BEELDVERHAAL

Koeien naar de
pedicure
Melkveehoudster Wilma Giesen-van den Berg uit Ezinge bekapt alle 160 koeien op het melkveebedrijf van haar en haar man Jasper al jaren grotendeels zelf. Daarvoor volgde ze een klauwverzorgingscursus. In de ligboxenstal is een speciale ruimte met bekapbox en werkbank ingericht.
Wilma kan het klauwverzorgen op deze manier gemakkelijk in haar eentje uitvoeren.
TEKST Jorieke van Cappellen
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Circa twee keer per week zoekt Wilma op de pc de dieren uit die
100 dagen in lactatie zijn of droog gaan. Na het melken stuurt het
selectiepoortje deze koeien naar de separatieruimte in de stal.
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Met de haakse slijper wordt het meeste overtollige hoorn
weggehaald. ‘De punt van de klauw laat ik intact. Daar is de
zool snel gevoelig, dus die mag je niet te dun maken.’
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Wilma maakt gebruik van de uitschuifbare hekken in de separatieruimte. Daarmee kan ze de koeien heel gemakkelijk sturen.
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‘Schoon en veilig werken is belangrijk.’ Wilma trekt latex handschoenen aan en polsbandjes om de onderarmen te beschermen.
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Wilma drijft de koe rustig in de bekapbox. Alle klauwverzorgingsmaterialen heeft ze alvast dicht bij de hand. Naast de box is een werkbank en de haakse slijper hangt klaar op zijn vaste plek.

Met het klauwmes werkt Wilma de klauw verder bij. ‘Ik kijk
naar verdachte plekjes in het hoorn. Een zwart putje kan wijzen op een beginnend wittelijndefect of een zoolzweer. Bij
een kreupele koe snij ik het plekje verder uit.’ Rode verkleuringen in het hoorn kunnen wijzen op een rantsoen wat niet
in balans is. ‘Als ik dit te vaak zie, bespreek ik met Jasper of
we het rantsoen eventueel aan moeten passen.’
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Tussen de klauw vindt Wilma een klein ontstoken huidplekje:
mortellaro. ‘De ziekte van Mortellaro wordt veroorzaakt door
bacteriën. Vooral bij vochtig weer zien we dit soms.’ Wilma
brengt wat desinfecterende gel aan op de plek. Daarop komt
een watje en een verband om de klauw schoon te houden.
‘Over enkele dagen kan het verband eraf.’
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Om de koe ondersteuning te geven, trekt Wilma met een druk op
de knop een brede buikriem aan. Daarna gaat een band om de
eerste achterpoot. Ook deze kan ze automatisch optillen.
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Wilma: ‘De buitenklauw is hoger dan de binnenklauw. Voor een betere gewichtsverdeling haal ik hoorn van met name het balgedeelte
van de buitenklauw. Beide klauwen komen dan op gelijke hoogte.’

10 De koeien zijn klaar. Wilma verwerkt alle bevindingen in het

managementsysteem. ‘Ze kunnen weer prima vooruit.’
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