 

gecontroleerd. De Lely Astronaut melkrobot levert via 

diverse parameters informatie over elke melking waarmee 

mogelijke problemen vroegtijdig kunnen worden 

opgespoord. De veehouder of medewerker ziet niet alle 

uiers van de koeien, dit in tegenstelling tot het melken 

in conventionele omstandigheden. Daarnaast melkt één 

robot 50 tot 70 koeien gemiddeld 2,7 keer per dag. 

Uiergezondheid	wordt	gecontroleerd	via	de	volgende	

parameters:

 � Geleidbaarheid.

 � Categorie celgetal.

 � Kleur van de melk.

 � Dode melktijden en melktijden (tijd tussen aansluiten 

en eerste melkstroom).

 � Gedrag tussen de bezoeken aan de robot.

De melkrobot voorziet de veehouder van informatie 

per kwartier en kan indicaties geven indien er 

afwijkingen worden waargenomen. De melkrobot 

meet de geleidbaarheid (natrium- en chloride niveaus in de 

melk) aangezien mastitismelk een hoger zoutgehalte heeft 

dan normale melk. Met de MQC-C is het mogelijk het 

celgetal van individuele koeien in een specifieke categorie 

in te delen. Een infectie leidt namelijk tot een hoger 

aandeel cellen in de melk. 

De dode melktijden – tijd tussen het aansluiten en 

moment dat eerste melkstroom wordt gedetecteerd – 

kunnen oplopen en een reden zijn waarom de melking 

mislukt. Dit is een indicatie dat er mogelijk problemen 

bij een specifiek kwartier optreden, bijvoorbeeld 

klonten die de melkstroom verhinderen. Ook het gedrag 

tussen de bezoeken kan informatie geven over de (uier-)

gezondheid van een koe. Als een koe zonder reden ineens 

op een attentielijst verschijnt, dan is er mogelijk iets niet 

in orde (ziekte, klauwproblemen, uierontsteking etc.). 

Controleer koeien die zonder reden op de attentielijst 

verschijnen altijd visueel in de stal, om problemen 

vroegtijdig aan te pakken en te behandelen.



Mastitis:

• Mastitis is een ontsteking (klinisch 
of subklinisch) van het uierweefsel; 
meestal door het binnendringen 
van bacteriën in de speen via het 
tepelkanaal.

• Koegebonden bacteriën zitten in het 
uierweefsel en worden verspreid via 
de melkinstallatie.

• Omgevingsbacteriën hebben de koe 
niet nodig om te overleven, deze 
bacteriën komen vooral voor in mest, 
strooisel en de ligbox.

• Aspecifieke afweer is het eerste 
defensiemechanisme van de koe, 
voornamelijk de pH van de huid, het 
slotgat en de keratinelaag.

• Uiergezondheid wordt gecontroleerd 
via de volgende parameters: 
geleidbaarheid, categorie celgetal, 
kleur van de melk, dode melktijden 
en melktijden, gedrag tussen de 
bezoeken aan de robot.
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4.2 Invloedsfactoren uiergezondheid
Het slotgat van de speen vormt een belangrijke natuurlijke 

barrière tegen het binnendringen van bacteriën. Indien 

de instellingen (vacuümniveau, zuig-rustslagverhouding) 

op de robot niet correct zijn kan een sterke eeltvorming 

aan de speenpunt optreden. De eeltvorming belemmert 

het sluiten van het slotgat na de melking, waardoor de 

kans op mastitis toeneemt. Een onjuiste instelling van de 

robot kan ook tot speenzwellingen en speenverkleuringen 

leiden. Speenzwelling is een signaal voor vochtophoping 

en weefselbeschadiging van de speen. 

Beoordeling speenkwaliteit

Speenpunten worden bij voorkeur elke maand 

gecontroleerd en gescoord om zodoende de kwaliteit 

van het melkproces te evalueren. Onderneem actie als 

meer dan 10% van de spenen abnormale uitstulpingen of 

extreme eeltvorming vertoont (score 3 of hoger, zie Bijlage 

2). In Canada en Amerika wordt een ander scoringssysteem 

gebruikt, maar de intentie is gelijk. Beoordeel daarnaast 

de conditie van de totale speen. Kijk naar eventuele 

verkleuring, vervorming of vochtigheid op de speen. 

Afwijkingen in speenkwaliteit kunnen door verschillende 

factoren veroorzaakt worden (zie Bijlage 3).

Vacuümschommelingen

Het aanzuigen van lucht en vacuümschommelingen 

kunnen tot gevolg hebben dat melkdruppeltjes met hoge 

snelheid tegen de speenpunt slaan, de zogenaamde 

impacts. Impacts treden vooral op bij het afnemen van 

de tepelbekers. De Lely Astronaut melkrobot neemt de 

tepelbekers per kwartier en zonder vacuüm af, waardoor 

de kans op impacts miniem is.

Tepelvoeringen vervangen

Onderzoek heeft aangetoond dat veel veehouders te 

laat de tepelvoeringen vervangen. De tepelvoering 

wordt naarmate de tijd verstrijkt steeds langer, minder 

elastisch en gaat haarscheurtjes vertonen. Het melkproces 

neemt daardoor langer in beslag wat de kans op mastitis 

verhoogt en de capaciteit van de robot vermindert.

Uitmelken

Efficiënt uitmelken zorgt voor weinig restmelk in het uier 

en resulteert in een hogere melkgift. Daarnaast liggen 

koeien – waarvan de kwartieren onvoldoende uitgemolken 

zijn – sneller melk uit. Een hoog vacuüm in combinatie 

met slecht passende tepelvoeringen werkt belemmerend 

op het goed uitmelken van de koeien. Onderzoek 

heeft aangetoond dat melk een eiwit bevat dat een 

negatieve invloed heeft op de melkafscheidende cellen 

in de alveolen. De melksynthese wordt onder invloed 

van dit eiwit geremd. Vanuit dit oogpunt en vanuit het 

uiergezondheidsoogpunt is het belangrijk om de koeien 
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goed uit te melken, waarbij te lang melken vermeden 

moet worden. 

Melkfrequentie

Verhoging van de melkfrequentie kan leiden tot een 

productiestijging van wel 15%. De reden waarom de 

melkgift stijgt bij een hoger aantal melkingen is de 

blootstelling aan hormonen die de melkgift stimuleren. 

Daarnaast bevat melk een remmende stof die naarmate de 

afvoerfrequentie hoger is, minder effect kan uitoefenen 

op de melksynthese. Opvallend is dat koeien met een 

kleinere melkboezem over het algemeen gevoeliger zijn 

voor frequenter melken dan koeien met een grotere 

melkboezem, het zogenaamde verzadigingseffect.

Frequenter melken heeft zowel korte termijn als lange 

termijn effecten. Het effect op korte termijn is een 

verhoogde melkproductie als gevolg van en verhoogde 

activiteit van de melkafscheidende cellen. Het lange 

termijn effect is een verhoogde activiteit dankzij de 

toename van het aantal melkproducerende cellen. Vaker 

melken heeft een positief effect op de uiergezondheid, 

omdat de bacteriën vaker weggespoeld worden uit 

het uier. Vaker melken heeft ook een positief effect op 

dierenwelzijn aangezien hoogproductieve koeien met een 

hoge uierdruk minder liggen. 

Melkintervallen

De melkintervallen op robotbedrijven verschillen per koe. 

Alle dieren dienen minimaal 2 maal per dag gemolken 

te worden, liefst in regelmatige afstanden. Gemiddeld 

genomen wordt de koppel koeien minimaal 2,5 maal per 

dag gemolken resulterend in melkintervallen van 6 tot 

12 uur. Lely heeft dynamisch melken ontwikkeld om in te 

spelen op de individuele gevoeligheid van koeien voor 

melkintervallen. Bij regelmatige melkintervallen stijgt 

de productie een aantal procenten in vergelijking met 

onregelmatige melkintervallen. Dit is gebaseerd op het 

feit dat 10 uur na de laatste melkbeurt de melksynthese 

en –afscheiding begint te dalen als gevolg van de 

toegenomen uierdruk en de remmende mechanismen.

Grafiek:	melkinterval	in	relatie	tot	melkgift	en	melkduur	per	
koe	per	dag	op	het	hightechbedrijf.	 Bron: André et al., 2006
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Figuur:	microscopische	foto’s	van	tepelvoeringen	(100x	vergroot).	 Bron: Siliconform

Rubber tepelvoering, nieuw. Rubber tepelvoering, gebruikt. Lely siliconen tepelvoering,  

nieuw.

Lely siliconen tepelvoering,  

gebruikt.
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Tabel:	factoren	melktechniek	en	invloed	op	uiergezondheid.
 Bron: Wageningen-UR; Miltenburg et al., 1997; Van der Haven et al., 1996, Hovinen, 2009

Factor Effect Preventie

Onregelmatige 

vacuümvariaties

Negatief; transport van bacteriën naar tepelkanaal, 

tepelholte of zelfs melkboezem.

Niet onder vacuüm afnemen, afname per kwartier, 

slangen en tepelvoeringen tijdig vervangen.

Cyclische vacuümvariaties Negatief; transport van bacteriën naar tepelkanaal, 

tepelholte of zelfs melkboezem.

Vlotte afvoer van melk vanuit de tepelvoering, slangen en 

tepelvoeringen tijdig vervangen.

Linerslips Negatief; transport van bacteriën naar tepelkanaal, 

tepelholte of zelfs melkboezem.

Voorkom luchtinlaat, vervang slangen tijdig, zorg voor 

stressvrije omgeving.

Hoog vacuüm Negatief; hoog vacuüm zorgt voor zwaardere belasting 

spenen en vaak meer restmelk.

Vacuümniveau afhankelijk van melksnelheid instellen, 

raadpleeg bij voorkeur een specialist.

Ruime 

zuig-rustslagverhouding

Wisselend; afhankelijk van tepelvoering. Zuig-rustslagverhouding moet afgestemd zijn op 

tepelvoering en vacuümniveau, raadpleeg bij voorkeur 

een specialist.

Onvolledige uitmelken 

(restmelk)

Wisselend; afhankelijk van hoeveelheid restmelk, 

lactatiestadium, weerstand.

Restmelk hoeveelheid van 5-10% is acceptabel, 

tijdig vervangen tepelvoeringen.

Luchtzuigen Negatief; als gevolg van onrust kan luchtinlaat leiden tot 

transport bacteriën naar tepelholte en melkboezem.

Stressvrije omgeving, krachtvoergift afgestemd op 

melktijd, slangen tijdig vervangen.

Blindmelken Negatief; spenen worden zwaarder belast. Afname per kwartier, optimale afname-instellingen, 

raadpleeg bij voorkeur een specialist.

Speendesinfectie Positief; door desinfectie reductie bacteriën met 50-70%. Naast desinfectie is ook het huidverzorgende aspect 

van belang.

Tijdstip vervangen 

tepelvoering

Negatief; bij te laat vervangen nemen melktijden toe 

waardoor spenen zwaarder belast worden.

Tijdig vervangen tepelvoeringen om speenpuntvereelting 

te voorkomen.

Maatvoering tepelvoering Niet passende tepelvoeringen hebben een negatief effect 

op uiergezondheid; verhoogde kans op blauwe spenen en 

platte spenen.

Zorg voor de juiste maatvoering van de tepelvoering 

afgestemd op de gemiddelde speen in de koppel.

Melkfrequentie Positief; bacteriën worden frequenter uit uier gespoeld. Zorgen voor optimaal vrijwillig robotbezoek en goede 

koerouting in de stal.

Melkinterval Wisselend; afhankelijk van regelmatigheid – 

onregelmatig bezoek heeft negatief effect.

Zorgen voor optimaal vrijwillig robotbezoek en goede 

koerouting in de stal.
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Hygiëne

Een schone leefomgeving vermindert de kans op 

infecties met allerlei soorten bacteriën. Een manier op 

de bedrijfshygiëne te beoordelen is het scoren van de 

uierhygiëne (zie Bijlage 4).

Overige factoren

Veel mastitisproblemen zijn terug te voeren op twee 

momenten in de lactatiecyclus: het begin van de 

droogstand en de tijd rondom afkalven. Bij koeien die 

binnen 30 dagen na kalven mastitis ontwikkelen, ligt 

de oorsprong van de infectie meestal in het begin van 

de droogstand. Treedt de mastitis later op, dan ligt de 

oorsprong van de infectie vaak in het begin van de lactatie.

4.3 Behandeling en preventie
De oorzaak van uiergezondheidsproblemen is 

vaak lastig op te sporen. In Bijlage 5 wordt een 

stappenplan weergegeven om bij optredende 

uiergezondheidsproblemen systematisch mogelijke 

oorzaken te bepalen en adequaat actie te ondernemen. 

Allereerst is het belangrijk om te bepalen of een 

kleine of grote groep dieren geïnfecteerd is. 

De volgende cijfers (van de laatste drie maanden) moeten 

bekend zijn om een betrouwbare analyse te maken: 

1. Tankcelgetal.

2. Percentage koeien met een celgetal >250.000 cellen/ml.

3. Percentage nieuwe koeien met een celgetal 

>250.000 cellen/ml.

4. Herhaalde gevallen van een hoog celgetal (>250.000) 

als percentage.

5. Aantal klinische mastitisgevallen (percentage).

6. Aantal herhaalde klinische mastitisgevallen 

(percentage).

7. Eventuele resultaten van bacteriologisch onderzoek 

(BO).

Een infectie wordt beïnvloed door drie factoren: 

de weerstand van de koe, de aanwezigheid van 

bacteriën en de omgeving. Het risico op mastitis neemt 

toe als een van deze factoren uit balans raakt. Om de 

uiergezondheid te verbeteren is het van belang het 

aantal nieuwe mastitisgevallen te beperken en het 

aantal oude mastitisgevallen te reduceren.

Behandeling

Bij mastitis is het zaak snel en goed te behandelen. 

Een kwartier dat geïnfecteerd is geweest, heeft een 

driemaal zo hoge kans om opnieuw geïnfecteerd te 

raken. Onderzoek toont aan dat behandeling van 

een geïnfecteerd kwartier via het uier bijna gelijke 

genezingspercentages geeft als gecombineerde 

therapie waarbij ook in de nek wordt behandeld. 

Alleen bij zieke dieren draagt combinatietherapie 

met pijnbestrijding bij aan het genezingsproces. 

Verlengde therapie, onafhankelijk van het gekozen 

middel, leidt tot aantoonbare hogere genezingskansen. 

Houd hierbij wel rekening met mogelijk langere 

wachttijden voor melk en vlees.

Preventie

Afhankelijk van de veroorzaker van de infectie 

kan er gericht actie worden ondernomen om de 

uiergezondheid op het bedrijf te verbeteren. Infecties 

door koegebonden bacteriën vragen om een betere 

melkhygiëne. De Lely Astronaut robot beschikt over 

een Lely Pura stoomapparaat waardoor besmetting 

van koe tot koe bijna tot 0 wordt gereduceerd. 

Infecties veroorzaakt door omgevingsbacteriën 

kunnen in het bijzonder worden voorkomen door 

verbetering van de melkhygiëne in de stal, ligboxen 

en de robot. Controleer de borstelinstellingen en 

-reiniging en de sprayinstallatie op werking en 

effectiviteit zodat vuile spenen worden voorkomen.

Invloedsfactoren	
uiergezondheid:

• Speenpunten worden bij voorkeur 
elke maand gecontroleerd en 
gescoord om zodoende de kwaliteit 
van het melkproces te evalueren.

• Beoordeel daarnaast de conditie van 
de totale speen, controleer op 
eventuele verkleuring, vervorming of 
vochtigheid op de speen.

• Afwijkingen in speenkwaliteit kunnen 
door verschillende factoren 
veroorzaakt worden: 
vacuümschommelingen, 
tepelvoeringen, melkintervallen, 
melkfrequentie, uitmelken en andere 
instellingen op de robot.

• Reinheid van spenen en uiers heeft 
grote invloed op de uiergezondheid.



Melkwinning op robotbedrijven

43

Behandeling	en	preventie	uier	problemen:

• Bij uiergezondheidsproblemen is het belangrijk systematisch mogelijke oorzaken 
te bepalen en adequaat actie te ondernemen.

• Een infectie wordt beïnvloed door drie factoren: de weerstand van de koe, de 
aanwezigheid van bacteriën en de omgeving.

• Als een van deze factoren uit balans raakt neemt de kans op mastitis toe.
• Bij mastitis is het zaak snel en goed te behandelen; een kwartier dat geïnfecteerd is 

geweest, heeft een driemaal zo hoge kans om opnieuw geïnfecteerd te raken.
• Preventie van uiergezondheids problemen is mogelijk door hygiënisch en schoon te 

werken en regelmatig de robot te controleren op reinheid en functioneren.
• Het management programma Lely T4C levert belangrijke informatie om eventuele 

(uier-) gezondheidsproblemen op te sporen.

Figuur:	weergave	van	een	goede	behandelingsprocedure.

Bron: Hulsen en Lam, 2009

Prik haaks op de huid in de rode driehoek. 
De driehoek ligt een handbreedte voor het 
schouderblad, onder de nekrand en boven 
de nekwervels.

A. Subcutane spuittechniek B. Injector inbrengen

Pak een huidplooi en prik de naald schuin 
tussen huid en onderliggende spieren. 
Subcutaan spuiten in de nek kan in 
bovenstaande driehoek tot en met de lijn.

1. Voorstralen.

3. Korte punt.

Omhoog masseren van de injectorinhoud in de speen heeft geen zin. Een injector opent het slotgat en 
drukt de afsluitende keratineprop naar binnen. Werk zeker superschoon met injectoren zonder 
antibiotica.

2. Ontsmetten.

4. Dippen of sprayen.



5.	 Hygiëne
Hygiëne is binnen de melkwinning een belangrijk aandachtspunt. Naast een goede en tijdige reiniging zijn 
ook preventief onderhoud, regelmatig schoonmaken en hygiënisch werken in en rondom de robot en in de 
stal van belang om melk van eerste klas kwaliteit te leveren.

5.1 Reiniging uitgevoerd door de 
melkrobot

Bij	een	automatisch	melksysteem	kunnen	diverse	type	

reinigingen	worden	onderscheiden:

 � Speenreiniging; de borstels reinigen de speen alvorens 

de tepelbekers worden aangesloten (zie paragraaf 2.1).

 � Tussentijdse reiniging; na iedere koe worden de 

tepelbekers gespoeld. Daarnaast is er een spoeling 

van melkstel en leidingen die wordt toegepast nadat 

de robot heeft stilgestaan of nadat de melk van een 

koe is gesepareerd. Bij de Lely melkrobot is dit de 

zogenaamde Lely Wash.

 � Stoomreiniging; de tepelbekers worden met stoom 

gereinigd waardoor bacteriën worden gedood 

(zie paragraaf 2.8).

 � Reiniging; de reinigingscyclus moet driemaal per dag 

worden uitgevoerd (zie paragraaf 5.2).

Het doel van de Lely Wash is het voorkomen van 

aanhechting van melkresten in de leiding en het 

voorkomen van residuen in de melk. De Astronaut 

melkrobot kent diverse tussentijdse reinigingen. 

De tepelbekers worden na iedere melkbeurt gereinigd door 

het Lely Wash systeem. Dit systeem spoelt iedere 
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tepelbeker van binnen en van buiten schoon. Deze spoeling 

in de richting van de melkstroom is uniek en het gevaar 

dat bacteriën achterblijven is minimaal. Het reinigen van 

de borstels is tevens deel van het systeem. Tijdens iedere 

melking worden de borstels gereinigd en gedesinfecteerd 

op het moment dat er melkstroom wordt gedetecteerd. 

Ook is het mogelijk bijvoorbeeld na iedere tiende 

melkbeurt een spoeling door te voeren. Na de separatie 

van melk of biest wordt ook een reiniging uitgevoerd, 

identiek aan de voorspoeling van de reinigingscyclus.

Een	goede	reiniging	dient	aan	de	volgende	eisen	te	voldoen:

 � Neemt weinig tijd in beslag; een langere procedure 

vermindert de capaciteit van de robot.

 � Gaat spaarzaam om met energie en water; een laag 

energie- en waterverbruik beperkt de kosten en 

vermindert de milieubelasting.

 � Laat geen residuen achter.

 � Resulteert in schone en ontsmette melkrobot(s) 

en -leidingen.

Bij	de	reiniging	spelen	de	volgende	factoren	een	rol:

 � Temperatuur 

De reinigende werking is beter bij een hogere 

temperatuur. Te hoge temperaturen kunnen aantasting 

van het materiaal en verminderde werking van reinigings -

middelen tot gevolg hebben (zie paragraaf 5.2).

 � Mechanische werking 

De mechanische werking wordt ook wel turbulentie 

genoemd en bevordert de reiniging. Turbulentie 

is niets anders dat het opnemen van lucht in de 

spoeling om zodoende de kracht van de vloeistof 

te verhogen. Als norm voor turbulentie wordt een 

minimale stroomsnelheid van 7-12 m/sec gehanteerd. 

De Lely Astronaut melkrobot maakt gebruik van 

perslucht om voor de nodige turbulentie te zorgen. 

 � Tijd 

De maximale tijdsduur wordt bepaald door de snelheid 

waarmee de minimale temperatuur wordt bereikt. Er is 

ook een zekere tijd nodig om melkresten te verwijderen 

en om de reinigingsmiddelen hun werk te laten doen. 

Lely heeft een speciale reinigingsmethodiek ontwikkeld 

omdat melken een continu proces is en zo min mogelijk 

robotcapaciteit te verliezen. De reiniging neemt circa 

10 minuten in beslag.

 � Middel 

Voor een goed reinigingseffect is een juiste concentratie 

van het reinigingsmiddel noodzakelijk. De concentratie 

staat vermeld op het etiket van de verpakking, maar 

meestal is het 0,5%. Wees altijd alert bij het gebruik en 

plaatsen van reinigingsmiddel in de robot in verband 

met de veiligheid van mens en dier!

 � Mens 

In de figuur staat de mens centraal opgesteld, omdat hij 

toezicht houdt op alle processen tijdens de reiniging. 

Eventuele storingen moeten worden verholpen en er 

dient regelmatig preventief onderhoud te worden 

uitgevoerd. Bij de controle van de processen moet ook 

de melktank niet worden vergeten.

Figuur:	reiniging	van	de	borstels	met	Lely	Astri-L.

Bron: Lely Industries N.V.

Figuur:	reiniging	van	de	tepelbekers	met	stoom.

Bron: Lely Industries N.V.
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Figuur:	factoren	die	invloed	hebben	op	het	reinigingsproces.

OC

Reiniging	door	de	
melkrobot:

• Tijdens het melken met de robot 
vinden er diverse reinigingsprocessen 
plaats: speenreiniging, tussentijdse 
reiniging (Lely Wash), stoomreiniging 
en een hoofdreiniging.

• Een goede reiniging gaat spaarzaam 
om met water en energie, zorgt voor 
schone en ontsmette melkrobots, 
neemt weinig tijd in beslag en laat 
geen residuen achter.

• Bij een goede reiniging spelen de 
volgende factoren een rol: tijd, 
gebruiksconcentratie, temperatuur, 
mens en de mechanische werking.

5.2 Reinigingscyclus
De	reinigingscyclus	van	de	robot	bestaat	uit	drie	

processtappen:

 � De voorspoeling 

De voorspoeling heeft tot doel de melk- en vuilresten 

uit het systeem te verwijderen. Er is sprake van een 

zogenaamde verdringingsspoeling. Als de melkresten 

niet verwijderd worden, zullen de eiwitten tijdens 

de hoofdspoeling neerslaan en het effect van het 

toegevoegde reinigingsmiddel wordt dan minder. 

Het water mag een maximale temperatuur van 40 °C 

hebben om de melkresten effectief te verwijderen en 

het neerslaan van eiwitten te voorkomen.

 � De hoofdreiniging 

De hoofdreiniging is bedoeld om de melkrobot en 

-leidingen te reinigingen en te ontsmetten. Er wordt een 

zogenaamde hittereiniging uitgevoerd in combinatie 

met een reinigingsmiddel. Bij hittereiniging wordt water 

van 98 °C direct na het melken in één keer door de 

installatie gezogen en daarna afgevoerd. Het doden van 

bacteriën kan worden bereikt door minimaal 2 minuten 

een temperatuur van boven de 77 °C te realiseren.

temperatuurreinigingsmiddel

tijdsduur

mens

mechanische werking
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 � De naspoeling 

Na de hoofdreiniging volgt een naspoeling om te 

voorkomen dat resten van het reinigingsmiddel 

achterblijven, om corrosie16 tegen te gaan en 

het systeem af te koelen. De naspoeling wordt 

uitgevoerd met koud leidingwater.

Bij de Lely Astronaut melkrobot wordt een 

hittereiniging uitgevoerd in combinatie met chemicaliën. 

De belangrijkste reden om voor een hittereiniging te 

kiezen is de tijdsbesparing die dit oplevert, daarnaast 

kan ook het aantal koppelingen en leidingen worden 

beperkt bij het gebruik van deze methode. 

16  De bekendste soorten corrosie zijn de aantasting van metaaloppervlakken door zuurstof en 

water in de lucht, zoals het roesten van ijzer en het groen uitslaan van koper. Echter, ook in 

waterig milieu en bij hoge temperatuur kan corrosie optreden en het kan ook keramische 

materialen en kunststoffen betreffen.

Tijdens de reiniging wordt het vacuüm verlaagd om zo een 

hogere watertemperatuur te behouden. 

Waterverbruik

Het waterverbruik is opgebouwd uit de benodigde 

hoeveelheden voor het voorbehandelen en de diverse 

reinigingen. Tijdens de voorspoeling verbruikt de 

Astronaut ongeveer 12 liter water, afhankelijk van de 

waterdruk. De voorspoeltijd is instelbaar maar duurt 

minimaal 90 seconden. De tijd van de hoofdreiniging is 

ook instelbaar en duurt maximaal 6 minuten. Er wordt 

30 tot 45 liter water verbruikt. Voor de naspoeling wordt 

16 liter water gebruikt, afhankelijk van de waterdruk. 

De spoeltijd is instelbaar en duurt minimaal 2 minuten.

Energieverbruik

Het energieverbruik bij automatische melksystemen 

bestaat uit een basisbelasting van het systeem, de 

vacuümpomp, de melkpomp, de warmwatervoorziening en 

perslucht die nodig is voor de bediening van het systeem 

en het hekwerk. Daarnaast is er energie nodig voor het 

koelen van de melk, afhankelijk van het gebruik van 

voorkoeling en warmteterugwinning.

Reinigingsmiddel

Bij het reinigen met alkalische middelen kan eventueel 

toch een aanslag ontstaan. Deze aanslag wordt verwijderd 

door minimaal twee keer per week een reiniging uit te 

voeren met een zuur middel. Dit middel brengt de aanslag 

weer in oplossing en zorgt dat deze wordt afgevoerd. 

De	Lely	reinigingsmiddelen	voor	de	robot	en	borstels	zijn:

 � Lely Astri-Lin: een vloeibaar reinigingsmiddel op 

alkalische basis, met speciale complexbouwers, is 

perfect opgewassen tegen elke hardheidsgraad 

van water. In het reinigingswater worden minerale 

samenstellingen opgelost om afzetting van kalk tegen 

te gaan. Dit reinigingsmiddel is biologisch afbreekbaar 

en heeft geen negatief effect op de melkbekers.

 � Lely Astri-L borstelreiniger: is een vloeibaar en 

compleet reinigingsmiddel, dat speciaal is ontwikkeld 

voor de borstels van de Lely Astronaut melkrobot; dit 

middel staat garant voor de optimale reiniging van de 

borstels. Het reinigingsmiddel staat garant voor een 

aanmerkelijke verlaging van het kiemgetal.

 � Lely Astri-Cid: wordt tijdens de hoofdreiniging gebruikt 

voor het ontkalken van de installatie, tevens worden 

minerale samenstellingen zoals kalk en melkdeeltjes 

snel verwijderd. Lely Astri-Cid bevat speciale elementen 

waarmee vetten en eiwitten binnen een zuurachtige 

omgeving efficiënt worden verwijderd. Lely Astri-Cid is 

100% chloorvrij en biologisch afbreekbaar.

Afvalwater

Bij de reiniging van de melkrobot ontstaat afvalwater, 

dit mag niet geloosd worden op het oppervlaktewater 

of in de bodem. Het reinigingswater kan in principe nog 

hergebruikt worden. Voorspoelwater kan gebruikt worden 

als drinkwater. Het overige afvalwater kan gebruikt 

worden om onder lage druk de melkstal schoon te maken.
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5.3 Hygiëne rondom de melkrobot
De uier- en stalhygiëne verdienen extra aandacht op 

robotbedrijven, maar ook de hygiëne in en rondom 

de melkrobot. Uit onderzoek is gebleken dat hygiëne 

een belangrijke bijdrage levert aan een goede 

uiergezondheid van de koeien. Op robotbedrijven 

bevindt de controleruimte zich aan de zijde van 

de robotarm. In deze ruimte bevinden zich de 

besturingselementen van de robot en zaken zoals het 

melkglas en eventueel buisfilter. Deze onderdelen 

dienen regelmatig schoongemaakt te worden.

In onderstaande figuur wordt weergegeven op welke 

wijze bacteriën worden overgedragen en hoe besmetting 

kan optreden. Het is dan ook belangrijk om de hygiëne 

van zowel koeien als robot als de stal en leefomgeving op 

peil te houden om de uiergezondheid op een hoog niveau 

te houden en mastitisgevallen te beperken.

5.4 Hygiëne in de stal
Ligboxen moeten schoon en droog zijn, aangezien uit 

onderzoek is gebleken dat koeien met vieze uiers meer 

kans hebben op besmetting met Klebsiella (en dus met andere 

bacteriën) dan koeien met schone uiers. Als de hygiëne score 

verbetert (zie Bijlage 4) dan neemt de kans op besmetting 

met bacteriën af. Uit onderzoek is ook gebleken dat bedrijven 

met een slechtere hygiënescore over het algemeen ook 

een hoger tankcelgetal hebben. Het is dan ook belangrijk 

om de borstelinstellingen en desinfectiemethoden van 

de Lely Astronaut melkrobot zo volledig mogelijk te benutten 

en regelmatig op effectiviteit te controleren. 

Over	het	algemeen	zijn	er	drie	preventieve	maatregelen	

om	de	uiers	van	de	koeien	zo	schoon	mogelijk	te	houden:

1. Droge en schone ligboxen; pas geschikt strooisel toe of 

zand, de afmetingen van de ligboxen dienen de juiste 

maten te hebben om bevuiling te voorkomen en om 

de koeien comfortabel te laten liggen. Maak de boxen 

minimaal 2x peer dag schoon en verwijder mest, urine, 

melk en natte plekken.

2. Droge en schone vloeren; verwijder regelmatig de 

mest, bijvoorbeeld met een Lely Discovery en zorg voor 

voldoende ventilatie. 

3. Vermijd overmatige haargroei op de uiers en staarten, 

scheer of brand het haar regelmatig van het uier, bij 

voorkeur elke drie maanden in de zomer en elke acht 

weken in de winter.

Het scheren of branden van de uiers en staarten is ook 

belangrijk om vervuiling van de laser te voorkomen tijdens 

het bepalen van de speenlocatie. Het aantal mislukte 

melkingen kan als gevolg van overmatige beharing 

toenemen en daarmee de robotcapaciteit verminderen. 

Het doel is om minder dan 10% vieze uiers te hebben 

(zie Bijlage 4).

Reinigingscyclus:

• De reiniging bestaat uit drie processtappen: de voorspoeling, de hoofdreiniging en de naspoeling.
• De hoofdreiniging vindt plaats volgens het principe van de hittereiniging in combinatie met 

chemicaliën.
• De Lely Astronaut robot gaat zuinig om met energie en water.
• Bij de reiniging dienen de juiste chemicaliën te worden toegepast – Lely heeft een speciale reeks Astri-

producten die hiervoor ontwikkeld zijn.
• Afvalwater van de spoeling mag niet geloosd worden op oppervlaktewater of in de bodem.
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Figuur:	de	belangrijkste	routen	van	bacterieoverdracht.

Tussen melkingen

 �  Mest

 �  Besmet strooisel

 �  Bodem

 �  Water

Tijdens het melken

 � Tepelbeker*

 � Borstels**

 � Andere onderdelen

Preventie

 � Sprayen

Gezonde koe Besmet kwartier  
of speenbeschadiging

* Lely Pura voorkomt kruisbesmetting

** Voldoende Lely Astri-L voorkomt besmeting

Grafiek:	schone	uiers	(score	1)	hebben	minder	kans	
op Klebsiella	besmetting	dan	vieze	uiers	(score	3).
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Bron: Zadoks et al., 2008

Hygiëne:

• Hygiëne score van de uiers is in 
belangrijke mate gerelateerd aan 
de kans op infectie met bacteriën.

• Preventieve maatregelen om de uiers van 
de koeien zo schoon mogelijk te houden 
zijn: droge en schone ligboxen en 
vloeren, vermijd overmatige haargroei.

• Houd de hygiëne van zowel koeien, 
robot als de stal en leefomgeving op 
peil om de uiergezondheid op een hoog 
niveau te houden en mastitisgevallen te 
voorkomen.
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BIjLAGE	1:	 
MICRO-ORGANISMEN	IN	DE	MELK

Bijlagen

Naam Herkomst
Groei 
mogelijk in 
rauwe melk

Thermo-
resistent*

Pathogeniteit Bederf

Corynebacterium bovis Tepelkanaal + - Niet pathogeen Niet van invloed

Micrococcussoorten
Tepelkanaal, huid, 

omgeving
+ -

Waarschijnlijk niet 

pathogeen
Van geringe invloed

Staphylococcus 

epidermidis

Tepelkanaal, huid, 

omgeving
++ -

Waarschijnlijk niet 

pathogeen
Van geringe invloed

Staphylococcus aureus

Tepelkanaal, 

inwendige uier, 

huid, zieke melker

++ -
Voedselvergiftiging, 

uierontsteking, zweren
Van geringe invloed

Streptococcus agalactiae, 

S. dysgalactiae, S. 

pyogenes en S. uberis

Inwendige uier, 

omgeving
++ -(?) Uierontsteking Verzuren melk

Corynebacterium 

pyogenes

Inwendige uier, 

vliegen
+ -(?) Uierontsteking (wrang) Van geringe invloed

Coli-achtigen

Faecaliën, 

melkmachine, 

onzuiver water

++ -
Uierontsteking, 

darmstoornissen

Eiwit- en koolhydraat 

splitsing in melk en 

zuivelprod.: “goor” en 

gassig

Mycobacterium 

tuberculosis

Zieke koe, zieke 

melker
- -

Uierontsteking, 

tuberculose
Niet van invloed

Bacillus anthracis Zieke koe - - Miltvuur Niet van invloed

Brucella abortus Zieke koe - -

Besmettelijk verwerpen 

(koe), ziekte gelijkend op 

Malta-koorts (mens)

Niet van invloed

Listeria monocytogenes
Zieke koe, 

omgeving, mest
+ - Koorts, event. dood Niet van invloed

Salmonella en Shigella
Mest, onzuiver 

water
+ -

Darmstoornissen, 

uierontsteking
Niet van invloed

Campylobacter jejuni Mest - - Darmstoornissen Niet van invloed

Coxiella burnetii Besmet vee - - Q-koorts (mens) Niet van invloed

Vibrio cholerae
Onzuiver water, 

zieke melker
- -(?) Cholera Niet van invloed

Clostridium botulinum
Grond, onzuiver 

water
- +

Botulisme (toxine in 

voedsel)
Niet van invloed

Clostridium perfringens
Grond, mest, 

onzuiver water
(+) + Darmstoornissen Niet van invloed

Virussen
Koe, mens, 

omgeving
- ±

Veel virussen zijn 

pathogeen, bijv. mond- en 

klauwzeervirus

Niet van invloed

*Onder thermoresistent (+) wordt hier verstaan dat een suspensie van de betreffende bacterie in melk niet of niet volledig wordt gedood door een verhitting van 63°C gedurende 30 min., wat ongeveer 

overeenkomt met 72°C gedurende 20 sec. Merk op dat binnen een soort, en soms zelfs binnen een stam, vaak verschillen in thermoresistentie bestaan.
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Naam Herkomst
Groei 
mogelijk in 
rauwe melk

Thermo-
resistent*

Pathogeniteit Bederf

Lactococcus lactis

Melkmachine, 

bussenmelk, 

omgeving

++ - Niet pathogeen
Verzuren melk en 

zuivelproducten

Streptococcus 

thermophilus

Melkmachine, 

bussenmelk, 

omgeving

++ + Niet pathogeen
Verzuren melk en 

zuivelproducten

Lactobacillussoorten

Melkmachine, 

bussenmelk, 

omgeving

++ - Niet pathogeen
Verzuren melk en 

zuivelproducten

Psychrotrofen zoals 

Pseudomonas-

zuiveAchromobacter-, 

Flavobacterium- en 

Alcaligenessoorten 

(Gram-negatieve staven)

Melkmachine, koud 

bewaarde melk, 

onzuiver water, 

omgeving

++ -
Sommige mogelijk 

pathogeen

Eiwit- en versplitsing in 

melk en zuivelproducten: 

“goor” rans, fysisch-

chemische veranderingen

Microbacterium lacticum Melkmachine + + Niet pathogeen
Groei in gepasteuriseerde 

melk en zuivelproducten

Micrococcussoorten Melkmachine + + Niet pathogeen
Groei in gepasteuriseerde 

melk en zuivelproducten

Bacillus cereus
Voer, mest, grond, 

stof
++ + Voedselvergiftiging

Zoetstremming en 

“bitty cream” in 

gepasteuriseerde melk en 

zuivelproducten

Bacillus subtilus en B. 

stearother- M vophilus

Voer, mest, grond, 

stof
++ +

Waarschijnlijk niet 

pathogeen

Bederf gesteriliseerde 

melk en zuivelprod. “laat 

los” in kaas (boterzuur 

gisting)

Clostridium tyrobutyricum
Grond, kuilvoer, 

mest
+ + Niet pathogeen

Gisten Stof, melkmachine +/- - Niet pathogeen
Bederf van kaas, boter, 

gesuikerde condens

Schimmels

Stof, vervuilde 

oppervlakken, 

veevoer

+/- -
Sommige produceren een 

toxine

Bederf van kaas, boter, 

gesuikerde condens

*Onder thermoresistent (+) wordt hier verstaan dat een suspensie van de betreffende bacterie in melk niet of niet volledig wordt gedood door een verhitting van 63°C gedurende 30 min., wat ongeveer 

overeenkomt met 72°C gedurende 20 sec. Merk op dat binnen een soort, en soms zelfs binnen een stam, vaak verschillen in thermoresistentie bestaan.



Figuur:	een	scoresysteem	om	de	mate	van	vereelting	aan	de	speenpunt	te	beoordelen.

Score 1 Score 2 Score 3 Score 4

Geen eeltring. Gladde of matig ruwe 

eeltring.

Matig-ruwe eeltringen, 

met enige hoornrafels.

Zeer ruwe eeltringen 

met veel hoornrafels.

Het uiteinde van de 

speen is glad met een 

smal, egaal slotgat.

Een matige eeltring 

is zichtbaar rond het 

slotgat, de oppervlakte 

van de ring is glad of 

matig ruw, er zijn geen 

hoornrafels zichtbaar.

 Een verhoogde, ruwe 

eeltring met hoornrafels 

van keratine van 1 tot 

3 mm rond het slotgat.

Een verhoogde, ruwe 

eeltring met hoornrafels 

van keratine van meer 

dan 4 mm rond het 

slotgat, het slotgat is ruw 

en beschadigd en geeft 

een gerafeld beeld.

Bron: ASG, Wageningen-UR
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Tabel:	speenonregelmatigheden	en	oorzaak.	

Probleem Mogelijke oorzaak

Rode spenen Te hoog bedrijfsvacuüm.

Blindmelken.

Bloeding aan de speenpunt Te hoog vacuüm onder de speenpunt 

(dit gaat gepaard met pijnlijke bloedstuwing waardoor de koe onrustig wordt).

Sterk vereelte of rafelige eeltring Te hoog vacuüm tijdens de rustfase.

Te hoog bedrijfsvacuüm.

Te lange B-fase.

Blauwe spenen, oedeem, gezwollen spenen Slecht afgesteld vacuüm.

Blindmelken.

Te hoog bedrijfsvacuüm.

Te lange melktijd.

Niet flexibele of te korte tepelvoeringen.

Ringen aan de basis van de speen Te hoog stootrandvacuüm.

Te wijde tepelvoeringen

(soms treedt dit op bij vaarzen met kleine spenen, waardoor het vacuüm in de stootrand 

toeneemt en de tepelvoering omhoog kruipt).

Platte spenen Te hoog vacuüm tijdens de rustfase (zeker bij te korte of inflexibele voeringen).

Versleten of stugge tepelvoeringen.

Natte spenen Te trage afvoer van melk.

Bron: Veepro Holland, Hulsen en Lam, 2009
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Bron: Vetvice

hygiënE UiEr 
Hoe schoon zijn de uiers 

en spenen als de koe de robot 

binnenstapt?

Factoren	die	van	invloed	
zijn	op	hygiëne:
•  Reinheid van de ligboxen 

(hygiëne bovenbenen) 

•  Hoeveelheid/type strooisel 

•  Reinheid van looppaden 

(hygiëne klauwen) 

•  Scheren/schroeien van uiers 

•  Comfort in de ligboxen 

•  Mestconsistentie

Norm:	<10% score 3 en 4

hygiënE 
BoVEnBEnEn 
Hoe schoon zijn de ligboxen?

Factoren	die	van	invloed	
zijn	op	hygiëne	van	
bovenbenen:
•  Verzorging van ligboxen 

en strooisel 

•  Comfort in de ligboxen 

•  Mestconsistentie 

•  Gezondheid van de kudde

Norm:	<15% score 3 en 4

hygiënE 
ONDERBENEN/
KLAUWEN 
Hoe schoon zijn de looppaden 

en doorgangen?

Factoren	die	van	invloed	
zijn	op	hygiëne	van	
klauwen:

•  Reiniging met behulp van 

mestschrapers 

• Reiniging van overgangen

•  Reiniging van wachtruimten 

etc.

Norm: <20% score 3 and 4

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4
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TANKCELGETAL

Om het tankcelgetal te bepalen, wordt een monster uit de 

tank genomen. De waarde dient lager dan 150.000 te zijn. 

Bij een gezonde koe ligt het celgetal lager dan 100.000 en 

dit dient tevens het tankcelgetal te zijn. Zoals aan de grafiek 

is af te lezen, neemt het aantal geïnfecteerde kwartieren 

proportioneel toe bij een verhoogd celgetal. Economisch 

gezien is een laag celgetal gunstiger voor een melkveebedrijf, 

aangezien er dan minder problemen met uiergezondheid 

zijn te verwachten. Een hoog celgetal kost altijd geld 

(behandelingskosten en een lagere melkproductie).

Een	te	hoog	tankcelgetal	betekent	dat:
 � de melkkwaliteit als minder hoogwaardig wordt 

aangemerkt;

 � de melkproductie daalt vanwege geïnfecteerde kwartieren 

(klinisch en subklinisch);

 � het vetpercentage van de koe daalt.

Diagram:	relatie	tussen	tankcelgetal	en	geïnfecteerde	uiers.	 	
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1.		PERCENTAGE	KOEIEN	MET	EEN	
CELGETAL	VAN	MEER	DAN	250.000

Een celgetal van meer dan 250.000 geeft aan dat er iets mis 

is met de uiergezondheid van de betreffende koe. Het is dan 

zaak om uit te vinden of het probleem met het celgetal is 

gerelateerd aan een enkele koe, of aan het bedrijf.

2.		PERCENTAGE	NIEUWE	KOEIEN	
MET EEN	CELGETAL	VAN	MEER	
DAN	250.000	

Om de koeien met een hoog celgetal te kunnen analyseren, 

dient de veehouder te weten welke koeien op de lijst nieuw 

zijn. Nieuwe koeien zijn de dieren bij wie het celgetal 

voorheen onder 250.000 lag. Het percentage nieuwe koeien 

dient lager dan 10% te zijn.

Zet de celgetallen van de koeien met een celgetal boven 

250.000 gedurende een periode van minstens 5 melkcontroles 

op een rijtje om een patroon te ontdekken. Mischien gaat het 

hierbij om dieren die gelijktijdig zijn drooggezet.
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3.		PERCENTAGE	
HERHALINGSGEVALLEN	VAN	
CELGETAL	BOVEN	250.000

Bij herhalingsgevallen gaat het om koeien die al een celgetal 

boven 250.000 hadden bereikt, vervolgens een lagere waarde 

te zien gaven en nu weer een celgetal boven de streefwaarde 

hebben. Herhalingsgevallen kunnen worden veroorzaakt door 

chronische infecties, wellicht goed behandeld maar nog niet 

geheel genezen, of onjuist behandeld of zelfs genegeerd. 

Neem monsters uit de kwartieren van koeien met herhaalde 

hoge celgetallen, en stuur die in voor een bacteriologisch 

onderzoek. Stel op basis van de testresultaten, samen met 

uw veearts, een behandelplan op. Leg de nadruk vooral 

op preventieve maatregelen (een schone, droge en frisse 

omgeving en dito melkrobots). Chronisch geïnfecteerde koeien 

kunen infecties binnen de groep veroorzaken.

4.		KLINISCHE	UIERINFECTIES,	
UITGEDRUKT	IN	EEN	PERCENTAGE

Een klinische uierinfectie is visueel waarneembaar in een 

afwijkende uier of melk. De diagnose “klinische uierinfectie” 

wordt gesteld voor koeien met zichtbaar afwijkende melk. 

Tijdens één lactatie kan een koe verschillende keren lijden aan 

klinische mastitis.In die gevallen gaat het om een herhaling van 

klinische mastitis.

Definities
 � Een herhalingsgeval is een terugkerend geval van mastitis 

in hetzelfde kwartier binnen 14 dagen.

 � Een nieuw geval is een terugkerend geval van mastitis in 

hetzelfde kwartier met een tussentijd van meer dan 14 

dagen.

 � Een geval van mastitis in een ander kwartier dan bij het 

vorige geval wordt - ook als het zich binnen 14 dagen 

voordoet - beschouwd als een nieuw geval.

Het percentage van gevallen van klinische mastitis dient lager 

dan 15% te zijn.

5.		HERHALINGSGEVALLEN	VAN	
KLINISCHE	MASTITIS,	UITGEDRUKT	
IN	EEN	PERCENTAGE

Herhalingsgevallen van klinische mastitis kunnen wijzen op 

een chronsiche gesteldheid van de koe. Het type infectie 

is bepalend voor de controle en behandeling van mastitis. 

De toegepaste behandeling speelt vaak een belangrijke 

rol in herhalingsgevallen. Het is dan ook belangrijk dat 

het behandelplan voor het bedrijf daadwerkelijk wordt 

uitgevoerd. In het behandelplan voor het bedrijf moeten de 

vormen van behandeling staan die het beste in eerste instantie 

kunnen worden toegepast op basis van de waargenomen 

mastitispatronen, celgetallen en bacteriologisch onderzoek.

Oorzaken	van	verkeerde	behanding	 
kunnen	zijn:

 � Gebruik van verkeerde antibiotica.

 � Onjuist gebruik van antibiotica. 

RAPPORT	“UIERGEZONDHEID”

In het rapport “Melken - Uiergezondheid” is een overzicht 

opgenomen van alle koeien met een attentie voor 

uiergezondheid. Deze lijst bevat via melksensoren verkregen 

informatie (melkgift, geleidbaarheid, kleur en - optioneel 

- celgetal) van koeien die mogelijk problemen met de 

uiergezondheid hebben. Tevens worden de koeien vermeld van 

wie de melk is gesepareerd. Deze lijst is default-gesorteerd op 

afwijkingen in melkopbrengst.

Uitleg	van	de	kleuren	die	worden	gebruikt	om	
alarmniveaus	aan	te	geven:

 � Rood: nieuwe attentie (vorige 5 melkingen geen attentie),

 � Paars: laatste melking mislukt en attentie bij vorige 

melking.

 � Groen: attentie voor de melking in de lijst, maar geen 

attentie voor de volgende melking.

 � Wit/grijs: verschillende attenties bij de laatste melkingen.

 

Er worden per kwartier attenties getoond, waarbij de 

criteria en indicatoren op de volgende pagina kunnen 

worden gebruikt.
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CDT	=	Attentie	voor	geleidbaarheid	verschijnt	
indien	de	absolute	en	gemiddelde	geleidbaar-
heid	van	het	kwartier	hoger	is	dan	die	van	
het	kwartier	met	de	laagste	geleidbaarheid	
(standaard	20%).
SCC = celgetal - hier wordt het celgetal in 5 verschillende 

categorieën aangegeven:

I: 0 – 200 

II: 200 – 400 

III: 400 – 800 

IV: 800 – 2000 

V: > 2000

Kleurattenties:
De door de kleursensor vastgestelde attenties geven twee 

verschillende niveaus aan.

 � Belangrijkheid / melkseparatiestatus (aangeduid door [X] 

tussen de haakjes):

 [ ]  Geen letter tussen haakjes: verdachte melk, maar 

separatie van melk is misschien niet nodig;

 [S]   Separatie-advies: serieuze attentie als indicatie voor 

een separatie-advies;

 [A]   Automatische separatie: serieuze attentie: de robot 

wordt ingesteld voor een automatische melkseparatie;

 [M]  Manual Separation (handmatige separatie): 

melkseparatie is in gang en wordt handmatig 

in Lely T4C ingevoerd.

 � Kleurmeting door sensor (als tekst achter de haakjes 

weergegeven): 

 Bloed rode melk wijst op bloed in de melk.

 Waterig blauwe melk wijst op mastitis. 

 Biestmelk gele/blauwe melk wijst op biestmelk 

 Afwijkend  waterachtige melk; geen witte melk, 

en evenmin een van bovenstaande 

categorieën.

Tip:	voor	het	interpreteren	
van	de	lijst	kunnen 
onderstaande	vuistregels	
worden	gehanteerd.

•  Geleidbaarheid hoger dan 100 (70 = normaal) en 
kleurattentie [S]: waarschijnlijk klinische mastitis,

•  Geleidbaarheid tussen 90 en 100, en een hoog 
celgetal: waarschijnlijk subklinische mastitis,

•  E. coli wordt meestal gedetecteerd in het 
afwijkende kleurgebied; geleidbaarheid op een 
normaal niveau.
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%	koeien	met	een	celgetal	van	>250.000

minder	dan	15%

probleemkoe

Bacteriologisch	
Onderzoek

• welke bacterie? 
• gevoeligheid voor antibiotica 
• celgetal per kwartier

geleidbaarheid
(herhaaldelijk hoog?)

behandeling
• behandeling tijdens lactatie 
•  behandeling in 

droogstandsperiode

afvoeren	
als de koe niet geneest (celgetal 
en/of geleidbaarheid nog steeds 
hoog)

%	nieuwe	koeien	
met	een	celgetal	van	

>250.000

meer	dan	15%

chronische	infecties
•  behandelplan voor koeien met 

chronische klachten

kiemgetal
• welke bacterie? 
• gevoeligheid voor antibiotica 
• probleemgroep

behandeling
• behandeling tijdens lactatie 
•  behandeling in 

droogstandsperiode

afvoeren	
als de koe niet geneest (celgetal 
en/of geleidbaarheid nog steeds 
hoog)

veel	nieuwe	infecties
•  onmiddellijk preventieve 

maatregelen nemen

kiemgetal
•  welke bacterie en welk 

patroon? 
• celgetal per kwartier 
• gevoeligheid voor antibiotica

behandeling
• behandeling tijdens lactatie 
•  behandeling in 

droogstandsperiode

afvoeren	
als de koe niet geneest (celgetal 
en/of geleidbaarheid nog steeds 
hoog)

minder	dan	10% meer	dan	10%

probleembedrijf
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Met	dank	aan: 
Ben Smink / Lely USA 
Jeroen Lammers / Lely West 
Wim Schrader / Lely 
 
Deze brochure is een uitgave in de serie Farm Management brochures 
van Lely. Lely deelt ook haar kennis op gebied van jongvee opfokken, 
stallenbouw en bedrijfsmanagement.
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Lely really cares for the environment.

www.lely.com

Uw Lely distributiepunt:
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