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Mens dier relatie

Ons gedrag ten opzichte van vee wordt vooral bepaald door onze overtuigingen en
gedachtes over (het werken met) koeien. Hierdoor ontstaat er een feedback loop: ‘Wat je
verwacht zal ook gebeuren’: de overtuiging bepaalt de houding t.o.v. de koeien, deze
houding bepaalt ons gedrag, ons gedrag heeft invloed op de reactie van de dieren,
waardoor de overtuiging bevestigd en versterkt wordt, de cirkel is rond…

-

Ook kan het andersom: onvoorspelbaar vee lokt negatief gedrag uit bij de veehouder
waardoor bovenstaande feedback loop ook ontstaat.

-

Om verandering te bereiken moet eerst de feedback loop doorbroken worden. Dit vergt tijd
en geduld. Goed blijven nadenken over wat je wilt doen en bereiken, net zo lang totdat dit
je nieuwe gewoonte is. Verandering kan alleen gebeuren door verandering bij de
veehouder. In het begin kost het extra energie en aandacht, later gaat het vanzelf.

-

In het Welfare Quality Project, is aangetoond dat de houding van de veehouder zelfs direct
invloed heeft op het stress niveau bij de koeien.
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-

Sommige routinematige handelingen kunnen door de koe als negatief worden ervaren.

-

Negatieve interactie is bv.: schreeuwen, slaan etc. Positieve interactie is bv.: aaien (als dier
dit gewend is), praten, belonen met voedsel etc. Veelvuldig gebruik maken van zowel
matige als krachtige negatieve gedragingen zal angst verhogen.

-

De relatie tussen koe -mens relatie kan verbeterd worden door:
o Het verhogen van het aantal positieve contact momenten en
minimaliseren van het aantal negatieve.
o Het integreren van positieve contacten in de dagelijkse
werkzaamheden.
o Gebruik maken van de gevoelige perioden (jonge dieren) om contact te leggen en
snellere gewenning aan mensen.
o Rekening te houden met de sociale organisatie van koeien (kudde dier)en met de
genetische invloeden

