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VOORWOORDVOORWOORD
Deze gids is geschreven als onderdeel van het DISARM-
project ‘Disseminating Innovative Solutions for Antibiotic 
Resistance Management’, gefinancierd door het Horizon 
2020-onderzoeks- en innovatieprogramma van de 
Europese Unie onder subsidieovereenkomst 817591.

Het DISARM-project heeft tot doel de 
antibioticaresistentie te verminderen door te focussen op 
ziektepreventie en diergezondheid, waardoor de noodzaak 
om antibiotica te gebruiken wordt verminderd. DISARM 
heeft een breed scala aan bronnen beschikbaar gemaakt 
via de website en het YouTube-kanaal. We hebben ook 
een actieve en deskundige Facebook-discussiegroep 
(we verwelkomen u daar graag, klik gewoon op deze 
link en beantwoord enkele korte/eenvoudige vragen 
om toegang te krijgen). We zijn ook actief op andere 
sociale-mediakanalen: Twitter, Facebook, LinkedIn. 
DISARM promoot ook de ‘multi-actor’ benadering 
waarbij veehouders, dierenartsen, voedingsdeskundigen 
en andere adviseurs samenwerken aan een betere 
diergezondheid en betere bedrijfsprestaties. Wil je hier 
meer over weten, bekijk dan onze toolbox om aan de slag 
te gaan!

Deze gids is gebaseerd op de informatie die is 
verzameld tijdens het DISARM-project en mag niet 
worden beschouwd als een volledig naslagwerk. Het geeft 
een handig overzicht met links naar praktische video’s, 
samenvattingen, artikelen, getuigenissen enz. om goede 
praktijken te stimuleren. Niet alle aanbevelingen zullen 
van toepassing zijn op of geschikt zijn voor uw bedrijf. 
Eventuele interventies moeten steeds besproken worden 
met uw bedrijfsadviseur(s).

Hoewel de auteurs alle redelijke inspanningen hebben geleverd om de geldigheid van deze praktijkgids te verzekeren, aanvaarden het DISARM-projectteam en de 
financieringsinstantie geen aansprakelijkheid voor verlies of schade die voortvloeit uit het vertrouwen op dit document. Gebruik dit document op eigen risico en raad-
pleeg uw dierenarts en/of adviseur(s) om er zeker van te zijn dat de acties die u wilt ondernemen bij uw bedrijf passen..

DISCLAIMER

Dit project is gefinancierd door het Horizon 2020 Research and Innovation Program van de Europese Unie onder 
subsidieovereenkomst nr. 817591.

Deze gids is één van de 10 praktijkgidsen die 
tijdens het DISARM-project zijn gemaakt. De 10 
gidsen hebben allemaal als doel u te informeren 
over een specifiek onderwerp om uiteindelijk het 
gebruik van antibiotica in de veehouderij te helpen 
verminderen. De andere DISARM gidsen zijn hier te 
vinden.

Bezoek onze Website Website

Vind ons op Facebook Facebook

Volg ons op Twitter Twitter

Bekijk ons op YouTubeYouTube

Volg ons op LinkedIn LinkedIn

Coordinated by Partners

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under Grant Agreement No 817591Gecoördineerd doorGecoördineerd door  Partners Partners
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https://disarmproject.eu/
https://www.youtube.com/c/DISARMProject
https://www.facebook.com/groups/242076006728832
https://www.facebook.com/ProjectDisarm
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
https://disarmproject.eu/what-we-do/farm-health-toolbox/
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/
https://disarmproject.eu/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
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INLEIDINGINLEIDING

MELKVEEMELKVEE

Wat is Precision Livestock Farming?

Hoe wordt PLF toegepast in 
verschillende sectoren?

PLF-tools selecteren

Datasystemen gebruiken om 
gezondheid en productieprestaties te 
optimaliseren

Waarom is PLF relevant voor 
diergezondheid en vermindering van 
antibioticagebruik?

Precision Livestock Farming (PLF) gebruikt technologieën 
om dieren en/of hun omgeving te monitoren. Sommige 
technologieën zijn ook ontwikkeld om het management 
op veebedrijven gemakkelijker te maken, zoals 
automatische voerautomaten en andere voorbeelden, 
te zien in deze video. Uiteindelijk biedt PLF nuttige 
managementondersteunende tools die inzicht geven in 
productie-, vruchtbaarheids- en gezondheidsparameters. 
De meeste technologieën die voor PLF worden gebruikt, zijn 
bedoeld om 24/7 gegevens vast te leggen en te analyseren 
en kunnen veehouders vroegtijdig waarschuwen wanneer 
er een probleem is zodat er snel ingegrepen kan worden.

Sensortechnologieën meten over het algemeen iets 
over een dier of zijn omgeving. Deze informatie wordt 
ingevoerd in een systeem dat de gegevens analyseert 
om automatisch corrigerende acties uit te voeren en/
of informatie aan de veehouder te verstrekken. Er zijn 
verschillende technologieën op de markt om bijvoorbeeld:

Temperatuur, relatieve vochtigheid, CO2, ammoniak 
en andere emissiemetingen in dierenverblijven te 
monitoren
Automatisch te wegen en groei te registreren
Lichaamstemperatuur, hartslag, pens-pH, dieractiviteit 
en locatie te meten

Informatie verzameld door sensoren wordt 
geanalyseerd om landbouwers te voorzien van 
beslissingsondersteunende systemen. Deze 
systemen kunnen, vaak via een smartphone app, 
alerts naar de veehouder sturen zodat passende 
acties ondernomen kunnen worden.

Sensoren kunnen individueel op niveau van het dier 
worden gebruikt, zoals b.v. versnellingsmeters die in 
het oor, rond het been of de nek worden gedragen. 
Andere worden op de bedrijfsinfrastructuur 
aangebracht, zoals b.v. klimaatsensoren of camera’s 
in dierenverblijven.

Het gebruik van geïntegreerde technologiesystemen 
voor het verzamelen en analyseren van gegevens is 
een zeer goede manier om beslissingen te nemen 
en actiepunten te identificeren. U kunt eenvoudig 
toezicht houden op:

Diergezondheid 
Omgeving in de stal 
Vruchtbaarheid en voortplanting 
Melkproductie 
Fokkerij en genetica

Je hoort misschien steeds vaker de term “Internet of 
Things” (IoT). Dit betekent dat een applicatie gebruik 
maakt van een netwerk van fysieke objecten – “dingen” – 
uitgerust met sensoren, software en andere technologieën 
om data te verbinden en uit te wisselen met andere 
apparaten en systemen. Dit betekent dat meerdere 
datasets kunnen worden geanalyseerd, met de bedoeling 
nuttige inzichten over uw bedrijf en dieren te verschaffen. 
Dit netwerken kan een grotere uitdaging zijn, afhankelijk 
van de landbouwinfrastructuur en het landbouwsysteem. 
Voor een overzicht van technologieën voor extensieve en 
intensieve veehouderij, lees dit artikel.

Uiteindelijk maakt PLF het mogelijk om met minimale 
inspanning diergezondheids- en productiegegevens te 
verzamelen, te analyseren en om te zetten in duidelijke 
actiepunten. Op deze manier kan PLF helpen om 
managementbeslissingen te nemen.

PLF helpt veehouders bij het nemen van beslissingen 
door het bieden van 24/7 monitoring van het bedrijf 
en zijn dieren en door parameters te meten die zelfs 

door het beste veehoudersoog niet kunnen worden 
gedetecteerd. Het kan bedrijven voorzien van systemen 
die veehouders vroegtijdig waarschuwen voor problemen, 
voordat er klinische tekenen van ziekte optreden. Dit 
helpt de veehouder om ziekten bij individuele dieren - en 
andere zaken, zoals verstikking bij pluimvee - eerder en 
gemakkelijker op te sporen. PLF kan veehouders helpen de 
prestaties van een dier te volgen en vroeger en met meer 
succes in te grijpen met behandelingen zonder antibiotica, 
waardoor de behoefte aan antibiotica wordt verminderd.

Het gebruik van PLF-tools is voordelig voor veehouders 
en dierenartsen die een manier zoeken om ziektes in hun 
kuddes en koppels te verminderen.

PLF wordt gebruikt bij meerdere diersoorten over de 
hele wereld. Hieronder worden voorbeelden gegeven van 
goede praktijken in de rundveesector (melk- en vleesvee), 
schapen- en geitenhouderij, varkens- en pluimveesector 
gebaseerd op materiaal uit de State of the Art-database 
van DISARM, DISARM best practice abstracts, links en 
artikelen gedeeld op de online DISARM Community of 
Practice (CoP) en de DISARM-website.

Er zijn veel verschillende toepassingen voor PLF in de 
melkveehouderij (zie hier en hier voor enkele voorbeelden). 
Elk bedrijf is anders, dus het is de moeite waard om te 
overwegen welke technologieën en systemen het beste 
resultaat zullen hebben voor uw bedrijf. Onafhankelijke 
adviesdiensten kunnen helpen om het strategische 
gebruik van sensorgegevens te maximaliseren. Cow 
Coach wil bijvoorbeeld specifieke uitdagingen aangaan 
rond het gebruik van robotmelksystemen en andere 
sensortechnologieën.

Er zijn veel tools beschikbaar om u te helpen uw 
activiteiten te beoordelen door nuttige inzichten te geven 
in de prestaties van uw bedrijf en kudde, zoals bijvoorbeeld 
ZLTO’s OPTIcow in Nederland.

Multi-sensor monitoring kan worden gebruikt om een 
overzicht te krijgen op basis van verschillende aspecten van 
uw bedrijf/kuddemanagement. Het is echter belangrijk om 
te controleren of de technologieën compatibel zijn voordat 
u investeert, aangezien niet alle producten interoperabel 
zullen zijn.

https://disarmproject.eu/resources/sieplos-feedr/
https://www.youtube.com/watch?v=13d5wNVljgs&ab_channel=DISARMProject
https://academic.oup.com/jas/article/99/2/skab038/6129918
https://disarmproject.eu/resources/sensor-technology-and-data-monitoring-in-dairy-cows/
https://4d4f.eu/content/technology-warehouse
https://cowcoach.be
https://cowcoach.be
https://disarmproject.eu/search-resources/precision-livestock-farming/data-monitoring/
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Automatisch voederen kan bijdragen aan:
Het gemak van automatisering en verlaging van 
arbeidskosten
Minder stress en ziektes in uw kudde, resulterend in een 
beter dierenwelzijn en minder antibioticagebruik
Verhoogde voeropname en voerefficiëntie
Verbeterde lichaamsconditiescore en vruchtbaarheid
Regulering en verhoging van de pens-pH wat 
stofwisselingsziekten vermindert
Verbeterde melkopbrengst en -samenstelling en 
daardoor hoger melkinkomen
Meer winst en duurzaamheid door vermindering van 
voerafval

Wanneer het mogelijk is om meerdere sensoren te 
combineren, kunnen ze zeer effectief zijn en uitgebreidere 
inzichten bieden.

Technologie gebruiken voor vroegere 
interventies
Verhoogde temperatuur en vochtigheid hebben een 
negatieve invloed op de voeropname, wat resulteert in 
een slechte herkauwing, melkgift en vruchtbaarheid. 
Met behulp van sensorsystemen is het mogelijk om de 
omgeving binnen uw stal te beoordelen en zo patronen 
te zien met betrekking tot diergezondheid en productie. 
Zo biedt het SMART Zoo Tech systeem 24/7 monitoring 
van microklimaatparameters in de stal: temperatuur, 
vochtigheid, dauwpunt, koolstofdioxide, ammoniak en 
stofdeeltjes. De informatie wordt opgeslagen in een database 
en wanneer parameters de toegestane niveaus overschrijden, 
wordt er een waarschuwing verzonden via de smarphone, 
zodat er onmiddellijk actie kan worden ondernomen.

Er zijn ook hulpmiddelen die de besluitvorming met 
betrekking tot vruchtbaarheid en gezondheidsbeheer 
kunnen ondersteunen. De Intelligent Dairy Assistant 
(IDA) van Connecterra biedt bijvoorbeeld bruikbare 
inzichten op basis van gegevens van sensoren die op 
halskragen zijn gemonteerd. Het meet de activiteiten van 
koeien, waaronder eten, herkauwen, lopen, staan, liggen 
en kauwen. Door dit systeem te gebruiken, kunt u sneller 
handelen, wat resulteert in een verhoogde productie- 
en vruchtbaarheidsefficiëntie en een verminderd 
antibioticagebruik. 

Het Happy Cow-project toonde aan dat het gebruik 
van technologieën voor het detecteren van activiteit 
van koeien en machine learning:

de productiviteit van de boerderij verbetert en u 
helpt uw kudde beter te begrijpen;
gezondheidsproblemen in een vroeg stadium 
detecteert, b.v. melkkoorts, pensverzuring, 
kreupelheid
Inzicht geeft in mogelijke oplossingen b.v. 
optimalisatie van de voeropname

Automatisch voederen
Automatische voersystemen, zoals het GEA MullerUp-
systeem, voorzien koeien van regelmatige maaltijden 
met vers gemengd voer, wat zowel gezondheids- als 
productievoordelen biedt. De managers en medewerkers 
van het South West Dairy Development Centre in het 
Verenigd Koninkrijk schatten de waarde  van automatisch 
voeren heel hoog in (lees hier). Vaker voeren leidt tot een 
verhoogde opname van droge stof en een hogere pH in de 
pens en een consistent dieet optimaliseert de pensmicroben. 
Voerperiodes en hoeveelheden kunnen zo worden 
vastgelegd dat er geen afval achterblijft, zodat het systeem 
de smakelijkheid van het voer verhoogt en afval vermindert. 

Stofwisselingsziekten

Mastitis

Uit dit onderzoek bleek dat koeien die later met metritis 
werden gediagnosticeerd in de twee weken voor het 
afkalven minder ligtijd hadden en minder ligperiodes dan 
gezonde koeien. In de 3 dagen vóór de klinische diagnose 
aten koeien die metritis ontwikkelden minder in minder 
maaltijden, werden vaker verdrongen tijdens het voeren en 
hadden minder en langere ligperiodes in vergelijking met 
gezonde koeien. Het gebruik van sensoren om dit gedrag 
bij koeien in transitieperiode te beoordelen, resulteert in 
vroegtijdige waarschuwingen voor metritis en andere 
stofwisselingsziekten.

PLF-technologieën die veranderingen in eet-, 
sociaal en liggedrag bij koeien in transitieperiode 
identificeren, en die het herkauwen monitoren, 
kunnen vroegtijdige gezondheidswaarschuwingen 
geven voor koeien met een risico op 
stofwisselingsziekten.

Deze vroege diagnose leidt tot een breder 
scala aan mogelijke behandelingen, waardoor 
de noodzaak voor antibioticagebruik wordt 
verminderd. Koeien ervaren minder ernstige 
symptomen en herstellen veel sneller.

Kortom, deze systemen helpen om tijd te 
besparen, stress voor u en uw dieren te verminderen, 
de productie te verhogen en de diergezondheid en 
behandelresultaten te verbeteren.

Het is al gebruikelijk dat halsbanden en oormerken 
in automatische tochtdetectiesystemen, herkauwen 
en activiteit meten. Verschillende technologieën, b.v. 
het Cow Manager oormerk en pensbolussen van 
SmaXtec en Moonsyst nemen nu ook de temperatuur 
op in het gezondheidswaarschuwingsalgoritme. Koeien 
worden 24/7 gemonitord en er worden meldingen naar 
de veehouder gestuurd wanneer zich een probleem 
voordoet, zodat er tijd is om te focussen op koeien die 
aandacht nodig hebben. Het monitoren van herkauwen 
kan vroege stadia van ketose, acidose, mastitis en zelfs het 
tijdstip van afkalven bij individuele dieren identificeren. 
Op kudde-/groepsniveau kan het subacute pensverzuring, 
suboptimale overgangsdiëten voor droogstaande koeien 
en zelfs slechte voerkwaliteit identificeren.

Voorbeelden van het South West Dairy Development 
Centre in het Verenigd Koninkrijk toonden aan dat 
het Smartbow-oormerk verminderd herkauwen op 3 
dagen na het afkalven detecteerde, wat leidde tot een 
dierenartsdiagnose van een verwijde lebmaag - de eerste 
fase van een verplaatste lebmaag. Een juiste behandeling 
verhinderde de noodzaak van een operatie - en het 
bijbehorende antibioticagebruik - en resulteerde in een 
snel herstelde koe. Het op afstand monitoren van de 
herkauwsnelheid kan daarnaast ook aangeven of een 
behandeling succesvol is geweest.

Mastitis is een van de belangrijkste oorzaken van 
antibioticagebruik op melkveebedrijven. PLF bevat 
verschillende tools en datamanagementsystemen die u 
kunnen helpen bij het onderzoeken van uiergezondheid 
in uw veestapel. Typische diagnostische methoden voor 
mastitis zijn gebaseerd op het somatisch celgetal (SCC) en 
plaatcultuurtechnieken.

On-Farm kweeksystemen om melkmonsters te 
testen op mastitis-veroorzakende pathogenen werden 
op onze CoP voorgesteld als een nuttig hulpmiddel 
om beter geïnformeerd en sneller beslissingen over 
mastitisbehandeling te kunnen nemen. Sommige 
kweekplaten richten zich op het identificeren van 
Gram-negatieve of Gram-positieve bacteriën om de 

https://disarmproject.eu/resources/monitoring-microclimate-parameters-in-dairy-farms/
https://www.ida.io/en/
https://www.ida.io/en/
https://www.iof2020.eu/use-case-catalogue/dairy/happy-cow
https://www.gea.com/united-kingdom/auto-feeding.jsp
https://www.gea.com/united-kingdom/auto-feeding.jsp
https://disarmproject.eu/resources/automatic-feeding-in-dairy-cows/
https://www.journalofdairyscience.org/article/S0022-0302(18)30142-5/fulltext
https://www.cowmanager.com/en-us/
https://smaxtec.com/en/
https://moonsyst.com/bolus
https://disarmproject.eu/resources/health-benefits-of-monitoring-rumination/
https://disarmproject.eu/resources/health-benefits-of-monitoring-rumination/
https://www.smartbow.com/
https://www.dairyherd.com/news-news/dhm-how-culture-achieve-bacteriological-cure
https://vdl.umn.edu/laboratories/laboratory-udder-health-luh/minnesota-easyr-culture
https://vdl.umn.edu/laboratories/laboratory-udder-health-luh/minnesota-easyr-culture
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antibioticakeuze beter te begeleiden. Anderen, zoals het 
Nieuw-Zeelandse Mastatest®-systeem en Accumast®-
platen, geven binnen 24 uur nauwkeurigere indicaties 
van oorzakelijke ziekteverwekkers. Dergelijke test kan 
ook aangeven wanneer de oorzaak van de mastitis 
niet bacterieel is, en antibioticabehandelingen dus 
niet nodig zijn. Deze tests kunnen melkveehouders 
een snelle, eenvoudige en goedkope manier bieden 
om de waarschijnlijke bacteriële oorzaak van klinische 
mastitis te identificeren. Een woord van waarschuwing 
echter - kweken betekent dat je miljarden ziektekiemen 
produceert! Het kweken op de boerderij moet een strikt 
bioveiligheidsprotocol omvatten om te voorkomen dat 
gekweekte ziekteverwekkers opnieuw in de kudde worden 
geïntroduceerd. Het kweken moet bv. in een specifieke, 
aparte ruimte worden gedaan, er moeten handschoenen 
gebruikt worden deze moeten samen met de platen in 
een specifieke afvalzak worden weggegooid.

Sensorsystemen kunnen worden gebruikt om de 
uiergezondheid te bewaken en de behandeling van 
klinische en subklinische mastitis te ondersteunen. 
Het gebruik van technologie om mastitis vroeger te 
diagnosticeren laat toe om:

Vroegtijdige antibioticavrije behandelingen toe te 
passen, zoals het aanbrengen van UDDERMINT® 
en het verhogen van de frequentie van melken, 
wat een zelfgenezing kan bewerkstelligen.
Hogere genezingspercentages te behalen in 
gevallen waarin wordt besloten dat het gebruik 
van intramammaire antibiotica nodig is, dankzij 
een groter behandelsucces.
Meer melk per koe te verkopen (minder 
“behandelde” melk en minder melkafname door 
zieke koeien), wat een financieel voordeel oplevert.

Mobiliteitssensoren kunnen op de nek of poot van 
een koe worden gemonteerd, maar voetsensoren 
zijn gevoeliger. Mobiliteitssensorsystemen sturen 
eenvoudige waarschuwingen op een telefoon of 
computer. Deze waarschuwingen zorgen ervoor dat:

Kreupele koeien eerder gesignaleerd worden
Vroege niet-antibiotische behandelingen, zoals 
het trimmen van de voeten, kunnen worden 
toegepast
De genezingspercentages verbeteren doordat er 
vroeger ingegrepen kan worden 
De behoefte aan antibioticabehandelingen wordt 
verminderd
Dierenwelzijn wordt verbeterd en melkverlies 
wordt verminderd, wat financieel voordeel 
oplevert

Deze kweeksystemen op het bedrijf bieden echter geen 
realtime inzicht, wat nodig is om de behandelingskeuze te 
versnellen en dus betere behandelresultaten te verkrijgen. 
Biosensoren zijn geautomatiseerde en draagbare 
diagnostische apparaten die de aanwezigheid van 
biologische deeltjes kunnen omzetten in een elektrisch 
signaal. Dit overzichtsartikel belicht (toekomstige) 
benaderingen voor diagnose op het bedrijf van mastitis-
veroorzakende pathogenen om behandelbeslissingen 
snel en gemakkelijk te sturen.

Robotmelksystemen kunnen helpen bij het vroegtijdig 
opsporen van mastitis en het gebruik van antibiotica 
verminderen, zowel door het verminderen van het 
aantal koeien dat antibiotica nodig heeft, als door 
betere genezingspercentages bij degenen die wel nog 
behandeling nodig hebben – zie hier voor een korte 
samenvatting. Robotmelkers, zoals de monobox van GEA 
die wordt gebruikt in het South West Dairy Development 
Centre in het VK, meten de geleidbaarheid, temperatuur 
en kleur van de melk van elk kwartier - er is nu ook een optie 
om detectie van het celgetal per kwartier te installeren. 
Bij elke melkbeurt worden gegevens verzameld en 
geanalyseerd door eerdere gegevens van die individuele 
koe te vergelijken (in plaats van generieke gemiddelden), 
wat een veel nauwkeuriger systeem oplevert. Wanneer er 
in een bepaald kwartier een significante verandering is, 
geeft het systeem een waarschuwing, waardoor mastitis 
veel eerder kan worden vastgesteld. 

Kreupelheid
Kreupelheid wordt beschouwd als de grootste oorzaak 
van inkomensverlies op melkveebedrijven en komt 
op de tweede plaats na mastitis als de belangrijkste 
oorzaak van antibioticagebruik. Er wordt ook algemeen 
gerapporteerd dat kreupelheid ondergediagnosticeerd 
wordt - in veel onderzoeken wordt slechts 25% van de 

kreupele koeien geïdentificeerd. Observationele detectie 
is subjectief, vereist vaardigheid en is tijdrovend, dus de 
lage detectiepercentages zijn begrijpelijk. Technologie kan 
koeien 24/7 in de gaten houden, waarbij automatische, 
objectieve kreupelheidsscores worden toegepast, wat 
resulteert in een veel hoger detectiepercentage.

Een project in Ierland heeft een applicatie ontwikkeld 
om runderen in realtime te volgen met behulp van een 
reeks sensoren om kreupelheid in een vroeg stadium te 
identificeren en waarschuwingen naar de veehouder te 
sturen. De proef op een kudde van 150 koeien geeft aan dat 
kreupelheid 3 dagen eerder kan worden gedetecteerd dan 
dat het door de veehouder visueel kan worden vastgesteld, 
met een algehele nauwkeurigheid van 87%.

Het gebruik van thermische beeldvorming bij 
monitoringsystemen voor kreupelheid (bijv. Cow 
Alert), is de snelste manier om juiste behandelingen 
bepalen en motiveren. Als reactie op waarschuwingen 
van het systeem, kunnen de warmtebeeldcamera’s 
worden gebruikt om de oorzaak van de kreupelheid 
bij de getroffen koeien te onderzoeken. Thermische 
beeldvorming kan onderscheid maken tussen vuile 
infecties die een antibioticabehandeling vereisen, en 
de meeste oorzaken die dat niet doen. Bovendien kan 
thermische beeldvorming klauwbekappers in staat stellen 
nauwkeuriger te zijn en om zweren of witte lijnziekte die 
anders niet zouden worden gevonden, te bereiken met het 
hoefmes. Met warmtebeeldcamera’s kan zelfs de kreupele 
poot worden opgespoord, of er kan in een vroeg stadium 
worden vastgesteld of de oorzaak van de kreupelheid al 
dan niet in de klauw zit. Dit verbetert het dierenwelzijn, 
vermindert melkverlies en vermindert het gebruik van 
antibiotica.

Gezondheidsmanagement bij kalveren
Kalveren zijn bijzonder kwetsbaar voor ziekten vanwege 
hun onvolgroeide immuunsysteem. Ziekte bij kalveren, met 
name luchtwegaandoeningen (BRD) en diarree, kunnen 
levenslange gevolgen hebben: kalveren met longontsteking 
of enteritis zullen later minder melk produceren en zullen 
korter leven dan hun gezonde leeftijdsgenoten. Vroegtijdige 
detectie en interventie zijn essentieel voor het succes van 
de behandeling en het beschermen van de toekomstige 
gezondheid van uw kalveren.

Een van de eerste dingen die u kunt doen om 
ervoor te zorgen dat uw kalveren gezond zijn, is ervoor 
zorgen dat u voldoende biest geeft. Het gebruik van 
een Brix-refractometer om de in de biest aanwezige 
immunoglobulinen te meten, kan een idee geven van 
de kwaliteit ervan. U kunt de Brix-refractometer ook 
gebruiken om de immunoglobulinen in bloedmonsters te 
meten om de mate van passieve immuniteitsoverdracht te 
controleren (dit is absorptie van voldoende antilichamen 
uit biest in de bloedbaan van het kalf om het te beschermen 

https://www.mastaplex.com/
https://www.calibrecontrol.com/main-product-list/accumast-mastitis-detection-plates
https://www.calibrecontrol.com/main-product-list/accumast-mastitis-detection-plates
https://disarmproject.eu/resources/udder-health-when-drying-off-and-at-herd-level-supported-by-sensor-systems/
https://disarmproject.eu/resources/how-can-the-management-of-clinical-and-subclinical-mastitis-be-supported-by-sensor-systems/
https://disarmproject.eu/resources/how-can-the-management-of-clinical-and-subclinical-mastitis-be-supported-by-sensor-systems/
http://uddermint.com/
https://disarmproject.eu/resources/research-paper-biosensors-for-on-farm-diagnosis-of-mastitis/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbioe.2019.00186/full
https://disarmproject.eu/resources/early-mastitis-detection-in-robotic-milkers-reduces-antibiotic-use/
https://disarmproject.eu/resources/early-mastitis-detection-in-robotic-milkers-reduces-antibiotic-use/
https://www.gea.com/en/customer-cases/monobox-in-action.jsp?gclid=Cj0KCQjw9_mDBhCGARIsAN3PaFM708OhP3nWIC_-SwTRRVbYss6jmJIHuoOy2vaOjCoUvIDEtcluOJAaAqnlEALw_wcB
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016816991931840X
https://disarmproject.eu/resources/use-of-thermal-imaging-to-diagnose-lameness/
https://www.icerobotics.com/cowalert/#cowalert
https://www.icerobotics.com/cowalert/#cowalert
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tegen ziekteverwekkers - zoals gedemonstreerd wordt in 
deze video (Spaans)). Hiermee kunt u beoordelen of uw 
biestmanagement werkt of nog moet worden verfijnd.

Geautomatiseerde voerautomaten voor kalveren 
kunnen waarschuwen voor kalveren die hun melkgift 
traag opdrinken of minder consumeren dan normaal. Dit 
kan een vroeg teken van ziekte zijn en stelt de veehouder 
in staat om het kalf te controleren.

Vroege en geautomatiseerde opsporing van ziekte 
bij kalveren kan:

De kosten voor veehouders verminderen
Behandeling met antibiotica verminderen
Welzijn van dieren als kalf en als volgroeid dier 
verbeteren
Duurzaamheid verhogen doordat gezonde 
kalveren langer leven en een hogere 
melkproductie bereiken als koe

Het gebruik van PLF in de rundvleesproductie heeft 
veel voordelen:

Vroegtijdige waarschuwingen voor actie met 
betrekking tot reproductie, gezondheid en 
voerbeheer
Eenvoudige monitoring van medicijngebruik, 
groeisnelheid en begrazing bieden nuttige 
inzichten in de gezondheid, productie en 
behandelingen van vee
Verbeterd weidebeheer kan ervoor zorgen dat 
runderen adequate voeding krijgen om gezond te 
blijven
Inzichten verkregen door gebruiksvriendelijke 
technologie besparen arbeidstijd, zodat de 
aandacht kan gaan naar waar die het meest nodig is
Meer informatie stelt veehouders in staat 
efficiënter en productiever hun vee te managen, 
wat financiële voordelen oplevert

Het TempVerified oormerk van Fevertags bevat 
een thermometer die in de gehoorgang zit om de 
lichaamstemperatuur van het kalf continu te controleren. 
De TempVerified-software controleert elke 15 minuten. 
Wanneer een kalf gedurende 6 uur of langer een 
temperatuur van meer dan 39,7°C heeft, waarschuwt 
een rood knipperend LED-lampje de veehouder om actie 
te ondernemen: ‘controleer de temperatuur met een 
rectale thermometer en ga verder met het vastgestelde 
behandelprotocol’.

Een meer hightech oormerksysteem voor kalveren dat 
recent op de markt is gekomen, is Smartbell. Deze sensor 
wordt geleverd met een gratis app die veehouders niet 
alleen kan waarschuwen voor zieke dieren, maar ook de 
gezondheidsgeschiedenis van kalveren kan volgen.

Een ander project maakt gebruik van thermische 
beeldvorming om verschillende stadia van BRD te 
onthullen. Er bestaan ook handmatige scoresystemen 
om de ziekte vroegtijdig te identificeren, maar deze zijn 
tijdrovend en worden daardoor in de praktijk zelden 
gebruikt.

VLEESVEEVLEESVEE
Monitoringsystemen voor dieractiviteit zijn ook voor 
vleesvee beschikbaar. Zo monitort het Allflex SenseHub 
Beef-systeem het gedrag en het herkauwen om inzicht te 
bieden in voortplanting, gezondheid en voeding.

Een warmtebeeldcamera kan ook een nuttig 
diagnostisch hulpmiddel zijn om gezondheidsproblemen 
die niet zichtbaar zijn voor het blote oog op een snelle, 
contactloze en niet-invasieve manier te detecteren. Het kan 
met name nuttig zijn voor het identificeren van de oorzaak 
van kreupelheid en het ondersteunen van therapiekeuzes, 
inclusief of antibiotica nodig zijn of niet.

Daarnaast wordt er ook gefocust op de toename van 
levend gewicht en de marktvereisten voor vleesvee. 
Breedr is bijvoorbeeld een cloudgebaseerde app voor het 
wegen van vee, toegang tot markten en het verzamelen 
van gegevens over productie en medicijngebruik.

Voor runderen in extensieve systemen is grazen een 
essentieel onderdeel van de voeding. Technologie kan u 
helpen om het meeste uit uw beschikbaar land te halen. 
AgriWebb Grazing Management analyseert bijvoorbeeld 
de gegevens die u verzamelt om nuttige rapporten te 
genereren die uw beslissingen kunnen onderbouwen. 
Bekijk deze eenvoudige samenvatting van verschillende 
opties voor het meten van grasland, van ‘geen actie’ tot 
‘drone- en satellietbeelden’.

SCHAPENSCHAPEN

VARKENSVARKENS

Er is een groeiende belangstelling voor de toepassing van 
PLF-technologie bij kleine herkauwers. Dit artikel bespreekt 
verschillende technologische opties voor melkschapen 
in mediterrane EU-landen, waaronder elektronische 
identificatiesystemen zoals oormerken, pensbolussen 
en subcutane radiofrequentie-identificatie; sensoren op 
dieren zoals versnellingsmeters, gps en loggers voor sociale 
activiteiten; en stationaire managementsystemen zoals 
walk-over weegsystemen, automatische indelers, virtuele 
omheiningen en melkstalgerelateerde technologieën. 
Automatisch wegen van schapen maakt meer gerichte 
behandelingen met ontwormingsmiddelen en antibiotica 
mogelijk, aangepast aan de individuele diergrootte.

TechCare (Integrating innovative TECHnologies along 
the value Chain to improve small ruminant welfARE 
management) is een door de EU gefinancierd project dat 
loopt van september 2020 tot augustus 2024. Het project 
zal zich richten op de ontwikkeling van nieuwe, geschikte 
technologieën die de productiviteit kunnen verhogen en de 
kosten kunnen verlagen door het welzijnsmanagement op 
individueel of kuddeniveau te verbeteren. Het project heeft 
tot doel vraaggestuurde en innovatieve welzijnsoplossingen 
te creëren en te valideren in alle stadia van de productie van 
kleine herkauwers. Lees meer in hun persbericht.

Black Sheep Technology in het VK biedt oplossingen die 
gericht zijn op schapenhouderij, die het volgen, registreren en 
verkopen van dieren gemakkelijker maken voor veehouders. 
Hun Flock Finder-tool stroomlijnt bewegingen van vee, 
gegevens over medicijngebruik en het volgen van dieren 
en kan worden gebruikt met of zonder een elektronische 
identificatielezer. FlockMarket richt zich op het op afstand 
verkopen van vee om kopers beter inzicht te geven en biedt 
een virtuele marktplaats die 24/7 beschikbaar is.

Vroege ziektedetectie
PLF-technologieën maken realtime 
gezondheidsmonitoring bij varkens mogelijk. De 
degree2act-app kan bijvoorbeeld worden gebruikt als 

https://www.facebook.com/groups/1696599877257129/posts/2477329422517500/
https://fevertags.com/tempverified-%7C-calf-tag
http://www.smartbell.io/
http://www.bristol.ac.uk/vet-school/research/projects/automatic-disease-detection-and-monitoring-in-calves/?fbclid=IwAR0yg2gv0e9Wa-Pk2SjC58KvMSycaVYxBRF8D_wQhfIIvX5YkxN9KjMg2zU
https://www.allflex.global/na/product_cat/beef-monitoring/
https://www.allflex.global/na/product_cat/beef-monitoring/
https://www.miracletech.co.uk/agriculture/thermal-imaging-products/
https://www.breedr.co/
https://www.agriwebb.com/uk/features/grazing-management-software/
https://pasture.io/grass-measuring
https://pasture.io/grass-measuring
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751731120301452
https://cordis.europa.eu/project/id/862050
https://www.foodandfarmingtechnology.com/news/livestock-monitoring/precision-livestock-farming-project-to-focus-on-sheep-welfare-management.html
http://blacksheeptechnology.co.uk/
https://disarmproject.eu/resources/real-time-health-monitoring-in-pigs/
https://disarmproject.eu/resources/real-time-health-monitoring-in-pigs/
https://www.degree2act.com/
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onderdeel van uw dagelijkse routineobservaties om de 
temperatuur van varkens te controleren zonder ze in 
bedwang te moeten houden. Deze case study met een 
Spaanse veehouder toont de toegevoegde waarde van het 
gebruik van deze technologie aan.

Een ander voorbeeld van technologie waarmee de 
gezondheid van varkens kan worden opgevolgd, is het 
FITPIG-oormerk dat de activiteit en hartslag monitort. 
Dit maakt deel uit van een Internet of Things-systeem 
met tools die ook omgevingsfactoren zoals stof- en 
ammoniakniveaus in de stal meten. Lees meer in dit 
artikel of bekijk deze webinar.

Luchtwegziekten

Gezondheidsmanagement op 
bedrijfsniveau

Verschillende PLF-technologieën zijn bedoeld om 
luchtwegaandoeningen bij varkens te monitoren met 
behulp van geluid. Deze video toont bijvoorbeeld 
de toepassing van de Fancom®-hoestmonitor. 
Een vergelijkbare technologie is SoundTalks®, dat 
gebruikmaakt van geluidsanalyse en kunstmatige 
intelligentie om aandoeningen van de luchtwegen te 
detecteren voordat klinische of gedragsmatige tekenen 
van ziekte zichtbaar worden. Door het systeem te 
gebruiken, kunnen behandelingen in een eerder stadium 
van infectie worden gegeven, wat resulteert in betere 
genezingspercentages en een vermindering van de 
hoeveelheid antibiotica die wordt gebruikt. Lees hierover 
meer in dit artikel.

PLF-tools kunnen varkenshouders belangrijke 
voordelen bieden:

Monitoren van diergerelateerde gezondheids- en 
welzijnsindicatoren, b.v. luchtwegaandoeningen of 
agressie van zeugen/gespenen.
Detecteren van technische problemen zoals 
een geblokkeerde voerlijn of verkeerde 
klimaatparameters.
De waarschuwingen maken onmiddellijke actie 
mogelijk, nog voordat de gezondheid en prestaties 
negatief worden beïnvloed.
Preventieve maatregelen helpen de verspreiding 
van ziekten te voorkomen, waardoor er minder 
antibiotica nodig zijn

Dit artikel stelt enkele manieren voor waarop de 
bioveiligheid op varkensbedrijven verder kan worden 
verbeterd aan de hand van de objectieve gegevens 
verkregen met PLF-technologieën. Zou het monitoren van 
de looplijnen van bedrijfsarbeiders bijvoorbeeld kunnen 
wijzen op een mismatch tussen bioveiligheidsprotocollen 
(theorie) en wat er in de praktijk gebeurt? Eenmaal 
geïdentificeerd, kunnen eventuele problemen worden 
aangepakt. In termen van externe bioveiligheid kan het 
gebruik van een elektronisch gastenboek nuttiger zijn dan 
een papieren gastenboek, omdat het gemakkelijker is om 
de gegevens achteraf te bekijken.

Een Internet of Things-toepassing in de varkenssector 
wordt getest om berengeur in de Europese 
varkenshouderij te verminderen. Het project heeft tot 
doel managementinformatie te leveren die continue 
verbetering en duurzame productie mogelijk maakt. Het 
project heeft meer dan 2000 varkensrecords gecreëerd, 

omvat 5 varkensbedrijven en verzamelt gegevens 
over genetica, informatie over de varkenshouder, het 
slachthuis, de verwerker en de detailhandelaar, tot 
aan de eindconsument. Het doel is om systemen voor 
vroege waarschuwing te ontwikkelen op verschillende 
dagelijkse gegevensstromen op groepsniveau en om 
de aanwezigheid van berengeur aan varkenshouders te 
rapporteren en te koppelen aan preventieve maatregelen. 
Er wordt ook gehoopt  dat deze IoT PLF-toepassing de 
voerefficiëntie en het dierenwelzijn zal verbeteren en de 
ecologische voetafdruk van het product zal verlagen.

In Frankrijk zijn er drie onderling verbonden tools die 
verschillende aspecten van gezondheidsbescherming in 
de varkenshouderij benaderen: PorcProtect, Bâtisanté 
en Porcisanté. PorcProtect richt zich op bioveiligheid. 
Bâtisanté helpt bij het beheer van gebouwen en vee-
uitrusting, waaronder kwesties als klimaat, ventilatie, 
toegang tot voedsel en water, kwaliteit en type vloeren, en 
reinigingsprotocollen. Porcisanté helpt bij het monitoren 
van diergebonden interventies, waaronder biestopname, 
biggenverzorging, beheer van zeugenvoer en fokbeheer 
etc. Lees hier meer.

GVET is een ander hulpmiddel uit Frankrijk dat 
een elektronisch registratiesysteem biedt voor 
veterinaire behandelingen bij varkens met eenvoudige 
gegevensinvoer. Lees hier meer.

PLUIMVEEPLUIMVEE
Een andere sector die PLF heeft omarmd, is de 
pluimveesector, meer bepaald de vleeskuikenhouderij. De 
productie, het transport en de verwerking van pluimvee 
zijn geoptimaliseerd met behulp van geautomatiseerde 
monitoring, controle en data-analyse van de 
omgevingstemperatuur. Frequente realtime gegevens 
over de gezondheid van de dieren en eventuele vroege 
tekenen van ziekte, evenals over omgevingsparameters, 
kunnen worden teruggekoppeld naar de pluimveehouder. 

In deze video deelt een boer zijn beste tips voor 
antibioticareductie in de vleeskuikenhouderij. De derde 
tip omvat het monitoren van gezondheid, welzijn en 
technische resultaten met behulp van een digitaal 
systeem: “Bij antibioticareductie is het de kunst om 
dierenwelzijn en technische resultaten niet uit het 
oog te verliezen. We hebben een digitaal systeem om 
verschillende parameters (o.a. temperatuur, water- en 
voeropname, diergewicht) te monitoren en grafisch 
weer te geven.Deze gegevens kunnen we combineren 
met bijvoorbeeld vaccinatieschema’s, behandelingen 
of informatie van slachthuizen. Dit bespreken we dan 
samen met de voeradviseur en de dierenarts”.

Deze video legt de rol uit van ‘big data’ bij het 
optimaliseren van productie- en vroegtijdige 
waarschuwingssystemen in pluimveebeheer. De Smart 
Farm Assistant van Porphyrio biedt u bijvoorbeeld de 
mogelijkheid om de oplossing(en) te kiezen die het 
beste bij uw bedrijf passen, met een scala aan opties, 
waaronder koppelbeheer en systemen voor vroegtijdige 
waarschuwing, productieplanning en rapportage op 
maat.

In de vleeskuikenhouderij is FLOX een voorbeeld van 
technologie om de industrie een beter zicht en betere 
prestaties te bieden. FLOX maakt gebruik van een reeks 
camera’s om uw dieren continu op afstand te kunnen 
monitoren, dag en nacht. Deze visuele gegevens worden 
gebruikt om actiegerichte inzichten te verkrijgen over de 
activiteit, prestaties en gewicht van de vleeskuikens die 
u kunnen waarschuwen voor verstikking, brandwonden 
en pododermatitis. De Spoutnic NAV en Octopus 
XO zijn voorbeelden van robots die de beweging van 

Op geluid gebaseerde PLF-technieken hebben 
aanzienlijke voordelen ten opzichte van andere 
technologieën, zoals camera’s. Naast het feit dat microfoons 
contactloos en relatief goedkoop zijn, is er geen directe 
zichtlijn nodig en kunnen grote groepen dieren met één 
sensor in een ruimte/gebouw worden gemonitord. 

https://www.eupig.eu/health-management/pig-temperature-app-for-early-disease-detection
https://iof2020.h5mag.com/iof2020_meat_trial_february_2020/farm_internet_tracking_of_pigs
https://iof2020.h5mag.com/iof2020_meat_trial_february_2020/farm_internet_tracking_of_pigs
https://www.iof2020.eu/latest/demonstrations/2021/fitpig-webinar-demonstration
https://www.youtube.com/watch?v=Av_kN-2RtaE&ab_channel=AllcastDB
https://www.fancom.com/pigs/total-automation-for-finishers
https://www.soundtalks.com/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/03/19/hoestmonitor-doet-antibioticagebruik-bij-varkens-dalen/?fbclid=IwAR3MENcnXgofAs4_UvnNq7SFdmP4JG5v0m7h5wpIVGqkO72VF33w5iRGGQQ
https://www.pigprogress.net/Specials/Articles/2020/6/New-paradigms-for-disease-prevention-605505E/?fbclid=IwAR0ykV-jIqlBwCwjou26rCENMvE0fv2wm3N4jAX36RrhOuU4Cz9alm5nYmo
https://www.iof2020.eu/trials/use-case-posters2019/iof2020-use-case-poster-2019-meat-5.1-pig-farm-management.pdf
https://www.iof2020.eu/use-case-catalogue/meat/pig-farm-management
https://porcprotect.ifip.asso.fr/Account/Login
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework.batisante
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework.porcisante&hl=en&gl=US
https://disarmproject.eu/resources/connected-audits-to-protect-pig-health/
https://www.youtube.com/watch?v=okWdnYzt_u4&t=217s&ab_channel=AMCRA
https://www.youtube.com/watch?v=nNAwiOjK5iE&ab_channel=EvonikIndustries
https://www.porphyrio.com/en/solutions/
https://www.porphyrio.com/en/solutions/
https://www.flox.ai/
https://www.tibot.fr/en/solutions/poultry-robot-spoutnicnav/
https://www.octopusbiosafety.com/en/animal-welfare/
https://www.octopusbiosafety.com/en/animal-welfare/
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Hoe heeft PLF bijgedragen aan het 
verminderen van de behoefte aan 
antibiotica?
PLF stelt boeren en adviseurs in staat om uitgebreide 
gegevens te gebruiken om managementbeslissingen 

te nemen. Ziekten en zieke dieren kunnen eerder 
gedetecteerd worden en indien nodig met betere 
resultaten behandeld worden.

Snelle detectie van ziekten maakt het ook mogelijk 
om dieren te houden zonder antibioticabehandelingen, 
waardoor het gebruik van antibiotica wordt verminderd. 
PLF en de mogelijkheden van machine learning en 
kunstmatige intelligentie hebben ervoor gezorgd dat 
complexe datasets kunnen worden teruggebracht tot 
bruikbare en eenvoudige stappen voor veehouders en 
adviseurs, waardoor moeilijke en arbeidsintensieve analyses 
niet meer nodig zijn.

De verschillende mogelijke manieren om gegevens 
op bedrijfsniveau vast te leggen met behulp van 
verschillende sensoren, zorgen dat veel toepassingen 
specifiek zijn aangepast aan de verschillende 
landbouwsystemen.

Bekijk meer gidsen met praktische tips van DISARMBekijk meer gidsen met praktische tips van DISARM

Interne Interne 
bioveiligheidbioveiligheid

Het potentieel Het potentieel 
van veredeling en van veredeling en 
genetica: robuuste genetica: robuuste 
en veerkrachtige en veerkrachtige 
dierendieren

Drinkwater- Drinkwater- 
kwaliteitkwaliteit

Managementr  Managementr  
van jonge dierenvan jonge dieren

Vaccinatie-Vaccinatie-
protocollenprotocollen

Verbetering van Verbetering van 
de diergezondheid de diergezondheid 
door het gebruik door het gebruik 
van aangepast van aangepast 
voeder, water en voeder, water en 
additievenadditieven

Goede praktijken Goede praktijken 
voor een verstandig voor een verstandig 
gebruik van gebruik van 
antibioticaantibiotica

Externe Externe 
bioveiligheidbioveiligheid

Huisvesting in  Huisvesting in  
de veehouderijde veehouderij

vleeskuikens stimuleren tijdens het beluchten van 
het strooisel. Dit helpt aspergillose, pododermatitis, 
spronggewricht- en borstletsels te voorkomen en kan zelfs 
ammoniak verminderen door het fermentatieproces te 
onderbreken. Een ander voorbeeld van technologie in de 
vleeskuikenhouderij is Chickenboy, een aan het plafond 
hangende robot die autonoom het thermisch comfort, de 
luchtkwaliteit, de goede werking van de apparatuur en de 
gezondheid en het welzijn van de vogels op koppelniveau 
bewaakt. 
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