Gunstige
ontwikkeling
kalversterfte
Aandacht voor het verbeteren van de zorg en opfok heeft de
afgelopen jaren geleid tot een daling van de kalversterfte.
Tools die zijn ontwikkeld vanuit de monitoring, kunnen verdere optimalisatie ondersteunen. In het monitoringjaarverslag hebben we hierover bericht. We delen dit graag met u.
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In de afgelopen jaren zijn maatregelen genomen om de kalveropfok te optimaliseren en de sterfte van kalveren te verlagen. In
een verdiepend onderzoek, onderdeel van de Data-analyse, heeft
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GD de kengetallen voor kalversterfte geanalyseerd om meer inzicht
te krijgen in achterliggende factoren. Alle kengetallen over kalversterfte, in zowel de melkvee- als de vleeskalverhouderij, lieten tussen begin 2018 en 1 juli 2019 een daling zien. In deze periode
waren er meer bedrijven zonder sterfte, of met een laag sterftepercentage, en minder bedrijven met een hoge sterfte. Sindsdien
stabiliseerden de kengetallen op het lagere niveau of daalden zij
verder, zo blijkt uit onderzoek in de periode van het derde kwartaal van 2019 tot en met het derde kwartaal van 2020.
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Gemiddelde sterfte van
geoormerkte kalveren
≤14 dagen leeftijd

monitoring

Na implementatie verschillende tools daalt sterfte
Uit het onderzoek bleek dat meerdere factoren invloed hebben op de kalversterfte. Ten eerste hebben kalveren van vaarzen een hogere sterftekans dan die van meerderekalfskoeien.
Ook een kalf uit een meerling is kwetsbaarder. Ten slotte
speelt, in beperkte mate, het geslacht van het kalf een rol. Er
was een duidelijk verband tussen de daling van kalversterfte
en de periode waarin KalfOK of het Kalversterftekengetal en
het KalfVolg-Systeem (KVS) waren geïmplementeerd op het

Al sinds 2002 houdt Royal GD zich intensief bezig met de
uitvoering van de diergezondheidsmonitoring in Nederland.
Hiervoor werken wij nauw samen met onder andere de diersectoren, de zuivel, het ministerie van LNV, dierenartsen en
veehouders. Deze rubriek verhaalt over bijzondere gevallen,
speciaal onderzoek en opvallende resultaten die het werk
van de monitoring oplevert. Samen werken we aan diergezondheid in het belang van dier, dierhouder en samenleving.

betreffende bedrijf. In hoeverre de daling geheel kan worden
toegeschreven aan de implementatie van deze tools, is niet
vast te stellen.
Zorg verbeteren
Het gebruik van antibiotica tegen diarree of luchtwegproblemen
en de (preventieve) behandeling voor cryptosporidiose, was op
melkveebedrijven geassocieerd met een hogere kalversterfte. Bij
vaccinatie tegen diarree, luchtwegproblemen of longworm of bij
behandeling tegen coccidiose bleek de kalversterfte lager.
Vaccinatie is vaak onderdeel van een totaalstrategie om het
management van de kalveropfok te verbeteren. Ook bij problemen in de opstartfase van de lactatie bij koeien was een significant hogere kalversterfte zichtbaar. Omgevingsfactoren, zoals
extreme buitentemperaturen, zijn belangrijke aandachtspunten.
Aandacht en inzicht werkt
In dit onderzoek lijkt de daling in kalversterfte samen te hangen met alle aandacht voor het verbeteren van de zorg voor kalveren. Vastgestelde risicofactoren kunnen aanknopingspunten
geven voor een verdere verbetering van de kalvergezondheid op
een bedrijf. Deelname aan KalfOK of het Kalversterftekengetal
helpt veehouders en hun dierenartsen inzicht te verkrijgen in de
cijfers. De tools kunnen daarom een goed hulpmiddel zijn om de
jongveeopfok te optimaliseren.
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“Uit Data-analyse blijkt dat deze aanpak
werkt”
“Binnen de afdeling R&D gebruiken en analyseren we data om
diergezondheid te monitoren. Als onderdeel daarvan is een verdiepend onderzoek naar kalversterfte gedaan. Een aantal jaar
geleden zagen we dat de kalversterfte toenam en ook vanuit de
sector kwamen signalen. Daarom zijn vanaf 2018 meerdere tools
ingezet en kwam er meer aandacht voor de opfok. Inmiddels
neemt de sterfte af en kunnen we inventariseren in hoeverre de
aandacht en de tools hebben geholpen. Als we weten wat heeft
gewerkt, kunnen we die interventies ook gebruiken om een verdere verlaging te bewerkstelligen.
Problemen bij de opstart van de lactatie bij koeien, bleken
geassocieerd met een hogere sterfte bij de kalveren. Mogelijk
kunnen beter droogstandsmanagement en optimalisatie van de
tweede helft van de lactatie ervoor zorgen dat kalveren sterker
ter wereld komen. Een andere mogelijkheid is dat wanneer de
koeien het minder goed doen, ook bij de kalveren problemen
ontstaan. Daarnaast zien we dat kalveren geboren uit vaarzen
een hogere sterftekans hebben. Met name in de winter is het
verschil met meerderekalfskoeien duidelijk. Het is dus belangrijk
om vaarzen rondom het afkalven goed in de gaten te houden.
Om alle risicofactoren die spelen bij kalversterfte goed in beeld
te hebben, is vaak een aanpak op maat nodig. De veehouder
kan samen met de eigen dierenarts kijken naar wat goed en
minder goed gaat. Met name KalfOK kan de veehouder meer
inzicht geven over de bedrijfsituatie en ten opzichte van collega’s. Zo kan een veehouder, met de dierenarts, de verbeterpunten in kaart brengen. Ons onderzoek maakt inzichtelijk dat alle
initiatieven echt werken. Er wordt maatschappelijk met een vergrootglas naar jonge dieren gekeken, dus het is mooi dat de
sector dit zelf heeft geïnitieerd en met de tool is gekomen. In
2013 wisten nog niet alle veehouders waar ze stonden met
betrekking tot de kalversterfte op het eigen bedrijf, ten
opzichte van het gemiddelde. Nu wel en dat is belangrijk, want
pas als je weet dat het beter kan, ga je actie ondernemen.
De kalversterfte is flink gedaald. Ons onderzoek is eind 2019
uitgevoerd, maar de continue monitoring laat zien dat de
sterfte ook daarna verder afneemt. Volgend jaar willen we
KalfOK weer valideren, verbeteren en eventueel kengetallen
toevoegen.
We gaan de resultaten van de Data-analyse ook publiceren in
een wetenschappelijk tijdschrift. Hopelijk inspireert dat verder
onderzoek naar verbetering van de jongveeopfok wereldwijd.”
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“Onderzoek weerspiegelt de inspanningen van
melkveehouders voor goede zorg aan kalveren”
“Wij zeggen altijd: een gezond kalf is de basis voor een gezond
bedrijf. Bovendien is goede zorg voor de kalveren essentieel
voor het maatschappelijk draagvlak. Twee belangrijke redenen
waarom de zorg voor jonge dieren zo cruciaal is voor LTO.
Het onderzoek laat zien dat bewustwording van de zorg voor
kalveren de afgelopen jaren heel veel teweeg heeft gebracht. Er
zijn veel verbeteringen in de zorg, de kennis is toegenomen en
ook het werken volgens protocollen heeft veel goeds gedaan.
Het kunnen vergelijken van hoe een melkveehouder scoort ten
opzichte van collega’s is daarbij erg belangrijk. Dat geeft prikkels om zelf te gaan verbeteren. Er is intrinsieke motivatie bij
de ondernemers om het goed te doen en de kalveren profiteren
daarvan. Het onderzoek laat ook zien dat het bij groeiende
bedrijven extra belangrijk is om goed de focus op de jonge dieren te houden. Zodat ze in alle drukte niet tussen wal en schip
vallen.
Wat mij aangenaam heeft verrast, is dat de sterftecijfers voor
kalveren in alle leeftijdsgroepen zijn gedaald. Je zou denken
dat vooral de jongste groep, die het meeste risico loopt, profiteert. Maar we zien dat de verbeteringen voor alle leeftijden
doorwerken. We horen het zelfs terug uit de volgende schakel.
In de kalverhouderij is minder uitval en minder antibioticumgebruik. De kwaliteit van de kalveren is in zijn geheel omhoog
gegaan. Binnen LTO proberen we ook de andere sectoren te
laten profiteren van de kennis die is opgedaan. Dat is nog niet
heel eenvoudig, omdat er binnen de melkveehouderij nu eenmaal meer data per individueel dier worden verzameld.
De minister wil graag een benchmark ‘sterfte van jonge dieren’
uitrollen over de verschillende sectoren. Het is duidelijk dat
KalfOK daarbij een voorlopersrol heeft. De Raad voor
Dierenaangelegenheden (RDA) heeft ook onderzoek gedaan naar
KalfOK en noemt het systeem robuust, betrouwbaar en echt een
voorbeeld. Het is veel completer dan alleen plat een sterftecijfer in kaart brengen.

“Inzicht in de eigen
kalversterftecijfers is
belangrijk: als je weet dat
het niet goed gaat,
onderneem je actie”

Met dit uitgebreide systeem kunnen we goede zorg monitoren
en daarin verder verbeteren. We willen als LTO daarom graag dat
de minister het KalfOK-systeem accordeert als benchmark. Zowel
KalfOK als het KalfVolgSysteem hebben een hele hoge dekkingsgraad onder melkveehouders. De resultaten uit dit onderzoek
zijn wat mij betreft een goede afspiegeling van de moeite en
energie die de sector heeft gestoken in goede zorg voor kalveren. Dat zien we echt terug en daar zijn we heel blij mee. We
gaan dan ook gemotiveerd door op deze ingeslagen weg.“
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