
Verroest! Hoe krijg ik koeien die 
gemakkelijk ouder worden…. 

VVB Hoogeveen studiedagen 9 en 11 februari 
Gerrit Hegen 
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•  Roest in de koe…. 
•  Roest is een oxydatief proces.... 
•  Ranzige boter.... 
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Oxidatieve stress in herkauwers 

•  Matig transitie management 
 * melkziekte 

 * leververvetting 
 * pensverzuring, dikke darm verzuring 

•  (Ruw)voerproblemen 
•  Slecht ligcomfort 
•  Slechte ventilatie 
•  Slechte hygiëne 
•  Hoge infectiedruk 
•  Hitte en koude stress 



Afvoer	van	koeien	

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

Grote spreiding in Nederland: 
•  4 jaar – 6 jaar en 8 maanden 
Gemiddelde in Nederland: 
•  5 jaar en 8 maanden 
Doelstelling Duurzame Zuivelketen 2020: 
•  6 jaar en 3 maanden 
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CRV Duurzaamheidsmonitor  
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Uitdaging…. 

Koeien meer lactaties mee laten gaan: 
1.  Minder jongvee aanhouden 
2.  Zo min mogelijk verlies van (jonge) koeien  
3.  Minder faal- en uitvalskosten 

 
 
                                          ✚ 
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Definities 

•  Weerbaarheid is het vermogen van een koe om zich in 
de toekomst te weren tegen mogelijke infecties.  

•  Weerstand is het actuele vermogen om een aanval van 
ziektekiemen af te slaan (immuniteit). 

•  Gezondheid is de toestand waarbij geen ziekte 
aanwezig is en het welzijn goed is. 



Weerstand: diverse modellen 

•  Verdedigingslinies van een lichaam 
–  Buitenkant: long, darm, huid 
–  A-specifieke afweer: witte bloedcellen, macrofagen, acute fase 

eiwitten 
–  Specifieke afweer: antistoffen (IgM, IgG) 

•  Weerstand 
–  Verkregen: biest, infectie, vaccinatie 
–  A-specifiek: genetica, huisvesting, voeding 
–  Ongericht: allergie, auto-immuun 

 



Oxidanten 

•  Levende organismen worden er constant 
mee geconfronteerd 

•  Worden gevormd bij normale 
stofwisselingsprocessen en bij stress: 
vrije zuurstofradicalen: O- 

•  Kunnen zowel voor- als nadelig zijn voor 
cellen en weefsels 



Functie van oxidanten 

•  Productie van energie in de cel 
•  Activeren van afweer 
 
Maar: bij een overmatige vorming gaan ze 
nadelig werken: celschade 



Oxidanten 

•  Voordeel: oiv oxidanten doden witte 
bloedlichaampjes bacteriën in geval van 
mastitis 

•  Nadeel: schade aan cel structuren, zelfs 
DNA, dus schade aan gezondheid en 
prestaties van dieren: kanker, 
artherosclerose en snelle veroudering 



Oxidanten 

 Ze worden geproduceerd: 
•  Inwendig: door stofwisselingsprocessen 

(enzymen), ontstekingen, beschadigingen 
•  Uitwendig: blootstelling aan ultraviolet 

licht, giftige stoffen (bijv. ammoniak, 
mycotoxinen) 

 



Conclusie 

•  Onder normale omstandigheden is er 
berperkte vorming van oxidanten 

•  Maar: onder stress omstandigheden zoals 
infecties, overbezetting, slechte voeding, 
slecht ligcomfort, onrust in koppel, 
invloed van gifstoffen is er een toename 
van oxidanten èè kettingreactie 

•  Oxydatieve stress…. 
•  Roest in de koe…. 



Strak in de lak of verroest…. 
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Roest 

•  Roest is het resultaat van actieve zuurstof 
en metaal à ijzeroxide 

•  Gewone zuurstof in de lucht werkt niet 
•  Met water wordt zuurstof actief: O- 
•  Reageert met ijzer: roest 
Metaal afdekken (met verf) voorkomt roest. 
Verf is dan het anti-oxidant. 



Anti-oxidanten en oxidanten 

•  Om de cel en weefsels te beschermen 
tegen zijn eigen geproduceerde 
oxidanten zijn anti-oxidanten belangrijk 

•  Vitamine E en C 
•  Se, Zn, Mg à enzym vorming 
•  Antioxidanten elimineren de oxidanten en 

dus het schadelijke effect. 



HET EFFECT VAN EXTRA VITAMINE E 
(Weiss et al., 1997) 

19 KEES PEETERS DAP 
BORNERBROEK-WIERDEN 
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DE MIGRATIECAPACITEIT VAN DE WITTE BLOEDCELLEM (PMN) IS  OA.AFHANKELIJK VAN 

HET BHBZ –GEHALTE IN HET BLOED. WITTE BLOEDCELLEN BEWEGEN IN PRINCIPE AT 
RANDOM EN IN EEN BEPAALDE RICHTING BIJVOORBEELD NA EEN INFECTIE IN HET UIER  
(DIRECTED). BEIDE TYPEN VAN MIGRATIE ZIJN SNELLER VOOR KOEIEN MET EEN LAAG 
BHBZ (GROEN)  DAN VOOR KOEIEN MET VERHOOGD BHBZ (LILA). INDIEN DE CELLEN 
LANGZAAM MIGREREN DAN ZIJN ZE TE LANGZAAM OP DE PLEK DES ONHEILS OM DE 

BACTERIEËN OP DE JUISTE WIJZE AF TE DODEN HETGEEN resulteert IN MEER KLINISCHE 
MASTITIS KAN RESULTEREN (Suriyasathaporn et al., 1999). 
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21 KEES PEETERS DAP 
BORNERBROEK-WIERDEN 

https://www.youtube.com/watch?
v=-4KRh7dgEjQ 



Migratie van witte bloedcellen naar de 
ontsteking…. 
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De transitieperiode: stofwisselingsstoornissen hebben een 
enorme invloed (bron Veearts febr. 2015) 
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Eisen droogstandsvoeding…. 

1.  Herstel uier 
2.  Herstel pens 
3.  Herstel klauwen 
4.  Actieve botstofwisseling 
5.  Geen vetafbraak voor kalven 
6.  Goede biestkwaliteit 
7.  Grote overlevingskans voor het kalf 
8.  Voorbereiden pens op zetmeelrijk rantsoen 
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Grote verandering 
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De relatie tussen de d.s. opname en de NEFA-concentratie in het plasma 
gedurende de close-up periode 
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Bron:Burhaus et al., 1999 



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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NEFA NIVEAU IN HET BLOED EN  
ZIEKTE-INCIDENTIE 

28 KEES PEETERS DAP 
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De lever, het centrale orgaan van de 
stofwisseling…. 

KEES PEETERS DAP 
BORNERBROEK-WIERDEN 
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Slecht lig- en opsta-comfort 

Beschadigingen + 
Overbelasting banden en pezen + 
Spierbeschadiging 

___________________ 
= Oxidatieve stress  
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Overbezetting voor afkalven leidt tot 3 uur 
langer staan per dag na afkalven 
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Weken rondom kalven 

Overbezetting 

Controle 





Pens = motor van de koe 

Koe:  600 kg 
Pens:  100 liter 



 
Koe voeren = pens voeren 

www.deboerenveearts.nl 



Pensfunctie en ruwvoerkwaliteit 
(bron: Wennemars/Keenan) 
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Zetmeelvertering  

Rik Hendriks, Apeldoorn, 
18-1-2016 
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Voorbeeld bedrijf 

•  164 dagen in lactatie, 28 liter 
•  14,5 kg DS uit ruwvoer = 15 liter melk 
•  Voor 28 liter melk is dan nog 6,5 kg 

krachtvoer nodig 
•  23 kg krachtvoer per 100 liter melk 
•  Hoe verzuringsgevoelig is dit rantsoen…. 
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             Melken zonder quotum è  
              opschuiven naar rechts? 



Goede voerefficiëntie 
•  Optimalisatie verblijfsduur in pens en 

doorstroomsnelheid…. 
•  Stikstof en fosfaat meer gerecycled en beter benut…. 
•  Balans tussen tussen energie en eiwit in de pens…. 
•  Balans tussen celwandsplitsers en zetmeelspitsers…. 
•  Relatie met methaanemissie…. 
•  Betere mest! 

                     
                   è    èè è  
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Structuur 

•  Structuurmat: belangrijk voor 
passagesnelheid en 
verteringsefficiëntie 

•  Prik/drijvend vermogen: 
regelt de herkauwactiviteit en 
daarmee de pens pH 

 

•  Structuurverlies = verlies van 
deeltjeslengte: inkuilen/
uitkuilen 

•  30% deeltjes van 4-6 cm 

•  DS gehalte van invloed op de 
prik/drijvend vermogen 

•  Streefwaarde DS gemengd 
rantsoen 40-45% 

•  Rol van selectie 
 
•  Wat draagt welk product bij? 
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Voldoende effectieve structuur 

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

•  Meer rust in de stal 
•  Koeien actiever 
•  Beter robotbezoek 
•  Betere voerefficiëntie 
•  MPR signalen: geen inversio’s 
•  Geen pensverzuring 
•  Gezondere koeien 
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44 

Adapted from Hoof Care for Dairy Cattle, 1992. J.E. Nocek

KREUPELHEID

Omgevingsfactoren
• Stress
• Trauma
• Beweging
• Klauwverzorgen

Verzwakte klauwen  (Hoeven)
• Afbraak van steunweefsel
• Aanmaak van slechte kwaliteit hoorn

Metabolische problemen
• Melkziekte
• Ketose

Genetisch Vaatvernauwing of -verdikking

Voeding
• Te veel krachtvoer
• Te fijn ruwvoer
• Onvoldoende rantsoen strategie
• Foutieve krachtvoer/ ruwvoer balans

Pensverzuring
Infectieuse aandoeningen

• Metritis
• Mastitis
• Aan de nageboorte

blijven staan
Afsterven gram negatieve bacterien

Schimmels/Mycotoxinen Vrijkomen gifstoffen

Aantasting bloedvaten

DC - 12

KREUPELHEID:
CHRONOLOGISCHE VOLGORDE VAN OORZAKEN
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De nier: het centrale orgaan van de 
ontgifting…. 
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Bedankt voor de aandacht! 
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Foto: Josef Berchthold 


