
Betaalbare alternatieven voor formaline en kopersulfaat dienen zich niet aan

Discutabele producten 
regeren het voetenbad 
Zo’n zestig procent van de Nederland-

se melkveebedrĳ ven gebruikt for-

maline in voetbaden ter bestrĳ ding van 

mortellaro. Maar het gebruik ervan staat 

vanwege de mogelĳ ke risico’s op kanker 

al jaren ter discussie (zie kader). In Bel-

gië is het product zelfs verboden. ‘Toch 

denk ik dat zeker zeventig procent van 

de Belgische melkveehouders in voetba-

den kiest voor de combinatie formaline 

met kopersulfaat’, zegt Bert Driessen. 

Hĳ  doceert zoötechniek rundvee aan de 

Katholieke Universiteit Leuven.

Driessen vertelt dat er wel een paar veel-

belovende alternatieven zĳ n, producten 

op basis van zuren. Zo kwam uit prak-

tĳ kproeven van KU Leuven Pediline pro 

van CID Lines als een goed alternatief 

naar voren. ‘Alleen ligt de frequentie van 

behandelen bĳ  dit soort alternatieven 

veel hoger dan bĳ  formaline en koper-

sulfaat. Dat maakt dat de kostprĳ s snel 

een factor tien hoger ligt.’ En dus komt 

de formaline uit het buitenland België 

toch heel makkelĳ k weer binnen.

Verbod op kopersulfaat
In Nederland mag formaline in elk geval 

tot 2020 nog gewoon worden gebruikt 

als preventief middel tegen mortellaro 

en tussenklauwontsteking. Hier is het 

juist kopersulfaat dat door het College 

voor de toelating van gewasbescher-

mingsmiddelen en biociden (Ctgb) niet is 

toegelaten als biocide en daarom verbo-

den is als middel in klauwbaden. Reden: 

te veel kopersulfaat zorgt voor zware 

metalen in het oppervlaktewater en de 
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bodem, waar het de wortelontwikkeling 

van gewassen aantast.

Desondanks ziet klauwgezondheidsspe-

cialist Menno Holzhauer van de Gezond-

heidsdienst voor Dieren (GD) dat koper-

sulfaat op menig melkveebedrĳ f nog 

gewoon wordt gebruikt in klauwbaden. 

Dat kan omdat kopersulfaat in Neder-

land verkrĳ gbaar is voor gebruik als spo-

renelement door het voer. ‘Daar gaat het 

om doseringen in milligrammen, in 

voetbaden praat je over 5 kilo op 100 li-

ter water. De overheid gedoogt deze situ-

atie nog, omdat goedkope alternatieven 

ontbreken.’

Vier alternatieven
Holzhauer ziet wel alternatieven, ook 

veelal producten op basis van zuren. 

Hĳ  noemt er vier specifi ek. 4Hooves van 

DeLaval is een klauwontsmettingsmid-

del op basis van zuren. DeLaval stelt dat 

praktĳ konderzoek heeft uitgewezen dat 

4Hooves net zo goed werkt als kopersul-

faat. Zelf deed GD onderzoek naar Digi-

derm, een niet bĳ tende vloeistof op basis 

van een aantal zuren. In combinatie 

met water en een geringe hoeveelheid 

kopersulfaat gaat dit in het voetbad. Als 

andere redelĳ k effectieve producten 

noemt Holzhauer Hoof-fi t Bath van In-

tracare en Agron Groen van Visscher-

Holland.

Holzhauer stelt dat deze producten hun 

effectiviteit hebben bewezen. ‘De aanbe-

volen gebruiksfrequentie en het aanbe-

volen gebruik in combinatie met andere 

middelen maakt ze echter nogal wat ar-

beidsintensiever en duurder dan forma-

line. Daardoor blĳ ven melkveehouders 

toch vooral hun toevlucht zoeken in de 

twee klassiekers: formaline en kopersul-

faat, of een combinatie ervan’, consta-

teert hĳ . 

Sleutel bĳ  jongvee
Speciale kalkmixen, gewoon huishoud-

zout, kruidenmengsels, een combi van 

citroenzuur met koper, speciale baden 

met waterdruk, veel melkveehouders 

proberen wel eens wat, met wisselend 

succes. ‘Er zĳ n allerlei partĳ en die wel 

wat commercieels te bieden hebben, 

maar het wondermiddel zit er nog niet 

tussen. De realiteit is dat formaline en 

kopersulfaat het koeienvoetbad nog 

steeds regeren’, zegt Marcel Drint van 

het Nederlands Klauwgezondheidscen-

trum (NKGC).

De rundveedierenarts noemt een goed 

formalinebad – met 3 tot 5 procent han-

delsoplossing, minimaal 3 meter lang, 

25 centimeter diep, 50 tot 70 centimeter 

breed en bĳ  voorkeur met schuin oplo-

pende dichte zĳ wanden – nog steeds op-

tie nummer één voor het onder controle 

houden van mortellaro. Nog belangrĳ -

ker noemt Drint het voorkomen van het 

eerste infectiemoment van jonge dieren 

op een bedrĳ f. ‘Hoe jonger het geïnfec-

teerde dier, hoe groter de kans op een 

chronisch geïnfecteerde probleemkoe. 

Daarom moet de focus in de eerste plaats 

gericht zĳ n op het voorkomen van mor-

tellaro bĳ  jongvee.’

Drint vindt dat melkveehouders meer 
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Menno Holzhauer: ‘Gebruik formaline alleen in koud water’
Formaline bevat de kankerverwekkende 

stof formaldehyde en brengt bĳ het ge-

bruik in voetbaden gezondheidsrisico’s 

voor veehouders met zich mee. Bĳ ratten 

en muizen is het bewĳs van het kanker-

verwekkend vermogen van formaline 

geleverd. Toen ze langere tĳd werden 

blootgesteld aan formaldehyde, werden 

sterfte en met name celwoekeringen van 

het slĳmvlies geconstateerd.

Ook zĳn er mensen onderzocht die tĳ-

dens hun werkzaamheden veel in aan- 

raking kwamen met formaldehyde. Bĳ 

deze groep mensen kwam vaker kanker 

voor, met name keel- en longkanker. Een 

wetenschappelĳk bewĳs leverde het niet 

op. De International Agency for Re-

search on Cancer heeft formaldehyde 

ingedeeld in de categorie ‘mogelĳk kan-

kerverwekkend bĳ mensen’.

Holzhauer adviseert melkveehouders 

dan ook om zeer terughoudend om te 

gaan met het gebruik van formaline. 

‘Wees voorzichtig bĳ de bereiding.’ Dat 

betekent ‘strikt de aanwĳzingen op de 

verpakking volgen in plaats van denken 

dat wat extra spul geen kwaad kan’.  En 

dat betekent vooral ook: ‘Uitsluitend 

aandacht moeten besteden aan 

klauwhygiëne bĳ het jongvee en de 

pinken. ‘Zorg voor schone onderpo-

ten en let bĳ het mengen van bĳvoor-

beeld drachtige vaarzen en droge 

koeien goed op de infectiestatus van 

droge koeien.’ Hĳ noemt verder een 

zachte en ruime ligplaats als middel 

om met de poten zo weinig mogelĳk 

in de mest te komen. ‘We meten op 

maar weinig bedrĳven de benodigde 

optimale ligtĳd van veertien uur per 

dag. Op de meeste komen we niet 

verder dan tien à elf uur.’

Ook Holzhauer pleit voor meer pre-

ventie en bewustzĳn. ‘Er is wel wat 

mogelĳk, want veertig procent van 

de melkveebedrĳven doet niet of mi-

nimaal aan voetbaden. Zĳ zĳn blĳk-

baar in staat om met hygiëne, een 

gesloten bedrĳfsvoering, voeding en 

een adequate klauwverzorgingsaan-

pak mortellaro onder controle te 

houden.’ 

Het helemaal buiten de deur houden 

van mortellaro blĳft overigens moei-

lĳk. ‘We moeten ons realiseren dat 

mortellaro op de meeste bedrĳven 

als sluimerende ziekte aanwezig is’, 

zegt Drint. Volgens GD komt mortel-

laro op negentig procent van de 

melkveebedrĳven in Nederland voor. 

Bert Driessen van de KU Leuven zegt 

dat dit percentage in België op 98 

procent ligt. Beide mannen pleiten 

dan ook voor meer onderzoek naar 

alternatieven voor formaline en ko-

persulfaat. ‘In Nederland en België is 

de laatste jaren weinig fundamenteel 

onderzoek gedaan. Maar voor de ge-

zondheid van de melkveehouder en 

het imago van de sector is het beter 

als we vriendelĳkere én betaalbare 

alternatieven vinden’, besluit Holz-

hauer. l

werken met koud in plaats van heet wa-

ter.’

De GD-klauwspecialist ziet nog te vaak 

dat melkveehouders emmers met warm 

water in het voetbad doen om er een 

beetje temperatuur aan te geven. ‘Er ko-

men dan formalinedampen vrĳ die erg 

gevaarlĳk zĳn voor de gezondheid. Niet 

doen, want het is niet nodig. Formaline 

warmt zich op aan de klauw en doet 

daar z’n werk echt wel.’ Ook de bak-

plaatsing is belangrĳk: ‘Hoe verder van 

de melkput weg, hoe beter.’
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