DIERGEZONDHEID

Klauwgezondheid vooral zaak van goed management

De ideale stal bestaat niet
Klauwgezondheid blijft actueel op melkveebedrijven. Nieuwe staltypes en boxen
kunnen beengebreken beperken, maar
de ideale stal bestaat niet, concludeerden
adviseurs dinsdag op een themaochtend
over klauwgezondheid van Agrivaknet.

S

pecialist Menno Holzhauer van
Gezondheidsdienst voor Dieren (GD)
gaf de agrarische adviseurs een overzicht van de belangrijkste klauwaandoeningen en de risicofactoren. Klauwgebreken
zijn onder te verdelen in infectieuze en nietinfectieuze aandoeningen. De bekendste
infectieuze aandoeningen zijn de ziekte van
Mortellaro en stinkpoot. De laatste komt
meer voor en is vaak de voorloper van de
Mortellaro, maar de impact van Mortellaro
is groter.
Kenmerk van een infectieuze aandoening is vaak dat dieren weerstand opbouwen en het daarna niet meer krijgen. Bij
Mortellaro blijven de meeste dieren gevoelig
en er is vaak een paar koeien in de koppel
dat langdurig geïnfecteerd is, aldus Holzhauer. Deze dragers houden de infectiedruk
hoog. Huisvesting is belangrijk: bij overbezetting zijn er meer problemen. Dat geldt
ook voor hygiëne; mest is de grootste bron

ven.’ Mortellaro komt minder voor bij jongvee, maar helemaal uit te sluiten is het niet.
Het is belangrijk om de mest van koeien
die mogelijk besmet is niet in aanraking te
laten komen met het jongvee, stelt hij. Als
pinken eenmaal Mortellaro hebben gehad,
is de kans namelijk zes keer zo hoog dat ze
het als vaars weer krijgen. Een goede hygiene - bijvoorbeeld aparte laarzen voor het
jongveegedeelte - is van groot belang.
Een ander soort klauwaandoening is
de niet-infectieuze. De bekendste zijn zoolbloedingen, zoolzweren en wittelijnaandoeningen. Een veelvoorkomende oorzaak van
zoolaandoeningen is voeding. Voor goed
klauwhoorn is een goede pensfunctie van
essentieel belang. Een goed functionerende
pens produceert voldoende biotine dat een
cementfunctie heeft tussen de hoorncellen,
met een soepeler hoorn tot gevolg. Meer
bestendige koolhydraten in de voeding zorgen voor problemen, omdat er meer vertering in de dikke darm plaatsvindt. Ook
mineralen als koper, zink en calcium spelen
een rol bij klauwgezondheid, net als aminozuren (het eiwitpercentage) en mycotoxinen. Mycotoxinen zorgen voor een slechte
pensfunctie. Zoolbloeding komt vooral in de
eerste drie maanden na het afkalven voor.
Hoee vaker een koe heeft afgekalfd, hoe
minder snel ze herstelt.
De vloer of bodem heeft ook invloed
op het voorkomen van zoolbloedingen en
-zweren. ‘Als koeien weidegang hebben,
moeten ze zelf hun pad kunnen kiezen. Ze

‘Schoonspuiten van de klauwen heeft zeker zin’
van verspreiding. Hoogproductieve koeien
zijn ook gevoeliger. De genetische component is niet groot: slechts 10 tot 15 procent.
Ook tussenklauwontsteking, eveneens
een infectieuze aandoening, komt meer
voor bij jonge koeien. Stinkpoten komen
juist vooral voor bij koeien die meerdere
keren hebben afgekalfd. Ook hier is een
duidelijke relatie met de huisvesting. Koeien
die buiten lopen, hebben minder problemen.
Veel jongvee heeft wel te maken met
geringe stinkpoot. Holzhauer schat dat dit
op 70 tot 80 procent. ‘Ons advies is om de
dieren een keer te bekappen voordat ze
afkalven, zodat ze niet met kloven afkal-
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zetten hun achterpoot het liefst op dezelfde plek als de voorpoot, zodat de kans het
kleinst is dat ze op een oneffenheid trappen.
Door ze rustig te laten lopen, verklein je de
kans op verstappingen’, legt Holzhauer uit.
Wittelijnaandoeningen komen vooral voor
in situaties waarin de koeien scherp moeten draaien, zoals bijvoorbeeld in en uit
de melkstal. Het gebruik van rubber op de
vloer vermindert dit probleem.
Er zijn ook ‘nieuwe’ aandoeningen,
zoals de niet-genezende wittelijnaandoening die de klauw tot het bot kan aantasten
en waardoor de koeien wel een jaar kreupel kunnen lopen. Ook teennecrose is een
vervelende aantasting van het klauwbeen.

Leden van Agrivaknet scoren klauwen op verschillende aandoeningen.

Beide aandoeningen zijn in combinatie met
een goed pijnmanagement te behandelen.
Preventie van klauwaandoeningen
is echter beter, zeker met het oog op de
reductie van het gebruik van antibiotica.
Bovendien veroorzaken klauwproblemen
bij melkvee grote economische schade. Per
geval gaat het om 300 tot 500 euro volgens
Holzhauer. Een belangrijk preventiemiddel
is het voetbad met ontsmettingsmiddel. Formaline is nog toegestaan, mits in de juiste
dosering gebruikt, maar er zijn ook andere
middelen op de markt. Antibiotica en kopersulfaat zijn verboden. Een voetbad kan
circa 200 tot 250 koepassages ‘verwerken’,
daarna moet het worden ververst. Eens in
de twee weken twee keer door het voetbad
is in de meeste gevallen genoeg. Een voetbad waarin de klauwen worden schoongespoten, komt in Nederland nog niet veel
voor, maar heeft in Denemarken zichtbaar
effect, stelt Holzhauer. ‘Schoonspuiten van
de klauwen heeft zeker zin. In Denemarken
leidt het tot een reductie van 60 procent van
infectieuze klauwen.’
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van de bedrijven komen koeien voor met
kale hakken tot ernstige gewrichtsontsteking, constateert hij. Deze laatste aandoening (‘dikke hakken’) kan niet los worden
gezien van klauwproblemen. De oorzaak
ligt meestal in te kleine of verkeerd afgestelde boxen, ook in nieuwe stallen. Diepstrooiselboxen verminderen de problemen,
maar in de meeste stallen komen nog traditionele boxen met of zonder rubber matras
voor. Het aandeel diepstrooiselbox stijgt wel,
zeker door de toepassing van gedroogde
mest. ‘Qua koecomfort is dit een van de
mooiste producten, maar er kleven ook nog
veel onzeker factoren aan’, meent Van Erp.
Dat geldt ook voor de vrijloopstal. Qua
beenwerk en natuurlijk gedrag is dit systeem optimaal, maar onduidelijk is nog hoe
de bodem zich gedraagt. Emissiearme vloeren hebben weer het nadeel dat ze ‘s zomers
dicht kunnen lopen en glad worden. ‘Er is
geen ‘beste’ stal. Alle systemen hebben voor
en nadelen’, concludeert Van Erp. ‘Doorslaggevend is vaak de persoonlijke voorkeur. Met goed management zijn in ieder
systeem goede resultaten te behalen.’

HUISVESTING

Het voorkomen van klauw- en
gewrichtsproblemen is een onderdeel van
koecomfort, vindt huisvestingsspecialist
Toine van Erp van GD. Daar is volgens hem
het nodige aan te verbeteren. Op 90 procent
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Diepstrooiselboxen verminderen de problemen met klauwen.
Archieffoto: Nieuwe Oogst

VEEHOUDERIJ

