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SAMENVATTING VAN HET PROEFSCHRIFT 
 

Om duurzaam te zijn dient een dierproductiesysteem 

economisch levensvatbaar, ecologisch verantwoord en sociaal 

aanvaard te zijn. Mastitis of uierontsteking is één van de 

belangrijkste ziektes die de duurzaamheid van 

melkveebedrijven bedreigt. Vanwege de multifactoriële aard 

van de ziekte is een holistische aanpak nodig om mastitis te 

voorkomen en te bestrijden. Het is in dit opzicht dat de speen, 

die fungeert als de eerstelijnsbescherming tegen infectieuze 

agentia, momenteel meer aandacht krijgt. 

Studie van de literatuur geeft aan dat speendimensies, en 

in het bijzonder in combinatie met tepelvoeringen en 

mogelijks de veranderingen in speendimensies door toedoen 

van melken, een relatie hebben met uiergezondheid. Om het 

bedrijfsmanagement met betrekking tot speendimensies te 

verbeteren is inzicht in de bestaande variatie in 

speendimensies vereist. Het gebrek aan een methode die in 

staat is speendimensies onder praktijkomstandigheden 

accuraat en precies op te meten heeft echter geresulteerd in 

slechts een beperkt aantal studies naar speendimensies, vaak 

met tegenstrijdige resultaten. 

In het eerste deel van het doctoraatsonderzoek werd een 

nieuwe meetmethode ontwikkeld. De methode maakt gebruik 

van een camera om een 2D beeld van de speen te bekomen én 

van beeldverwerking om speenlengte en speendiameters op 

verschillende hoogtes van de speen te bepalen. De 

accuraatheid van de methode werd nagegaan door 

kunstspenen te evalueren. De methode is uiterst accuraat; 

fouten zijn in het algemeen beperkt tot 5%. 

In het tweede deel werd de precisie, meer specifiek de 

overeenkomst van metingen binnen bedieners van het toestel 

(herhaalbaarheid) en tussen bedieners (reproduceerbaarheid), 

bepaald van het ontwikkelde 2D toestel, de meetlat en de 

schuifpasser voor het opmeten van speenlengte en 

speendiameters onder praktijkomstandigheden. De 

overeenstemming van het 2D toestel met de meetlat en de 

schuifpasser werd eveneens bestudeerd. De overeenstemming 

tussen meetlat en 2D toestel was laag, maar beide methodes  

zijn precies in het meten van speenlengte wanneer de 

bedieners ervaring hebben in het werken met koeien. De 

schuifpasser is herhaalbaar maar niet reproduceerbaar in 

het meten van speendiameters. Het 2D toestel is eveneens 

herhaalbaar in het opmeten van speendiameters en 

daarenboven reproduceerbaar wanneer de bediener 

ervaring heeft in werken met het toestel. Deze methodes 

vertonen beperkte overeenkomst, vermoedelijk doordat de 

druk uitgeoefend door de schuifpasser afhankelijk is van 

de bediener. 

In het derde deel werd het 2D toestel aangewend in 

een cross-sectionele (n = 15 bedrijven) en een 

longitudinale (n = 8 bedrijven) studie om na te gaan op 

welk niveau (bedrijf, koe, kwartier) zich de meeste variatie 

in speendimensies bevindt en welke factoren (een deel 

van) deze variatie verklaren. De meeste variatie was 

aanwezig op het koe-niveau of binnen het koe-niveau. 

Kwartierpositie (voor versus achter), pariteit en 

lactatiestadium werden aangetoond als factoren die 

verband houden met speenlengte en speendiameters. 

In het vierde deel werd het verband tussen 

speendimensies en hun korte termijn veranderingen door 

toedoen van melken, en het somatisch celgetal op 

kwartierniveau (kCG) onderzocht in een longitudinale 

studie. De resultaten toonden dat kwartieren waarvan de 

spenen wijder zijn aan de schacht gemiddeld een hoger 

kCG hadden. Negatieve veranderingen in de diameter van 

de speenschacht tijdens melken waren geassocieerd met 

een lager kCG, terwijl positieve veranderingen 

geassocieerd waren met een hoger kCG. Selectie voor 

optimalere speenkarakteristieken en aandacht voor juiste 

tepelvoeringskeuze en optimale melkmachine-instellingen 

zouden kunnen bijdragen tot verbeterde melkkwaliteit en 

uiergezondheid. 


