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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 
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Afvoer	  van	  koeien	  

•  80	  –	  90	  %	  gedwongen	  
	  *	  30%	  vruchtbaarheid	  
	  *	  15%	  klauwen	  
	  *	  30%	  uier	  
	  *	  5%	  ster=e	  
	  *	  20%	  overig	  
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Bron:	  EDNews	  okt.	  2013	  
We	  halen	  maar	  weinig	  winst	  gedurende	  levensduur	  van	  een	  koe,	  die	  
gemiddeld	  ruim	  2	  lactaBes	  mee	  gaat.	  Koe	  die	  het	  break	  even	  point	  haalt	  
moet	  ook	  nog	  compenseren	  voor	  een	  vaars	  die	  het	  niet	  redt….	  
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Algemene doelstelling bedrijf 

Optimale productie 
Hoge levensproductie 
Zonder gezondheidsproblemen 

Dit moet resulteren in: 
 
Een hoger saldo per liter melk 
Duurzamere melkveehouderij 
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  Aantal vaarzen nodig    bij koppel 
van 100 dieren 

 Leeftijd bij afkalven 
Afvoer % 22 24 26 
20 37 44 48 

30 55 66 72 

36 66 79 86 
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Kosten opfok 

•  Directe kosten 
– Voerkosten, incl. eigen geteeld  

 ruwvoer           €   530 
– Veekosten           €     50 
– Mestafzetkosten         €   200   /

mestpl.kosten    
       

Totaal            €   780 
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Kosten opfok 

•  Indirecte kosten 
–  gebouwen           €   180 
–  Verzekering/uitval         €     15 
–  Water en energie         €     30 
–  Arbeid            €   350   

       
Totaal             €   1355 
Dit is € 1,85 per dag !! (Afkalfleeftijd van 24 maanden 

aangehouden) 
www.verantwoordeveehouderij.nl/Producten/Pzprojecten/jongveeopfok/

Jonkos/index.asp 
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Opfokkosten	  

Vervangings% Levensproductie Opfokkosten/liter melk 

25 33000 2.7 ct 

30 27000 3.3 ct 

35 23000 3.9 ct 

45 17000 5.3 ct 
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Kosten	  jongveeopfok	  verlagen	  

	  
	  
1.	  Minder	  veevervanging	  =	  minder	  jongvee	  
	  
2.	  ALVA	  verlagen:	  op	  veel	  bedrijven	  2	  maanden	  te	  hoog!	  
	  
3.	  Goedkope	  jongveehuisvesBng	  
	  
4.	  Minder	  arbeid	  per	  dier	  
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Economisch	  voordeel	  

Aanzienlijk	  minder	  jongvee	  nodig	  indien:	  
	  
•  Vervangings%	  van	  35	  naar	  25%	  	  
•  ALVA	  van	  27	  naar	  24	  maanden	  	  
	  
Dat	  scheelt	  €	  1.65/100	  kg	  melk!	  
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Voordelen zo kort mogelijke opfokperiode: 

•  Snellere genetische vooruitgang 

•  Verkorting opfokperiode (kosten) 

•  Minder dieren in de opfok: vooral wenselijk bij krapte 

huisvesting, arbeid, grond, gunstig voor N,  P en ook C overschot 

•  Daling opfokkosten 
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Streefwaarden tijdens de opfok (1) 

•  Max. leeftijd 1e maal afkalven 24 mnd 
•  Lichaamsgewicht na afkalven 570 kg 
•  Kruishoogte 145 cm 
•  Sterfte % (totale opfokperiode) <10 
•  Abortus % < 4 
•  Conditiescore na afkalven 3 – 3,5  
•  Afkalfproblemen < 10% vaarzen, < 6% 

melkkoeien 
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Streefwaarden tijdens de opfok (2) 

Dat betekent: 
•  Dekgewicht 370 – 400 kg 
•  Borstomvang 167-170 cm 
•  Schofthoogte 138 cm 
•  Groei 1ste jaar 900 gram/dag 
•  Groei 2e jaar 800 gram/dag 
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Groei	  en	  hoogtemaat	  curve	  jongvee	  

GROEI - EN HOOGTEMAATCURVE JONGVEE 
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Onafhankelijk van de leeftijd dienen 
pinken: 

* Gedekt te worden bij 370 kg 
 (= 55% van gewicht volwassen dier) 

* Bij conditiescore 3,2 tot 3,5 
•  Bij een kruishoogte van 138 cm 
* Af te kalven bij 570 kg 

 (= 85% van gewicht volwassen dier) 
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Belangrijk om te weten (1): 

•  Het is bekend dat de productie in de eerste lactatie 
afhankelijk is van het lichaamsgewicht 

 Echter… 
 Boven de 570 kg is de toename in de melkproductie 
nog maar gering 
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Belangrijk om te weten (2): 
 
•  De groei van de botten stopt eerder dan die van de 

andere structurele organen 

 Daarom… 
 Bij eerste afkalving de kruishoogte op 95% 
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Management hoogdrachtige dieren 

De droogstand is een kritische periode voor een 
optimale kalveropfok 
 
Deze periode beïnvloedt: 

De gezondheid van het moederdier 
De vitaliteit van het kalf 
De biestkwaliteit   

 
Deze twee factoren samen beïnvloeden de 
immuunstatus en dus direct de overlevingskans van het 
kalf 
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Faktoren van invloed op de kalveropfok 
(1) 

De fokkerij: genetica van nu en van de 
toekomst…. Dat is strategie! 
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Faktoren van invloed op de kalveropfok 
(2) 

 
De groepsindeling: 
•  Vaarzen dienen 6 tot 8 weken voor afkalveren in 

contact gebracht te worden met oudere dieren 
 → immuniteitsopbouw tegen specifieke kiemen 
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Faktoren van invloed op de kalveropfok 
(3) 

Voeding tijdens droogstand: relatie 
met vitaliteit van het kalf 

•  Conditiescore 
•  Energiebalans èleververvetting 
•  Eiwitbalans èdarm kalf, groeifactor en .. 
•  Mineralenbalans èmelkziekte,  
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Wist u: 
◦  Dat de omstandigheden soms meer bepalen wat uw 

koeien presteren dan de fokkerij? 

◦  Dat de genetische potentie vaak alleen maar tot 
uiting komt bij de (juiste) omstandigheden? 

◦  Dat de voeding een grote invloed heeft op het tot 
uiting komen van de genetische aanleg? 

	  
	  
	  



–  Houd niet meer jongvee aan dan noodzakelijk; Opfokkosten zijn 
hoger dan de baten 

–  Met minder vaarzen in uw koppel verhoogt u uw voerefficiëntie 

–  Een betere jongvee opfok geeft een betere kwaliteit 
jongvee die u eerder kan insemineren 

–  De basis wordt door de kwaliteit van de 1e voeding 
bepaald! Daar heeft u invloed op, veel invloed. 

 
 



Droogstandsrantsoenen	  

•  Far off: 12 -13 kg d.s. volume + structuur 
  deeltjesgrootte 3 - 4 cm 
  8000 VEM 
  12 % R.E. (vaarzen 14%), zeker 35%  bestendig 

•  Close-up: als far off + 40 % van verse koeien 
   1 - 2 - 3 kg krachtvoer 
   14 - 15 % R.E. 

•  1 groep: 14% RE 
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Biestkwaliteit	  

•  Biestkwaliteit	  wordt	  
beïnvloed	  door	  de	  voeding	  
van	  de	  drachBge	  koe	  in	  de	  
laatste	  fase	  van	  de	  dracht.	  

•  Lineair	  verband	  tussen	  
eiwitopname	  van	  de	  
moederkoe	  in	  de	  laatste	  
100	  dagen	  en	  de	  
concentraBe	  anBstoffen	  in	  
het	  kalf,	  ona[ankelijk	  van	  
de	  anBstoffenconcentraBe	  
in	  de	  biest	  en	  de	  
hoeveelheid	  opgenomen	  
biest.	  
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Biestkwaliteit	  

•  Biest	  van	  koeien	  die	  beperkt	  
eiwit	  kregen	  bevat	  minder	  
essenBële	  voedingsstoffen,	  
en….	  

•  Kalveren	  zijn	  beïnvloed	  
door	  de	  beperking	  van	  eiwit	  
in	  de	  voeding	  van	  de	  
moeder:	  ze	  kunnen	  minder	  
anBstoffen	  opnemen	  

•  En	  dat	  komt	  dan	  doordat	  de	  
dunne	  darm	  van	  kalveren	  
geboren	  uit	  deze	  koeien	  
minder	  opnamecapaciteit	  
en	  een	  mindere	  
doorbloeding	  hee=.	  

•  De	  groei	  is	  ook	  minder!	  
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Streven naar 1400 g RE in far off en 1600g 
RE in close up 

•  Meer	  anBlichamen	  in	  biest	  
•  Meer	  groeifactoren	  in	  biest	  
•  Meer	  T-‐	  en	  B-‐lymfocyten	  bij	  koe	  en	  dus	  ook	  
het	  kalf!	  
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Veeteelt	  febr.2013:	  Zorg	  voor	  de	  volgende	  generaLe	  begint	  al	  
vroeg	  

Uit andere onderzoeken, bĳ schapen, is 
gebleken dat de nakomelingen van moe-
ders met een verstoord metabolisme (zo-
als een negatieve energiebalans of te wei-
nig voer tĳdens het begin van de dracht) 
een ander energiemetabolisme hebben. 
Deze nakomelingen hebben bĳvoorbeeld 
meer kans op aandoeningen zoals een 
hoge bloeddruk. 
Bĳ ratten en muizen zĳn veel onderzoe-
ken gedaan bĳ nakomelingen van moe-
ders met ‘metabole stress’ rond de be-
vruchting. Deze nakomelingen hebben 
minder leercapaciteit, ontwikkelen snel-

Hoe komt het nu dat een kalfje zich an-
ders ontwikkelt als de moeder last had 
van een negatieve energiebalans? Wat 
gebeurt er in die eicel of in het jonge 
embryo? In de vroege ontwikkeling van 
een embryo vindt een proces plaats dat 
epigenetische modulatie heet. Tĳdens 
dit proces worden de genen als het 
ware opnieuw geprogrammeerd. Er 
wordt bepaald welke genen van het 
kalf worden ‘opengesteld’ en welke 
worden ‘geblokkeerd’, ofwel welke ge-
nen tot expressie kunnen komen. 
‘De deurtjes naar bepaalde genen gaan 
open, deurtjes naar andere genen gaan 
dicht’, zo legt Leroy het uit. ‘Als de eicel 
rĳpt tĳdens een periode van metabole 
stress van de moeder, zitten er andere 

Veerle Van Hoeck: 
‘Glucose belangrĳk voor 
groei van het embryo’

Jo Leroy: ‘Negatieve 
energiebalans moet 
zo kort mogelĳk zĳn’

Invloed op ontwikkeling: epigenetica

–  De negatieve energiebalans 
heeft een nadelige invloed op 
de ontwikkelende eicel.

–  Zo’n ‘benadeelde eicel’ is min-
der levensvatbaar.

–  Nakomelingen uit een ‘bena-
deelde eicel’ zĳn minder vrucht-
baar en/of gevoeliger voor stof-
wisselingsziekten.

–  Zowel voor de koe als voor haar 
toekomstige kalf is het goed  
de negatieve energiebalans zo 
kort mogelĳk te laten duren.

–  Het onderzoek onderstreept 
het belang van een goede start 
van de lactatie, vooral met het 
oog op de volgende generatie.

Conclusies

ler overgewicht, raken sneller gestrest en 
zĳn minder goed in het oplossen van pro-
blemen ten opzichte van nakomelingen 
waarvan de moeders geen metabole 
stress hadden. 
Leroy geeft aan: ‘Ook deze onderzoeken 
laten zien dat afwĳkingen in de stofwisse-
ling bĳ de moeder rond het moment van 
de bevruchting veranderingen teweeg-
brengen bĳ de nakomelingen. De eicel of 
het jonge embryo voelen die veranderin-
gen en worden als het ware opnieuw ge-
programmeerd. Dat geldt voor ratten en 
muizen, maar ook voor koeien en zelfs 
voor mensen.’ 
 
Wachten met insemineren?
Op de vraag of veehouders langer moeten 
wachten met insemineren na het afkal-
ven, zegt Leroy resoluut nee. ‘Metabool 
gezien is het wellicht beter, maar het 
heeft slechte economische gevolgen als 
we de tussenkalftĳd verder laten oplo-
pen. Recent onderzoek uit Utrecht heeft 
dat nog maar eens onomstotelĳk aange-
toond. Wat veehouders wel moeten doen, 
is zorgen dat de negatieve energiebalans 
zo kort mogelĳk duurt.’
Leroy benadrukt het belang van een  

gezond metabolisme. ‘De druk op de 
melkproductie neemt toe, zeker als het 
quotum wegvalt. De bedrĳven worden 
groter en de arbeidsduur en individuele 
zorg per koe nemen af. Dat zet de gezond-
heid en ook de metabole gezondheid van 
de koe onder druk. Ons onderzoek en dat 
van anderen laat zien dat metabole stress 
van de moeder rondom de bevruchting 
een sluier kan leggen over het genetisch 
potentieel van het kalf.’
Leroy geeft aan dat managen op metabool 
welzĳn daarom niet alleen van belang is 
voor de koe zelf, maar ook voor de ge-
zondheid en wellicht de productiecapaci-
teit van de volgende generatie. ‘Mĳn ad-
vies voor de veehouder is niet nieuw, 
maar ik wil wel het belang van metabool 
welzĳn nog eens extra benadrukken.’ l

Tabel 1 – Het effect van aan nefa’s blootgestelde eicellen op de groei en de kwaliteit van 
embryo’s

�FJDFMMFO�HFSČQU�CČ�TUFBSJOF[VVS�FFO�CFQBBME�UZQF�OFGB

groep met nefa’s* controlegroep

BBOUBM�FJDFMMFO 255 240
CFWSVDIUF�FJDFMMFO�NFU�FFSTUF�DFMEFMJOH�	�
 ��� ���
FNCSZPnT�	CMBTUPDZTU
�	�
 ��� ���
DFMMFO�QFS�FNCSZP ���� ����
EPEF�DFMMFO�QFS�FNCSZP�	�
 �� 9

stoffen in het micromilieu rondom die 
eicel, zoals die nefa’s. Die stoffen heb-
ben invloed op dit proces, zĳ zorgen er-
voor dat andere deurtjes open of dicht 
gaan. Dat kan leiden tot een kalf met 
bĳvoorbeeld een verminderde vrucht-
baarheid of een minder goed metabo-
lisme.’ Een dier met een hoog genetisch 
potentieel kan toch slecht presteren 
omdat niet de juiste genen tot expressie 
komen. 
Leroy heeft nog een goed voorbeeld om 
epigenetica te verduidelĳken. ‘Vrou-
wen bĳ wie de eerste drie maanden van 
hun zwangerschap tĳdens de honger-
winter op het einde van de Tweede We-
reldoorlog viel, kregen kinderen met 
een verminderde gezondheid. Dat gold 

niet alleen voor het moment dat ze 
werden geboren, maar gedurende hun 
verdere leven. Deze “hongerwinterkin-
deren” hadden in hun latere leven 
meer last van hart- en vaatziekten en 
diabetes’, legt hĳ uit.
‘Wanneer de vrouwen die in de honger-
winter werden verwekt vervolgens zelf 
kinderen kregen, kregen zĳ kleinere 
baby’s dan gemiddeld. Deze afwĳkin-
gen werden niet gevonden bĳ kinderen 
die tĳdens de hongerwinter zĳn gebo-
ren, maar daarvóór zĳn verwekt. Dat 
onderstreept dat de periode waarin de 
eicel en het jonge embryo ontwikkelt 
heel belangrĳk is voor de genexpressie, 
dus voor het verdere leven van de nako-
meling.’

H O O F D A R T I K E L
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eicellen die zĳn gerĳpt zonder nefa’s, zodat we goed 
konden vergelĳken.’
Uit Leroy’s onderzoek blĳkt allereerst dat de eicel-
len minder goed ontwikkelden door de aanwezig-
heid van nefa’s. Ook was het moeilĳker om een be-
vruchting tot stand te brengen, er ontstonden 
minder embryo’s of de embryo’s stopten al vroeg 
met ontwikkelen. ‘De eicel heeft dus wel degelĳk 
last van die nefa’s’, legt Leroy uit. ‘Verminderde 
vruchtbaarheid bĳ koeien die het hard te verduren 
krĳgen de eerste weken na afkalven, en ook vroeg-
embryonale sterfte zĳn hiermee voor een groot deel 
te verklaren.’

Embryo groeit niet goed
In een tweede onderzoek zĳn de embryo’s verder 
onderzocht. Dierenarts en collega-onderzoeker 
Veerle Van Hoeck heeft tĳdens haar promotieonder-
zoek onder meer gekeken naar zuurstofconsump-
tie, aminozuurprofielen en het aantal dode cellen. 
‘Ik vond veel aanwĳzingen dat het niet goed ging 
met deze embryo’s’, vertelt Van Hoeck (zie tabel 1, 
pagina 14). ‘Deze embryo’s zĳn niet meer in staat 

om glucose op te nemen. Glucose is belangrĳk voor 
een optimale groei van het embryo.’ 
Wat heeft dat voor gevolgen als zo’n embryo uit-
groeit tot kalf, heeft het kalf te lĳden onder deze 
slechte start? ‘Proeven waarbĳ we dat gaan on- 
derzoeken, worden door ons team op dit moment in 
de steigers gezet’, zegt Leroy. ‘Maar een boeien- 
de studie uit Ierland laat al wel zien wat die gevol-
gen zĳn.’
In deze Ierse studie kregen koeien tĳdens de eerste 
drie maanden van de dracht slechts 60 procent van 
het voer dat nodig was voor onderhoud. Deze die-
ren werden daarmee ondervoed. Vervolgens keken 
de onderzoekers naar de kalfjes die hieruit werden 
geboren. Het bleek dat deze kalfjes op vruchtbare 
leeftĳd veel minder follikels op hun eierstokken 
hadden dan dat bĳ vaarzen uit de controlegroep het 
geval was, ze waren dus minder vruchtbaar. 
‘Hieruit blĳkt duidelĳk dat het nageslacht heeft te 
lĳden onder de ondervoedingstoestand – de meta-
bole stress – van de moeder rondom de bevruchting 
en tĳdens de eerste weken van de dracht,’ conclu-
deert Leroy.

Zorg voor volgende generatie begint al vroeg
Jo Leroy: ‘Eicel en embryo hebben te  lĳden onder negatieve energiebalans’

In een koe met een negatieve energiebalans heeft een rĳpende eicel hinder van de slechte omstandigheden om 
zich heen.

Het kalf gaat als melkkoe waarschĳnlĳk minder melk geven (rode lĳn) dan haar genetisch potentieel (blauwe lĳn). 
Ook is ze waarschĳnlĳk minder vruchtbaar.

Het kalf dat uiteindelĳk uit deze eicel wordt geboren blĳft daar last van houden.

 1

 2

 3
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We zien steeds meer dat de eicel en waarschĳnlĳk 
ook het kalf dat daaruit voortkomt, heeft te lĳden 
als de koe een negatieve energiebalans heeft.’

Nefa’s in follikelvocht
Koeien met een negatieve energiebalans kunnen 
minder energie opnemen dan ze nodig hebben  
voor de melkproductie. Om de productie toch op 
gang te houden, gebruikt het lichaam de vetreser-
ves. Bĳ de afbraak van dat lichaamsvet komen  
zogenaamde nefa’s vrĳ, dit zĳn vrĳe vetzuren.  
Leroy geeft aan dat die nefa’s zĳn terug te vinden in 
het follikelvocht dat rondom de eicel zit tĳdens de 
rĳpingsfase.
Wat voor invloed hebben nefa’s op die eicel? ‘Om 
die vraag te beantwoorden, hebben we onderzocht 
wat de samenstelling van het follikelvocht is bĳ 
koeien tĳdens de negatieve energiebalans’, vertelt 
Leroy. ‘Vervolgens hebben we in het laboratorium 
eicellen laten rĳpen met dezelfde concentratie  
nefa’s. De eitjes hebben we daarna bevrucht en de 
embryo’s hebben we zeven dagen gevolgd. Natuur-
lĳk hebben we ook een controlegroep onderzocht, 

‘Veehouders weten inmiddels wel dat het be-
langrĳk is om koeien goed op te laten star-

ten na het afkalven. De koe moet daarvoor na het 
afkalven zo snel mogelĳk zoveel mogelĳk vreten,’ 
vertelt professor Jo Leroy. 
Leroy is docent en onderzoeker bĳ het departement 
Diergeneeskunde van de Universiteit Antwerpen en 
specialist op het gebied van vruchtbaarheid. ‘Maar 
uit diverse onderzoeken, waaronder ons onderzoek, 
blĳkt dat dat niet alleen belangrĳk is voor de koe. 

Zorg voor volgende generatie begint al vroeg
Jo Leroy: ‘Eicel en embryo hebben te  lĳden onder negatieve energiebalans’

Een negatieve energiebalans geeft de koe een moeilĳke 

start aan het begin van de lactatie. Niet alleen de koe 

lĳdt hieronder, ook de eicel die zorgt voor het nieuwe 

kalf ondervindt schadelĳke effecten. Extra reden om die 

negatieve energiebalans zo kort mogelĳk te laten duren.

tekst Ivonne Stienezen
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•  Eicellen	  minder	  goed	  ontwikkeld	  	  

•  Eicellen	  minder	  gemakkelijk	  bevrucht	  

•  Kwaliteit	  embryo’s	  minder	  
	  

NegaLeve	  energiebalans	  bij	  de	  koe….	  
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Groep met NEFA's Controlegroep 

aantal eicellen 255 240 
bevruchte eicellen met 1e celdeling 
(%) 52,1 55,4 
embryo's (blastocyst) % 35,7 45,1 
cellen per embryo 105,4 125,8 
dode cellen per embryo (%) 18 9 

Effect	  NEFA’s	  op	  eicel/embryo	  

Bron: veeteelt febr 2013 
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•  Embryo’s	  kunnen	  minder	  goed	  glucose	  
opnemen	  

•  Minder	  follikels	  op	  eierstokken	  (pinken)	  

NegaLeve	  energiebalans!	  embryo’s	  
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•  EpigeneLsche	  modulaLe	  

•  Verstrekkende	  gevolgen	  voor	  nakomeling	  

•  Geldt	  voor	  de	  rest	  van	  het	  leven	  

EpigeneLca	  

www.deboerenveearts.nl 



Afkalfstal en hygiëne 

•  Stressloze afkalflijn 

•  Koe in een hygiënische afkalfstal 

•  Indien hulp bij de geboorte ontsmet materiaal 

•  De koe dient bij het afkalven bij voorkeur los te lopen 

•  Vers voer om 15.00 uur: ‘s nachts geen kalf??? 
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De	  dag	  van	  aSalven….	  
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Abnormaal / zwaar afkalven (1) 
< 10% bij vaarzen 
< 6% bij melkkoeien 
 
Wordt beïnvloed door: 
•  Grootte van het kalf 
•  Ras  
•  Stierkeuze 
•  Positie kalf 
•  Positie baarmoeder (slag) 
•  Bekkenbreedte / kruisvorm 
•  Aantal afkalvingen 
•  Conditie 
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Abnormaal / zwaar afkalven (2) 

Een kalf met een moeilijke geboorte is 
gevoelig voor: 

 
•  Sterfte tijdens de geboorte 
•  Sterfte direct na de geboorte 
•  Slechte biestopname na de geboorte 
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Zwaar	  aSalven	  ??	  
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Na afkalven (1): 
Kalf dient direct na de geboorte bij de moeder 

weggehaald te worden 
–  Vermindert de kans op overbrenging ziekteverwekkers koe 
→ kalf 

–  Bevordert de d.s. opname van het moederdier 

Direct na de geboorte: 
–  Navelontsmetting 

      ( eerste drie dagen controle!!!) 
–  Schone en droge huisvesting 
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Na afkalven (2): 

Biestverstrekking 
 
•  Biest is van dwingend belang voor het kalf omdat 

kalveren geboren worden zonder anti-lichamen 
tegen welke ziekte dan ook 

•  Het verteringssysteem van het pas geboren kalf kan 
grote moleculen zoals anti-lichamen zonder afbraak 
via de darm opnemen in het bloed 
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Na afkalven (2 vervolg): 

Echter: !!!!! 
 
•  Twaalf uur na de geboorte is deze opname 

mogelijkheid met 50% verminderd 

•  Biestverstrekking na 24 uur geeft nog slechts 
immuniteit in de darm. Anti-lichamen vormen 
complexen met ziekte veroorzakers 
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Opname	  anLstoffen	  
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Na afkalven (3): 

Biestverstrekking 
 
Het niveau aan anti-lichamen verkregen via de biest is 

afhankelijk van: 
–  Het tijdstip van de toediening van de biest 
–  De hoeveelheid toegediende biest 
–  De concentratie anti-lichamen in de biest 
–  De kwaliteit van de biest 
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Na afkalven (4): 
Biestverstrekking 
 
Nadat de anti-lichamen zijn opgenomen in het bloed (max. 

serumconcentratie 24 – 36 uur na geboorte) worden ze weer vanuit 
het bloed naar de darm uitgescheiden, zodat in de darm een lokale 
immuniteit ontstaat 

 
Hierdoor daalt de serumconcentratie van anti-lichamen geleidelijk tot een 

minimum tussen 15 en 28 dagen leeftijd 
 
Vanaf 28 dagen tot ca. 90 dagen gaat het jonge kalf geleidelijk aan zelf 

anti-lichamen aanmaken 
 
Hierbij onderdrukt een hoog niveau aan anti-lichamen via de biest, de 

eigen aanmaak van anti-lichamen 
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Weerstand	  dip	  
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Oorzaken te lage passieve immuniteit (1) 

Moederdier: lage anti-lichamenconcentratie in     
de biest 

 
•  Close-up rantsoen < 15% R.E. 
•  Melk lekken voor kalven 
•  Melkziekte (klinisch/subklinisch) 
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Oorzaken te lage passieve immuniteit (2) 

Kalf: 
Zwakke kalveren a.g.v. 
•  Vroeggeboorte 
•  Zwaar afkalven 

–  Verminderde drinklust 
–  Ondertemperatuur 
–  Verminderde schildklierwerking 

•  Infecties 
•  Kalf bij de koe: zelfvoedering wordt overschat 

 (13 – 15% drinkt niet binnen de 6 – 8 uur, volume is ook vaak 
minder) 

! 
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Oorzaken te lage passieve immuniteit (3) 

Biestmanagement 
 
•  De eerste biestverstrekking vindt te laat 

plaats (6 – 8 uur) 
•  Te weing biest gegeven… 
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Naast anti-lichamen bevat de biest witte 
bloedcellen uitgescheiden door het 
moederdier 
–  Door opname uit de darm van het kalf, ontstaat 

ondersteuning in afweer bacteriële ziekten 

Belangrijk !!! 
–  Witte bloedcellen gaan kapot tijdens bewaring 

van biest in de diepvries 
–  Voorkeur gaat uit naar verse biest 

Biest kwaliteit 
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Biestmeter:	  s.g.	  hoger	  =	  meer	  anLlichamen	  

•  Groen: ga zo door 
 
•  Rood: biestkwaliteit 

optimaliseren via 
droogstands- en 
transitiemanagement, 
eventueel vaccinatie 
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Relatie overleving kalveren antilichaam- 
concentratie 

(National Animal Health Monitoring System, 1992) 
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Biestprotocol….	  

 
 1. Direct na geboorte: 

•  Minimaal 2-3 liter biest ! Direct! 

•  Sonde mag! 

2. Binnen twaalf uur: 

•  Herhaling van de biestgift !!! 

3. Volgende 48 uur: 

•  6 à 8 biestgiften (10% van het lichaamsgewicht per dag) 
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Eisen	  aan	  biest…	  

Biest dient bij voorkeur afkomstig te zijn: 
•  Uit de eerste melking van gezonde dieren (die 

tijdens de eerste melking minder dan 8 liter 
produceren) 

Biest bij toediening: 
•  39 graden 

 Opwarmen in warm water! 
Biest bewaren in oude koelkast. 
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Efficientie: 20 – 30 % 

Efficientie: 30 – 40 % 

Hoe zou u biest willen geven? 
 



         Kwaliteit       >  55g IgG/l 
 kwantiteit      = 4 liter 
     Snelheid     < 1 uur 

 
 

Maximaliseer de opname van antistoffen 





De risicofactoren: 

Koefactoren: 

Eiwitvoeding droge koe 

Biesthoeveelheid > 8 l. 

Leeftijd moederdier 

Zwaar kalven 

Ziekte 

 

Managementfactoren: 

Melken voor afkalven 

Melk lekken 

Tijdstip en hoeveelheid 
 biestverstrekking 

Hygiene rondom afkalven 
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Na de biest 

Hoeveelheid melk: 
Kalf met lichaamsgewicht van 50 kg heeft 

ongeveer 6,5 liter vloeistof nodig per dag 
  - 3 liter verlies via speeksel, urine e.d. 
  - 3,5 liter nodig voor onderhoud/groei 

Kunst- of koe melk??? 
Omgevingstemperatuur:  
per 5° C. lager dan 15° C. è10% meer voeding! 
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Kalvervoeding 

Mager melkpoederproduct: 
 
•  Bevat melkeiwit en dat stremt in 

de lebmaag 
•  Verblijfsduur van 6 uur in de 

lebmaag, minder hongergevoel 

Nulproduct	  op	  basis	  van	  weipoeder:	  
	  
•  Hierin	  zit	  geen	  caseïne	  
•  Verblijfsduur	  	  van	  1.5	  uur	  in	  

lebmaag,	  eerder	  hongergevoel	  
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Kalvervoeding	  

•  Geen	  caseïne	  à	  geen	  stremming	  

•  Verblijfsduur	  in	  lebmaag	  korter	  (1.5	  uur	  t.o.v	  6	  uur	  
bij	  melkpoeder	  op	  basis	  van	  melkpoeder)	  

•  Pepsine	  hee=	  minder	  Bjd	  voor	  vertering	  à	  meer	  
restprodukten	  in	  darmà	  verhoogde	  kans	  op	  
voedingsdiarree	  

•  Kans	  op	  overgroei	  door	  verkeerde	  micro-‐organismen	  
(slokdarmsleufreflex)	  
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Kalvervoeding	  

Bij	  kalvermelkpoeder	  die	  verstrekt	  wordt	  in	  een	  
concentraBe	  lager	  dan	  125	  g/l:	  

•  Meer	  kans	  op	  oplopen!!	  
•  Meer	  kans	  op	  ondervoeding	  
•  Meer	  kans	  op	  Crypto	  
	  
•  Omgevingstemperatuur	  <	  5⁰	  C	  
•  Aanmaken,	  drinktemperatuur	  40⁰	  
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Milkbar	  
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Kalveren	  met	  drinkautomaat	  

www.deboerenveearts.nl 



Let	  op!	  

•  Het	  scherm	  van	  de	  
drinkautomaat	  	  gee=	  de	  
concentraBe	  aan:	  in	  1	  l.	  
aangemaakte	  kalvermelk	  zit	  
125	  g	  melkpoeder.	  

•  Dat	  is	  een	  mengverhouding	  	  
van	  1:7	  	  

	  
•  Dus	  143	  g	  poeder	  per	  liter	  

water	  instellen	  
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Protocol	  kalverdrinkautomaat	  

1.  Kalveren	  minstens	  10	  dagen	  in	  
eenlingboxjes:	  betere	  weerstand	  

2.  Dan	  al	  wennen	  aan	  water	  
kalverstarter,	  hooi	  

3.  3-‐4	  voedingen	  per	  dag	  
4.  Speen	  met	  kruis	  als	  x	  monteren	  

en	  niet	  als	  +	  
5.  Waterbak	  niet	  naast	  

kalverdrinkautomaat,	  maar	  in	  
andere	  hoek	  

6.  Vast	  schema	  calibraBe	  
drinkautomaat	  

7.  Bij	  voorkeur	  twee	  drinkstaBons:	  	  
*	  groep	  10	  dagen	  –	  35	  dagen,	  	  	  	  
	  *	  groep	  35	  dagen	  –	  63	  dagen	  	  
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Speenmoment 

•  Pas wanneer het kalf (1-)2 kg krachtvoer op 
neemt 

•  Gewicht ongeveer 75 kg = 95 cm borstomvang 
•  Geen andere veranderingen in deze periode. 
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Jeugdgroei…	  

Wat	  is	  de	  belangrijkste	  component	  in	  de	  voeding	  voor	  de	  
vorming	  van	  structurele	  weefsels?	  
En	  in	  welke	  fase?	  
•  Geslachtsapparaat:	  embryonaal	  
•  Hormonaal:	  embryonaal	  –	  

	  puberteit	  	  
•  Uieraanleg:	  2	  maand	  
•  Pens:	  2	  weken	  -‐	  puberteit	  
•  Skelet:	  24	  maand	  95%	  
•  Spieren,	  pezen,	  banden,	  klauw:	  	  

	  >	  24	  maanden	  
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Lengtegroei	  =	  eiwitvoorziening	  

Goede	  aminozuren	  nodig	  
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Vanaf 3 dagen leeftijd, dient er onbeperkt vers water en 
kalverbrok aan de kalveren ter beschikking te staan 

 
   krachtvoer van belang !!!!! 

 
Het krachtvoer voorziet het kalf van energie en eiwit voor het 

gedeelte waarin door melk niet kan worden voorzien 
 
Het krachtvoer bevordert bovendien de ontwikkeling van de pens 
 
Waarom? 
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•  Pensontwikkeling	  melk	   •  Pens:	  melk	  +	  krachtvoer	  
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Pensontwikkeling 
•  Start chemisch onder invoed van propion- / boterzuur 

•  Daarna mechanisch onder invloed van goed ruwvoer 
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Voeding krachtvoer en ruwvoer (1) 

•  Belangrijk: voldoende vers water 

•  Krachtvoer: tot 6 maanden kalverbrok 

–  Propionzuurvormend (granen) 

–  Genoeg energie en eiwit 

–  Smakelijk en goed verteerbaar (weinig 

celwanden) 

•  Hooi 

–  Goede ontwikkeling spierlaag pens 

–  Kwaliteit penspapillen 
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Voeding krachtvoer en ruwvoer (2) 

•  Snijmais als ruwvoeder, voordelen: 

–  Propionzuur vormend 

–  Voldoende energie 

•  Nadelen: 

–  Te weinig herkauwactiviteit 

–  Te weinig eiwit 
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Voeding krachtvoer en ruwvoer (3) 

Gedroogd gras,  

•  Voordeel: 

–  Kwaliteit 

•  Nadelen 

–  Duur 

–  Weinig structuur 

–  Oorsprong is soms onbekend 

Gedroogde luzerne 
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Voeding Jongvee 0 – 2 maanden 
•  Z.s.m. vers water, krachtvoer, ruwvoer 
 

 water  : - vaak onvoldoende vocht via melk 
        - stimuleert pens ontwikkeling 
 krachtvoer  : - propionzuur vormend 
        - voldoende ruw eiwit (17%) 
         - goed opneembaar (smakelijk)  
 ruwvoer  : - fris, niet te grof, goede Q 
       - voldoende ruw eiwit 
  
 nadeel mais: onvoldoende herkauwactiviteit, eiwit % 
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Managemenrps	  

•  Laat	  van	  kuilen	  bestemd	  voor	  jongvee	  
analyses	  doen,	  inclusief	  mineralen	  

•  Juiste	  bemesBngstoestand	  zwavel:	  betere	  
eiwitkwaliteit	  in	  de	  eigen	  graskuil!	  

•  Laat	  voor	  de	  verschillende	  groepen	  jongvee	  
een	  rantoenberekening	  uitvoeren	  op	  basis	  van	  
het	  beschikbare	  ruwvoer	  
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Weidegang?? 

•  Liever niet voor 6 maanden leeftijd 
•  Meet kalveren voor het naar buiten brengen 
•  Op tijd opstallen i.v.m. kwaliteit najaarsgras 
•  Denk aan maagdarm- en longwormen 

– Na eerste snede op schoon land naar buiten 
brengen 

– Longwormvaccinatie?? 
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Rantsoenkenmerken jongvee 

Leeftijd 
in mnd 

d.s. opname 
in kg 

Ruw eiwit 
in % 

Bestendig deel 
v/h ruw eiwit 

< 6 3.2 – 4.1 18 35 – 45 % 

6 – 10 4.5 – 6.4 17 35 – 45 % 

10 –14 6.8 – 8.2 17 25 – 35 % 

14 – 18 8.6 – 10.9 16 15 – 20 % 

18 - 24 11.4 – 15.9 15 10 – 15 % 

Altijd min. 800 – 850 VEM/kg d.s. 

www.deboerenveearts.nl 



Voeren	  op	  de	  norm…	  

•  Veeteelt november 2 2013: 
Jongvee opgefokt volgens de voernorm 
produceert 1500 kg melk meer in de eerste 
drie lactaties (800-500-200). (bron : onderzoek De 
Heus) 

www.deboerenveearts.nl 



Groeicurve….	  
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Huisvesting jongvee 

Na geboorte → individuele huisvesting: 
•  Geen contact andere kalveren 
•  Controle voeropname 
•  Gedurende 10-14 dagen 
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Eénling	  boxjes	  
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Iglo’s,	  kalverhu]en	  
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Huisvesting jongvee 

 
Hierna groepshuisvesting op stro: 
•  Max. groepsgrootte 4 – 5 kalveren 
•  Kalveren max. 7 dagen leeftijdsverschil 
•  Tot 4 maanden op stro (lg 145 – 160 kg) 
•  Hooi en krachtvoer vanaf een verhoging 

geven 
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Natuurlijke ventilatie of mechanische ventilatie.. 
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Groepshuisvesting op stro… 

•  Groepshuisvesting op stro 
– groepen zo klein mogelijk 
–  leeftijdsverschil zo klein mogelijk 
–  tot 4 maanden op stro (lich.gew. 145-160) 
– hooi en krachtvoer vanaf een verhoging geven 
– 6 – 8 m2 per kalf 
– droog en fris zonder tocht 
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Tips	  huisvesLng	  

1.  Jongvee	  tot	  een	  jaar	  bij	  voorkeur	  apart	  houden	  van	  ouder	  
vee:	  infecBeziekten,	  mestoverdraagbare	  ziekten	  

2.  Toch	  alles	  onder	  één	  dak:	  jongveeafdeling	  achter	  kopgevel	  
zonder	  grote	  deur,	  apart	  te	  venBleren	  

3.  Kalveren	  tot	  minstens	  6	  maanden	  op	  stro:	  jonge	  kalveren	  op	  roosters	  
è	  putvenBlaBe	  è	  luchtweginfecBes,	  darminfecBes	  (coccidiose)	  

4.  Nest	  voor	  jonge	  kalveren,	  afscheidingen	  tussen	  strohokken	  
dicht:	  nestscore	  

5.  Opschuifsysteem	  met	  gemakkelijk	  te	  bedienen	  
tussenhekken:	  groepjes	  van	  maximaal	  10	  dieren	  

6.  Vastzethek	  voor	  te	  insemineren	  jongvee	  
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Nest	  Score	  

1	  =	  als	  het	  kalf	  in	  het	  stro	  ligt	  zijn	  de	  poten	  van	  het	  
dier	  volledig	  zichtbaar	  	  

2	  =	  als	  het	  kalf	  in	  het	  stro	  ligt	  zijn	  wel	  poten	  maar	  
geen	  ondervoeten	  zichtbaar	  	  

3	  =	  als	  het	  kalf	  in	  het	  stro	  ligt	  zijn	  vrijwel	  geen	  poten	  
zichtbaar	  	  

•  	   Hoe	  hoger	  de	  nest	  score,	  hoe	  minder	  kans	  op	  
	  luchtweginfecBes	  
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Afscheiding	  tussen	  strohokken	  

•  Afscheiding	  dicht	  of	  open:	  
	  	  	  	  dicht	  =	  minder	  luchtweginfecBes	  
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Diergezondheid  

   Meest voorkomende problemen: 
 

Longproblemen en diarree 
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Hier is het al te laat. Hoe voorkom je dat? 



Diarree (1) 

•  Oorzaak: voeding of infecties 

 Leeftijd Bacteriën Virussen Parasieten 

Week 1 E. coli     

Week 1-4  Clostridia Rotavirus 
Coronavirus 

Cryptospo-
ridiën 

Maand 1-10 Salmonella BVD Coccidiose 
Giardia 
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Voedingsdiarree  

Door melk 

Door rundvee brok 

Door kuilvoer 
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Diarree (2) 

 
Wat zie je gebeuren? 
 
•  Kalfje wordt sloom (verzuring)  
•  Kalfje drinkt minder goed (voelt zich ziek)   
•  Ogen komen dieper te liggen/ vel blijft rechtop 

staan (te veel vocht aan het verliezen) 
•  Vieze kont/ diarree in het hok  
•  Eindfase = sepsis, onderkoeling, shock 
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Diarree (3) 
    Wat kun je er aan doen? 

1) Vocht en zouten verlies compenseren 
•  Lactolyte/Electrolytenmix 
•  Infuus? 
•  Biest? 

2) Infectie behandelen ter  
  voorkoming van sepsis 

•  In de bek 
•  In de nek 

3) Pijn/ongemak stillen 
•  Novem / Voreen 
•  Warmte 
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Mestonderzoek! 



Preventie….. 

•  De basis: een goed klimaat én goede biest, 
melk- en voervoorziening 
– Vaccinatie, creëren superbiest 
– Tot 10 dagen leeftijd ong. 200 ml biest 

verstrekken, 1 x daags 
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  Schade door kalverdiarree 

•  Sterfte gem. per bedrijf 3-6% 
•  Kosten per gestorven kalf: 100 euro 
•  Langere opfokperioden door groeivertraging 

door diarree kost 25-50 euro per dier per extra 
maand 

•  Kosten voor extra arbeid en diergeneeskundige 
behandelingen 
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 Luchtwegaandoeningen (1) 

•  Veroorzakers 
– Pinkengriep complex 
– Bacteriën én virussen 

Leeftijd 1 week tot 1 jaar afnemend in ernst 
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  Luchtwegaandoeningen (2) 

   Wat zie je gebeuren? 
•  Kalf drinkt minder goed (voelt zich ziek) 
•  Kalf gaat hoesten (slijmvorming in de luchtwegen 

en kriebel) 
•  Neusuitvloeiing (er spelen bacteriën mee) 
•  Kalf gaat knijpen met de buik (voelt zich 

benauwd) 
•  Kalf strekt de nek, oren naar achteren, ademt door 

de mond (ernstig benauwd!) 
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  Luchtwegaandoeningen (3) 

Wat kun je er aan doen? 
1) Héél snel de infectie behandelen 

•  In de nek 

2) Benauwdheid verminderen 
•  Novem/ Voreen 

3) Ongemak verminderen 
•  Makkelijk voer en water 
•  Warmte 

Temperaturen! 
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 Overige aandoeningen 

•  Navelontsteking 
•  Dikke navel met evt. pus eraan 
•  Ontsmetten en langdurig  

 behandelen in de nek 

•  Keelontsteking (difterie) 
•  Niet meer drinken evt. dikke keel 
•  Dwingen tot drinken en  

 langdurig in de nek behandelen 

•  Gewrichtsontsteking 
•  Langdurig in de nek behandelen 
•  Pijnstilling? 
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Preventie 
 
De basis: Een goed klimaat én goede biest- / 

voer-voorziening 
 

Extra       vaccineren: 
•  Pinkengriep 
•  BVD 
•  Longworm 
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Risico’s??? 
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Succes	  van	  de	  jongveeopfok	  

1.  % kalversterfte (<5) 

2.  ALVA (24) 

3.  Aantal inseminaties 
(1.2) 

4.  LW vaarzen (102) 

5.  BSK vaarzen 
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