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Negen procent minder klauwaandoeningen in 2,5 jaar project Grip op klauwen

Het ‘klauwenvliegwiel’ draait
Het doel van het project Grip op klauwen is niet geheel gehaald, maar toch
heerste er tevredenheid op het slotsymposium. Door als veehouders en erfbetreders samen klauwgezondheid aan te pakken is er vooruitgang mogelĳk.
Nu is het belangrĳk om iedereen te motiveren de handschoen op te pakken.
tekst Florus Pellikaan
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edurende de tweeënhalf
jaar looptĳd van het project Grip op klauwen heeft de
projectleiding de voorlopige
resultaten nadrukkelĳk uit de
publiciteit gehouden. Klauwgezondheid en kreupel lopen
is tenslotte maatschappelĳk
een beladen onderwerp. Maar
tĳdens het slotsymposium
moest het er toch van komen.
René van der Linde, medewerker innovatie bĳ CRV, mocht
de resultaten van ruim 4000
koeien met zowel een nulmeting eind 2011 als een
eindmeting eind 2013 presenteren. Het aantal klauwaandoeningen daalde bĳ deze

groep koeien met negen procent. ‘Er is vooral vooruitgang
geboekt voor de ernstige en
matige aandoeningen’, vertelt Van der Linde. ‘Die daalden respectievelĳk met acht
en twintig procent.’

Minder stinkpoot
In tegenstelling tot bĳ de nulmeting komt nu meer dan de
helft van de klauwaandoeningen slechts in lichte vorm
voor. ‘Dat zĳn klauwaandoeningen die de klauwverzorger ziet, maar waar de koe
geen last van heeft’, stelt Van
der Linde.
Met verbeteringen van 24 en

22,5 procent minder aandoeningen was gedurende het
project de aanpak van stinkpoot en mortellaro het meest
succesvol. Zoolzweer en zoolbloedingen daalden beide
met ruim vĳf procent. Het
aantal wittelĳndefecten nam
echter nauwelĳks af (zie het
laatste deel van de klauwenserie op pagina 54).
De betrokkenen bĳ het project, zoals ZLTO, CRV, AB, KNMvD en de Vereniging voor
Rundveepedicure, toonden
zich uiterst tevreden met de
resultaten, ook al staan die in
contrast met het doel om de
klauwgezondheid met dertig
procent te verbeteren. Toon
van Hoof, voorzitter van de
stuurgroep Grip op klauwen,
zegt desgevraagd: ‘We hebben aangetoond dat er door
een gezamenlĳke aanpak van
veehouders en erfbetreders
vooruitgang is te boeken.
Deze kennis en kunde is belangrĳker dan het absolute
getal. En omdat juist het aantal ernstige en matige aandoeningen sterk is gedaald, is
het dierwelzĳn beslist wel
met meer dan negen procent
verbeterd. Misschien komt
dat zelfs wel dicht bĳ die dertig procent. Bovendien verwacht ik nog wel wat langetermĳneffecten van deze
projectaanpak. Tevredenheid
over deze resultaten is daarom zeker gerechtvaardigd.’
Voorzitter van de Vereniging
voor Rundveepedicure Martien van Bostelen vroeg in

zĳn uiteenzetting nogmaals
nadrukkelĳk aandacht voor
de manier waarop de afname
van het aantal klauwaandoeningen was gerealiseerd. ‘Alles begint bĳ het herkennen
en erkennen dat er een uitdaging ligt, dus moet je als veehouder klauwaandoeningen
registreren via Digiklauw.
Vervolgens moeten klauwverzorger, dierenarts en veevoeradviseur gezamenlĳk een
advies ontwikkelen dat past
bĳ de doelen en de beleving
van de veehouder’, gaf Van
Bostelen aan.

Halvering in 2020
Klauwverzorger Van Bostelen
benadrukte ook dat de verzamelde kennis nu wel op een
goede manier gebruikt moet
worden. ‘Anders blĳft het liggen en wordt de klauwgezondheid nog slechter dan
die was.’ Van Hoof deelde die
mening. ‘Het vliegwiel draait
nu en het is zaak om als sector met de verzamelde kennis
verder te gaan. Veehouders
en adviseurs hebben verantwoordelĳkheden.’
In een aansluitende forumdiscussie over de resultaten
toonde Bert van den Berg namens de Dierenbescherming
zich tevreden. ‘Al tientallen
jaren is het aantal aandoeningen op gelĳk niveau. Nu is er
in twee jaar tĳd in een heel
intensief traject tien procent
vooruitgang geboekt. Gebleken is dat het niet vanzelf
gaat, maar met stimulans
moet er nog meer te bereiken
zĳn en daar willen wĳ in
meedenken.’ Van den Berg
herinnerde in dat kader Van
Hoof er nog even aan dat de
doelstelling binnen de Duurzame Zuivelketen een halvering van het aantal aandoeningen in 2020 is. Van Hoof:
‘Laten we met elkaar de uitdaging aangaan.’ l
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