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Pleidooi voor een hernieuwde blik op kalveropfok
De kalversterfte op Nederlandse melkveebedrijven
neemt de laatste jaren langzaam toe. Dit is op de
eerste plaats niet goed voor het kalf. En op de tweede
plaats een probleem voor zowel de melkveehouder als
de hele rundveesector (melkvee en vleeskalveren). De
belangrijkste maatregelen voor een goede kalveropfok
zijn bekend, maar blijken in de praktijk niet eenvoudig
te realiseren. Door de vaak hoge werkdruk op melkveebedrijven, krijgen andere bedrijfsonderdelen al snel
prioriteit. Gebrek aan tijd en aandacht voor jonge
kalveren, verhinderen zo een structurele verbetering
van de opfokresultaten1. Een hernieuwde blik op
management- en huisvestingssystemen en voeding
voor jonge kalveren kan een stimulans zijn bij de
zoektocht naar oplossingsrichtingen die tegemoetkomen aan de zorgbehoefte van het jonge kalf en het
optimale zorgaanbod van de melkveehouder. Want
– laat daarover geen misverstand bestaan – geen
enkele veehouder ziet zijn kalveren graag sterven!
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De feiten
Op Nederlandse melkveebedrijven is in 2015 de kalversterfte

Een hoog percentage kalversterfte zegt iets over de bedrijfsvoe-

gemiddeld 13,3 % voor kalveren vanaf 3 dagen tot een jaar2.

ring van de veehouder. Kalversterfte is een indicator van de

Kalveren die sterven rondom de geboorte worden hierin niet

kwaliteit van de kalveropfok en het welzijn van de kalveren5.

meegerekend. Het sterftepercentage ligt al jaren boven de 10%
en blijkt zelfs langzaam te stijgen3. De meerderheid sterft

Tussen bedrijven varieert de kalversterfte, van minder dan 2%

binnen 21 dagen. Uitdroging door een combinatie van vochtver-

tot meer dan 20%6. Deze grote variatie geeft aan dat er veel

lies door diarree en te weinig vochtverstrekking is doodsoorzaak

ruimte voor verbetering is. Een lage kalversterfte kan dus wel.

nummer 1 (56%) en luchtwegaandoeningen nummer 2 (23%).

Maar waarom kan het op het ene bedrijf wel en gaat er op het

In de winter sterven bovendien meer kalveren dan in de zomer .

andere bedrijf blijkbaar van alles mis?
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Aandacht voor kalf lijdt onder toegenomen
werkdruk

Schade op meerdere fronten

Veehouders hebben alle reden om te streven naar een lage

minder arbeidsvreugde, maar ook economische schade. Directe

kalversterfte. Toch ligt het gemiddelde sterftepercentage al jaren

schade door onder andere verlies van fokmateriaal, extra arbeid

boven de 10 en wordt dit door de sector geaccepteerd ondanks

en de afvoerkosten van dode kalveren. En vervolgschade door

het feit dat 2% haalbaar is. Het blijkt dat bewustwording, tijd en

beperktere mogelijkheden voor uitbreiding en genetische

mentaliteit van de veehouder belangrijke factoren zijn die een

verbetering16. Bovendien is er een risico op imagoschade

rol spelen bij de resultaten van de kalveropfok7. Naast de juiste

wanneer hoge uitvalspercentages onderdeel van een maatschap-

kennis zijn vooral bij jonge kalveren tijd, aandacht en discipline

pelijk debat worden. Zo is de kalveropfok vrij recent nog ter

cruciale factoren8 voor een succesvolle opfok. Op veel melkvee-

discussie gesteld in verband met het kalversterftepercentage17,

bedrijven is dat lastig; een melkveehouder heeft immers veel

het direct scheiden van koe en kalf18 en de zogenaamde pet-

verschillende taken en verantwoordelijkheden. De verzorging

foodkalveren - kalveren die vanaf 14 tot 35 dagen na de geboor-

van de kalveren is daar als taak bijgekomen doordat de partner

te nog steeds te licht zijn om naar een vleeskalverbedrijf te

tegenwoordig vaker buitenshuis werkt. Bedrijven groeien en

kunnen.

daarmee ook de werkdruk. Vooral groeiende eenmansbedrijven

Voor de melkveehouder betekent kalversterfte niet alleen

lopen tegen de grenzen van hun arbeidsinzet aan. Bovendien

Vroege scheiding kalf-koe vergroot zorgplicht

laten juist het afkalven en de zorg voor het pasgeboren kalf zich

Met de vroege scheiding van koe en kalf ligt de zorg voor het

moeilijk plannen. Van de melkveehouders vindt 40% dat de

kalf volledig bij de melkveehouder. In de praktijk blijkt dat geen

toenemende intensivering en bedrijfsgrootte resulteren in

eenvoudige opgave. Daarnaast zijn de omstandigheden op

minder tijd en prioriteit voor de kalveropvang en –opfok.

meerdere melkveebedrijven niet ideaal voor een probleemloze

Volgens hen is dat de belangrijkste reden voor het stijgende

opvang en opfok van kalf tot gezonde, weerbare melkkoe of

kalversterftepercentage9.

vleeskalf. Bij zowel de huisvesting als de voeding van de jonge
kalveren laat de hygiëne volgens onderzoek op veel bedrijven te

Slecht begin werkt lang door

wensen over19. In gedateerde stallen is het bijvoorbeeld vaak

Bij volwassen koeien (en vleeskalveren) die in hun eerste

lastig om te zorgen voor een optimaal klimaat en hygiëne.

levensweken ziek zijn geweest, heeft dit invloed op de latere

Bovendien zijn de hiervoor benodigde verbeteringsinvesteringen

prestaties10. Het management gedurende de opfokperiode is

soms financieel niet haalbaar.

uiteindelijk van invloed op de levensduur en economie van de
totale bedrijfsveestapel11. Uit onderzoek blijkt dat een kalf met
diarree 17 keer meer kans heeft op luchtwegproblemen12. De

Van weerloos naar weerbaar

Na een vrij zorgeloze periode in de baarmoeder, beschermd

kans op afvoer van een melkkoe in de eerste lactatie is 2,5 keer

tegen potentiele ziekteverwekkers en voorzien in alle primaire

groter wanneer het als kalf diarree heeft gehad13. Stierkalveren

levensbehoeften (waaronder voedsel, warmte en geborgenheid),

die diarree hebben gehad lopen een groeiachterstand op en zijn

komt het kalf na een draagtijd van circa 285 dagen ter wereld.

vaker ziek, waardoor meer diergeneesmiddelen nodig zijn14. De

Vanaf dat moment moet het zelf groeien en zich ontwikkelen.

gezondheid en weerstand van (stier)kalveren is uiteraard van

Het kalf start meteen zijn ademhalingssysteem op, om alle

groot belang voor de resultaten in de vleeskalverhouderij. Voor

andere vitale systemen door middel van zuurstof van brandstof

zwakke, lichte kalveren is steeds minder plek .

te voorzien. Normaliter helpt de koe het kalf nog een tijdje
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onder andere door het kalf te vitaliseren door (droog)likken en
via de melk te voorzien van energie, bouw- en afweerstoffen en
micro-organismen voor de kolonisatie van onder andere het
maagdarmkanaal. Het maagdarmkanaal is tot de geboorte te
vergelijken met een steriele pijp waar niet zoveel hoeft te
gebeuren, maar moet na de geboorte in een rap tempo aangezwengeld worden om koolhydraten, vetten, eiwitten en afweerstoffen op te nemen. In dit proces kan van alles mis gaan, wat
kan leiden tot een groot palet van klinische problemen20. En
daar liggen ook de kansen voor de veehouder. Goed manage-

Gezondheid en
weerbaarheid

ment en passende voeding kunnen veel problemen voorkomen.

Biest en
biestmanagement

Een optimale voedingsstrategie, voorwaarde voor de goede
opstart van het immuunsysteem, leidt daarmee tot een betere
weerstand en beter herstellend vermogen, met als indicatoren
een lager sterftepercentage en minder gevallen van maagdarmen luchtweginfecties21.

Huisvesting

Micro-organismen

Arbeid

Voeding

Biest essentieel voor opbouw weerstand
Biest is voor het kalf een noodzakelijke bron van voedingsstoffen
en antistoffen22. Voor de ontwikkeling van het jonge kalf tot een
gezond dier met een goede weerstand en prestaties is biest –
zoals elke melkveehouder intussen weet - van cruciaal belang.
Biest stimuleert de ontwikkeling van het maagdarmkanaal23 en
draagt bij aan het vestigen en samenstellen van de soorten
micro-organismen in de darmen (microbiota)24. Dit laatste speelt
een cruciale rol bij het programmeren van het immuunsysteem
en de ontwikkeling tot een robuust dier met een goede weerstand25. Een kalf krijgt bij de geboorte geen antistoffen mee van
de moeder en is voor de bescherming tegen potentiële ziekteverwekkers in de eerste levensweken voor een groot deel
afhankelijk van de opname van antistoffen uit biest (passieve
immuniteit)26. Deze antistoffen moeten zo snel mogelijk na de
geboorte worden aangeboden en opgenomen27. De opnamemogelijkheid van antistoffen is de eerste 2 uur na de geboorte het
grootst en neemt daarna snel af28. Al vanaf 12 uur na de
geboorte nemen de darmen van een kalf nog maar beperkt
immunoglobulinen op29. Kalveren die de eerste voeding pas na
12 uur krijgen, hebben dus een grotere kans op een verminder-
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Hygiëne

Melkdrinksystemen

de weerstand, omdat ze waarschijnlijk minder passief verkregen

worden echter vaak voorbehandeld bij het melken van de biest,

afweerstoffen hebben en daardoor vatbaarder zijn voor infecties.

waardoor het kalf waarschijnlijk niet die hoeveelheid en samen-

Dit is tevens de grondslag van het oeroude advies: ‘vlug, vaak

stelling van micro-organismen binnen krijgt die nodig is voor

en veel biest verstrekken’30. Wanneer het kalf op de eerste dag

een optimale opname van immunoglobulinen. Biest die niet

een te laag niveau aan immunoglobulinen heeft, leidt dit boven-

binnen het uur na melken gevoerd wordt, moet op de juiste

dien tot een lagere melkproductie en hoger sterftepercentage

manier bewaard worden, dat wil zeggen afdekken, snel koelen of

gedurende de eerste lactatie31.

invriezen39. Pasteurisatie heeft als nadeel dat het naast de
ziekteverwekkers ook de gewenste micro-organismen doodt.

Onvoldoende prioriteit bij de zorg voor het pasgeboren kalf leidt

Daarnaast is een belangrijk risico voor de gezondheid van het

er toe dat op veel melkveebedrijven kalveren niet op tijd de

kalf het biest verstrekken met materiaal (zoals spenen, emmers

juiste hoeveelheid en kwaliteit biest krijgen. Passieve passage

en tubes) dat onvoldoende schoon is gemaakt. Materiaal met

van via de moederkoe verkregen afweerstoffen, energie-opname

melkresten zijn een voedselbron voor bacteriën, waaronder

en het regelen van de lichaamstemperatuur zijn hierdoor niet

potentieel ziekteverwekkende bacteriën. Bovendien beschikken

optimaal32. Bovendien wordt de ontwikkeling van het maag-

sommige bacteriën over een overlevingsmechanisme, waarmee

darmkanaal niet goed gestimuleerd en onvoldoende en verkeerd

ze de reiniging kunnen overleven. Naast reiniging is dus ook

gekoloniseerd met micro-organismen.

desinfectie van materialen die gebruikt worden bij de melkver-

Goede biest verbetert afweersysteem

strekking van groot belang. Niet correct gewonnen of bewaarde
biest en melk kunnen te veel potentieel ziekteverwekkende

Biestkwaliteit wordt ten eerste bepaald door de concentratie

micro-organismen bevatten40, waardoor de kans op ziekte en

antistoffen; biest met onvoldoende antistoffen geeft een ver-

sterfte toeneemt41.

hoogd risico op ziekte en sterfte van het kalf . Hoe meer biest
33

de koe produceert en hoe langer het duurt tot de koe voor het

Zuigen heeft veel functies

eerst gemolken wordt, hoe lager de concentratie aan antistoffen

Biest en melk(vervangers) worden verstrekt via de koe, speen-

in de eerste melk, en hoe minder antistoffen het kalf kan

fles, (speen)emmers, of drinkautomaat. In de praktijk wordt

opnemen . Een productie van minder dan 8.5 liter biest in de

meestal de (speen)emmer gebruikt42. De eerste biest wordt op

eerste melkbeurt zou optimaal zijn . Door biest van verschil-

een aantal bedrijven als noodmaatregel via een sonde

lende koeien te mengen, is de kwaliteit waarschijnlijk lager en

toegediend.

34
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zeker niet optimaal afgestemd op het kalf36. Bovendien is de
kans op overdracht van ziekteverwekkers, zoals de bacterie die

Zuigen is een reflex en heeft, naast het opnemen van voedsel,

paratuberculose veroorzaakt, groter37. Wanneer de biestkwaliteit

verrassend veel functies43. De zuigreflex stimuleert samen met,

van de eigen moeder echter onvoldoende is, is het nodig om een

de temperatuur van de melk en melkeiwitten de slokdarmsleuf-

goede kwaliteit biest van een andere koe of mengbiest te

reflex. Het zuigen en slikken zorgt voor het activeren en weer

verstrekken.

tot rust brengen van de darmen, en heeft een stimulerend effect
op de afdrijving van de eerste ontlasting (meconium) uit de

Hygiëne bij de biestverstrekking blijkt ook een rol te spelen bij

darmen44. Daarnaast verlaagt zuigen de bloeddruk en de

de opbouw van immuniteit: het pasgeboren kalf neemt immuno-

hartslag, verbetert het de slaap, en stimuleert het de kaakspie-

globulinen beter op wanneer de biest de juiste hoeveelheid en

ren. Wanneer kalveren drinken uit emmers of zuigen uit speen-

soorten micro-organismen bevat38. Uier en spenen van de koe

emmers werkt de zuigreflex niet of niet optimaal, is de drink-
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snelheid hoger, en zijn de drinkhouding, kwaliteit en tempera-

melkverstrekking sinds een aantal jaar vervangen door de

tuur van de melk anders dan wanneer ze gezoogd worden.

aanschaf van drinkautomaten. Uit onderzoek blijkt dat een
lagere groei ook invloed heeft op de latere melkproductie55 en

Zuigen bij de koe kalmeert, ontspant, helpt het kalf leren
vertrouwen en versterkt de moeder-kalf binding . En het leidt

ondervoeding tot gebreken in de immuunrespons leidt56.

45

tot een toename in de afgifte van het hormoon oxytocine (bij

Kou funest voor weerstand en groei

koe en kalf) en bevordert de melkproductie van de koe en de

De onderste kritieke omgevingstemperatuur voor pasgeboren

groei van het kalf46. Bovendien zijn er aanwijzingen dat immu-

kalveren is 15˚C. Oorspronkelijk begon het afkalfseizoen bij

noglobulinen uit biest beter opgenomen worden wanneer het

aanvang van het gewasgroeiseizoen en volgde zo automatisch

kalf zuigt47.

de oplopende temperatuur. Een te lage temperatuur was dan
vrijwel nooit een probleem. Nu kalven koeien ook in en rondom

Op de meeste melkveebedrijven drinken de kalveren om prakti-

de winter. In Nederland blijken op melkveebedrijven ’s winters

sche redenen niet bij de koe. Een veel gehoord argument is dat

meer kalveren te sterven dan in de zomer. Daarom adviseert de

veel kalveren dan niet snel genoeg voldoende biest opnemen, en

GD om in koude periodes vanwege de verhoogde energiebehoef-

er onvoldoende controle is op de biestopname48. Het is niet

te meer melk te voeren57. Wanneer de omgeving te koud is, is

duidelijk of dat een gevolg van het huidige houderijsysteem is,

extra energie nodig voor het op peil houden van de lichaams-

waarin koeien, die zelf moederloos opgefokt zijn en nooit

temperatuur. Het kalf kan die energie dus niet gebruiken voor

geleerd hebben wat moederzorg is, kalveren krijgen en waarbij

groei en ontwikkeling. Ook is de opnamecapaciteit van immuno-

rassen en gebruikskruisingen worden ingezet waar bewust of

globulinen lager in een koude omgeving waardoor het aantal

onbewust maternale zorg lijkt te zijn uitgeselecteerd. Een ander

kalveren zonder passieve immuniteit toeneemt en daardoor de

gehoord argument is dat de jarenlange selectie op uiervorm,

mogelijkheid op ziekte en sterfte58.

speenlengte en speenplaatsing ten behoeve van hoge melkproductie en melkwinning met als gevolg grote uiers en korte, recht
geplaatste spenen de biestopname door het kalf bemoeilijkt.

Handmatige melkverstrekking vaak niet optimaal

De uitdaging

Kortom: goede hygiëne, voldoende melk en vooral juiste
biestverstrekking zijn cruciaal voor de gezondheid en
ontwikkeling van het kalf. Toch blijkt dit in de praktijk dus vaak

Kalveren zijn ten minste de eerste drie weken volledig afhanke-

lastig te realiseren door gebrek aan prioriteit en aandacht, maar

lijk van melk (c.q. melkvervangers)49. In de praktijk krijgen

ook door gebrek aan tijd. Vooral bij groeiende eenmansbedrijven

kalveren vaak te weinig melk . Hoewel een kalf gemiddeld

komt de arbeid onder druk te staan. Daarnaast lijkt op veel

10-12 liter melk per dag drinkt bij ad libitum verstrekking51 of

bedrijven de huisvesting van het jongvee suboptimaal te zijn.

50

zogen, verstrekken de meeste veehouders slechts 5-6 liter melk
per dag, verdeeld over 2 voerbeurten52. Van nature drinken

De uitdaging is om bij melkveehouders niet alleen een verande-

kalveren gemiddeld echter wel zeven keer per dag . Wanneer

ring van bewustzijn en houding en gedrag te bewerkstelligen,

deze veehouders de zorgtaak van de koe overnemen, krijgt het

maar tegelijkertijd het probleem ‘tijd’ aan te pakken. Het

kalf dus vaak minder melk en bovendien geregeld relatief grote

verzorgen van de kalveren, en met name de zorg voor het

hoeveelheden per keer te drinken. Het gevolg van beperkt melk

pasgeboren kalf, moet een andere plaats in het dagelijkse

voeren is dat het kalf uiteindelijk niet de optimale, natuurlijke

management krijgen. We moeten nadenken hoe we de melkvee-

groei bereikt54. Overigens kunnen veehouders handmatige

houder daarin kunnen ontzorgen. Dat vraagt om andere oplos-

53
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singen. Deze kunnen geïntegreerd worden in een ander en beter
ontwerp59 van de huisvestings- en managementsystemen voor

Keuzes in de kalveropfok hebben invloed
op de levensduur en
economie van de
totale veestapel

de kalveropfok. Een ontwerp waarbij zorg en aandacht vanzelfsprekend én uitvoerbaar zijn, voor met name de jongste kalveren. Een integraal ontwerp dat meer tegemoet komt aan de
wensen en behoeften van veehouder én kalf, én dat inzicht geeft
in weerbaarheid en gezondheid van de kalveren. Zo’n ontwerp
ligt er nog niet, en het zal ook niet één standaardontwerp zijn.
Er zijn meerdere oplossingsrichtingen denkbaar en te ontwikke-

Drachtige koe

Vaars

Droogstaande koe

Pink

len waaraan zo’n ontwerp moet voldoen.
Het optimaliseren van de microbiële omgeving, biestmanagement en de hoeveelheid vloeibare voeding en de kwaliteit van de
biest, melk of melkvervangende producten zijn daarbij sleutelfactoren. Daarbij is ook meer aandacht nodig voor factoren in de
ontwikkeling van kalf tot weerbare melkkoe, die nu nog onderbelicht zijn. Bijvoorbeeld voeding en stress tijdens de droogstand van de moederkoe, sociaal contact en bewegings-, speelen leermogelijkheden in de opfokperiode en de invloed van
vroege ervaringen op de ontwikkeling van de hersenen. Dit
vanwege de (veronderstelde) impact op levensduur60.
De belangrijkste innovatiesporen liggen bij:

Voordelen +
functies van
koe voor kalf
benutten

• de drachtige melkproducerende koe,

Integraal
ontwerp

Voldoen aan
behoeften kalf,
melkveehouder
en koe

Oplossingen

• de drachtige droogstaande koe,

nodig

• de geboorte van het kalf,
• de opvang van het pasgeboren kalf, inclusief de biest- en
melkverstrekking,
• het contact tussen koe en kalf,
• het contact tussen kalf en soortgenoten en zijn/haar omgeving

Zorg voor kalf ligt
bij melkveehouder

Melkveehouder
ontzorgen

Zorg voor kalf
vraagt veel tijd
en aandacht

Hoe richten we het veehouderijsysteem in zodat op optimale
wijze in de behoeften van koe, kalf en veehouder wordt voorzien? In de afgelopen decennia was er veel aandacht voor de
behoeften van de koe en de melkveehouder, in veel mindere
mate voor de behoeften van het pasgeboren kalf en de onderlinge verhoudingen.
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Sleutelfactoren

Verminderen kalversterfte door optimalisatie
van gezondheid en
weerbaarheid

Biest en
biestmanagement

Hoeveelheid
en kwaliteit
voeding

(Microbiële)
omgeving

- herstellend
vermogen
- weerstand van
jonge kalveren

-

tijdstip
kwaliteit
hoeveelheid
aantal keer/dag

= optimaliseren

Gezondheid en
weerbaarheid

- beweging
- klimaat
- sociale contacten

Biest en
biestmanagement

Huisvesting

Micro-organismen

- tijd besparen
- zorg koe voor
kalf benutten/
nabootsen
- werkgemak en
- plezier

Arbeid

Voeding

Hygiëne

- rondom
geboorteproces
- koe- en uiercontact
- omgeving
- voeding

8 | Kalversterfte kan minder als zorgvraag kalf centraal staat

Melkdrinksystemen
- bestaande
drinksystemen
verbeteren
- alternatieven ontwerpen voor drinksystemen en/of de koe

- rondom
geboorteproces
- biest- en melkbereiding
- biest- en melkverstrekking
- directe omgeving
kalf

- voldoende
melk
(vervangers)
- aantal voerbeurten
- wijze van
verstrekken
- van melk naar
ruwvoer

In een vervolgtraject is het nodig dat we over een aantal basale

–verstrekking. Het is een uitdaging om schone en comfortabele

vragen nadenken:

systemen te ontwikkelen die weinig arbeid vragen. Bijvoorbeeld

• Hoe geven we pasgeboren kalveren de juiste zorg, zonder dat

oplossingen voor een betere hygiëne van drinkautomaten of

dit conflicteert met andere taken van de melkveehouder en

voor het beter, sneller en eenvoudiger schoonmaken van (speen)

met zijn nachtrust? Is die zorg deels te automatiseren, of veel

emmers.

meer vanzelfsprekend onderdeel te maken van de dagelijkse
routine?

Last but not least is het belangrijk dat veehouders meer zicht

• Hoe zorgen we er voor dat ieder kalf op de juiste momenten

krijgen op de gezondheid en weerbaarheid van hun kalveren,

voldoende en kwalitatief hoogwaardige biest van de eigen

ook in relatie tot de latere prestaties als melkkoe of vleeskalf.

moeder61 krijgt? Concreter: is de zekerheid en protocolleer-

Weten waar je staat is een voorwaarde om te kunnen verbeteren

baarheid van sondevoeding –toch een noodmaatregel– ook op

en een stimulans om actie te ondernemen.

een andere manier te bereiken, waardoor die beter aansluit bij
de fysiologie van het kalf?
• Ook is verbetering nodig op het gebied van vloeibare voeding.

Samenvatting

Voldoen aan de zorgbehoefte van het kalf

Hoe zorgen we ervoor dat kalveren voldoende én voldoende

Het overnemen van de moederzorg voor het kalf door de

vaak, vloeibare voeding krijgen? En hoe combineren we dat

melkveehouder schept de verantwoordelijkheid om het beter, of

met voldoende ruwvoer zodat ook de pensontwikkeling wordt

minstens zo goed, te doen dan de moederkoe. De gemiddelde

gestimuleerd?

veehouder lijkt in het huidige systeem niet of onvoldoende in

• Hoe kunnen we beter aan de zuigbehoefte van het kalf

staat om aan de zorgbehoefte van het kalf te voldoen. De

voldoen en beter profiteren van extra effecten die zuigen op

huidige sterftepercentages van kalveren geven aan dat een

het kalf en koe hebben, en welke plek geven we de bedrijfsei-

frisse blik op de huidige opvang- en opfoksystemen gewenst is.

gen- en de koespecifieke micro-organismen in het nieuwe

Er zijn alternatieve ontwerpen nodig die beter tegemoet komen

systeem, zonder het kalf bloot te stellen aan mogelijke

aan de behoeftes van kalf én veehouder. Ontwerpen waarin het

risico’s?

beter beheersen van micro-organismen een plek krijgt, voldoen-

Goede zorg hoort bij dagelijkse routine

de aandacht is voor de kwaliteit en kwantiteit van de biest, melk
en melkvervangende producten (vloeibare voedingsfase), en

Nieuw ontworpen huisvestings- en managementsystemen

waarin functies die de koe normaalgesproken vervult, zoals

behoren op werkgemak en -plezier van de veehouder gericht te

zogen, zo goed mogelijk worden ingevuld of nagebootst om de

zijn waarbij de zorg voor het jongvee meer onderdeel is van de

positieve effecten van zogen bij de koe in het nieuwe systeem

dagelijkse routine. Zo’n ontwerp biedt ook de voordelen en

een juiste plek te geven. Ontwerpen die de veehouder geen

functies van de verzorging van het kalf door de koe (zuigen,

extra tijd kosten, waarbij werkzaamheden zo veel mogelijk

ontspanning, rust…) of bootst ze zo goed mogelijk na. En door

gepland kunnen worden, en die inzicht geven in de gezondheid

de voordelen van individuele huisvesting te combineren met de

en weerbaarheid van de dieren. Alleen zo kan een kalf, dat

voordelen van groepshuisvesting wordt aan de behoeften van

geboren wordt zonder enige weerstand, zich ontwikkelen tot een

het kalf op het gebied van beweging, klimaat en leefomgeving

gezond, evenwichtig en weerbaar dier, en uiteindelijk uitgroeien

(sociale contacten) voldaan. In een nieuw ontwerp wordt

tot een robuuste, probleemloze melkkoe of tot een dier dat op

vanzelfsprekend ingespeeld op de optimalisatie van hygiëne in

een meer verantwoorde wijze een plek elders in de keten vindt.

zowel de huisvesting, als bij de biest- en melkbereiding en
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41 Patel S., Gibbons J., Wathes D.C., 2014. Ensuring optimal colostrum transfer to
newborn dairy calves. Cattle Practice, 22, p. 95-104.
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42 Pettersson K., Svensson C., Liberg P. (2001) Housing, feeding, and management
of calves and replacement heifers in Swedish dairy herds. Acta vet. scand. vol. 42
no. 4.
Uit een in Zweden gehouden enquête blijkt dat op 77% van de bedrijven kalveren
met de emmer gevoerd worden. De rest gebruikt melkdrinkautomaten (13%),
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43 Blass E.M., Teicher M.H. (1980) Suckling. Science, New Series, Vol. 210, No.
4465, Oct. 3, p. 15-22.
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bilirubine vermindert.
45 O.a. Pluháček J. et al. (2013) Time spent suckling is affected by different social
organization in three zebra species, Journal of Zoology, DOI: 10.1111/jzo.12077
De psychologische effecten zijn o.a. troost bieden, kalmeren, gerust stellen,
ontspannen, helpen leren vertrouwen en interacteren. Bij meer onrust in de kudde
wordt langer bij de moeder gezoogd. Bij de moeder stijgt de oxytocinespiegel met
als gevolg toename van de melkproductie en het laten schieten van de melk. Het
niet kunnen voldoen aan de zuigbehoefte leidt tot stereotiep, compulsief gedrag.
Kalveren gaan aan elkaar en objecten zuigen en likken. Zie o.a. Fröberg S., Gratte
E., Svennersten-Sjaunja K., Olsson I, Berg C., Orihuela A, Galina C.S., García B.,
Lidfors L. (2008) Effect of suckling (‘restricted suckling’) on dairy cows’ udder health
and milk let-down and their calves’ weight gain, feed intake and behaviour. Applied
Animal Behaviour Science 09; 113 (s 1-3): 1-14. Het niet meer bij de moeder
zuigen, ofwel spenen, gebeurt in de natuur op een leeftijd van 7-14 maanden. Na
het spenen besteden moeder en kalf veel tijd in elkaars nabijheid (Reinhardt en
Reinhardt, 1982b). Volgens het EFSA rapport (2006, p. 37, 38) gebeurt natuurlijk
spenen op een leeftijd van 8-9 mnd. De speenleeftijd is minder belangrijk dan de
pensontwikkeling. Kalveren kunnen pas gespeend worden wanneer hun pens goed
ontwikkeld is. In de natuur zuigen stierkalveren tot een leeftijd van 11 maanden en
vaarskalveren tot 8,5 maanden (Reinhardt en Reinhardt, 1981).
Spenen gebeurt in de natuur geleidelijk, doordat het kalf steeds minder vaak bij de
moeder drinkt. Kalveren van 5 dagen oud drinken 5-14 keer 8 minuten per dag
(Reinhardt en Reinhardt, 1981). Na 10 mnd drinkt een kalf nog 3 x per dag en na
400 dagen 1,5 x dag (Vessier en le Neindre, 1989).
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46 Acevedo N., Hernández A., Orihuela L., Lidfors M., Berg C., (2005) Effect of
restricted suckling or temporal weaning on some physiological and behavioural
stress parameters in Zebu cattle (Bos indicus) Asian-Australian Journal of Animal
Sciences, vol. 18 (8), p.1176-1181.
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lebmaag terecht kan komen. Hoewel het voeden met een speenfles de voorkeur
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artikelen van Williams et al., 2014 en Quigley, 2002 over passieve transfer van
colostrum. Kalveren die onvoldoende IgG (<10g/L of IgG of <50g/L totaal proteïne
gemeten in het bloed) krijgen, hebben een verminderde afweer tegen ziektes.
En: Beam A.L., Lombard J.E., Kopral C.A., Garber L.P., Winter A.L., Hicks J.A.,
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of Dairy Science 92: 3973-3980.
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08-291.
En: Lorenz I., Mee J.F., Earley B., More S.J. (2011) Calf health from birth to weaning.
I. General aspects of disease prevention. Irish Veterinary Journal, 64:10,
http://www.irishvetjournal.org/content/64/1/10.
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En: Lorenz I., Mee J.F., Earley B., More S.J. (2011) Calf health from birth to weaning.
I. General aspects of disease prevention. Irish Veterinary Journal, 64:10, http://
www.irishvetjournal.org/content/64/1/10. Lorenz et al. (2011 I) noemt dat kalveren
die bij de moeder zogen of ad libitum te drinken krijgen, ongeveer 20% van hun
lichaamsgewicht per dag opnemen en tot 1 kg per dag kunnen groeien.
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http://www.irishvetjournal.org/content/64/1/10.
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dagen nog zo’n 1,5 x/ dag (Vessier and Le Neindre, 1989).
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Appleby et al. (2001) beschrijft dat kalveren die onbeperkt melk kregen in de
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kg per dag kunnen groeien.
55 Bach, A. & Ahedo, J. (2008) Record keeping and economics of dairy heifers.
Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice 24: 117–138.
Bach en Ahedo hebben de relatie gelegd tussen groeitoename op jonge leeftijd en
toename van de melkproductie tijdens de eerste lactatie.
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De officiële definitie van ondervoeding luidt: Ondervoeding kan worden beschouwd
als een voedingstoestand waarbij sprake is van een tekort of disbalans van energie,
eiwit en/ of andere nutriënten, die leidt tot meetbare nadelige effecten op de
lichaamsomvang en lichaamssamenstelling, op het functioneren en op klinische
resultaten (Stratton, 2003). Wanneer er te weinig voedingsstoffen en eiwit
binnenkomen, wordt weefsel afgebroken. Vet afbreken hoeft op zich niet erg te zijn
(los van het mogelijke risico op vrijkomende gifstoffen uit het afgebroken
vetweefsel), maar afbraak van spier is wel kwalijk, omdat het leidt tot verminderde
vitaliteit en hiermee tot minder beweging en minder gezondheid. Spierafbraak
betekent eiwittekort en dus ook te weinig voedingsstoffen voor een optimale afweer.
Gewichtsverlies betekent energietekort. Energie is nodig voor afweer, welbevinden,
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58 Patel S., Gibbons J., Wathes D.C., 2014. Ensuring optimal colostrum transfer to
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En: Beam A.L., Lombard J.E., Kopral C.A., Garber L.P., Winter A.L., Hicks J.A.,
Schlater J.L. (2009) Prevalence of failure of passive transfer of immunity in newborn
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59 Jansen J., Wessels R., Lam T.J.G.M. (2015) How to R.E.S.E.T. farmer mindset?
Experiences
https://www.researchgate.net/ publication/264340019_How_to_RESET_farmer_
mindset_Experiences_from_The_Netherlands
Gedragsverandering bij melkveehouders wordt bereikt door strategieën te
combineren. Het R.E.S.E.T. model is een aanpassing van het model van Van
Woerkum et al. (1999) en Leeuwis (2004). De strategieën zijn Regulations (R),
Education (E), Social pressure (S), Economic incentives (E) en Tools (T).
60 Van de meeste onderbelichte factoren is nog onduidelijk wat precies de invloed
op levensduur is. En soms weten van andere diersoorten of de volwassen koe wat de
impact van een factor op levensduur is. Bijvoorbeeld bij de factor beweging.
Kreupelheid is één van de 3 hoofdredenen voor afvoer van melkkoeien. Voor een
goede ontwikkeling van botten en spieren is voldoende beweging en het vrij kunnen
bewegen op jonge leeftijd noodzakelijk (Barneveld en Van Weeren, 1999;
Arnemann, 2003). Onvoldoende beweging heeft ook gevolgen voor het functioneren
van de hersenen en de algehele gezondheid (Scherder, 2014). Dit vraagt om een
kritische blik op huidige (individuele) huisvestingssystemen, waarin vaak weinig
ruimte is voor vrije beweging. Op dit moment loopt er al onderzoek naar het effect
van beweging op gezondheid en fysiologie bij volwassen melkkoeien (Ouweltjes,
2015).
Barneveld en Van Weeren (1999) en Arnemann (2003): Barneveld en Van Weeren
(1999) vonden in hun onderzoek bij 43 veulens dat gebrek aan beweging in het
algemeen leidde tot een vertraagde ontwikkeling van de spieren en het skelet.
Arnemann (2003) vond een significant hogere hartslag en lactaat warden bij in
boxen gehuisveste paarden ten opzichte van los lopende paarden. Dit ondersteund
de hypothese dat meer bewegingsvrijheid leidt tot een beter uithoudingsvermogen.
https://books.google.nl/
En: Scherder E. (2014) Laat je hersenen niet zitten. Singel uitgeverijen. Amsterdam,
p.232.
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htm
61 Lorenz I., Mee J.F., Earley B., More S.J. (2011) Calf health from birth to weaning.
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