reportage

SUZAN WEENINK PAKTE
KLAUWPROBLEMEN AAN

“Klauw
gezondheid,
daar moet
je bovenop
zitten”
Toen er een paar jaar geleden steeds vaker koeien met klauw‑
problemen in de klauwbekapbox kwamen, besloot Suzan
Weenink om dit probleem op zich te nemen. Het bleek om
Mortellaro te gaan. Ze ging op zoek naar de beste aanpak en
met succes, want inmiddels gaat het veel beter.
Paraveterinair dierenartsassistente Suzan Weenink (27) woont
in het Gelderse Halle op een melkveehouderij met vijftig rooden zwartbonte melkkoeien. Haar vriend Martin Wassink (28) runt
het bedrijf samen met zijn vader, Suzan helpt waar ze kan.
Suzan is erg betrokken bij de gezondheid van de dieren op het
bedrijf. “Het liep al een tijdje niet lekker met de poten. De
koeien hadden pijn, ze bleven langer liggen en vraten daardoor
minder. Als gevolg daarvan zakten ze flink in het aantal liters.
We bleken een groot Mortellaro-probleem te hebben, en ook een
paar witte-lijndefecten.”
De beste aanpak
Suzan verdiepte zich in klauwverzorging, en door van alles te
proberen en veel te overleggen met haar collega’s van
Slingeland Dierenartsen kwam ze erachter wat voor haar het
beste werkt. Haar aanpak is als volgt: zodra de te behandelen
koe in de klauwbekapbox staat maakt ze de klauw goed schoon.
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Suzan Weenink:
“De koeien moeten
pijnloos door de
stal kunnen lopen”

Hygiëne is belangrijk bij het behandelen van de klauwen.
Zodra ze samen met haar vriend Martin (rechtsachter op
de foto) de koe in de klauwbekapbox heeft gezet maakt
Suzan de te behandelen klauw eerst goed schoon.
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Indien nodig snijdt ze hem nauwkeurig bij. Daarna gaat er een
flinke laag aspirinezalf op de Mortellaro-plek. Vervolgens verbindt ze de klauw, iets waar ze veel tijd in steekt. “Ik wil niet
dat het verband gaat snijden, dus ik gebruik wel drie lagen watten. Op die manier kan ik het verband er goed strak omheen
wikkelen.” En dat is niet zonder reden, want het moet tien
dagen blijven zitten.
Na die tien dagen gaat de koe weer in de klauwbekapbox en
gaat het verband eraf. Suzan verwijdert het dode weefsel en
controleert dan of de huid goed genezen is. Als dat zo is smeert
ze er nog wat verzorgende gel op basis van koper en zink op. Is
dat niet het geval, dan doet ze er nog wat aspirinezalf op en
bekijkt ze de klauw twee weken later nogmaals. “Ik controleer
altijd of de behandeling heeft gewerkt. De nacontrole vind ik
één van de belangrijkste dingen, ik denk dat dit vaak vergeten
wordt.”
Andere factoren
Naast de goede verzorging van Suzan zijn er op het bedrijf ook
andere maatregelen genomen om de klauwgezondheid te verbeteren. Suzan geeft een paar voorbeelden: “We hadden verende matten in de boxen en die bleven maar schuren. In mei 2017 hebben

Hoe voorkom ik verspreiding van Mortellaro
op mijn bedrijf?
• Andere koeien met
Mortellaro snel separeren,
direct behandelen, na 10
dagen controleren en zo
nodig opnieuw behandelen.
• Voorkom besmetting van
het jongvee via mestschuif,
mestrobot of laarzen.
• Voer niet meer krachtvoer
dan nodig, dit geeft dunne
mest.
• Zorg voor een optimale
penswerking, waarbij de
eigen biotineproductie
maximaal is.
• Pas weidegang toe.

En ook:
• droge schone roosters
(dus hele goede
ventilatie)
• goed afgestelde boxen,
waarbij koeien in de box
bijna direct gaan liggen
• een goed geïsoleerde
geventileerde stal, dat
remt
Mortellarobacterie-groei
• niet meer koeien dan
ligplaatsen
• niet (te) veel kalk in de
ligboxen

Meer weten over klauwaandoeningen? Kijk op
www.gddiergezondheid.nl/klauwen

we er daarom diepstrooiselboxen van gemaakt. In april van dat
jaar hadden we nog koeien met dikke hakken, vanaf mei was het
over.” Ook werd de schoftboom boven de ligboxen vervangen
door een gekartelde schoftboom, zodat de koeien gemakkelijker
kunnen gaan liggen en weer opstaan en ze namen ze hun voedingsmanagement onder de loep. Als gevolg daarvan werden de
kuilen aangepast: ze zijn nu lager en smaller, om meer voersnelheid te houden, en ze liggen onder zand in plaats van banden,
waardoor er geen broei meer is. “En met de nieuwe voerwagen
gaat het voeren eenvoudiger en sneller, waardoor we de koeien
nu makkelijk twee keer per dag van vers voer kunnen voorzien.”
Biotine en mangaan
Eind vorig jaar kwam GD-klauwgezondheidsspecialist Menno
Holzhauer langs voor een adviesbezoek. Suzan weet het nog
goed: “De koeien hadden hele zachte klauwen, het waren net
sponsjes. Het was zó erg dat ik ze niet eens kon bijsnijden, je
zat meteen in het leven.” Menno adviseerde om biotine bij te
voeren, dat zijn ze toen gaan doen.

Suzan steekt veel tijd in het goed verbinden van de klauwen. Ze
gebruikt veel watten, zodat het verband goed strak kan.
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”Ik controleer altijd of de
behandeling heeft gewerkt”

Margreet Pasman, redacteur

reportage

Nadat de verende matten werden vervangen
door diepstrooiselboxen waren de problemen
met dikke hakken snel voorbij.

“Mijn schoonvader zag op een gegeven moment de folder
van GD over Klauwgezondheid Tankmelk. We dachten: het is
nooit verkeerd om te checken of we op het gebied van
klauwgezondheid goed zitten in de mineralen. Uit de tankmelk bleek dat biotine nu goed was, maar voor mangaan
zaten we aan de ondergrens.” Mangaan heeft invloed op de
kwaliteit van de klauwhoorncellen, en daarmee op de klauwgezondheid. “Daar willen we dus wel iets mee doen, maar we
zijn hiervoor nog in overleg met onze voeradviseur”, vertelt
Suzan. “Zo’n onderzoek is eigenlijk heel gemakkelijk. We
hoeven er niets extra’s voor te doen, het gaat gewoon mee
met het tankmelkonderzoek. En we krijgen informatie waar
we iets mee kunnen.”
Aandacht blijven houden
Alle klauwbehandelingen, aanpassingen in de stal en in het
voermanagement zijn gelukkig niet voor niets geweest. Suzan:
“In het begin liepen er een heleboel koeien met een verbandje
in de stal, nu nog maar een enkele. De klauwen zijn weer een
stuk harder en ik kan ze nu weer goed bekappen.” Omdat de
koeien minder klauwproblemen hebben lopen ze vaker, staan
ze langer aan het voerhek en vreten ze meer. “We zijn er in
twee jaar veel op vooruit gegaan: van gemiddeld 25 naar
gemiddeld 35 liter melk per dag. Nu is het afwachten, en kijken of er in het volgende tankmelkonderzoek verbetering is.”

In de tussentijd blijft Suzan de klauwen natuurlijk goed verzorgen. “Klauwgezondheid, daar moet je bovenop blijven zitten.
De acute gevallen zijn bijna allemaal helemaal genezen nu,
maar bij de chronische gevallen, waar we er ook een paar van
hebben, herstelt het niet helemaal perfect. Je krijgt Mortellaro
nooit voor 100 procent weg. Ook al zou je de koeien gaan ruimen, dan nog blijf ik ervan overtuigd dat het lastig blijft. Het
gaat er mij om dat de koeien pijnloos door de stal kunnen
lopen, dat is denk ik een goed streven.”

Suzan houdt aandacht voor
klauwgezondheid, ook al
gaat het nu een stuk beter.
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