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Drentse koeien groeten u…. 
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Gemiddelde leeftijd bij afvoer 

Grote spreiding in Nederland: 
•  4 jaar – 6 jaar en 8 maanden 
 
Foqus Planet Friesland Campina: 
•  4 jaar = 0 punten 
•  6 jaar en 8 maanden is 40 punten 
 
Vraag: is dit een goede indicator voor 
duurzaamheid? 
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Afvoer	  van	  koeien	  

•  80	  –	  90	  %	  gedwongen	  
	  *	  25%	  vruchtbaarheid	  	  
	  *	  25%	  klauwen	  	  
	  *	  25%	  uier	  	  
	  *	  5%	  ster<e	  
	  *	  20%	  overig	  

	  
•  10-‐20%	  vrijwillig:	  voor	  het	  leven,	  onvoldoende	  
producCe,	  weg	  vanwege	  te	  veel	  jongvee….	  
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Bron:	  EDNews	  okt.	  2013	  
We	  halen	  maar	  weinig	  winst	  gedurende	  levensduur	  van	  een	  koe,	  die	  
gemiddeld	  ruim	  2	  lactaCes	  mee	  gaat.	  Koe	  die	  het	  break	  even	  point	  haalt	  
moet	  ook	  nog	  compenseren	  voor	  een	  vaars	  die	  het	  niet	  redt….	  
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Een waarheid als een koe…. 

P-uitscheiding/jaar 
•  Kalf 9,4 kg 
•  Pink 22 kg  
•  Koe 40 kg 
•  ALVA 26 maanden: 2 maanden extra P uitscheiding: 6 pinken = 1 

koe  

Weinig jongvee: veel dieren om P wit te maken! 
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CRV Duurzaamheidsmonitor 
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Uitgelicht…. 

•  5 jaar 8 maanden = 2068 levensdagen 

•  Levensproductie 29682 kg melk, 2363 kg V+E 

•  Productie per levensdag:14,3 kg melk, 1,14 kg V+E 

•  Streefwaarde: 15 kg melk per levensdag, 1,2 kg V+E 
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Leeftijd bij afvoer verhogen…. 

Koeien meer lactaties mee laten gaan: 
1.  Minder jongvee aanhouden  
 
2.  Minder faal- en uitvalskosten: zo min mogelijk verlies 

van (jonge) koeien 

3.  Voorspellend bezig zijn, oog voor de fysiologie van de 
koe, vooral nu, met het melken in de nieuwe realiteit 
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Melkproductie per levensdag verhogen…. 

•  ALVA -30 dagen ( 2 jaar + 1 maand è 2 jaar) = -30 
dagen = 30 x14,3 kg = 429 kg melk  

•  TKT -15 dagen x 4 afkalvingen = -60 dagen = 60 dagen 
hogere productie, stel 10 kg per dag = 600 kg ★ 

•  Productie per levensdag op dit bedrijf naar 14,8 kg 
melk 

 
•  Optimaliseren productie: meer melk per ha 

voedergewassen, meer melk per koeplaats ★ 
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Mooie instrumenten voor dierenartsen…. 

1. pirDAP 
2. KoeKompas nulmeting, PDCA aanpak 
3. Samenwerking met andere adviseurs 
 
 
                            ✚                              ✚ 
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Drie-eenheid…. 

•  Gegevensinspectie  
•  Bedrijfs…….. 
•  Dier……... 
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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, melktechniek 

Doel:  
meer weerstand en minder veroudering/slijtage 
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1. Fokkerij is strategie…(foto WUR) 
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Fokken op levensduur…. 

•  Fokwaarde 
levensduur 

•  Klauwen en benen 
•  Uier 
•  Gezondheid 
•  Efficiëntie 
•  Gebruik Belgisch 

Blauw 
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•  Kruisligging, plek van 
de draaier, hoek in 
hakgewricht 



Fokken op levensduur…. 

* Eiwit     *Bespiering      *Hoogtemaat  
  

•  Bron: GGI-Holland 
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                      Info fokkerij…. 
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2. Diergezondheid koppel 

 
1.  Lepto vrij 
2.  IBR vrij of onder controle 
3.  BVD vrij of onder controle 
4.  Paratbc minimaal status A 
5.  Salmonella onverdacht 
6.  Leverbot onder controle 
7.  Neospora 

tankmelkonderzoek 
8.  Blauwtong onder controle 
9.  Mycoplasma: let op 
10. S.Aureus onverdacht 

 

•  NODIG: 
DIERGEZONDHEIDSTATUS 
VAN IEDER BEDRIJF GOED 
IN BEELD EN OOK VOOR 
ELKE DIERENARTS 
BINNEN DE PRAKTIJK 
GEMAKKELIJK IN TE 
ZIEN…. 
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Wat hebben we nodig? 

•  Een assertieve dierenarts!!!! 
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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  
= Roest in de koe 
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3.	  Jongveeopfok	  

1.  % doodgeboren (<5) 

2.  % kalversterfte (<5) 

3.  …. jongvee/10 melkkoeien 

4.  ALVA (24) 

5.  Aantal inseminaties (1.2) 

6.  LW vaarzen (102) 

7.  BSK vaarzen 
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Gegevensbronnen jongveeopfok 

•  Managementsysteem veehouder 
•  12 maandenlijst 
•  CDM Scores 
•  KoeKompas 
•  MPR/Snelzicht 
•  Vruchtbaarheidsattenties 
•  STO vruchtbaarheid 
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4. Voeding: 
Waar draait het om? 

 
•  DS opname uit 

ruwvoer is de basis 
 (Lacterend: gemiddeld 15 kg DS) 

 
•  Bodem-plant-dier 

relaties: 
Kringloop(wijzer) 
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Gezond boerenverstand…. 

•  Melkkoe vreet 15 kg 
DS uit ruwvoer 

•  Droge koe vreet 12 kg 
DS uit ruwvoer 

•  Pink vreet 8 kg DS uit 
ruwvoer 

•  Kalf vreet 4 kg DS uit 
ruwvoer 

•  Goed grasland brengt 
10.000 kg DS per jaar 
op 

•  Goede maisopbrengst 
18.000 kg DS 

•  Maak een 
ruwvoerbalans 
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Wat is de kwaliteit van je eigen 
ruwvoer 

•  Matig-slecht: 1 kg DS = 
0.8-0.9 liter melk 

•  Goed: 1 kg DS = 1 liter melk 

•  Uitstekend: 1 kg DS = 1.1 
-1.2 kg melk ★ 

•  Goede 
ruwvoerefficiëntie 
komt voor 
voerefficiëntie 

•  1 kg krachtvoer 
verdringt 0,5 kg 
ruwvoer 

•  Relatie ruwvoer-
krachtvoerverhouding 
en diergezondheid 
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Te weinig       ó         voldoende ruwvoer 

•  30 liter melk 
•  12 kg DS uit goed 

ruwvoer beschikbaar 
•  13,2 kg melk uit ruwvoer 
•  8,5 kg krachtvoer nodig 
•  Of 28 kg krachtvoer/100 l 

melk 

•  Wat moet de koe die 45 
liter melk geeft? 

•  30 liter melk 
•  15 kg DS uit goed 

ruwvoer beschikbaar 
•  16.1 kg melk uit ruwvoer 
•  7 kg krachtvoer 
•  Of 21,5 kg krachtvoer/

100 l melk 

•  Sturingsmechanisme 
krachtvoergift! 
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Ruwvoer-krachtvoer verhouding 

Lager dan 50:50 is risicovol voor pensverzuring 
Maatregelen: 
1.  Kennis over weidegang vergroten 
2.  Constante factor in ruwvoer met weinig 

wisselingen: lasagnekuil, mengkuil 
3.  Hoogproductief en laagproductief rantsoen 
4.  Geen selectie 
5.  Geen overbezetting 
6.  Restvoer accepteren 
7.  Borgen herkauwactiviteit en buffering 
8.  Rustig krachtvoer: meer celwanden…. 
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Monitoring pensverzuring…. 

•  Koesignalen: goede pensvulling, meer liggen en 
herkauwen, goed verteerde mest 

•  Meer rust in de stal 
•  Beter robotbezoek 
•  Betere voerefficiëntie 
•  MPR signalen: geen inversio’s 
•  Gezondere koeien: 

 -betere klauwen 
 -betere vruchtbaarheid: zie vruchtbaarheidskengetallen! 
 -koeien ouder 
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Zweden…. 

•  High input, high output hoge 
productiecijfers, maar ook 
hoge kosten: krachtvoer 

 
•  Hoge vervangingspercentages 

(40% is niet ongebruikelijk). 
Dieren worden snel 
opgeruimd, o.a. vanwege 
goede vleesprijzen, maar ook 
door snel afbranden dieren, 
hoge dierenartskosten 

  
•  Hoge ALVA (28 mnd) 

•  Gemiddelde kalversterfte laag 
(7%) 
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Slecht ó uitstekend 

•  12 kg DS uit slecht 
ruwvoer 

•  9.6 kg melk uit 
ruwvoer 

•  Krachtvoergift?? 
•  Gezondheid?? 
•  Voerleverantier in de 

spagaat…. 

•  15 kg DS uit ruwvoer 
•  16.1 kg melk uit 

ruwvoer 
•  7 kg krachtvoer  
•  Of 21,5 kg krachtvoer/

100 l melk 
•  Gezonde koe geeft 

gemiddeld gemakkelijk 
30 liter melk…. 
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Bodem-‐plant-‐dier	  en	  stress….	  
In	  bodem	  en	  plant…	  
	  
•  Tekort	  aan	  N,	  P,	  K,	  S,	  Ca	  of	  water	  

•  Onvoldoende	  organische	  stof,	  
verdichCng,	  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	  
levensproducCe	  
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Eisen droogstandsvoeding inside-
outside…. 

1.  Herstel uier 
2.  Herstel pens 
3.  Actieve botstofwisseling 
4.  Geen vetaanzet of vetafbraak voor kalven 
5.  Goede biestkwaliteit 
6.  Grote overlevingskans voor het kalf 
7.  Voorbereiden pens op zetmeelrijk rantsoen 

De koe met het spiertje extra is in het voordeel…. 
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Droogzetevaluatie 



Gevolgen melkziekte voor de koe 

Melkziekte → 

verminderde  

spiercontracties 

Kringspier slotgaten penscontracties 

mastitis 
Ds-opname ↓ 

Sl.melkziekte 

lebmaagverdraaiing 

Opschonen 

baarmoeder 

Nageboorte 

Witvuilen  

vruchtbaarheid 



 
Fosfor tekort in bloed 

 
1. Te weinig DS opname 
2. Onvoldoende benutting (o.a. door hoog ijzergehalte in 

het rantsoen en door pensverzuring) 
3. Onvoldoende herkauwen (recycling fosfor) 
4. Tekort vitamine D3     
5. Trage botstofwisseling 
6. Melkziekte (klinisch en subklinisch) 
 
Let op de onderlinge samenhang! 
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Geen fosforgebrek rond afkalven… 

•  De koe die een goed en smakelijk 
droogstandsrantsoen opgenomen heeft 
waardoor ze op het moment van afkalven 
een actieve botstofwisseling heeft, 
zonder melkziekte en die goed door blijft 
vreten, ook op de dag van afkalven. 
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Grote verandering 
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Klinisch zieke dieren vertoonden de grootste afname in ds opname 
voor kalven 
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Dagen vanaf kalven 

Gezond 

Ernstige baarmoederontsteking 

Baarmoederontsteking Klinische 
ziekteverschijnselen 
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Lactatie-conditiecurve 

Energie 
VEM:DVE = 12:1 

5 

4 

3 

2 

1 

BCS 

Eiwit 
VEM:DVE = 10.5:1 

BST Insuline 

www.deboerenveearts.nl 



Energie: conditiemanagement… 
VEM/DVE verhouding 

0-120 dagen in lactatie: 
glucogene behoefte 

•  Erg nadelig dat je in die periode 
eiwit gebruikt voor de 
energievoorziening 

180 – 300 dagen in lactatie: 
kans op vervetting 

•  Te veel zetmeel 
•  Overmaat pensenergie t.o.v. 

penseiwit 
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Wat verwacht je van je eigen ruwvoer? 

•  Zo goed dat de 
krachtvoergift 
beperkt kan worden. 

•  Bij de oudmelkte 
koeien meeste te 
verdienen 

•  Reken uit hoeveel 
melk koeien kunnen 
geven uit he 
basisrantsoen aan het 
voerhek. 

•  Corrigeer op conditie 
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Vruchtbaarheid…. 

•  Interval afkalven – 1e inseminatie 
•  Aantal inseminaties per geïnsemineerde koe 
•  % koeien met >2 inseminaties 

•  Gespreid afkalfpatroon, koppel180 DIM: alle 
seinen op rood! 

•  Wekelijkse of tweewekelijkse BB 
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In periode van 3 weken…. 
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•  IR = % geïnsemineerde dieren = 25 - 42 
•  CR = % geslaagde inseminaties = 35 – 64 
•  PR = % drachtig geworden dieren = 9 – 18 



Casus bedrijf  
•  Arbeidsbezetting: 3 VAK en wat losse hulp.  
•  Maaien, schudden, gras inkuilen, zodebemesten zelf, harken en 

maisoogst in loonwerk. 
•  Insemineert zelf, in weekenden en vakanties CRV. 
•  Stategisch bekappen, kaluwbekapper komt 1 x per 6 weken. 
•  50 stands buitenmelker, geen speendesinfectie. 
•  210 kalveren en pinken, 265 melkkoeien, 35 droog, 2.3 mln liter, 

4.18% vet, 3,57 eiwit 
•  102 ha gras, 20 ha mais, 10 ha beheersland, 16 ha gras op stam 

aangekocht 
•  Stal voor 300 koeien, oude stal is jongveestal, kalveren tot 4 

maanden in aparte kalverstal 
•  17,5% veevervanging 
•  Wil met 300 koeien naar 2.7 mln liter, streeft naar 9000 kg melk, 

8% vet en eiwit 
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•  Hoeveel jongvee streef je na op dit bedrijf, op basis van de toekomstplannen en van de 
duurzaamheidsmonitor? 



Het groter wordende melkveebedrijf…. 

•  Te hoge kalversterfte (17,5% doodgeboren
+ dood na 24 uur). 

•  Boer komt ‘s nachts niet voor afkalvende 
koe uit bed. 

•  Kalveren in de eenlingboxen te schraal 
•  Welke adviezen geef je? 
•  Wat is de economische schade van deze 

hoge kalversterfte?  
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STO vruchtbaarheid jongvee 

•  Welke maatregelen adviseer je om matige vruchtbaarheidskengetallen bij jongvee te 
verbeteren? 
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Gezond boerenverstand…. 

•  Melkkoe vreet 15 kg 
DS uit ruwvoer 

•  Droge koe vreet 12 kg 
DS uit ruwvoer 

•  Pink vreet 8 kg DS uit 
ruwvoer 

•  Kalf vreet 4 kg DS uit 
ruwvoer 

•  Goed grasland brengt 
10.000 kg DS per jaar 
op 

•  Goede maisopbrengst  
•  18.000 kg DS 

•  Maak een 
ruwvoerbalans voor 
de huidige en 
toekomstige situatie 
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Gezond boerenverstand…. 

•  Hoeveel jongvee acht 
je verantwoord op dit 
bedrijf? 

•  Hoeveel 
fosfaatuitscheiding 
scheelt dat? 

•  Hoeveel melkkoeien 
kun je dan meer 
houden? 
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Ruwvoerbalans  

•  250 melkkoeien   1370000 
•  50 droge koeien       220000 
•  105 pinken      310000 
•  105 kalveren     150000  

____________________ 
•  Totaal     2050000 
•  20 ha mais      360000 
____________________________ 
•  169 ha gras 10.000  1690000 
•  153 ha gras 11.000 

•  140 ha gras 12.000 

www.deboerenveearts.nl 



•  Eis: koe 178 DIM moet 15 kg DS uit ruwvoer opnemen 
•  Bereken de krachtvoergift bij resp. een gemiddelde kwaliteit en een uitstekende kwaliteit ruwvoer 
•  Reken dat om naar kg krachtvoer per 100 l. Melk 
•  Bereken de verdringing van ruwvoer door krachtvoer bij een koe die 45 l melk geeft 
•  Blijft er dan een acceptabele ruwvoer/krachtvoerverhouding over? 
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Melken in quotumloos tijdperk: 
•  Er is geen 15 kg DS uit ruwvoer per koe beschikbaar 
•  Aankoop krachtvoer is voordeliger dan aankoop ruwvoer of uitbreiding in grond zegt de 

econoom…. 
•  Wat gaat deze boer doen? 
•  Risicofactoren? 
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Digiklauw en locomotiescore…. 

•  De veehouder bekapt strategisch: koeien die droog moeten en dieren die 100 dagen in lactatie 
zijn. De digiklauwuitslag is bijgevoegd. 

•  Bij de uitvoering van KoeKompas bleken 65 van de 266 dieren een locomotiescore van 3 of 
hoger te hebben. 

•  Wat kan de oorzaak zijn van deze discrepantie. 
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Bedankt voor de aandacht! 
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Foto: Josef Berchthold 


