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Wat wil de koe? 

Moet de koe zich schrap zetten in de 
duurzame zuivelketen? 
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Kringloopwijzer…. 
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KoeKompas is…. 

•  Vervanger Periodiek 
bedrijfsbezoek 

•  Vervanger 
Bedrijfsgezondheidsplan 

•  Samen met het 
Bedrijfsbehandelplan de basis 
voor verantwoord 
diergeneesmiddelengebruik 

Bron: De Laval 
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Daarnaast is KoeKompas…. 

•  Een ideale nul-
meting…. 

•  Een uitgangspunt 
voor kiezen en 
uitvoeren van 
verbetermaatregelen. 

•  Een goede evaluatie 
èn actualisatie van de 
riscofactoren 

•  PDCA aanpak 
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Inside-outside benadering…. 

•  Vanuit de fysiologie van de 
koe worden de processen op 
het melkveebedrijf 
geanalyseerd. 

 

 
 
 
 
Achterliggende gedachte:  
•  Slechts de omgeving van het dier, 

inclusief de verzorger, is in staat 
om de fysiologie van het dier uit 
evenwicht te brengen! 
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Middels inside-outside benadering…. 

•  Dieren in een situatie 
brengen waarin ze hun 
genetische potentie 
optimaal kunnen 
etaleren. 

•  Daarbij  wordt het 
aanpassingsvermogen van 
het dier  zo min mogelijk 
belast.... 

 Bron: Lely 
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Koe: 5 basisprocessen … 

1.  Fokkerij: genetica nu en in de toekomt 
2.  Diergezondheid koppel  
3.  Jongveeopfok 
4.  Voeding van diergroepen 
5.  Huisvesting 
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1. Fokkerij is strategie…(foto WUR) 
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Stand  van de benen…. 
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Klauwhoek…. 
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2. Diergezondheid koppel…. 

1.  Lepto vrij 
2.  IBR vrij of onder controle 
3.  BVD vrij of onder controle 
4.  Salmonella onverdacht 
5.  Paratbc minimaal status A 
6.  Neospora tankmelkonderzoek 
7.  Blauwtong onder controle 
8.  Leverbot onder controle 
9.  S. Aureus onverdacht 
10. Mycoplasma… 
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3,4,5 Wat wil de koe? 

•  Energie 
•  Eiwit 
•  Structuur 
•  Water 
•  Lucht 
•  Natuurlijk gedrag: 

 * grazen, voeropname 
 * liggen en staan 
 * sociale interacties 
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Tijdsbesteding van de koe 
 
Liggen en herkauwen: 
13 uur (1 uur meer =2 liter melk) 
 
Vreten:  
6 uur (10-12 porties) 

      
Drinken :  
5 -10 min (20 liter per minuut ) 
 
Melken en socialiseren:   
5 - 6 uur 
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Slecht lig- en opsta-comfort 

Beschadigingen + 
Overbelasting banden en pezen + 
Spierbeschadiging 

___________________ 
= Oxidatieve stress  
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Waar draait het in de voeding om? 

•  Bodem-plant-dier  
      relaties 
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Bodem: 5 basisprocessen… 

1.  Bodemgebruik: grondslag, intensiteit 
2.  Bodemziekten 
3.  Bodemstructuur, bodemleven 
4.  Voeding bodem en bodemleven 
5.  Wisselbouw 
 
 

www.deboerenveearts.nl 



Plant: 5 basisprocessen… 

1.  Rassenkeuze: genetica nu en in de 
toekomst 

2.  Plantenziekten 
3.  Graslandbeheer, maisteelt 
4.  Voeding plant 
5.  Bodem 
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Koe: 5 basisprocessen … 

1.  Fokkerij: genetica nu en in de toekomt 
2.  Diergezondheid koppel  
3.  Jongveeopfok 
4.  Voeding van diergroepen 
5.  Huisvesting 
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Waar	  bodem,	  plant	  en	  dier	  samenkomen	  

In	  bodem	  en	  plant	  
•  N	  bodem,	  plant	  

–  N,	  P,	  K	  
–  Vocht	  

•  Fotosynthese	  
–  Weer,	  	  
–  N,P	  ,K,	  vocht	  

•  Grasbestand,	  mais	  
–  Rassenkeuze,	  oogsAjdsAp	  

•  Opneembaarheid	  
–  interacAes	  

	  

In	  de	  koe	  
•  EiwitbehoeFe:	  

–  OEB	  
–  DVE	  

•  EnergiebehoeFe	  
–  Suiker	  
–  Zetmeel	  

•  StructuurbehoeFe	  
–  Houtstof,	  deeltjeslengte	  

•  MineralenbehoeFe	  
–  interacAes	  
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Stress….	  
In	  bodem	  en	  plant…	  
	  
•  Tekort	  aan	  N,	  P,	  K,	  S,	  Ca	  of	  water	  

•  Onvoldoende	  organische	  stof,	  
verdichAng,	  geen	  goed	  bodemleven	  

•  Meer	  bodemziekten	  

•  Meer	  onkruiddruk	  

•  Meer	  schimmelziekten	  

Gevolg:	  

•  Dalende	  opbrengst	  &	  
voederwaarde	  

	  
•  Schimmel(toxinen)	  in	  de	  kuil 

In	  de	  koe…	  
	  
•  Mindere	  kwaliteit	  voer	  
	  
•  Daling	  	  DS	  opname	  

•  Meer	  aanvulling	  met	  aangekocht	  
ruwvoer	  en	  krachtvoer	  

Gevolg:	  
	  
•  Meer	  kans	  op	  NEB	  &	  RE	  tekort	  

•  Meer	  kans	  op	  pensverzuring	  en	  
dikke	  darm	  problemen	  

•  Gezondheidsproblemen,	  lagere	  
levensproducAe	  
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Enkele ruwvoeruitslagen… 
Product RE P K S Na Fe pH 

1e snede 145 3.3 32.1 3.5 2.8 1167 4.9 

Zomer 
voor 

138 3.3 31.4 3.5 2.3 855 4.4 

Zomer 
achter 

134 3.4 32 3.8 2.5 638 4.4 

SBB 149 3.5 8.3 3.5 5.8 234 5.4 

Mais 90 1.7 9.6 3.8 

Vers gras 
18/6 

110 2.7 

22/7 178 3.0 

21/8 206 4.3 

26/9 239 3.5 

6/11 278 3.9 www.deboerenveearts.nl 



Fosforstatus rond 
afkalven…. 
 
Fosfor tekort in bloed 
1.  Slechte DS opname 
2.  Onvoldoende 

benutting (Fe) 
3.  Onvoldoende 

herkauwen 
4.  Tekort vitamine D3 
   ê 

5. Trage botstofwisseling 
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Varia3e	  in	  droge	  stof	  opname…	  	  
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Klinisch zieke dieren vertoonden de grootste afname in ds opname voor kalven 

D
ro

ge
 s

to
f o

pn
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e 
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nd
en

 p
er
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ag

 

Dagen vanaf kalven 

Gezond 

Ernstige baarmoederontsteking 

Baarmoederontsteking Klinische 
ziekteverschijnselen 
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    Rantsoen kenmerken jongvee…. 

Leeftijd in 
maanden 

Ds opname 
in kg 

Ruw eiwit 
% 

Bestendig 
deel van re 

< 6 3,2 - 4,1 17 35 – 45 % 

6-10 4,5 - 6,4 16/17 35 – 45 % 

10-14 6,8 - 8,2 15/16 25 – 35 % 

14-18 8,6 - 10,9 14/15 15 – 20 % 

18-24 11,4 - 15,9 12/14 10 – 15 % 
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Zwavelbemesting 

•  Nodig voor de 
eiwitkwaliteit van het 
eigen ruwvoer 

•  Zwavelhoudende 
aminozuren zijn 
essentiële 
aminozuren!! 
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Dan is er nog een kwestie….. 
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Mais anno 2013 is krachtvoer…. 
Gemeten (De 
Marke) 

streefwaarde 

DS 34,3 32,0-36,0 

pH 3,9 3,8-4,2 

VCOS 79,4 73-78 

NH3 8 <6 

RE 65 75-85 

Oplosbaar RE 66 42-60 

Zetmeel 365 310-400 

Bestendig zetmeel 
winter 

29 25-34 

                                  
voorjaar 

25 

                                  
zomer 

24 
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Wat zijn de gevolgen voor de koe? 
•  Flink	  aandeel	  

snel	  verteerbare	  
mais	  in	  een	  
rantsoen	  +	  
zetmeel	  in	  
krachtvoer	  	  

•  OverbelasAng	  
van	  de	  pens	  met	  
zetmeel	  	  

	  
•  Veel	  snel	  

verteerbaar	  
zetmeel	  in	  de	  
dikke	  darm	  

ConsequenAe:	  
	  
•  OvermaAge	  

fermentaAe	  in	  de	  
dikke	  darm….	  

•  Veel	  
lipopolysachariden	  en	  
endotoxinen	  	  vrij….	  

•  Worden	  gemakkelijk	  
opgenomen	  door	  de	  
wand	  van	  de	  dikke	  
darm….	  

•  Acute	  fase	  reacAe….	  
	  
•  Dit	  is	  allemaal	  veel	  

ernsAger	  dan	  
pensverzuring!	  
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Er is meer dan mest…. 
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Goede raad…. 

•  Koester wat je hebt 
geleerd: fysiologie, 
pathofysiologie, kliniek, 
analytisch vermogen, 
communicatie…. 

•  Leer bij met 
integrale kennis: 
voeding, bemesting, stallenbouw, 
melkwinning…. 

•  Spreek boerentaal…. 
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Moet de koe zich schrap zetten in de duurzame 
zuivelketen? 

 

Aan de ene kant niet:  
•  veel aandacht voor 

diergezondheid en 
dierwelzijn…. 

•  Daarvoor moet de 
dierenarts zich schrap 
zetten! 

 

Aan de andere kant wel: 
•  bemestingsniveau’s via 

ruwvoerkwaliteit van 
invloed op N en P in de 
koe en dus op de 
topprestatie…. 

•  En wie is dan de coach? 
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De gezondheids- en welzijnscoach…. 

•  De rundveedierenarts 
die volgens de inside-
outside benadering 
het melkveebedrijf 
integraal adviseert en 
die samenwerking 
zoekt met andere 
erfbetreders in een 
PDCA-aanpak 
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Bedankt voor de aandacht! 
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