Achtergrond

Veterinaire weetjes
en tips

Lichamelijke ingrepen
mogen in beginsel niet
In beginsel mogen er geen lichamelijke
ingrepen worden uitgevoerd bij dieren,
tenzij deze in het belang van het dier zelf
zijn of wanneer er zwaarwegende menselijke belangen zijn om de ingreep uit te
voeren (zoals veiligheid voor de veehouder).
De ingrepen worden uitgevoerd op zodanige
wijze dat bij het dier geen onnodige pijn of

Onthoornen, hoe moet het?
Kalveren mogen worden onthoornd tot de leeftijd van twee maanden. Vanaf zes maanden
leeftijd mag er onthoornd worden met een draadzaag. Onthoornen is alleen toegestaan
onder lokale verdoving. Het toedienen van een langdurige pijnstiller is gewenst.
Voor geiten geldt dat alleen geiten die worden gehouden voor de productie van melk en
geiten op een kinderboerderij mogen worden onthoornd. Onthoornen is alleen toegestaan
onder lokale verdoving en het moet plaatsvinden binnen een maand na de geboorte.
Langdurige pijnstilling is ook bij deze dieren gewenst.

Dierenartsen zien en horen
veel op boerenbedrijven.
De dierenartsen van de

letsel wordt veroorzaakt en dat het dier niet
meer dan nodig in zijn functioneren wordt
belemmerd.
Er mogen ten hoogste twee ingrepen ter
identificatie van het dier worden verricht.
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Wettelijke regels voor huisvesting jonge kalveren

verzamelden weetjes en tips
Kalveren tot 8 weken mogen in eenlingboxen gehuisvest worden, kalveren vanaf

uit hun veterinaire praktijk.

8 weken moeten in een stal gehouden
worden.
Eisen eenlingboxen: de kalveren kunnen
elkaar zien en aanraken, de breedte is ten
minste de schofthoogte van het kalf terwijl
het rechtop staat, en de lengte is ten minste
1,1 keer de lichaamslengte van het kalf

Aanbinden kalf
mag niet

Ligt of ‘staat’ de overall klaar?
Foto links: Zo zien dierenartsen het graag: de bedrijfskleding schoon en overzichtelijk
opgehangen. Op de foto rechts wordt wat minder netjes met de bedrijfskleding omgesprongen. En op enkele bedrijven zien de overalls zelden een wasmachine. Ze zijn stijf
van het vuil en stáán dus letterlijk klaar.
Een overall die gewassen klaar ligt, is de gouden standaard en werkt ook simpelweg het
plezierigst.

Een kalf mag niet aangebonden
gehouden worden, behalve tijdens
het voeren van melk. Dan mag
een kalf maximaal een uur lang
aangebonden staan.

(gemeten van neuspunt tot aan de achterkant van de zitbeenknobbel).
Eisen van de stal: elk kalf heeft een minimale vloeroppervlakte van 1,5 m2 per kalf
minder dan 150 kg, 1,7 m2 per kalf van 150220 kg, 1,8 m2 per kalf van 220 kg of meer.
De vloer heeft een stevige vlakke en stabiele
oppervlakte, is stroef en aangepast aan het
gewicht en de grootte van de kalveren. De
dieren kunnen zonder problemen liggen,
rusten, opstaan en zichzelf likken.

Vreemde mest groot risico ziekte-insleep
Mest speelt een relatief grote rol bij de insleep
van dierziekten op een bedrijf. Voorkom dat
vreemde mest wordt binnengebracht:
• via de dieren zelf, bijvoorbeeld via aangekochte
dieren of het weer terugbrengen van eigen
dieren na een keuring;
• Aanvoer van mest, vooral als deze mest in de
kelders onder de dieren wordt gepompt
(varkensmest is vrijwel altijd besmet met
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salmonella en is derhalve berucht);
• personen en voertuigen. Ook personen die
alleen op het voerpad blijven (en niet op de
roosters tussen de dieren) kunnen dierziekten
met zich meebrengen;
• ongedierte: via de pootjes en vacht/veren;
• water: het drinken van oppervlaktewater door
het vee wordt onderschat.

Couperen staartjes bij
schapen
Het couperen van staarten bij schapen is
verboden, maar er is een uitzondering
gemaakt voor de volgende rassen: Suffolk,
Hampshire Down en Clun Forest.
De ingreep dient binnen 7 dagen na de
geboorte plaats te vinden.

Bijspenen knippen en oormerken aanbrengen
Een veehouder mag zelf de bijspenen van een kalf tot 4 weken leeftijd verwijderen.
Er mag een oormerk per oor worden aangebracht bij varkens, runderen, schapen en geiten.
Voor oormerken ter bestrijding van vliegen mag geen extra ingreep verricht worden,
deze mogen wel aan het bestaande oormerk gehangen worden.
(BRON: WET DIEREN, RVO)
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