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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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KalveropfokKalveropfok
Hoe kalveren worden opgefokt kan invloed hebben op de 
prestaties binnen het bedrijf, maar ook daarbuiten: denk 
aan dierziekten en voedselveiligheid. Het is daarom van 
groot belang om de beste praktijken voor de kalveropfok 
vast te stellen en zo de gezondheid en het welzijn van 
de kalveren te waarborgen. Melkveehouders nemen 
dagelijks beslissingen die van invloed kunnen zijn op de 
gezondheid en het welzijn van hun kalveren.

Kalveren moeten worden opgefokt in een omgeving 
met weinig thermische stress om gezonde dieren te 
krijgen. In Europa worden kalveren tot 14 weken meestal 
gehouden in individuele hokken (kalveriglo’s) in de 
buitenlucht waarbij contact tussen de kalveren mogelijk 
is. In de Verenigde Staten gebruikt ongeveer 68% van de 
bedrijven individuele kalveriglo’s, en in Canada 88%.

8-12 dagen vóór het afkalven wordt de koe naar de groep 
met hoogdrachtige koeien gebracht, om de koe beter in de 
gaten te kunnen houden en om de voeding af te stemmen 
op het einde van de droogstand. Vanuit deze  groep gaat 
de koe 1 dag voor het afkalven naar een afkalfruimte.

Direct na de geboorte van het kalf wordt aangeraden 
om de volgende handelingen uit te voeren:

Wrijf het kalf droog: de bewegingen op het huidoppervlak 
zorgen voor activatie van de perifere circulatie, zoals een 
moederkoe ook zou doen door het kalf te likken;
Reinig de navelstreng met jodiumtinctuur;
Controleer de ademhaling en de activiteit van het kalf.

INLEIDINGINLEIDING

JONGVEEOPFOK JONGVEEOPFOK 
MET VERANTWOORD MET VERANTWOORD 
ANTIBIOTICAGEBRUIKANTIBIOTICAGEBRUIK

Bij de opfok van jonge dieren speelt voeding, huisvesting 
en verzorging een belangrijke rol gedurende de eerste 
dagen, weken of maanden van het leven.

Bij runderen, schapen en varkens is dit in de eerste 
plaats gericht op de zoogperiode, van de geboorte tot het 
moment van spenen.

Deze zogenaamde neonatale periode is een zeer 
belangrijke fase - dieren zijn zeer gevoelig en kwetsbaar 
voor ziekten, stress en omgevingsinvloeden en vereisen 
daarom speciale aandacht en zorg. Ervaringen tijdens de 
eerste levensdagen kunnen ook een aanzienlijke invloed 
hebben op hun gezondheid en prestaties later in hun leven.

Ook de ontwikkeling van de foetus is van invloed op 
de prestaties van het jonge dier, maar dit wordt in deze 
gids niet behandeld. In deze gids richten we ons op 
managementmaatregelen bij jonge dieren na de geboorte. 

Waarom is een goede opfok belangrijk?

Pathogenen
Microbiële status van 
de omgevingchanges
Verandering van 
voeding
Huisvesting

Calving difficulties
Veranderingen in het 
ademhalingssysteem
Afwezigheid van 
antilichamen
Klimaat

Factoren die agressie bepalen kort na de geboorteFactoren die agressie bepalen kort na de geboorte

Pluimvee opfok

Kalveren

De vroege opfokfase is een sleutelperiode in de 
pluimveefokkerij en vereist veel aandacht om uiteindelijk 
een goed productieresultaat te behalen en het welzijn 
te waarborgen. Uit een studie onder Label-rouge 
vleeskuikens blijkt dat de herkomst van de kuikens een 
significante invloed heeft op het gewicht, de homogeniteit 
van de kuikens en het sterftecijfer na 15 dagen.

Het aanbieden van specifiek startvoeder blijkt ook een 
invloed te hebben op het gewicht, de homogeniteit en 
het percentage voetzoolontstekingen (pododermatitis) op 
het einde van de opfokperiode. Dit percentage wordt ook 
beïnvloed door de kwaliteit van het nest in de fokkerij.

Meer informatie over de vroege opfokomstandigheden 
van vleeskuikens die het antibioticagebruik en de sterfte 
tijdens de eerste 10 dagen beïnvloeden, is te lezen in de 
volgende bron.

Uit een Brits onderzoek is gebleken dat gemiddeld 14,5% 
van de levend geboren vaarzen hun eerste lactatie niet 
halen, waarbij longontsteking de best bekende oorzaak is 
van sterfte bij kalveren tussen 1 en 6 maanden. 

Uit een andere studie in Engeland waarin de longen 
van kalveren bij het slachten werden onderzocht, bleek 
dat vleeskalveren met gezonde longen 72 g per dag meer 
groeiden dan kalveren met matige longschade, en 202 g 
per dag meer dan kalveren met ernstige schade.

De basis van de prestaties gedurende de rest van het 
leven van elk kalf begint bij de geboorte. De eerste twee 
maanden zijn bijzonder belangrijk. Er is een rechtstreeks 
verband tussen de groei van vaarzen tijdens de eerste 
levensmaanden, en de leeftijd bij het eerste afkalven, de 
melkgift bij de eerste en tweede lactatie en de levensduur 
als melkkoe in de melkveestapel.

Als een kalf in de eerste maanden niet goed groeit, is het 
lastig om dat later in te halen.  Daarom is een zorgvuldig en 
pro-actief management van het kalf van cruciaal belang 
om de toekomstige productiviteit te maximaliseren.

De kwantitatieve acties zijn er op gericht het aantal 
kalveren te verhogen door:

voor de fokkerij alle koeien en vaarzen te gebruiken die 
voor deze functie geschikt zijn;
de incidentie van onvruchtbaarheid en de tussenkalftijd 
te verminderen;
het voorkomen van abortussen door de oorzaken ervan 
weg te nemen (infectie, voeding, trauma);
vermindering van de sterfte onder kalveren door hulp bij 
het afkalven, hygiënische maatregelen en een passend 
microklimaat.
Dit komt tot uiting in het percentage gespeende 

kalveren ten opzichte van het totale aantal kalveren dat 
geboren wordt, en in het percentage kalveren dat voor het 
eerst kalft ten opzichte van het aantal geboren vrouwelijke 
dieren.

De manier waarop het afkalken is verlopen is van 
invloed op de levensvatbaarheid van het kalf: in de 
eerste levensmaand is het sterftecijfer bij kalveren die 
een moeizame geboorte hebben gehad hoger. Dit kan 
ongeveer 20-25% van de kalveren betreffen.

Bij een moeilijke afkalving ontwikkelt 1-5% van de 
kalveren long- en spijsverteringsstoornissen. Door 
ingrepen van de veehouder en diergeneeskundige zorg 
bij zware afkalvingen kunnen dergelijke problemen 
aanzienlijk worden beperkt. 

Het kalf moet zo snel mogelijk (binnen een paar uur) 
biest opnemen, om te kunnen profiteren van de passieve 
immuniteit die via de biest van de moederkoe op het kalf 
wordt overgedragen.

In de biestfase worden de kalveren in de afkalfruimte 
gehouden en na een week worden zij overgebracht naar 
individuele buitenhokken of binnenboxen, afhankelijk van 
het opfoksysteem dat op het bedrijf wordt gebruikt.

https://www.dairyaustralia.com.au/resource-repository/2020/07/09/rearing-healthy-calves-manual--second-edition
https://www.dairyaustralia.com.au/resource-repository/2020/07/09/rearing-healthy-calves-manual--second-edition
https://www.dairyaustralia.com.au/resource-repository/2020/07/09/rearing-healthy-calves-manual--second-edition
https://www.itavi.asso.fr/content/le-demarrage-en-production-de-poulets-de-chair-label-rouge
https://www.itavi.asso.fr/content/le-demarrage-des-poulets-de-chair-jeuneaviplus
https://www.itavi.asso.fr/content/le-demarrage-des-poulets-de-chair-jeuneaviplus
https://www.zoetis.co.uk/_locale-assets/pdf/rispoval-dairy-calves-leaflet-clean.pdf
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De kwalitatieve acties zijn erop gericht een toekomstige 
generatie te realiseren die beter is dan de huidige, en wel 
als volgt:

het waarborgen van een hoger genetisch potentieel van 
de ene generatie op de andere;
optimale omstandigheden voor de opfok en de 
ontwikkeling van de jonge dieren te garanderen, zodat 
hun productiepotentieel kan worden vergroot.
Het effect van deze kwalitatieve acties is zichtbaar in de 

snelheid waarin het jongvee zich bij de basiskudde kan 
voegen.

De economische acties zijn erop gericht het 
economische rendement van de melkveehouderij als volgt 
te verhogen:

optimalisering van de gemiddelde dagelijkse groei van 
de kalveren;
verlaging van de vaste kosten;
verhoging van de arbeidsproductiviteit.

Biggen

Pluimvee

Het risico dat biggen in contact komen met 
ziekteverwekkers waarvoor antibiotica moeten worden 
gebruikt moet beperkt worden. Zo kan bijvoorbeeld diarree 
veroorzaakt worden door verschillende ziekteverwekkers, 
waaronder Campylobacter spp., Clostridium perfringens, 
Escherichia coli, Salmonella spp., groep A rotavirus (RV- 
A), coronavirussen (overdraagbaar gastro-enteritis virus- 
TGEV; porcine epidemische diaree virus-PEDV), alsook 
door nematoden en protozoaire parasieten, zie hier.

Een andere studie toont aan dat E. coli, C. perfringens 
type A, rotavirus, en C. difficile darmpathogenen zijn die 
problemen kunnen geven bij het werpen van varkens. Het 
gebruik van alternatieve bijproducten of ingrediënten, kan 
een mogelijkheid bieden om de gezondheid van varkens 
te verbeteren en zo antibioticagebruik te verminderen. Zie 
hier, hier en hier.

De doelen van de biggenopfok zijn als volgt:
zorgen voor voldoende dagelijkse groei;
Profiteren van de bestaande technieken en 
milieuomstandigheden;
het toepassen van technologische oplossingen met een 
laag verbruik van materialen, energie en arbeid;
het maximaliseren van de arbeidsproductiviteit en het 
rendement;
het stimuleren van de natuurlijke afweer van de 
gastheer door bijvoorbeeld het gebruik van stoffen 
die de immuunfuncties kunnen moduleren (b.v. 
gevriesdroogd dierlijk plasma, gistderivaten).
Ondanks de hygiënische, technische en 

immuunpreventieve inspanningen van de laatste jaren, 
komen enteropathogenen (bijvoorbeeld Salmonella en 
E.coli) nog steeds veel voor in Europese biggenstallen.

Antibioticagebruik is de belangrijkste oorzaak van het 
ontstaan van antibioticaresistentie, maar vermindering 
van het antibioticagebruik alleen is niet voldoende 
om resistentie te verminderen. Het moet worden 
gecombineerd met alternatieve benaderingen die 
gericht zijn op het verlies van het resistentiegen, om de 
verspreiding van resistentie af te remmen.

Zelfs bij een goed management kunnen bacteriële 
infecties die het gevolg zijn van een verstoord evenwicht 
van de darmmicrobiota productieverliezen bij leghennen 
veroorzaken.

Preventieve voedingsstrategieën die de darmprestaties 
ondersteunen, kunnen een kosteneffectief alternatief 
bieden voor de toepassing van antibiotica, vooral 
rond de productiepiek. Organische zuren en fytogene 
voederadditieven zijn aanvaard als een efficiënt middel 
om ziekteverspreiding bij pluimvee te voorkomen en te 
beheersen.

De biestperiode, of de eerste drie dagen na de geboorte, 
is een belangrijke periode van overdracht van passieve 
immuniteit van koe op kalf. Bij gebrek aan biest zal de 
vatbaarheid van kalveren voor infecties sterk toenemen 
omdat ze geboren worden met onvoldoende afweerstoffen/
immunoglobulinen. De naïeve immuunstatus van 
kalveren bij de geboorte is te wijten aan het onvermogen 
van immunoglobulinen om door de wand van de placenta 
van het moederdier op de foetus over te gaan.

Kalverziektes en -sterfte kunnen worden voorkomen 
door passieve overdracht van een grote hoeveelheid 
immunoglobuline uit de biest in de eerste levensuren (figuur 
1). Een bijkomend voordeel hierbij lijkt dat vaarskalveren 
beter groeien en sneller het optimale gewicht voor de 
eerste inseminatie bereiken. Een goede biestverstrekking 
draagt ook bij aan de toekomstige productiviteit van het 
dier. Faber et al. (2005) rapporteerden bijvoorbeeld een 
vermindering van het aantal dieren dat moet worden 
afgevoerd en een verbetering van de lactatieprestaties 
wanneer vaarzen in totaal 4 liter biest kregen. 

De kans op voldoende overdracht van passieve 
immuniteit wordt beïnvloed door de hoeveelheid biest bij 
de eerste toediening (2,6 keer hoger bij kalveren die ≥2,5 
L biest kregen), door de kwaliteit van de biest (2,9 keer 
hoger bij kalveren die ≥24,5% Brix biest kregen), en door 
de periode waarin kalveren biest kregen na de geboorte 
(Morin et al., 2021).

Verschillende factoren spelen mee in de ontwikkeling 
van een sterke immuniteit en effectieve bescherming 
tegen neonatale ziekten. Kalveren die verse biest van hun 
eigen moeder krijgen ontwikkelen zich tot een robuuster 
dier, terwijl kalveren die biest van andere koeien krijgen 
meer bleke slijmvliezen en bloedarmoede tijdens perioden 
van diarree hebben. 

Biest bevat voedingsstoffen, antimicrobiële factoren 
en groeifactoren, maar ook waardevolle microflora. 
Volgens onderzoek vermindert de natuurlijke probiotische 
microflora van biest de kolonisatie met E. coli, en 
vermindert het neonatale kalverdiarree wanneer kalveren 
kort na de geboorte met hitte behandelde biest krijgen 
(Dea Lindner et al., 2011; Malmuthuge et al., 2015).

Het gebruik van plantenextracten in pluimveevoeders 
is een andere veelbelovende aanpak om de natuurlijke 
afweer van de dieren te versterken. Deze aanpak wordt 
echter beperkt door het gebrek aan degelijke referenties 
en solide methodologische grondslagen. Wel heeft een 
studie 4 plantenextracten geïdentificeerd: Astragalus, 
Echinacea, Ginseng en Melisse. Melisse en Ginseng lijken 
immuunstimulerende eigenschappen te kunnen hebben, 
niet giftig te zijn, en in staat te zijn de natuurlijke afweer 
van pluimvee te stimuleren.

In het kader van antibioticareductie moet de 
aanwezigheid van colibacillose, veroorzaakt door de bacterie 
E.coli, in pluimveehouderijen worden geminimaliseerd. 
Deze ziekte wordt veelal met antibiotica behandeld. Over 
het algemeen vinden pluimveehouders het belangrijk om 
colibacillose te voorkomen, om zo het bedrijfsinkomen te 
verbeteren en om het antibioticagebruik te verminderen. 
Wel moet het plan van aanpak worden aangepast aan de 
vijf verschillende boerenprofielen: “weinig gemotiveerde 
boeren”, “jonge en onafhankelijke boeren”, “boeren met 
andere prioriteiten”, “gemotiveerde boeren met kleine 
bedrijven” en “boeren die risico’s nemen.”

BIESTMANAGEMENTBIESTMANAGEMENT

Kalveren

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5437690/pdf/13028_2017_Article_299.pdf
https://www.mdpi.com/2076-2615/10/2/242
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https://www.biomin.net/science-hub/a-profitable-preventive-approach-to-gut-health-in-layers/
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https://hal.inrae.fr/hal-02734430
https://www.itavi.asso.fr/content/freins-et-motivations-des-eleveurs-de-poulets-mettre-en-place-des-mesures-preventives-contre
https://www.itavi.asso.fr/content/freins-et-motivations-des-eleveurs-de-poulets-mettre-en-place-des-mesures-preventives-contre
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ZLTO heeft een biestmanagement protocol ontwikkeld:
Melk de koe direct na de geboorte. De eerste biest is van 
de allerbeste kwaliteit.
Meet de kwaliteit van het colostrum om de hoeveelheid 
antilichamen te bepalen met een colostrometer of 
hydrometer. Gooi biest weg met een kwaliteit <50 g / l. 
Dit geeft u zekerheid over de hoeveelheid antilichamen 
in de biest in plaats van te raden op basis van het uiterlijk.
Zorg ervoor dat de biest en de voederapparatuur schoon 
zijn. Vuil bevat bacteriën en vermindert het effect van de 
antistoffen in de biest.
Geef het kalf binnen 1 uur na de geboorte 4 liter (10% 
van het lichaamsgewicht indien bekend) colostrum van 
rond de 40 graden Celsius. Hoe sneller de biest na de 
geboorte wordt gegeven, hoe meer antistoffen het kalf 
via de darmen kan opnemen.
Gebruik bij voorkeur een speen bij het toedienen van biest. 
Dit zorgt voor een zuigreflex die de darmfunctie stimuleert.
Bevries het resterende biest voor reserves bij een 
constante temperatuur van -18 graden. Label biest 
met moeder nummer en datum en gooi biest weg van  
koeien die positief gestest zijn op de ziekte van Johnes.
Het tweede melken voor een tweede biestvoeding 
moet 12 tot 18 uur na de geboorte plaatsvinden om er 
zeker van te zijn dat het kalf voldoende antistoffen heeft 
opgenomen.
Bespreek het biestprotocol met de ZLTO-adviseur of 
uw dierenarts.

Biggen
Op grote bedrijven worden kleinere biggen soms overgelegd 
naar andere zogende zeugen (die op dezelfde dag werpen 
en wanneer er meer biggen geboren zijn dan het aantal 
functionele tepels beschikbaar zijn bij de eigen moeder).

Biggen kunnen hun temperatuur na 48 uur zelf 
goed reguleren. Binnen deze 48 uur is daarom een 
goed microklimaat zeer belangrijk, ter voorkoming van 
hypoglykemie. Dit uit zich in verlies van eetlust, spiertrillingen 
en algemene zwakte. Hierdoor kunnen de biggen niet 
meer drinken bij de moeder en blijven zij stil liggen. Om 
hypoglykemie bij zogende biggen te voorkomen, is het 
volgende belangrijk: verstrekking van voldoende biest: 
uiterlijk één uur na de geboorte, vervolgens elk uur; zorgen 

voor optimale microklimaatomstandigheden (temperatuur 
30°C - 32°C, luchtvochtigheid 60-65%); toediening van glucose 
via injectie of via de mond, telkens 5 ml gedurende 3 dagen. 

Het belang van biest bij biggen

Het belang van biest bij lammeren

Lammeren

Direct na de geboorte is het zeer belangrijk dat de biggen 
biest opnemen, aangezien biggen bij de geboorte geen 
immuniteit hebben. Dit komt omdat de placenta van 
de zeug de overdracht van antilichamen van de moeder 
op de embryo’s onmogelijk maakt. Deze overdracht van 
antilichamen vindt alleen plaats via de biest die de biggen 
in de eerste levensuren opnemen. De biest beschermt de 
biggen in de eerste levensdagen tegen infecties. Biggen 
die geen biest opnemen, overleven het meestal niet. Vaak 
wordt gezien dat de minder ontwikkelde biggen moeten 
drinken aan de tepels met een lagere melkproductie. 

De melkproductie van de zeug voorziet in de volledige 
behoefte aan voedingsstoffen en energie van de biggen 
tot de leeftijd van 3 weken.

Na deze leeftijd moeten de biggen, gezien hun grotere 
behoeften, bijgevoerd worden met ander voer.

De melk beïnvloedt dus de lichaamsgroei van de biggen 
tot de leeftijd van 3-4 weken, waarna de gewichtstoename 
alleen nog door het bijvoederen wordt beïnvloed.

De gewenning aan vast voer moet beginnen op een 
leeftijd van 7-10 dagen. In de eerste dagen wordt ongeveer 
50 g voer per big gegeven.

Volgens veehouders is een zichtbaar verbeterde 
biestkwaliteit een belangrijke reden voor de vermindering 
van ziektes. Dit heeft ook te maken met geleidelijke 
verbeteringen zoals betere voeding van de ooi, genetica 
en algemene gezondheid.

Het toedienen van voldoende biest aan pasgeboren 
lammeren, zo vroeg mogelijk na de geboorte, is een 
doeltreffende maatregel om een goede passieve 
immuunoverdracht te verkrijgen voor een optimale 
bescherming van de lammeren, zodat hun gezondheid 
wordt verbeterd. De lammeren zullen minder vatbaar 
zijn voor infecties en daardoor minder antibiotica nodig 
hebben. 

Lammeren moeten een hoeveelheid biest 
(gepasteuriseerd bij 63°C gedurende 30 minuten) krijgen 
die overeenkomt met 8 g IgG/ kg lichaamsgewicht, 
verdeeld over drie gelijke maaltijden in de eerste 24 uur 
na de geboorte, die 2, 14 en 24 uur na de geboorte worden 
gegeven. Dit komt gemiddeld overeen met ongeveer 150-
200 ml biest per voeding.

SPEEN- EN SPEEN- EN 
OPFOKMANAGEMENTOPFOKMANAGEMENT

Kalveren
Vroeg spenenVroeg spenen

Op de meeste melkveebedrijven worden kalveren 
gespeend op een leeftijd van 8-9 weken. Op deze leeftijd 
worden de kalveren gevoerd met melkvervangers en vast 
startvoeder in combinatie met ruwvoer. Als de pens van de 
kalveren goed ontwikkeld is, kan het vroege spenen goede 
resultaten opleveren. Door het kalf te laten wennen aan de 
consumptie van krachtvoer en water, ontwikkelt de pens 
zich ook met behulp van vluchtige vetzuren.

Om de consumptie van krachtvoer te stimuleren, 
krijgen kalveren vanaf de tweede levensweek vast voer. De 

https://www.youtube.com/watch?v=xlwf13hhbRQ&ab_channel=DISARMProject
https://disarmproject.eu/resources/colostrum-management-protocol-for-calves
https://disarmproject.eu/resources/colostrum-management-protocol-for-calves
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belangrijkste voorwaarde voor succesvol spenen is dat het 
kalf gedurende 3 opeenvolgende dagen tenminste 1,5-2 kg 
voer per dag heeft opgenomen.

Als de kalveren niet uit zichzelf krachtvoer opnemen, is 
het nodig ze handmatig te voederen of ze aan te zetten 
tot het eten van vaste stoffen door onmiddellijk na het 
voederen met melk een hoeveelheid krachtvoer aan te 
bieden (Dairy-cattle, 2019). De vrijwillige consumptie van 
krachtvoer neemt na het spenen snel toe.

Het vroegtijdig spenen van kalveren levert een aantal
financiële en technische voordelen op, zoals:
het verlagen van de kosten van melkvoeding voor de 
kalveren;
bij gebruik van natuurlijke moedermelk het verhogen 
van de financiële efficiëntie van het bedrijf, doordat 
de hoeveelheid melk die voor verwerking bestemd is, 
toeneemt;
de vroege consumptie van plantaardig voeder bevordert 
de ontwikkeling van de pens en de vrijwillige consumptie 
van voedergewassen, wat een positieve invloed heeft op 
de toekomstige productieve levensduur.

Laat spenenLaat spenen
Het spenen gebeurt op de leeftijd van 4-5 maanden voor 
melkkalveren en op de leeftijd van 7-8 maanden voor 
vleesrassen. Bij het spenen moet het kalf in staat zijn 1 
kg krachtvoer en 2,5 kg hooi of het equivalent daarvan in 
groenvoer op te nemen.

AanbevelingenAanbevelingen
Het spenen moet geleidelijk gebeuren, in 7-10 dagen, 
om de speendip te vermijden;
In het geval van kunstmatige melkverstrekking wordt 
gespeend door de dagelijks toegediende hoeveelheid 
melk te verminderen, terwijl het aandeel vast voer wordt 
verhoogd;
In het geval van natuurlijk zogen wordt gespeend 
door de hoeveelheid toegediende melk geleidelijk te 
verminderen;
Door de dagelijks toegediende hoeveelheid melk 
of kunstmelk te beperken en meer krachtvoer en 
ruwvoer in het rantsoen te verstrekken, wordt het kalf 
aangemoedigd deze voeders vanaf zeer jonge leeftijd op 
te nemen, wat leidt tot een snellere ontwikkeling van het 
spijsverteringskanaal;
Ongeacht de leeftijd waarop het kalf wordt gespeend, 
wordt aanbevolen om, ter vermindering van stress, 
de kalveren nog 5-6 dagen na het stopzetten van de 
melkgift in dezelfde boxen of stallen te houden als waar 
zij tijdens de zoogperiode waren gehuisvest. 

Vaarzen voorbereiden op de bevruchtingVaarzen voorbereiden op de bevruchting
Het moment van dekken wordt vastgesteld aan de hand 
van de volgende criteria:

geslachtsrijpheid: het moment waarop het lichaam in 
staat is zich voort te planten. Bij kalveren is dit over het 
algemeen op een leeftijd van 15 maanden;

lichaamsgewicht: wanneer de kalveren 70-75% van het 
volwassen gewicht bereiken, respectievelijk meer dan 
400 kg wegen;
leeftijd: de geslachtsrijpheid is afhankelijk van het ras 
(er zijn vroeg- en laatrijpe vleesrassen, bijv. Belgisch 
wit-blauw rund of Charolais). Vaarzen worden in het 
algemeen op de leeftijd van 16-20 maanden voor de 
voortplanting ingezet;
ontwikkeling van het lichaam: vaarzen moeten 
bij de eerste dekking 90-95% van de volwassen 
lichaamshoogte, 85-90% van de lengte en 80-85% van 
de breedte hebben.

Technische aspectenTechnische aspecten
Om een goed reproductiegetal te behalen, moeten 
vaarzen in groepen worden gehuisvest:

inseminatie voorbereidingsgroep: 14-16 maanden oud;
inseminatiegroep: minimumleeftijd 15 maanden, deze 
groep moet nauwlettend worden gevolgd ten behoeve 
van het bepalen van het juiste moment voor inseminatie;
de groep geïnsemineerde vaarzen moet gedurende 2 
maanden worden gevolgd om te zien of de dieren weer 
tochtig worden;
groep vaarzen waarvan is vastgesteld dat zij drachtig 
zijn.

Biggen

Lammeren

Bij het spenen is een geleidelijke overgang van melk/
babybiggenkorrel naar speenvoer van belang ter 
voorkoming van een speendip. Houdt rekening met 
het volgende: wen de biggen aan de opname van vast 
voedsel vanaf een leeftijd van 7-8 dagen; indien mogelijk, 
verminder dan geleidelijk aan het aantal zoogbeurten 
vanaf 4-5 dagen vóór het spenen. Vermindering van 
het aantal zoogbeurten leidt ertoe dat de biggen extra 
vastvoer opnemen.

Wanneer de biggen oud genoeg zijn om de kraamstal 
te verlaten begint het proces opnieuw met een volgende 
ronde zeugen in de kraamstal. Tussen de rondes in wordt 
de stal gereinigd, ontsmet, en verwarmd tot de voor de 
biggen vereiste temperatuur.

De gespeende biggen worden van de kraamstal naar 
de gespeende biggenstal gebracht, waarbij de dieren 
voorzichtig en geduldig worden gehanteerd.

Op dit moment kan er ook een verdeling gemaakt 
worden op basis van geslacht in verband met de 
verschillende groeisnelheden.

Onder (gespeende) biggen worden veelal varkens 
verstaan met een gewicht tot ongeveer 25 à 30 kg en 90 à 
120 dagen oud. Hierna komen de dieren in de opfok of een 
vleesvarkensafdeling terecht.

Diergezondheid is een criterium voor de beoordeling 
van het welzijn van productiedieren en draagt bij tot 
de invoering van nieuwe technologieën. Diergedrag 
is een actuele kwestie die van invloed is op de voer- 
en huisvestingssystemen. Recente studies hebben 
aangetoond dat het eet- en rustgedrag van jongvee 
verandert wanneer dieren ziek zijn of pijn hebben. 
Precision livestock farming (PLF) kan helpen om ziekte 
vroegtijdig op te sporen.

Ook bij de lammeropfok is de huisvesting en hygiëne 
van belang. Goede praktijken ter bescherming van 
de lammeren zijn bijvoorbeeld het naleven van 
bioveiligheidsmaatregelen, een goede watervoorziening, 
een slimme organisatie en indeling van de schaapskooi, 
voldoende strooisel, adequate reiniging en ontsmetting, 
voldoende verlichting en ventilatie.
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De omstandigheden in het vroege leven zijn van invloed op 
de gezondheid en het gedrag van de kuikens gedurende 
een lange periode. 

Conventionele vleeskuikens die kort na de geboorte 
naar het vleeskuikenbedrijf worden vervoerd, kunnen 
last hebben van stress door (be-)handelingen op de 
broederij, gebrek aan voer en water, en het vervoer. Deze 
stress is nadelig voor de immunologische en fysiologische 
ontwikkeling van de dieren en leidt tot minder weerbare 
dieren.

Vleeskuikens die direct in de vleeskuikenstal 
worden uitgebroed vertonen minder sterfte, een betere 
gezondheid en minder voetzoollaesies dan vleeskuikens 
die in een traditionele broederij worden uitgebroed.

Vleeskuikenhouders hebben over het algemeen veel 
vertrouwen in het drinkwater dat ze aan hun kuikens 
geven. Dat vertrouwen is echter niet altijd terecht. Uit 
onderzoek bleek namelijk dat bijna 8 procent van het 

water op nippelniveau ongeschikt was en bijna 20 procent 
minder.

geschikt als drinkwater voor pluimvee. De waterkwaliteit 
verdient dan ook de continue aandacht van de 
pluimveehouder.

Een optimale darmgezondheid is van cruciaal belang 
voor een goede groei van vleeskuikens. Verschillende 
factoren, zoals hoge omgevingstemperaturen, zetten 
meer druk op de gezondheid en integriteit van de darm. 
Toevoeging van zink als een complex met aminozuren 
heeft een groter effect op de darmgezondheid van 
vleeskuikens dan een anorganische bron zoals ZnSO4. 
Vooral in periodes van stress worden grotere effecten 
waargenomen op de voederconversie, de darmmorfologie 
en de vleeskwaliteit. Zink is een essentieel sporenelement 
waarvan bekend is dat het een rol speelt in verschillende 
biologische processen. De beste resultaten worden 
bereikt wanneer een organisch zink-aminozuur complex 
aan het voer wordt toegevoegd, vooral tijdens stressvolle 
periodes.
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