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Koe en kalf: contact doet ertoe
Promovenda Margret Wenker onderzocht de effecten van
koe/kalf-contact op welzijn en gezondheid.
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Wenker bekeek drie vormen van koe/
kalf-contact: geen contact (= scheiden
vroeg na de geboorte, zoals gebruikelijk
in de melkveehouderij), volledig contact
(waarbij het kalf tussen de koeien loopt en
zoogt bij de moeder) en een tussenvariant, waarbij interactie wel maar zogen niet
mogelijk is.
Contact beïnvloedt het welzijn?
‘Gedragsexperimenten toonden aan dat
het koeien veel waard is om contact te

Voor een dierwaardige
veehouderij moeten
we het systeem meer
aanpassen aan de dieren

natuurlijk lager en bleek het melkvetgehalte lager. Dat komt waarschijnlijk doordat de koe minder oxytocine aanmaakt,
een hormoon dat vermoedelijk invloed
heeft op de hoeveelheid vet die vrijkomt.’

hebben met hun kalf: ze waren bereid er
een steeds zwaarder hek voor opzij te
duwen. Qua gezondheid waren er geen
nadelen voor de koe. Wel is de melkgift

Voor het kalf was volledig contact niet
onverdeeld positief?
‘We constateerden inderdaad wat
gezondheidsnadelen, grotendeels te

verklaren doordat de huidige koeienstallen onvoldoende zijn afgestemd op heel
jonge dieren. Tegelijkertijd hadden kalveren met volledig contact een duidelijk
grotere dagelijkse gewichtstoename en
een andere samenstelling van het microbioom in de mest, wat van invloed is op
het afweersysteem. Die factoren kunnen
op langere termijn juist gunstig zijn.’
Gezondheid is dus geen reden om af te
zien van contact?
‘Nee, laat het liever een argument zijn
om te verkennen hoe het stalsysteem
zo is aan te passen dat koe/kalf-contact
wél kan, zonder nadelen voor het kalf.
Als we naar een dierwaardige veehouderij willen, moeten we bereid zijn om
het systeem meer aan te passen aan de
dieren. Belangrijke voorwaarde is dat er
een financiële compensatie komt voor het
melkverlies, net als meer kennis over de
benodigde aanpassingen aan het stalsysteem.’ me
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ROBOT (1)
Onderzoekers van de Polytechnische School van Lausanne
hebben een programma ontwikkeld dat berekent hoe groot de
kans is dat een robot jouw baan
overneemt. Ze zetten de vereisten
van duizend banen af tegen de
vaardigheden van robot en mens.
Natuurkundigen boffen; zij doen
het met een score (0 tot 1) van
0,43 het best. Slachters scoren het
hoogst: 0,78.

ROBOT (2)
En hoeveel zorgen moet jij je
maken? Een greep in afnemende

volgorde van zorgelijkheid. Veetelers: 0,68. Metselaars: 0,68. Fitness
trainers: 0,66. Fietsenmakers: 0,64.
Voedingstechnologen: 0,64. Conciërges: 0,63. Chemici: 0,59. Journalisten: 0,58. Bibliothecarissen:
0.58. Voorlichters: 0,55. Genetici:
0,55. Biochemici: 0,51.

MELK
Zwangere vrouwen maken
super-antilichamen aan, waarmee
ze de baby beschermen. Dat beweren onderzoekers van Medisch
Centrum Cincinnati. De eiwitten
zijn kleine varianten op de gebruikelijke antilichamen. Maar dat

minieme verschil verbreedt het
werkveld aanzienlijk. Ook na de
geboorte, via de borstvoeding,
werkt de bescherming nog door.
Moedermelk, super-food.

POLITIEK
Hersenscans laten zien of iemand
politiek progressief of conservatief
is. Dat zeggen wetenschappers van
Ohio State University na onderzoek onder 174 volwassenen. De
onderzoekers tasten in het duister
over de kip en het ei: vormt de
politieke kleur de structuur van de
hersenen of bepaalt het brein de
politieke kleur? Griezelig. rk

