MANAGEMENT VEILIG OMGAAN MET RUNDEREN

Een stressvrije
veestapel opbouwen
Omgaan met dieren – individueel of
in een groep – gaat gepaard met
risico op ernstige trauma’s, ook op
rundveebedrijven in Vlaanderen en
Nederland. Een gestreste
veehouder zorgt voor stress bij zijn
dieren. Ronald Rongen geeft een
aantal tips om stressvrij om te
gaan met runderen.
TEKST GUY NANTIER

W

erken met dieren is een van de meest voorkomende
oorzaken van ongevallen met letsels in de landbouw.
Naarmate de bedrijven groter worden en/of externe
hulp wordt ingeschakeld, wordt ook de kans op een ongeval
groter. Omgang met dieren, of het nu individueel is of in een
groep, brengt ook risico op ernstig trauma met zich mee. Runderen zijn daarbij gevaarlijker dan varkens en schapen, omdat
ze van nature vrij angstig zijn en soms hoorns hebben waarmee
ze verwondingen kunnen veroorzaken. Volwassen runderen wegen ook aanzienlijk meer dan de mensen die met hen werken.

Gestreste veehouder
Volgens de Nederlandse organisatie Stigas worden ongevallen
met (ziekte)verzuim in 34 procent van de gevallen veroorzaakt
door koeien. Stieren veroorzaken zo’n 29 procent van de ongevallen. Jongvee is verantwoordelijk voor 10 procent van de
ongevallen. Bij ruim 30 procent van de incidenten was het dier
in een specifieke staat: koe in droogstand, tochtig, net afgekalfd, gestrest, dier met onvoorspelbaar of gestoord gedrag.

Een correcte
opvoeding begint bij
het kalf en niet na
de eerste kalving
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Handige tips om een stressvrije veestapel op te bouwen
‘Cowmunicator’ en gedragsdeskundige
Ronald Rongen verzamelde zijn kennis en
ervaring in handige tips. Een bloemlezing:
– 	Koeien hebben een duidelijke aansturing
nodig. Doe dit door gericht druk op te
bouwen en deze ook weer tijdig weg te
nemen. Angst en nervositeit zijn hierbij
een slechte raadgever.
– 	Leer uw runderen u te gehoorzamen, train
uw dieren. Niet door lokken, maar door ze
rustig te drijven.
– 	Een correcte opvoeding begint bij het kalf,
en niet na de eerste kalving!
– 	Runderen willen kunnen zien wie of wat
hen drijft.
– 	Runderen lopen in de richting waarnaar
ze kijken.
– 	Actie (beweging) = reactie (beweging).
Elke beweging van de verzorger heeft
een beweging van het dier tot gevolg.
Diegene die als eerste in actie komt, geeft
de richting aan!
– Runderen volgen runderen, dat is kuddegedrag. Een rund van de groep isoleren
en rustig houden vergt daarom goede
vakkennis en een goed inzicht.

–

–
Ronald Rongen: ‘Een stier die aanvalt, wil
niemand gijzelen, hij wil enkel slachtoffers maken’

– Runderen
	
zien, horen en ruiken anders
dan mensen. Door dit te begrijpen kan
veel leed worden voorkomen.
– 	Benader runderen altijd van links. Benader
je ze frontaal, dan wordt dit door het dier
als aanval beschouwd en loop je kans op
kopstoten!
– 	Houd bij de bouw en inrichting van de stal
rekening met de ruimte en behoefte van
runderen, maar denk ook aan uitwijkmogelijkheden en vluchtwegen voor uzelf. Te
vaak voldoen stallen niet aan deze criteria.

‘Bij elk contact met runderen is het voorkomen van arbeidsongevallen nooit helemaal uit te sluiten’, zegt ‘cowmunicator’ en gedragsdeskundige Ronald Rongen van Low Stress
Stockmanship Europe. Ronald Rongen geeft op regelmatige
basis colleges aan studenten diergeneeskunde, maar ook
aan veehouders en slachterijmedewerkers in heel Europa.
‘Maar als ongelukken niet uit te sluiten zijn, moet het aantal tot een minimum beperkt worden. Veel kritische situaties in de stal of op de weide kunnen worden voorkomen als
men weet hoe vee zich in bepaalde situaties gedraagt en
deze kennis toepast in de omgang met de dieren.’
Runderen nemen hun omgeving anders waar dan mensen,
zo geeft de cowmunicator aan. ‘De omgang met runderen

–

–

Dat heeft niet alleen gevolgen voor uw
eigen veiligheid, maar beïnvloedt ook
de levensduur en de productie van uw
rundvee.
	Hoornloze koeien gedragen zich anders
dan gehoornde koeien, niet alleen richting
veehouder, maar ook onderling. Het is
niet juist dat een hoornloze groep runderen zich rustiger zal gedragen dan een
gehoornde groep runderen.
	Uitwijkmogelijkheden op de weide, maar
ook uitwijkmogelijkheden, looplijnen,
bochten, ruimte en verlichting in de stal,
hebben een grotere invloed op het gedrag van runderen dan het al dan niet
dragen van hoorns.
Zowel koeien als stieren vallen nooit zomaar uit het niets en spontaan aan. Ze
geven vooraf – door lichaamstaal – een
duidelijk signaal. Veel ongevallen gebeuren doordat de veehouder het signaal niet
herkent, fout interpreteert, dan wel niet
tijdig oppakt.
En tot slot: een stier die aanvalt, wil
niemand gijzelen, hij wil enkel maar
slachtoffers maken!

bestaat uit een uitgebreide variatie van contacten tussen de
veehouder en het dier. Een rund maakt daarbij gebruik van
verschillende zintuigen: ogen, oren, neus en tastzin. Middels training van de veehouder rondom het koegedrag en
koesignalen vermindert het aantal (bijna-)ongevallen en
werkt men veiliger, efficiënter en diervriendelijker.’
‘Veel ongevallen met koeien gebeuren doordat de kracht en
de reactie van de dieren in (behandel)situaties worden onderschat’, vervolgt Ronald Rongen. ‘De rundveehouder
neemt vaak niet genoeg tijd om met de nodige rust aan het
werk te gaan. Een gestreste veehouder resulteert in gestrest
vee. Mijn motto is dan ook: ‘Als je met runderen iets snel
wilt doen, doe het dan langzaam.’ l

Help de dierenarts om ongevallen te vermijden
De rundveedierenarts komt veelal dieren
tegen die zich in een stress-situatie bevinden, zoals kalvende dieren, zieke dieren,
koeien met een wonde. Dierenarts Anthony
De Schryver: ‘Een rustige benadering en
spreken tegen de runderen kunnen al dikwijls een schrikreactie voorkomen.’
Voor verdere behandelingen is een goede
fixatie met touw, behandelbox of sluitend
voerhek belangrijk om veilig en zonder
stress te kunnen werken, geeft De Schryver
aan. ‘Tijdens een drachtcontrole zal ik altijd

aan de veehouder vragen om de dekstier
vast te zetten. De keizersneden gebeuren
altijd met geboeide achterpoten.’
Ondanks deze maatregelen kunnen er zich
toch nog ongevallen voordoen, aldus de
praktijkdierenarts. Anthony De Schryver: ‘Een
citaat van emeritus hoogleraar Piet Deprez is
mij als student altijd bijgebleven: als dierenarts zal je vroeg of laat blootgesteld worden
aan lichte, ernstige of dodelijke verwondingen. Gelukkig is het bij mij tot op heden maar
enkele keren bij het eerste gebleven.’
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