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Samenvatting: 

 ‘De ontwikkeling van een automatisch detectiesysteem voor mankheid  
bij melkvee:  

het Gaitwise systeem’ 
 

Door de stijgende vraag naar zuivelproducten worden steeds meer en hoger producerende koeien gehouden op 

minder maar grotere melkveebedrijven met minder verzorgers voor het aantal melkkoeien. Hierdoor hebben 

melkveehouders steeds minder tijd om de individuele dieren op hun bedrijf dagelijks op te volgen en wordt steeds 

meer technologie ingezet voor het detecteren van problemen met hun management vooral wat betreft de detectie 

van gezondheidsproblemen. Naast problemen met vruchtbaarheid en uierontstekingen, behoort ook mankheid tot 

de top drie van de duurste gezondheidsproblemen bij melkvee. Niet enkel het negatieve effect van mankheid op 

het arbeidsinkomen (door de verminderde melkproductie, verminderde vruchtbaarheid en langleefbaarheid 

gecombineerd met hoge behandelingskosten) wordt onderschat, maar ook het effect op de gezondheid en het 

welzijn van de koeien. Met een prevalentie die kan oplopen tot 72 % is de mankheidsproblematiek op Europese 

melkveebedrijven onaanvaardbaar hoog en vormt de daling van het voorkomen van mankheid één van de grootste 

uitdagingen binnen de huidige melkveesector. Echter, om een correcte behandeling toe te passen moeten 

melkveehouders in staat zijn manke koeien te detecteren in een vroeg stadium. De hoofddoelstelling van dit 

doctoraat was dan ook om een betere en tijdige detectie van de manke koeien in de kudde mogelijk te maken. 

Om dit te bereiken werd een opstelling ontwikkeld, de Gaitwise, die gebruikmaakt van een drukgevoelige loopmat 

en ingenieuze software. Met Gaitwise kunnen ruimtelijke (bv. staplengte), temporele (bv. steuntijd) en relatieve 

druk-variabelen geanalyseerd worden om het stappatroon te beschrijven van een koe die over deze opstelling stapt. 

Als de opgemeten stapvariabelen veranderen wanneer een koe begint te manken, kan een dergelijk systeem de 

melkveehouder attenderen op deze koeien die een abnormaal stappatroon vertonen gerelateerd aan mankheid. 

Voor dagelijks gebruik in de praktijk werden de metingen met de Gaitwise volledig geautomatiseerd. In een 

volgende stap werden twee groepen variabelen berekend: basisvariabelen die het stappatroon van koeien 

algemeen beschrijven op basis van de relaties tussen de vier poten en meer specifieke variabelen gebaseerd op 

stap-indicatoren die gebruikt worden bij het visueel scoren van de locomotie van koeien in mankheidsonderzoek. 

Voorbeelden van deze laatste zijn staplengte, staptijd, steuntijd, stap overlap, abductie en variabelen die de 

(a)symmetrie beschrijven tussen de linker en rechterpoten wat betreft staplengte, stapbreedte, staptijd, steuntijd en 

druk. De gevonden relevante associaties tussen de geanalyseerde stapvariabelen en de indicatoren die gebruikt 

worden tijdens het scoren van de locomotie van de koeien suggereren dat de geanalyseerde variabelen functioneel 

relevant zijn voor mankheidsonderzoek en -detectie. 

Aansluitend werd een herhaalbaarheidsstudie uitgevoerd door acht niet-manke koeien meermaals over de Gaitwise 

te leiden. De hoge herhaalbaarheid van deze metingen toont aan dat Gaitwise een uitstekende tool is om het 

stappatroon van koeien te analyseren in het kader van mankheidsdetectie aangezien veranderingen in het 

stappatroon eerder te wijten zijn aan mankheid dan aan variatie binnen een koe. Om die specifieke variabelen te 

vinden die meest geschikt zijn om verschillen aan te duiden tussen niet-manke en manke koeien werden de 

variabelen vergeleken tussen koeien die niet mank, licht mank en ernstig mank gescoord werden op basis van 

visuele analyse van de locomotie. Alle variabelen bleken significant verschillend tussen niet-manke, licht manke en 

ernstig manke koeien. De variabelen van asymmetrie in staplengte, steuntijd en staptijd en variabelen van steuntijd, 

stap overlap en abductie bleken het meest potentieel te hebben voor de detectie van manke koeien. Het 

detectiemodel gebaseerd op deze resultaten gaf veelbelovende resultaten wat betreft sensitiviteit en specificiteit, 
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vooral voor het detecteren van ernstig manke koeien. Hoewel de detectie van mild manke koeien een meerwaarde 

zou betekenen voor de melkveehouder – die ernstig manke koeien zelf makkelijk kan opmerken – bleek de detectie 

van licht manke koeien een uitdaging. 

Om de detectie van de licht manke koeien te verbeteren werden twee pistes onderzocht: (1) definitie van andere 

stapvariabelen voor de detectie van mankheid in een vroeg stadium (2) onderzoek naar mogelijke factoren die 

normale variatie in het stappatroon van koeien kunnen veroorzaken, zoals koe- (leeftijd, lactatiestadium, enz.) of 

omgevingsfactoren (donkere omgeving, vochtige ondergrond). Dergelijke invloedsfactoren kunnen leiden tot 

misclassificatie van koeien en zo de performantie van het detectiesysteem verminderen. De eerste piste is 

gebaseerd op humaan onderzoek waar een inconsistent stappatroon beter gerelateerd is aan het vroegtijdig 

opsporen van gezondheidsproblemen in vergelijking met gemiddelde waarden van stapvariabelen. Deze aanpak 

werd uitgetest bij melkvee door na te gaan of koeien bij de ontwikkeling van mankheid een niet-consistent 

stappatroon vertonen door bv. occasioneel een kortere stap te nemen in plaats van telkens kortere stappen te 

nemen. Hiervoor werden zowel de basis-stapvariabelen als de nieuwe ‘inconsistente stap’-variabelen vergeleken 

in twee case-controle studies (tussen niet-manke en licht manke koeien en tussen niet-manke en ernstig manke 

koeien). Vervolgens werden ook twee detectiemodellen gebouwd: een eerste dat enkel gebruikmaakt van de basis-

variabelen en een tweede dat gebruikmaakt van zowel de basisvariabelen als de nieuwe inconsistentie-variabelen. 

In een kruisgewijze validatie waarbij telkens alle observaties voor één koe weggelaten werden uit de trainingsset 

om het model hierop te testen, bleek het tweede model het eerste model te overtreffen en dit vooral voor de detectie 

van licht manke dieren. Op basis van deze resultaten de positieve resultaten van de case-controle studies werd 

besloten dat de inconsistente stap variabelen potentieel hebben voor het detecteren van licht manke koeien. 

Alvorens hieromtrent vergaande conclusies te trekken, dienen deze nieuwe variabelen echter nog verder 

gevalideerd te worden in een studie over een langere periode onder praktijkomstandigheden. De resultaten van de 

case-controle studies suggereren bovendien ook een indicatie te kunnen geven van de poot waaraan de koeien 

mank zijn. 

Tenslotte werd ook de invloed van koe- en omgevingsgebonden factoren op het normale stappatroon van koeien 

onderzocht. Dergelijke wijzigingen in het stappatroon kunnen niet toegeschreven worden aan mankheid en kunnen 

bijgevolg valse alarmen veroorzaken die door de veehouders als zeer storend ervaren worden. Daarom werd ook 

de normale variatie van het stappatroon van koeien onderzocht. De resultaten van deze studie tonen significante 

wijzigingen in het stappatroon veroorzaakt door een donkere omgeving of natte ondergrond en door de leeftijd, 

lactatie- en drachtstadium van de koeien. Vanzelfsprekend moeten dergelijke wijzigingen in het stappatroon van de 

koeien in rekening gebracht worden bij het ontwikkelen van een detectie-algoritme. 

Op basis van de resultaten behaald binnen dit doctoraat kunnen enkele toekomstige onderzoekslijnen 

gesuggereerd worden. Ten eerste zal toekomstig onderzoek moeten focussen op de voordelen (in termen van 

minder financiële verliezen) van een dergelijk detectiesysteem voor de melkveehouders evenals manieren om de 

productiekosten van het meetsysteem goedkoper te maken. Hiertoe zal een degelijke kosten-baten analyse van 

een mankheidsdetectiesysteem moeten uitgevoerd worden. Ook de verwachtingen van de melkveehouders voor 

een dergelijk systeem dienen in kaart gebracht te worden. Daarnaast kunnen verschillende manieren onderzocht 

worden om het meetsysteem eenvoudiger te maken met als doel het drukken van de productiekosten. Tenslotte 

kunnen verschillende pistes onderzocht worden om het detectieniveau van Gaitwise te verbeteren. Hiervoor kunnen 

de ‘inconsistente stap’-variabelen of andere nieuwe variabelen verder getest worden op hun potentieel om licht 

manke koeien te detecteren. Het algoritme zelf kan verbeterd worden door de drempelwaarden op groepsniveau 

te vervangen door individuele. Daarnaast kan ook de normale variatie van stapvariabelen tijdens de dracht of 

lactatie in rekening gebracht worden of zou Gaitwise-data gecombineerd kunnen worden met andere reeds 

aanwezige sensordata op melkveebedrijven zoals stappentellers. 

 

 
 

 

 

 



Summary: 

 ‘Development of an automated detection system for lameness in cattle:  
the Gaitwise system’ 

 
As a result of the growth in dairy production, dairy farms have intensified with more cattle on fewer farms and higher 

productivity per animal and per caretaker. Consequently, farmers have less time to observe and monitor cows and 

technology is being used to support the farmers in their management, especially by monitoring the cows’ health. 

Besides reduced fertility and mastitis, lameness is one of the top most costly health problems in dairy cows. 

Unfortunately, not only its effect on farm profitability (caused by drug treatment, veterinary costs, reduced milk 

production, reduced reproductive performance and shorter life expectancy) is underestimated, but also its 

detrimental effect on cow health and welfare. With a lameness prevalence of up to 72 %, the levels in European 

dairy herds are unacceptably high and hence, minimizing the occurrence is one of the greatest challenges the dairy 

industry is currently facing.  

To apply proper treatment farmers must be able to detect their lame cows in the herd in an early stage. Therefore, 

the general aim of this PhD is to develop an automatic system for lameness detection to help farmers in better 

detecting lame cows in their herd.  

To achieve this, a walk-over device - called Gaitwise - with an integrated pressure sensitive mat and specific 

software was developed. Gaitwise measures spatial (e.g. step length), temporal (e.g. stance time) and force related 

gait variables of claw-floor interactions of cows walking over the measurement zone. Assuming that these gait 

variables change when a cow develops lameness, Gaitwise could serve as a lameness detection system that alerts 

the farmer of cows that show abnormal changes in these variables that are related to lameness. In order for this 

system to be used in daily practice, measurements were fully automated and gait variables are available in real 

time.  

In a next step, two groups of gait variables are calculated: the basic gait variables describing the basic gait of cows 

and ten more specific gait variables that are often used for locomotion scoring in lameness research (‘stride length’, 

‘stride time’, ‘stance time’, ‘step overlap’, ‘abduction’ and variables covering asymmetry between left and right limbs 

in ‘step width’, ‘step length’, ‘step time’, ‘stance time’ and ‘force’). Relevant associations between these measured 

specific gait variables and corresponding lameness attributes scored by an observer were found. This suggests 

that the measured variables are functionally relevant for lameness research and detection.  

Also, a test-retest study revealed that the measurements of the cows walking on the measurement zone are highly 

reliable. This makes the Gaitwise system a good instrument for gait analysis in the context of lameness detection, 

because the changes in gait variables due to lameness are likely to be attributed to lameness and not to cow 

variability.   

In order to select those variables that were most suited for a detection model, the specific gait variables were 

compared to a reference method for lameness detection using observer locomotion scoring of the cows. All the 

tested variables were different between groups of non-lame, mildly lame and severely lame cows. Variables of 

‘asymmetry in step length’, ‘asymmetry in stance time’, ‘asymmetry in step time’ and ‘stance time’, ‘step overlap’ 

and ‘abduction’ seemed to have the highest potential for the detection of lameness in cattle. The lameness detection 

model that was built based on these results, showed promising overall sensitivity and specificity, especially in 

detecting severely lame cows. However, the results of the validation of the detection model revealed that detecting 

mildly lame cows is the most challenging as the differences with non-lame cows are much smaller. The added value 

of lameness detection systems would increase considerably when - besides severely lame cows which are more 

easily spotted by the farmers - also the mildly lame cows could be detected.  

To improve the detection of mildly lame cases, two approaches were investigated: (1) the potential of other gait 

variables for detecting lameness in such early stages was investigated and (2) the normal variation of the specific 

gait variables caused by cow (age, lactation stage, etc.) or environmental (dark environment, wet flooring)) factors 

was evaluated, because this might cause misclassification of cows and hence hamper the success rate of the 

detection system. The first approach is based on the fact that in human gait research, increased stride-to-stride 

fluctuations (i.e. gait inconsistency) were found to be more closely related to early health problems compared to 

average gait variables. Therefore, the potential of gait inconsistency variables was investigated for early lameness 

detection in cows. In other words, will a cow that develops lameness first alter its gait by occasionally taking a 



shorter stride before altering its gait to shorter strides in general? Using two case-control studies, both the basic 

gait variables and the new gait inconsistency variables were compared between non-lame and severely lame cows 

and between non-lame and mildly lame cows. The inconsistency gait variables were able to show significant 

differences between non-lame and mildly lame cows, where the more basic gait variables could not. In addition, 

this data set was used to build a lameness detection model using solely the basic variables and a second model 

using both the basic and the inconsistency variabels. The second model using the inconsistency variables 

outperformed the model based on basic gait variables only by far. It was therefore concluded that these new 

variables of inconsistent gait are promising for assessing lameness at an early stage. In addition, they might even 

aid in detecting the location of the lameness problem, i.e. which leg is lame. Whether these inconsistency variables 

are more promising in detecting lameness at an early stage compared to basic or specific gait variables should be 

investigated in future research using individual detection models.  

Finally, as cow (e.g. age, gestation stage) or environmental (e.g. wet flooring) factors can also influence cow gait, 

such changes in gait that are not related to lameness can cause misclassification of cows and hence hamper the 

success rate of the detection system. Therefore, in the second approach, this ‘normal’ variation of specific gait 

variables was investigated in a pilot study. The results show significant influences of wet surfaces, dark 

environment, age, lactation and gestation stage on the gait variables. Hence, this normal variation within cows 

together with the specific way of walking of individual cows should be taken into account when developing a 

lameness detection algorithm. An individual cow model might therefore outperform the models using group 

thresholds resulting in better detection of mildly lame cows. This special emphasis on detection of the mildly lame 

cows will provide more added value for the farmers compared to detecting the severely lame cows. 

Based on the results obtained in this PhD research, some short-term future work to further improve the Gaitwise 

system as a lameness detection tool has been suggested. First, future work should focus on pointing out the benefits 

(less financial losses) to the farmers and decrease the system’s production costs. Therefore, the cost-benefit of a 

lameness detection system should be analysed, the farmers’ expectations of such lameness detection system 

should be gathered and more awareness for the effect of lameness on their farm profit and on the health and welfare 

of their herd should be created. Also possible ways to downscale Gaitwise in order to make it less expensive should 

be investigated. In addition, several approaches should be tested to further improve the detection level of Gaitwise. 

The inconsistency variables, adjusted specific variables or other new variables could be tested for their accuracy to 

detect mildly lame cows. The detection algorithm could be improved by setting individual thresholds instead of group 

thresholds, by taking the normal variation of gait variables during gestation or lactation into account, and by 

combining Gaitwise data with data already available on farm and data of other sensortechnologies (accelerometers, 

StepMetrixTM, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wegbeschrijving: 

Komende van E40 (Brussel), afrit 16 (Merelbeke). U neemt na deze afrit meteen de eerste afrit rechts! Onderaan komt u aan een T-splitsing waar u links rijdt, op de volgende 

T-scplitsing neemt u opnieuw links. Vervolgens rijdt u over de autosnelweg. Aan het rondpunt bij de ingang van de Faculteit Diergeneeskunde neemt u de 3de afslag 

(tegenover de ingang van de Faculteit) (Heidestraat), na een scherpe bocht naar rechts, komt u aan het 2de rond punt. Rij daar linksaf (Caritasstraat). Net voor de brug (E40) 

rechts is de ingangsweg. 

 
 
 
 
 



Komende van E40 (Kust): neem afrit 16 (Merelbeke - Faculteit Diergeneeskunde) en hou links aan tot het rond punt. Op het rond punt neemt u de vierde afslag (tegenover de 

ingang van de Faculteit) (Heidestraat) en volgt deze tot aan het volgend rond punt. Rij daar linksaf (Caritasstraat). Net voor de brug (E40) rechts is de ingangsweg. 

Komende van E17 in knooppunt Destelbergen de ring rond Gent (R4) in zuidelijke richting nemen (richting Wetteren / E40 Brussel). Neem vervolgens de E40 richting Brussel 
en neem afrit 16 (Merelbeke) en hou links aan tot het rond punt. Aan het rondpunt bij de ingang van de Faculteit neemt u de 3de afslag (tegenover de ingang van de Faculteit) 
(Heidestraat) en volgt deze tot aan het rond punt. Rij daar linksaf (Caritasstraat). Net voor de brug (E40) rechts is de ingangsweg. 


