“Het viel wel op dat
we steeds vaker en
ergere Mortellaro in
de stal hadden.”
Melkveehouder Johannes Feenstra
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KLAUWGEZONDHEID

Samen
sta je
sterk
De familie Feenstra uit Sneek heeft een lastig jaar achter de
rug, waarin de diergezondheid op het bedrijf onder druk
stond en ze een deel van hun veestapel verloren. Ze zetten
met elkaar de schouders eronder. Het hele gezin werkte keihard mee aan het weer gezond krijgen van de veestapel.
Johannes: “Je denkt dat je het goed doet en toch gaat het
fout.”
De boerderij van de familie ligt aan een het einde van een landweg. In de tuin vertelt Johannes samen met zijn vrouw
Brechtsje hun verhaal. Over hoe ze samen sterk staan, niet
opgeven, altijd nieuwe oplossingen verzinnen en ze laten zien
over een flinke portie veerkracht te beschikken. Inmiddels staan
er weer tachtig koeien en zestig stuks jongvee in de stallen.
Kreupele koeien
“Het is er langzaam ingeslopen de afgelopen jaren”, begint
Johannes zijn verhaal. “Het viel wel op dat we steeds vaker en
ergere Mortellaro in de stal hadden, vooral in de winter van
2019. Ze kwamen elke maand een stuk of twintig koeien bekappen en behandelen, vaak ook weer nieuwe gevallen. Ook pinken
werden snel kreupel.”
Door veel muizen- en ganzenschade was het voedsel van mindere kwaliteit en ze zagen het celgetal omhoog gaan. “Begin
2020 was het celgetal meer dan 700.000 cellen per milliliter,
veel en veel te hoog. Met de dierenarts hebben we onderzoek
gedaan en het bleek om subklinische mastitis te gaan. We hebben samen met de dierenarts een behandelplan gemaakt en kregen van de melkfabriek twee maanden de tijd om het op te lossen. Anders werd er geen melk meer opgehaald. We hebben er
alles aan gedaan, maar tijdens de behandeling bleken vijftien
koeien het niet te redden, die moesten we laten afvoeren. Het
was heel intensief om alle koeien te behandelen, daardoor
kwam de focus meer te liggen op het verlagen van het celgetal.
De klauwproblemen verschoven naar de achtergrond.”

Herkauwer, oktober 2021 - 13

Onafhankelijke experts helpen verder
De koeien die hadden afgekalfd, wilden niet meer opstaan. Uit
onderzoek kwam geen duidelijke oorzaak naar voren. Wel bleek
dat er, naast de klauw- en uiergezondheidsproblemen, ook
sprake was van salmonella op het bedrijf. Van de 75 koeien
zaten er inmiddels 35 aan de antibiotica. Een dag- en nachttaak
om ze te behandelen. Johannes: “We hadden een onderbuikgevoel, iets zit niet goed. Ik legde de situatie uit en er was
begrip, we kregen geld om onderzoek te laten doen. Agrarisch
schade-expert en tevens dierenarts Jasper Simons kwam langs
als onafhankelijk expert. Hij stelde voor om GD-dierenarts Ryan
van Egmond langs te laten komen voor een bedrijfsbezoek.”
Ondertussen kreeg de familie van alle kanten goedbedoelde
adviezen. “Mijn advies is om het aan de experts over te laten.
Ryan kwam langs en bekeek wat er allemaal was gedaan tot dan
toe. Uit de resultaten concludeerde hij dat het waarschijnlijk in
de weerstand zat en primair voortkwam vanuit de problematiek
met Mortellaro. Koeien die kreupel zijn gaan minder naar het
voerhek, eten minder, liggen meer, herkauwen minder, krijgen
uiergezondheidsproblemen, geven minder melk en zijn vatbaar-

der voor infecties. Dan is er zo een negatieve spiraal waarin je
dan zit. Met onze dierenarts en de adviseurs hebben we een heel
plan uitgewerkt om de diergezondheid weer op orde te krijgen.
In dit plan hadden we vooral aandacht voor een structurele aanpak om de klauwgezondheid te verbeteren. We hebben een deel
van de fosfaatrechten verkocht en voor een deel van de schade
was er dekking op onze rundveeverzekering. Hierdoor konder er
onder andere vijftien vaarzen worden aangeschaft.”
Schouders eronder
Het was een zware tijd, waar de coronacrisis nog eens bovenop
kwam. Toch was stoppen geen optie, ook al omdat hun vier kinderen ook leven voor de boerderij. Johannes en Brechtsje zijn
zichtbaar trots op hen als ze vertellen over hoe hard ook zij
mee hebben geholpen om de situatie te redden. “We zijn echt
een gezinsbedrijf. Alle koeien die kreupel zijn, hebben we individueel behandeld. Ook met minder financiële middelen kun je
verbeteringen doorvoeren. De kinderen hebben een afkalfstal en
iglo’s voor de kalveren gebouwd.”
Om de hygiëne en klauwgezondheid te verbeteren is onder
andere gekeken naar klauwgezondheid. De Mortellarobacterie
houdt van mest, vocht en een zuurstofarme omgeving, dus hygiene van de omgeving van de klauwen helpt mee om de infectiedruk van Mortellaro te verlagen. Om de roosters schoner te houden is daarom een mestrobot aangeschaft en een tweedehands
klauwbekapbox om de acute Mortellarogevallen individueel te
behandelen. Daarnaast heeft zoon Jan een druppelsysteem aangelegd, zodat er af en toe waterdruppels naar beneden vallen
om de roosters schoon te houden. Het ventilatiesysteem wordt
ook ‘beneveld’ zodat er koudere lucht de stal instroomt bij hete
dagen. Koeien moeten lopen en vreten voor goede weerstand.
Kreupele koeien behandelen we nu meteen. Onze zoon Jan
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helpt hier ook bij en hij loopt ook met de rugspuit door de stal
om de klauwen te ontsmetten. Na het melken worden de klauwen eerst automatisch schoongespoten en dan lopen de koeien
over de voetmat, met om de dag een desinfectie of een verzorgend middel. Uit Tankmelkonderzoek Klauwgezondheid blijkt
wel dat de Mortellarodruk hoog blijft. Door dit onderzoek te
blijven doen, houd ik voorlopig nog een vinger aan de pols. Ook
het tankmelkonderzoek op mineralen laat ik uitvoeren. Uit
onderzoeken bleken biotine en jodium te laag, daar hebben we
nu met de voeradviseur over gesproken en een vitaminen-mineralenmengsel toegevoegd.”
Verbetering zichtbaar
Dat er zoveel hulp beschikbaar was, daarvan waren Johannes en
Brechtsje zich eigenlijk niet bewust. Johannes: “Het is net als de
huisarts, liever ga je er niet naartoe. Maar als je het nodig hebt,
is het handig dat het er is. Nu bel ik ook veel sneller naar GD als
ik iets op een uitslag niet kan duiden, de communicatie is erg
fijn. Er was vanuit diverse kanten ook aandacht voor ons welzijn
en oog voor het gezin. We kregen een ondernemerscoach voor
het financiële plaatje, hoe we dat in de komende jaren weer op
orde kunnen krijgen. Zo’n situatie hakt erin en het lijkt voor de
buitenwereld klaar, maar dat is het nog lang niet.”
Het celgetal is verbeterd naar zo’n 150.000 cellen per milliliter,
de melkproductie is aanzienlijk toegenomen en het afkalven verloopt vlot. De jongveeopfok doen ze zelf en inmiddels beginnen
ze daar de vruchten van te plukken. De derde van hun eigen
opfok heeft deze morgen gekalfd, vernoemd naar jongste dochter
Teatske. Trots lopen ze naar de nieuwe afkalfstal. “We hebben
een whiteboard hangen waar we alles opschrijven, zodat we precies weten welk kalf wat moet krijgen. Kijk, daar ligt ze, straks
gaat ze naar de iglo. Deze kalveren geven ons toch zoveel energie”, lachen Johannes en Brechtsje.
Zichtbaarheid in de buurt
Ze vinden het belangrijk om buurtgenoten bij het bedrijf te
betrekken. Op zoek naar alternatieve inkomsten hebben ze kippen aangeschaft en zijn een winkeltje en Rustpunt gestart.
“Ook ter ontspanning voor onszelf. Je hebt aanloop en kunt
mensen vertellen over het boerenbedrijf. Ik vind het belangrijk
om te laten zien wat we doen en uitleg te geven. Onze dochters
maken de yoghurt en de eieren komen van onze kippen. We zijn
inmiddels bekend en hebben veel klanten. We zijn blij dat het
nu beter gaat, maar we zijn er nog niet. We willen de veestapel
verder uitbreiden, om zo het bedrijf voort te kunnen zetten. En
dat onze zoon het later weer over kan nemen. Ik wil mijn collega-veehouders meegeven om bij problemen gebruik te maken
van alle kennis die in ons land is. Er zijn zoveel mensen die je
willen helpen als het even niet goed gaat. Pak de handschoen
op en werk samen aan een goede diergezondheid. Want werken
met die koeien, dat is toch het mooiste dat er is. Een gezonde
veestapel, daar doen we het voor.”

Hierboven: Het gezin
Feenstra met
Brechtsje, Johannes
en drie van hun vier
kinderen.
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