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Inleiding
GEZONDHEID MELKVEE
Als melkveehouder wil je dat de koeien gezond zijn en blijven. Een goede gezondheid draagt bij
aan het welzijn van de koeien, maar ook aan het economische en technische resultaat. Zieke
dieren kosten immers geld en gezonde koeien produceren beter.
De module ‘Gezondheid melkvee’ bestaat uit 3 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk ‘De gezonde koe’ gaat over de kenmerken van een gezonde koe en wat je als melkveehouder kunt doen
om de koeien gezond te houden. Het tweede hoofdstuk ‘Herkennen van dierziekten bij melkvee’ gaat over hoe je een diagnose kan stellen bij kalveren en koeien en de daaropvolgende
acties kan ondernemen zoals bijvoorbeeld het toedienen van medicijnen. Het derde hoofdstuk
beschrijft de meest voorkomende aandoeningen bij jongvee en melkvee en de daar bij komende wet- en regelgeving.
De module Gezondheid melkvee sluit aan bij Kerntaak 1 van de Profieldelen van het Kwalificatiedossier Agro productie, handel en technologie (veehouderij). De module Gezondheid melkvee behandelt vakkennis en is geschikt voor niveau 3 en 4. Er is zowel een papieren als digitale
versie van de module beschikbaar.
Wij wensen je veel leerplezier en succes bij het bestuderen van de inhoud van deze module.
Het Ontwikkelcentrum
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Leerdoelen
Aan het einde van dit hoofdstuk heb je de volgende leerdoelen behaald.
• Je kent de meest gangbare indeling voor de Nederlandse runderrassen.
• Je kunt de namen benoemen van de verschillende leeftijdsgroepen op het bedrijf.
• Je kunt het productieproces van de koe in beeld brengen.
• Je kunt het exterieur van een koe beoordelen met behulp van een handleiding
keuringsrapport.
• Je kunt beoordelen of een rund gezond of ziek is.
• Je kunt de conditiescore van een koe bepalen op basis van een scoreformulier.
• Je weet waarom koeien worden geschoren.
• Je weet wat de functie is van een koeborstel.
• Je weet waarom de klauwen van de koeien worden verzorgd.
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Hoofdstuk 1

De gezonde koe

1.1

ORIËNTATIE

Gezonde dieren staan aan de basis van een duurzame veehouderij. Alleen dieren die gezond
zijn, produceren optimaal. Kenmerken van een gezonde koe zijn onder meer een goed exterieur
en een goede conditie, een glanzende vacht, een gezonde huid en gezonde klauwen. Een gezonde koe is alert en actief, heeft aandacht voor de omgeving en doet de dingen die ze wil doen.
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De gezonde koe

1.2

KOEIEN IN SOORTEN EN MATEN
Runderen in Nederland worden gehouden voor de melkproductie en/of de
vleesproductie. Afhankelijk van het productiedoel hebben de runderrassen
een verschillende bouw en exterieur. Je kunt in de weilanden in Nederland
dan ook verschillende typen runderen zien.

INDELING RUNDEREN
Uit de wilde runderen is tussen 5000 en 2500 jaar voor Christus het landbouwhuisdier 'rund' ontstaan. De runderen zijn aangepast aan de leefomDomesticatie

geving die de mens hun biedt (domesticatie). De koeien die nu rondlopen,
zijn zo gefokt en geselecteerd, dat ze niet meer zonder de zorg van de mens
kunnen.
De meest gangbare indeling voor de runderrassen die in Nederland worden
ingezet, is de volgende.
•

Het eenzijdig melktype: dit type houd je vooral voor de productie van
melk. De koeien zijn weinig bespierd en hebben vaak een grote buikomvang.

Afb. 1.3 Melkkoe

•

Het eenzijdig vleestype: dit type houd je alleen om vlees te produceren. De
koeien geven niet meer melk dan nodig is om een kalf te zogen. Het zijn
zeer bespierde dieren.
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Afb. 1.4 Vleeskoe

•

Het melk-vleestype: dit type houd je vooral voor de melk, maar ook om bij
de slacht nog een flinke restwaarde te hebben van het dier. Deze dieren
zijn redelijk bespierd. Ze behoren tot het dubbeldoeltype.

•

Het vlees-melktype: dit type houd je vooral voor de vleesproductie, maar
daarnaast is enige melkproductie gewenst. Ook deze dieren behoren tot
het dubbeldoeltype.

Afb. 1.5 Dubbeldoeltype
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JONGVEE OP HET BEDRIJF
Op een melkveebedrijf start het leven van een koe met de geboorte. De
vrouwelijke kalveren, de vaarskalveren, worden meestal op het eigen melkveebedrijf opgefokt. Zij moeten de koeien vervangen die het bedrijf verlaten.
Er zijn ook bedrijven die de vaarskalveren niet op het eigen bedrijf opfokken,
maar dit bewust uitbesteden. De vaarskalveren worden op een ander bedrijf
opgefokt en komen als een drachtige vaars weer terug op het bedrijf. Er zijn
ook bedrijven die het jongvee verkopen en op het moment dat vervanging
nodig is, drachtige vaarzen kopen. De stierkalveren worden meestal aan een
gespecialiseerd bedrijf verkocht. Bijvoorbeeld aan een kalvermester voor de
wit- of rosévleesproductie of aan een stierenmester voor de roodvleesproductie. Bij de wit- of rosévleesproductie mest je de kalveren tot ze ongeveer
een half jaar oud zijn. Daarna gaan ze naar de slacht. Het voer van een mestkalf bestaat voornamelijk uit melkproducten. Deze geven de lichte kleur aan
het vlees. De kalveren voor de roodvleesproductie worden meestal gemest
tot ze ongeveer zestien maanden zijn en worden dan op leeftijd geslacht.
Er zijn slechts enkele stiertjes nodig voor de fokkerij als vader voor de toekomstige kalfjes. Deze stierkalveren gaan naar het KI-station of blijven op het
bedrijf. Soms worden de stieren op het veehouderijbedrijf gehouden om de
pinken te bevruchten. Deze stieren noem je pinkenstieren.
De kalveren die geboren worden op het melkveeveebedrijf drinken circa de
Biest
Kunstmelk

eerste drie dagen biest. Daaropvolgend drinken zij koemelk of kunstmelk.
De kalveren die biest en daaropvolgend melk drinken noem je nuka’s (nuchtere kalveren). Wanneer een nuka ook ruwvoer en krachtvoer gaat opnemen
wordt de nuka een kalf genoemd.

Pinken

Het Nederlandse vrouwelijke jongvee (pinken) is gemiddeld geslachtsrijp
rond vijftien maanden. Dit betekent dat na negen maanden dracht het
vrouwelijke jongvee op ongeveer tweejarige leeftijd voor de eerste keer moet

Vaars

afkalven. We noemen het dier dan een vaars. Als een vaars voor de tweede
keer heeft gekalfd heet ze een 2e kalfs koe, na de derde keer een 3e kalfs
koe, etc.

WIST JE DAT?
Wanneer een vaars voor het eerst afkalft op 2-jarige leeftijd dan
wordt er op het melkveebedrijf gesproken over een ALVA van 2.
ALVA staat voor Afkalf Leeftijd Vaarzen.
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Afb. 1.6 De koe heeft tijdens haar leven, afhankelijk van leeftijd en productiestadium, verschillende namen.

UIT DE PRAKTIJK
DE GEBOORTE VAN EEN TWEELING
Het is 6.00 uur in de ochtend en nog stil in de stal. Voordat ik de melkmachine aanzet, toch eerst even in de afkalfstal kijken. Bij de drachtAfb. 1.7 Twee-eiige rundertweelingen ontvangen elkaars
bloed

controle bleek dat Jantje 53 een tweeling droeg. Het is eigenlijk zes
dagen te vroeg, maar dat is te verwachten. Als ik over de muur gluur,
zie ik dat ze afgezonderd in een hoekje onrustig staat te kijken. Ze
wiebelt heen en weer en ik zie één pootje naar buiten steken. Voordat
ik ga melken toch eerst maar even bijvoelen dan. Ik doe handschoenen
aan en glijmiddel op mijn handen en armen en voel in de koe. Ik ontdek geen twee voorpoten maar drie. Dus de eerste opdracht is zoeken
welke poten bij welke vrucht horen. Zo gezegd, zo gedaan en na een
uur liggen er twee levende kalfjes in het stro. Een stier en een vaars.
Helaas moeten ze over een paar weken beide worden afgevoerd, want
ongeveer 90% van de vaarzen die uit een tweeling geboren worden en
een broertje hebben, zijn kween en dus onvruchtbaar. Door DNA-onderzoek (bloedonderzoek) kan worden bepaald of een kalf een kween
is.
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PRODUCTIEPROCES VAN DE KOE
Een koe in Nederland produceert op jaarbasis ongeveer 8700 kg melk. Dit
gebeurt in de periode tussen twee keer afkalven. Deze periode noem je de
Tussenkalftijd
Lactatieperiode
Droogstand

tussenkalftijd (TKT). De TKT bestaat uit een lactatieperiode (koe geeft melk)
en de droogstand. De droogstand duurt zo’n 6 tot 8 weken. In de droogstand
kan het uierweefsel herstellen, zodat het klaar is voor de volgende lactatie.
De gemiddelde TKT in Nederland is ongeveer 408 dagen. De variatie tussen
bedrijven en binnen één bedrijf is echter groot. Zo zijn er bedrijven met een
TKT van 365 dagen, maar ook bedrijven met een TKT van meer dan 450 dagen. De meeste bedrijven streven naar een TKT tussen de 380 en 400 dagen.
Als je een TKT van 380 dagen nastreeft, moeten de koeien 100 dagen na het
afkalven weer drachtig zijn (380 – 280 dagen draagtijd). Als je na 60 dagen
begint met de eerste inseminatie, heb je drie tochtigheden (cyclus van 21 dagen) om de koe drachtig te krijgen. Er zijn veehouders die bewust kiezen voor
een langere TKT. Zij beginnen pas 100 dagen na afkalven met insemineren en
bij sommige hoogproductieve koeien nog later. Als reden hiervoor geven ze
aan dat:
•

koeien dan makkelijker drachtig worden, omdat de negatieve energiebalans geweest is: er zijn dan minder inseminaties per koe nodig en de
koeien laten de tochtigheid beter zien;

•

koeien de melkproductie dan langer vasthouden: ze zakken aan het einde
van de lactatie minder in productie (dit noem je persistentie).

De voordelen van een korte TKT zijn:
•

meer kalveren per jaar;

•

een hogere gemiddelde melkproductie per dag: een koe geeft in de eerste
100 dagen van de lactatie de meeste melk.

Nadelen van een korte TKT zijn dat:
•

de koeien moeilijker drachtig te krijgen zijn (meer inseminaties per koe
nodig);

•

de eerste 100 dagen de meeste energie van de koeien vergen; door de
negatieve energiebalans staat de weerstand onder druk en is de koe vatbaarder voor allerlei aandoeningen, zoals uierontsteking, klauwgebreken,
voedingsziekten, et cetera.

Al deze gegevens worden uitgedrukt in getallen. Dit zijn de kengetallen van
een bedrijf. Met kengetallen kun je iets zeggen over een bedrijf, bijvoorbeeld
over de productie/lactatie, of over de gemiddelde leeftijd bij de eerste keer
afkalven.
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VRAGEN
1.

Noem twee melktypische runderrassen die in Nederland worden gebruikt.

2.

Noem twee dubbeldoel runderrassen die in Nederland worden
gebruikt.

3.

Wat is de goede volgorde in leeftijdsopbouw van jong naar oud
van een rund?

A.

kalf, pink, vaars, koe

B.

kalf, vaars, pink, koe

C.

pink, vaars, koe, kalf

D.

koe, vaars, pink, kalf

4.

Op een melkveebedrijf streven ze naar een TKT lager dan 400
dagen. Hoeveel dagen na het afkalven moeten de koeien gemiddeld dan weer drachtig zijn?

A.

40

B.

60

C.

100

D.

120

5.

Hoeveel maanden oud is een pink bij insemineren wanneer ze
de leeftijd van twee jaar en twee maanden heeft bij het afkalven?

1.3

EXTERIEUR EN CONDITIESCORE
Het exterieur van een dier is de buitenkant en de bouw van de koe. Om goed
te kunnen functioneren moet een koe een goed exterieur hebben. Naast het
exterieur is bij melkkoeien de conditiescore een belangrijke waarde om aan
te geven hoe een koe functioneert.

EXTERIEUR EN GEZONDHEID
Exterieur

Exterieur heeft invloed op de gezondheid van de koe. Het bepaalt de belasting van de verschillende gewrichten, pezen en spieren in het lichaam. Als
de koe makkelijk kan bewegen, zorgt dit er ook voor dat zij meer voer vreet,
meer melk produceert en een hogere weerstand heeft. Exterieur kan ook de
mate van infectiedruk op het uier bepalen. Een uier met een hoge ophanging
heeft soms minder last van direct contact met bacteriën en mest dan een uier
met een lage ophanging of een uier waarbij de banden uitgezakt zijn.
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