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In oktober en november wil FrieslandCampina workshops klauwgezondheid
organiseren. Tijdens een workshop
klauwgezondheid buigen acht tot
twaalf melkveehouders zich over de
klauw van de koe. Dit onder begeleiding
van een dierenarts en een klauwverzorger. In juli testte FrieslandCampina
deze workshop op het melkveebedrijf
van maatschap Van ’t Oever – Van den
Belt in Kampen (Overijssel). Met succes:
deelnemende veehouders waren
positief over opzet en inhoud van de
workshop. Melk vroeg drie betrokkenen
naar hun ervaringen: deelnemer en
melkveehouder Jan Willem Schutte,
dierenarts Rinus van Wijck en klauwverzorger Martien van Bostelen. “We
zullen met elkaar aan de slag moeten,
om de klauwgezondheid naar een
hoger plan te tillen.”
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Jan Willem Schutte, melkveehouder in Kampen (Overijssel)

Het gaat om die dertig procent
ontbrekende kennis
“We zullen ons moeten onderscheiden op de markt met een kwaliteitsproduct: met zuivel, afkomstig van bedrijven die bewust met
hun dieren omgaan. Gezonde klauwen horen daarbij. Daarom sta ik
ook voor honderd procent achter route2020 van FrieslandCampina
en heb ik meegedaan aan deze workshop klauwgezondheid.”
“Op mijn bedrijf probeer ik klauwaandoeningen zoveel mogelijk te voorkomen. Door het nemen van de juiste
managementmaatregelen. Ieder jaar
komt de klauwverzorger en tussendoor behandel ik zelf de dieren die
kreupel worden. Verder ontsmetten
we de klauwen een of twee keer per
jaar. Niet via een voetbad maar we
spuiten het middel met behulp van
een rugspuit direct tussen de klauwen. Ook proberen we kavelpaden
zoveel mogelijk vrij te houden van
grint en kleine steentjes. En voeding
is een belangrijke factor. Een rantsoen
moet voldoende structuur bevatten.
In de weideperiode lukt dat niet altijd
even goed, en dan ligt klauwbevangenheid op de loer.”
“Tijdens de workshop passeren dit
soort zaken uitgebreid de revue, aan
de hand van praktijksituaties. Zeventig, tachtig procent weet je al. Maar
het gaat juist om die ontbrekende
twintig, dertig procent. Tijdens deze
workshop is nogmaals het belang van
een goed rantsoen met voldoende
structuur onderstreept. Dat is in de
zomer soms niet gemakkelijk, wan-

Workshop
klauwgezondheid:
de opzet
• De deelnemers aan deze workshop
•
•

•
•

Jan Willem Schutte, melkveehouder
en deelnemer aan de workshop, kijkt
aandachtig toe.

•

neer het aandeel gras groot is. Juist
dan moet je als melkveehouder hoge
eisen stellen aan bijvoeding: die moet
structuurrijk zijn en tegelijkertijd heel
smaakvol. Wanneer je daarin slaagt,
kun je veel problemen voorkomen.”

•

verzamelen op melkveebedrijf en stellen
zich aan elkaar voor;
Adviseur FrieslandCampina zet uiteen
wat de plaats van klauwgezondheid is
binnen Foqus planet en het duurzaamheidsconcept van FrieslandCampina;
Van de klauwverzorger krijgen deelnemers
informatie over verschillende klauwaandoeningen en leren deze aandoeningen
te herkennen. Hierbij komen preventieve
en curatieve maatregelen tegen klauwproblemen aan de orde. Verder komt het
zogeheten ‘klauwscoren’ aan bod: hoe
beoordeel je goede en slechte klauwen.;
De dierenarts bespreekt de risicofactoren
op het gebied van klauwgezondheid
(onder meer invloed van rantsoen, opfok
en huisvesting op klauwgezondheid);
Alle deelnemers hebben, als voorbereiding
op deze workshop, de klauwgezondheid
van het eigen bedrijf in kaart gebracht.
De uitkomsten worden gezamenlijk
besproken. Deelnemers krijgen zo een
beeld van de klauwgezondheid op het
eigen bedrijf, ten opzichte van andere
deelnemende bedrijven;
Onder leiding van de dierenarts en de
klauwverzorger maken de deelnemers
een ronde over het gastbedrijf. De theorie
die eerder aan bod is gekomen, keert hier
in de praktijk terug (actuele klauwgezondheid gastbedrijf, eventuele klauwaandoeningen,risicofactoren, preventieve en
curatieve maatregelen, klauwen scoren
aan de hand van scorekaart). Ook denken
deelnemers na over een actieplan voor
het gastbedrijf op het gebied van
klauwgezondheid;
Tot slot stellen de deelnemers een
actieplan op voor het eigen bedrijf rond
klauwgezondheid.

Klauwgezondheid is één van de
duurzaamheidsthema’s binnen Foqus
planet. Aanmelden kan, zoals ook voor
alle andere Foqus planet workshops geldt,
via melkweb.

lees verder op pagina 22

22

coöperatie

vervolg van pagina 21

Rinus van Wijck, dierenarts in Damwoude (Friesland)

Grote verschillen in kennisniveau
“Ik vond het een geslaagde bijeenkomst. Er is sprake van een goede
mix tussen theorie en praktijk. De klauwverzorger stond uitgebreid
stil bij de techniek. Hoe bekap je een klauw? Wat zijn afwijkende
kleuren en waar duiden die op? In de bijdrage van de dierenarts
lag het accent op de risicofactoren: welke bedrijfsomstandigheden
vergroten de kans op klauwaandoeningen en welke maatregelen
kun je nemen om aandoeningen te voorkomen.”

Dierenarts Rinus van Wijck vertelt over invloed rantsoenen op klauwgezondheid.

“Onder de melkveehouders varieert
het kennisniveau enorm. Dat zag je
ook weer tijdens deze bijeenkomst.
Er is sprake van veel kennisuitwisseling tussen deelnemers.”
“De relatie tussen voeding en klauwgezondheid is groot, maar ook
andere managementfactoren hebben
invloed. Neem de jongveeopfok. Zit
die goed in elkaar, dan levert dat
gezonde melkkoeien op én minder
risico op het gebied van klauwgezondheid.”
“De aandacht vanuit FrieslandCampina voor klauwgezondheid
vind ik een goede zaak. Klauwaandoeningen kosten een melkveebedrijf gewoon veel geld. Een koe die
slecht ter been is, vreet minder en
zal vervolgens ook minder melk produceren. Met alle gevolgen van dien.
Klauwgezondheid vergt samenwerking tussen veehouder, dierenarts,

klauwverzorger en veevoeradviseur.
Die zullen samen met elkaar aan
tafel moeten om de klauwgezondheid naar een hoger plan te tillen.
Tijdens de workshop klauwgezondheid, wordt het belang van zo’n integrale aanpak heel nadrukkelijk
onderstreept. Via FrieslandCampina
worden heel veel melkveehouders
bereikt. Daarmee kunnen echt grote
stappen voorwaarts gezet worden.”
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Voor mij is de
levensproductie van
de Nederlandse koe
een belangrijke
graadmeter voor
duurzaamheid

Klauwverzorger Martien van Bostelen (rechts) geeft uitleg.

Martien van Bostelen, klauwverzorger in
Appingedam (Groningen)

Klauw vraagt steeds meer aandacht
“Een gezonde klauw hangt van zoveel factoren af: dat dwingt
partijen om over grenzen heen te kijken. Een veearts zal zich
moeten verdiepen in veevoeding, een klauwverzorger zal verder
moeten kijken dan de klauw van de koe alleen. Dat is ook de kracht
van deze workshop: alle partijen met invloed op de klauwgezondheid, doen mee. Ik kijk trouwens tevreden terug op de bijeenkomst:
qua opzet zit het gewoon goed in elkaar.”

“Ik ben sinds 1975 klauwverzorger.
De klauw van de Nederlandse koe is
niet slecht, maar het vraagt wel
steeds meer energie om de klauwgezondheid op peil te houden. Ik zie nu
aandoeningen die in 1975 in Nederland niet of nauwelijks voorkwamen.
Mortellaro bijvoorbeeld. Of teennecrose.”
“Melkveebedrijven zijn in de loop
der jaren in omvang gegroeid. In het
verleden kwam de klauwverzorger
een- of tweemaal per jaar en dat was
het dan. Nu laten sommige grotere
bedrijven de klauwverzorger ieder
maand komen en dan worden een
beperkt aantal koeien behandeld,
in dezelfde lactatiefase. Dat beperkt
ook de onrust in de koppel.”
“Ik ben een groot voorstander van
registratie, met behulp van Digi-

klauw. Door de aandoeningen én de
ernst van de kwalen consequent vast
te leggen en te vergelijken met
andere bedrijven, krijgen melkveehouders een veel beter beeld van
de klauwgezondheid op het eigen
bedrijf. Nu doen er ruim 1.500 melkveebedrijven mee aan Digiklauw.
Nog niet heel veel, maar ik verwacht
een groeiende interesse. Zeker nu
FrieslandCampina klauwgezondheid
op de agenda heeft gezet.”
“Voor mij is de levensproductie van
de Nederlandse koe een belangrijke
graadmeter voor duurzaamheid.
Die levensproductie is in de loop
der jaren nauwelijks gestegen.
Een betere klauwgezondheid zal die
levensproductie positief beïnvloeden,
is mijn overtuiging. Dat wordt de
uitdaging voor de toekomst.”

