GEZONDHEID KALVERMANAGEMENT

Enteritis en pneumonie:

link met kalversterfte
Een van de belangrijkste parameters voor de gezondheidsstatus
op een rundveebedrijf is de frequentie van ziekte en sterfte,
voornamelijk bij kalveren jonger dan zes maanden. Enteritits
(darmontsteking) en pneumonie (longontsteking) kunnen duidelijk geassocieerd worden met kalversterfte.

H

et hoeft weinig betoog dat preventie van
ziekte en sterfte bĳ kalveren van cruciaal
belang is voor de hele rundveesector en dat
veehouders alle redenen hebben om naar een laag
sterftepercentage te streven.
Uit een demonstratieproject over kalversterfte in de
vleesveehouderĳ, uitgevoerd tussen 2010 en 2012,
bleek dat op Belgisch-witblauwbedrĳven de gemiddelde kalversterfte 12 procent was. Aangezien een
grote variatie in sterfte tussen de bedrĳven werd
aangetoond van 2 tot 22 procent, kan geconcludeerd
worden dat er op sommige bedrĳven veel ruimte
voor verbetering is.
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Link enteritis met griep
Een intensief bedrĳfsmanagement met veel aandacht
voor uitgebalanceerde voeding, optimale huisvesting
en ziektepreventie op maat zĳn doorslaggevend voor
een goede gezondheidsstatus van een bedrĳf. Kennis
omtrent deze drie belangrĳke pĳlers is dan ook cruciaal, maar tĳd, aandacht en discipline op vlak van
kalvermanagement zĳn minstens even belangrĳk.
Figuur 1 – De meest voorkomende doodsoorzaken bij kalveren jonger
dan een maand (bron: autopsierapport DGZ, 2020)
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Biest in de eerste 6 levensuren
Pasgeboren kalveren worden na een vrĳ zorgeloze
periode in de baarmoeder geconfronteerd met heel
wat uitdagingen. Na de geboorte begint onmiddellĳk
het ademhalingssysteem te werken, zodat alle levens-

Figuur 2 – De meest voorkomende doodsoorzaken bij kalveren tussen
1 en 3 maanden (bron: autopsierapport DGZ, 2020)
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Om kalversterfte, en nog beter de voorafgaande ziekte, aan te kunnen pakken is het noodzakelĳk om te
weten wat de oorzaak is. Sterftecĳfers vanuit de autopsiezaal van DGZ Vlaanderen (Autopsierapport
Rundvee 2019) geven aan dat 50 tot 70 procent van
de gestorven kalveren tussen 0 en 6 maanden leeftĳd
te maken heeft met enteritis (aantasting van het
spĳsverteringskanaal met diarree als gevolg) en/of
pneunomie (longontsteking), vaak als gevolg van
griep. Enteritis is vooral de eerste maand na de geboorte de belangrĳkste oorzaak van sterfte, terwĳl
het bĳ oudere kalveren voornamelĳk om longontstekingen gaat. Aangezien kalveren met diarree 17 keer
meer kans maken om op latere leeftĳd ook longontsteking te krĳgen, is het duidelĳk dat beide aandoeningen een link hebben.
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belangrĳke organen van zuurstof worden voorzien.
Daarnaast moet de spĳsvertering snel opgestart worden om de noodzakelĳke koolhydraten, vetten, eiwitten en afweerstoffen op te nemen. Hierbĳ is een goede
biestvoorziening essentieel. Biest stimuleert immers
de ontwikkeling van het maagdarmkanaal en zorgt
voor de kolonisatie ervan met micro-organismen,
voert voedingsstoffen aan en is voor een kalf de enige
bron van antistoffen.
Omdat de capaciteit om antistoffen uit de darm op te
nemen snel vermindert na de geboorte, dient voldoende kwaliteitsvolle biest (minstens 200 gram
immunoglobulinen of antistoffen per kalf) binnen de
eerste zes levensuren verstrekt te worden. Kalveren
waarbĳ deze biestverstrekking niet optimaal is verlopen – te laat, te weinig, te lage kwaliteit – hebben
een grote kans op een verlaagde weerstand, omdat ze
minder afweerstoffen van de moeder hebben. Hierdoor zĳn ze uiteraard veel vatbaarder voor infecties,
zoals navelontstekingen, sepsis of bloedvergiftiging,
diarree en griep.
Bĳ jonge kalveren zĳn de laatste twee aandoeningen
vaak het (on)rechtstreekse gevolg van de eerste twee,

en het is gekend dat lagere producties en hogere
sterftepercentages hieraan gelinkt zĳn.
Om na te gaan of het algemeen biestbeleid op een
bedrĳf wel in orde is, kan het zinvol zĳn op regelma-

Pasgeboren kalveren
worden geconfronteerd
met heel wat uitdagingen

Figuur 3 – De meest voorkomende doodsoorzaken bij kalveren tussen
3 en 6 maanden (bron: autopsierapport DGZ, 2020)
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GEZONDHEID KALVERMANAGEMENT
tige tijdstippen bij enkele jonge kalveren bloed te
tappen om de antistoffengehalten te bepalen.
In het kader van een goede biestvoorziening is het
nuttig om het belang van een goede opvolging van
hoogdrachtige en kalvende dieren te onderstrepen.
Kalveren die geboren zijn via een moeilijke verlossing, drinken immers minder vlot biest, maar zullen
ook de antistoffen uit de aangeboden biest minder
goed opnemen. Een moeilijke verlossing kan in het
geval van Belgisch witblauwe runderen vertaald
worden naar een (te) laat uitgevoerde keizersnede.
Bij andere rassen houden gecompliceerde verlossingen vooral verband met een te groot gewicht van het
kalf en/of een te nauw bekken van het moederdier,
wat dus duidt op het belang van een juiste selectie,
zowel op vlak van stierkeuze als op vlak van vrouwelijk fokvee. Ook een ondermaatse voeding van de
drachtige dieren, bijvoorbeeld een eiwittekort of een
tekort aan bepaalde sporenelementen zoals selenium
en jodium, kan een mogelijke oorzaak van een falend
biestbeleid zijn.

Navelontsteking leidt tot infecties

Een goede opstart van
het spijsverteringskanaal
vereist een goede
biestvoorziening
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Navelinfecties zijn vaak een toegangspoort waarlangs
bepaalde kiemen zich verder in het lichaam van het
kalf kunnen verspreiden. Op die manier kan dit leiden tot onder andere gewrichtsontsteking, diarree
en/of longontsteking. Hieruit blijkt het belang van
een hygiënische navelverzorging, waarbij ideaal gezien onmiddellijk na de geboorte de navelstomp op
een propere manier ontsmet wordt (bijvoorbeeld
met jodiumtinctuur).

Wanneer er toch een infectie zou optreden, wordt de
prognose vaak bepaald door de uitgebreidheid van de
infectie. De eerste twee levensweken de navel regelmatig controleren is daarom geen overbodige luxe,
zodat tijdig kan ingegrepen worden bij problemen.
In het kader van het voorkomen van navelinfecties
is een goede hygiëne in de afkalfstal en in de kalverhokken strikt noodzakelijk.

Hygiëne en strategisch afkalfplan
Hygiëne, of beter gezegd het gebrek eraan, is trouwens voor de meeste besmettelijke ziekten een belangrijke risicofactor. Een gebrekkige hygiëne zorgt
immers voor een hoger aantal (besmettelijke) kiemen in de omgeving (ook wel infectiedruk genoemd).
Hoe meer kiemen het nog niet volledig ontwikkelde
immuunsysteem van een jong dier moet verwerken,
hoe meer kans dat een bepaalde infectie aanslaat en
uiteindelijk leidt tot ziekte of zelfs sterfte.
De infectiedruk stijgt wanneer er meer dieren aanwezig zijn. Dit verklaart dat er, zeker als het over
diarree gaat, meer ziektegevallen zijn naar het einde
van de afkalfperiode, wanneer er dus meer kalveren
aanwezig zijn. Daarom is het voor sommige bedrijven zinvol om voor een strategisch afkalfpatroon te
kiezen waarbij ervoor gezorgd wordt dat de vaarzen
als eerste afkalven (dus wanneer de infectiedruk nog
laag is). Vaarzen produceren immers meestal minder
biest en vaak ook biest van een lagere kwaliteit. Samen met het feit dat vaarzen bij de meeste rassen
ook gevoeliger zijn voor moeilijke verlossingen en
soms ook wel minder goede moeders zijn, zorgt dat
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ervoor dat de kalveren van een vaars minder sterk
zijn en dus meer kans maken op ziekte wanneer de
infectiedruk hoger is.

Werkdruk verhoogt infectiedruk
Infectiedruk wordt ook grotendeels bepaald door het
algemeen bedrijfsmanagement. Met name de tijd die
wordt geïnvesteerd in de kalveren, zou een belangrijke factor zijn voor een succesvolle opfok. Uit onderzoek blijkt dat voor melkveebedrijven de toegenomen intensivering en bedrijfsgrootte resulteren in
minder tijd voor de kalveropfok. Melkveehouders
stippen dit zelf aan als de belangrijkste reden voor
een te hoog percentage kalversterfte.
Of dit ook voor vleesvee geldt, is niet gekend, maar
het lijkt vanzelfsprekend dat de werkdruk toeneemt
wanneer het bedrijf groter wordt. Hierdoor kunnen
de nauwkeurigheid en de discipline op het vlak van
kalveropfok in het gedrang komen, waardoor de
infectiedruk te hoog wordt.
Infectiedruk wordt ook bepaald door het stalklimaat.
Een ondermaatse ventilatie kan niet alleen stress
veroorzaken bij de dieren, maar zeker in stallen met
een hoge bezetting zal dit ook voor een toegenomen
infectiedruk zorgen. Recente onderzoeken hebben
bovendien aangetoond dat verhoogde concentraties
aan fijnstof en gassen afkomstig van mest en urine,
geassocieerd worden met een minder goede gezond-

heid van het ademhalingsstelsel bij kalveren.
De bevuilde en besmette stallucht wordt in geval
van een slechte stalventilatie immers te weinig
afgevoerd, waardoor meer dieren hiermee in contact komen.
Naast een verkeerde stalventilatie zijn er nog andere
stress-uitlokkende factoren, zoals abrupt spenen,
transport of overbezetting, die de afweer van een
kalf kunnen aantasten. Ook het belang van een goede voeding bij kalveren mag in het kader van ziektepreventie niet onderschat worden. Ondervoeding is
bijvoorbeeld mogelijk doordat de spijsvertering niet
verloopt zoals het hoort, of doordat bijvoorbeeld te
weinig melk of verkeerd aangemaakte kunstmelk
wordt verstrekt.
Ook koude kan ervoor zorgen dat de via de melk
aangevoerde energie verloren gaat aan het op peil
houden van de lichaamstemperatuur. Hierdoor kan
het kalf die energie niet meer gebruiken voor zijn
groei en afweer. Ook de opnamecapaciteit van antistoffen is lager bij koude omgevingstemperaturen. Al
deze factoren leiden dan ook tot hogere kalversterfte
in de winter in vergelijking met de zomer.
Vaccinatie is uiteraard voor veel bedrijven een zinvolle manier om het aantal ziekte- en sterftegevallen
bij de kalveren te beperken. De grootste successen
zijn echter te behalen wanneer vaccinatie gebeurt
onder optimale omstandigheden. l
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