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De klauwgezondheid van de koeien
verdient aandacht. Naast economisch
voordeel zorgen gezonde klauwen voor
werkplezier en leven koeien langer en
gelukkiger. ‘De afgelopen tien jaar is de
klauwgezondheid met 15 procent
verbeterd’, aldus Pieter van Goor,
foktechnicus bij CRV. Met de fokwaarde
klauwgezondheid is de komende tien jaar
nog meer vooruitgang te verwachten in
de fokkerij.
TEKST ALICE BOOIJ

‘H

oeveel klauwproblemen heb je op het bedrĳf ?’ Deze
vraag stelt Jan Lievaart, dierenarts bĳ het Nederlands
Klauwgezondheidscentrum, regelmatig aan melkveehouders. ‘De tussenkalftĳd en het celgetal lepelen ze probleemloos op. Maar de cĳfers over de klauwgezondheid zĳn lastig in
te schatten.’ Het bedrĳfgezondheidsplan en het antibioticagebruik geven uitsluitsel. ‘Maar dat is nog maar het topje van de
ĳsberg’, geeft Lievaart aan, die de cĳfers uit DigiKlauw en van
zĳn eigen bedrĳven vertaalt naar de praktĳk. ‘Veel koeien hebben op een of andere manier een aandoening, terwĳl 20 procent in de loop van de lactatie een keer kreupel is.’ Klauwproblemen kosten gemiddeld een kleine vĳftig euro per aanwezige
koe door productiedaling, afvoer en een langere tussenkalftĳd.
Er is weinig inzicht op het gebied van klauwgezondheid, daarom
is registratie zo belangrĳk. Lievaart is groot voorstander van
DigiKlauw. ‘Registratie is stap 1, maar daarna komt al gauw de
vraag: “Wat ga je met de data doen?”’ De gegevens vragen om
actie, terwĳl Lievaart weet dat arbeid op veel bedrĳven knelt.
‘Bovendien staat de klauwverzorging niet boven aan de lĳst van
meest populaire klussen.’ Aan de andere kant is de ‘chagrĳnigheidsindex’ van veehouders hoog als het om kreupele koeien
gaat. ‘Vooral wanneer ze met robots melken. Die veehouders
zien echt wat voor impact een slechte klauwgezondheid heeft op
de koe en op het bedrĳf.’
Om de data om te zetten naar actie pleit Lievaart voor samenwerking tussen veehouder, klauwverzorger, dierenarts en voerspecialist. ‘Ieder kan vanuit zĳn eigen discipline oplossingen
aandragen voor de problemen en zo helpen bĳ het verbeteren.
Dan wordt er echt wat aan klauwgezondheid gedaan.’

Van DigiKlauw naar NVI
De gegevens uit DigiKlauw hebben al wel de fokwaarde uiergezondheid opgeleverd, die al sinds 2010 beschikbaar is. ‘DigiKlauw werkt al vanaf 2006, en inmiddels hebben we van 2666
deelnemers in DigiKlauw al anderhalf miljoen data van koeien’,
geeft Pieter van Goor, foktechnicus bĳ CRV, aan. Ook de informatie van de FokkerĳData Plus-bedrĳven – die allemaal meedoen in
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