
Projectpartners: 

 

Voorwoord 

Beste lezer,  

 

In het kader van het ADLO demonstratieproject “Gezonde klauwen op stal” be-

zorgen we u een zesde nieuwsbrief. Hierin geven we een verslag van de eerste 

workshops klauwverzorging. 

 

De workshops bestonden elk uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Beide 

onderdelen werden verzorgd door veearts en klauwverzorgingsexpert Marcel Van 

Aert. In de voormiddag werd er een praktijkgerichte powerpointpresentatie gege-

ven met veel ondersteunend beeldmateriaal. In de namiddag trok Marcel Van Aert 

met de veehouders de stal in om van enkele dieren de klauwen te verzorgen. Bei-

de workshops waren zeer boeiend en stonden bol van praktische “tips and tricks”. 

Er worden nog twee workshops georganiseerd, namelijk op 28 en 29 juni. Meer 

informatie vind je op de laatste pagina van deze nieuwsbrief.  

 

Veel leesgenot! 
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Inleiding 

Een goede klauwgezondheid is bij melkvee 

één van de absolute voorwaarden voor een 

duurzame bedrijfsvoering met optimale 

productieresultaten. Klauwproblemen gaan 

onder meer gepaard met een verminderde 

voeropname en dus een verlaagde 

melkproductie. Bovendien zijn er ook 

nadelige effecten op de vruchtbaarheid en 

het dierenwelzijn. Klauwproblemen 

veroorzaken eveneens meer arbeid en 

hebben ze een negatieve invloed op de 

portemonnee en de arbeidsvreugde van de 

melkveehouder.  

Vandaar dat het demonstratieproject 

duurzame landbouw ‘Gezonde klauwen op 

stal’ de klauwgezondheid op het 

melkveebedrijf meer onder de aandacht wil 

brengen. Melkveehouders informeren over 

verschillende klauwaandoeningen en hoe ze 

te signaleren, behandelen en voorkomen, is 

het hoofddoel van het project ‘Gezonde 

klauwen op stal’. In het kader daarvan 

w o r d e n  p r a k t i s c h e  w o r k sh o p s 

klauwgezondheid georganiseerd voor 

melkveehouders op verschillende locaties. 

Workshops 

Hoe ziet een gezonde klauw eruit? Hoe 

herken je een manke koe? Welke 

verschillende klauwaandoeningen zijn er en 

hoe behandelen we die het best? Hoe 

gebruik je een klauwbad op een effectieve 

manier? Welke ontsmettingsproducten zijn 

er op de markt? Dit zijn allemaal vragen die 

aan bod kwamen tijdens de eerste 

workshops klauwgezondheid op de 

Hooibeekhoeve in Geel. Deze vragen 

werden uitvoerig beantwoord door veearts 

en klauwverzorgingsexpert Marcel Van Aert.  

“Theoretische” presentatie 

Tijdens een uitgebreide presentatie met veel 

praktijkfoto’s werden de deelnemers 

ondergedompeld in de wereld van 

klauwgezondheid. Expert Marcel Van Aert 

ging van start met de anatomie van de klauw 

en de vier stadia van het normale 

genezingsproces van een klauwkwetsuur. Uit 

de praktijk blijkt dat meer dan 50% van de 

koeien ‘een klauwletsel’ heeft, waarbij 

verschillende gradaties of stadia en 

combinaties van aandoeningen mogelijk zijn. 

Dit maakt dat klauwproblemen, na 

vruchtbaarheid en mastitis, één van de 

belangrijkste afvoerredenen zijn. Tijdig 

opmerken en behandelen van problemen is 

van cruciaal belang om ernstige letsels te 

voorkomen. Vaak kan een oplettend en 

getraind oog uit bepaalde houdingen en 

gedragingen van de koe afleiden welke 

kwetsuur ze heeft. Een degelijke observatie 

de bewegingen, gebaseerd op de kromming 

van de rug en houding van de kop, helpt om 

problemen tijdig te identificeren. 

 

Workshops klauwverzorging 

Marcel Van Aert aan het werk tijdens de workshop 



Verantwoordelijke 

uitgever 

KULeuven/Thomas More 

Groep Dier&Welzijn 

Jos Van Thielen 

Kleinhoefstraat 4 

2440 Geel 

T: 014/562310 

 

Email: 

jos.vanthielen@kuleuven.be 

 

 

Deze nieuwsbrief is 

uitgegeven in het kader 

van het 

demonstratieproject:  

‘Gezonde klauwen op 

stal.’ 

 

Werkten mee aan deze 

nieuwsbrief: E. Stevens, B. 

Nivelle,  B. Driessen en J. 

Van Thielen 

 

Email voor opmerkingen, 

bijkomende info over dit 

project of om deze en 

volgende nieuwsbrieven 

elektronisch te 

ontvangen: 

beke.nivelle@kuleuven.be  

Europees 

Landbouwfonds voor 

Plattelands-ontwikkeling: 

Europa investeert in zijn 

platteland.  
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Vervolgens werd dieper ingegaan 

o p  d e  v e r s c h i l l e n d e 

k l auwaandoen ingen ,  zowe l 

infectieuze als niet-infectieuze, en 

de  prevent ie ,  aanpak  en 

behandeling ervan. Zo is de ziekte 

van Mortellaro erg besmettelijk en 

is de verspreiding ervan erg 

afhankelijk van de infectiedruk en 

weerstand van de koeien op het 

bedrijf. De situatie kan dus ook 

sterk verschillen tussen bedrijven. 

De hygiëne speelt hier een 

belangrijke rol. Van Aert stelt zelfs 

dat ‘de algemene stalhygiëne en 

comfort belangrijker zijn dan het 

gebruik van klauwbaden’.  

Het gebruik van klauwbaden moet 

altijd afgestemd zijn op de 

infectiedruk en ernst van de 

besmetting in de stal. Houd bij 

klauwbaden ook altijd rekening 

met de arbeid! Een bad dat 

gemakkelijk te vullen en te ledigen 

is, bevordert een correct gebruik.  

De afmetingen en het ontwerp van 

het bad zijn ook erg belangrijk: lang 

genoeg zodat alle poten in het bad 

worden gezet en breed genoeg (of 

goed afgebakend) zodat de koeien 

niet langs het bad kunnen stappen. 

Verder beïnvloedt onder meer de 

bodem van het bad of de koeien 

graag en rustig door het bad gaan. 

U i t e ra a rd  kwam ook  de 

klauwverzorging op zich aan bod. 

Welke materialen heb je nodig? 

Hoe z ie t  een  prak t i sche 

klauwverzorgingsbox eruit? Hoe 

pak je de individuele behandeling 

van koeien met Mortellaro-letsels 

aan? Naast gels en antibioticasprays 

voor de lokale behandeling van 

koeien met Mortellaro, zijn er 

bijvoorbeeld ook speciale pleisters 

op de markt. Kortom tips en tricks 

te over om mee aan de slag te 

gaan! 

Demonstratie 

klauwverzorging 

Na de praktijkgerichte presentatie, 

trokken de deelnemers naar de 

stal om van een aantal koeien de 

klauwen te bekijken en te 

verzorgen met veearts Van Aert. 

Na afloop waren de deelnemers 

erg enthousiast. ‘Eindelijk heb ik nu 

in de praktijk gezien hoe je een 

blokje moet aanbrengen’, ‘het 

gebruik van een klauwbad kan en 

moet anders op mijn bedrijf’ en 

‘zoveel expertise en ervaring op 

het vlak van klauwgezondheid, daar 

steek je als melkveehouder altijd 

wat van op’ waren enkele reacties 

na afloop.  

Wil je ook een workshop 

klauwgezondheid volgen? Er 

w o r d e n  n o g  w o r k s h o p s 

georganiseerd.  

Op woensdag 28 juni in Melle 

(ILVO Dier) met Marcel Van 

Aert 

Theoretisch en praktisch gedeelte, 

10u tot 16u 

Inschrijven en meer informatie: 

e.stevens@provincieantwerpen.be 

of 014/85.27.07 

Op donderdag 29 juni in 

Bocholt (PVL) met Fons 

Lommelen 

Enkel praktisch gedeelte, 11u15 tot 

15u 

Inschrijven en meer informatie: 

beke.nivelle@kuleuven.be of 

0479/72.13.33 

mailto:e.stevens@provincieantwerpen.be
mailto:e.stevens@provincieantwerpen.be

