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Tips voor
doorloopvoetbaden
Doorloopvoetbaden helpen bij het voorkomen van nieuwe
actieve infectieuze klauwaandoeningen. Voor het gebruik van
doorloopvoetbaden zijn verschillende mogelijkheden. Welk
middel gebruik je het best, en waar moet je aan denken?
Een voetbad is een preventieve maatregel en moet als zodanig
ingezet worden. Heeft u koeien met actieve Mortellaro-plekken?
Behandel die dan individueel in overleg met uw dierenarts. Eén
week na individuele behandeling kunt u een voetbad toepassen.
Gebruik in het voetbad een desinfectiemiddel dat het ontstaan
van infecties en verspreiding kan voorkomen. Let erop dat u

hiervoor het juiste middel, in de juiste concentratie en met de
juiste frequentie gebruikt. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van het middel. Gebruikt u formaldehyde? Bij veel chronische laesies is het advies om één maand lang, gedurende drie
dagen per week een 3%-oplossing formaline te gebruiken en
daarna iedere twee weken twee maal per dag. Neem bij het
gebruik van formaline passende maatregelen ter bescherming
van uw eigen gezondheid. Andere toegestane middelen geven
het beste resultaat als u ze de eerste twee tot drie maanden
iedere week, drie dagen achtereen toepast. Antibiotica, koperen zinksulfaat mogen niet in een voetbad gebruikt worden.
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Een goed voorbeeld van een voetbad, ontworpen in de Verenigde Staten (Cook et al.,

Voor het beste resultaat enkele tips
1. Het voetbad zelf moet lang genoeg zijn (bijvoorbeeld 3 meter) om ervoor te zorgen dat de koeien
met alle poten minstens twee stappen in het bad
kunnen zetten. Ideaal is een vloeistofniveau van
12-15 centimeter (tot aan de bijklauwtjes).
2. Koeien mogen het voetbad niet kunnen ontwijken
of de poten op de rand kunnen zetten. Het normale
koeverkeer mag niet gehinderd worden.
3. Het voetbad moet eenvoudig te vullen, te legen en
schoon te maken zijn.
4. Het schoonmaken van de klauwen vóór de desinfectie zorgt ervoor dat het desinfectiemiddel de klauwhuid beter bereikt.
5. Houd rekening met voldoende inwerkingsduur ná het
doorloopbad. Laat hiervoor de koeien op een schone
vloer minimaal 20 minuten aan het voerhek staan.
6. Een laatste aandachtspunt is de bodem van het
doorloopvoetbad, die soms harde richels heeft.
Omdat koeien niet kunnen zien waar ze hun poten
neerzetten, kunnen de richels leiden tot kneuzingen
en beschadigingen van de poten. Een rubberen mat
op de bodem van het voetbad kan dit voorkomen.

2012). In dit voetbad kunnen koeien door het brede gedeelte op buikhoogte het bad
makkelijk passeren. Het enige nadeel is de hoge in- en uitstap.
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