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I Inleiding 
 

Dit onderzoek valt onder het DAP-project waarbinnen onderzoek gedaan wordt naar het 
rendement van bedrijfsadvisering op melkveebedrijven. Het project is uitgevoerd in opdracht van 
de KNMvD, het NRS en AUV-advies en bestaat uit verschillende deelonderzoeken. Het doel van 
dit project is het verbeteren van het economisch rendement van bedrijfsbegeleiding. Er wordt 
gekeken naar het rendement bij verschillende veehouders en van verschillende activiteiten. 

Uit het onderzoek dat tot nu toe is uitgevoerd is gebleken dat veehouders die meedoen met 
bedrijfsbegeleiding (hierbij is gebruik gemaakt van gegevens uit Pir-DAP) vaak de veehouders 
met grotere bedrijven zijn, dat daar meer kg melk per koe geproduceerd wordt en dat er minder 
mastitis voorkomt. (van Haaften, 2007)  

Ook is aangetoond dat bedrijfsbegeleiding voor de dierenarts een hoog rendement oplevert, 
omdat bedrijfsbegeleiding voornamelijk uit tijd bestaat en er op tijd een marge van 100% zit. 
Bovendien wordt het, met oog op de huidige ontwikkelingen met betrekking tot de 
diergeneesmiddelenregeling, steeds belangrijker om minder afhankelijk te zijn van winst uit de 
verkoop van medicijnen en meer tijd te gaan schrijven. (Gommans, 2008) Op het moment is dit 
niet het geval. De meeste praktijken halen het grootste deel van de bruto marge nog steeds uit de 
medicijnen. (van Genugten, 2007) Het wordt dus zaak voor de dierenarts om zoveel mogelijk 
bedrijven in de bedrijfsbegeleiding te hebben. Echter hoe verkoop je dit nu aan de veehouder? 

Uit het voorgaande onderzoek is namelijk ook gebleken dat bedrijven die meedoen aan Pir-DAP 
een hogere kostprijs voor dierenartsenkosten per kilogram melk hebben. (van Haaften, 2007) De 
veehouder heeft vaak wel goed in kaart hoe hoog de dierenartskosten zijn, maar niet welke 
andere kosten hem bespaard blijven, zoals gederfde inkomsten bij mastitis, of een langere 
tussenkalftijd bij het te laat ontdekken van vruchtbaarheidsproblemen. 

Om bedrijfsbegeleiding te “verkopen” aan veehouders moet eerst in kaart gebracht worden wat 
bedrijfsbegeleiding de veehouder kan opleveren, zodat dit vergeleken kan worden met de hogere 
kosten voor de dierenarts. De onderzoeksvraag die hierbij hoort is eigenlijk de vraag waar het 
vorige onderzoek ophield: Is bedrijfsbegeleiding een goede investering voor de veehouder? 

Het doel van het onderzoek is een computermodel te ontwikkelen waarmee de kosten van 
gezondheidsproblemen berekend kunnen worden. Ook zal met het computermodel een 
inschatting gemaakt kunnen worden van de kosten die de veehouder bespaard kunnen blijven 
door middel van bedrijfsbegeleiding. 
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II Materialen en methoden 
 
Voor het ontwikkelen van het computermodel zijn een groot aantal gegevens nodig. Om de 
economische effecten van een diergezondheidsprobleem in kaart te brengen, moeten er drie 
vragen beantwoord worden: 

1. wat is de incidentie van het probleem op het bedrijf? 

2. Hoe zijn de effecten van het probleem te meten, met andere woorden: welke kengetallen 
horen hierbij? 

3. hoe kunnen deze effecten uitgedrukt worden in geld? (Enting et al.1997)  

Om deze vragen te beantwoorden is eerst bepaald welke diergezondheidsproblemen in het model 
opgenomen worden. Vervolgens zijn hierbij kengetallen gekozen, die een duidelijk zichtbaar 
effect zijn van een probleem op het bedrijf. Hierna is er data verzameld met betrekken tot het 
voorkomen en de kosten van de diergezondheidsproblemen. Om te schatten hoeveel procent 
verbetering bedrijfsbegeleiding kan geven hebben we een mini-enquête gehouden onder dertien 
dierenartsen.  

In figuur 1 wordt de opbouw van het computermodel schematisch weergegeven 

 

Figuur 1: Schematische opbouw van het computermodel 

 

2.1 Opbouw van het model 
 
Aan het model zijn een aantal eisen gesteld: 

- Het moet in een minuut of tien in te vullen zijn 
- Het moet eenvoudig zijn, iedereen moet het kunnen gebruiken 
- Er moet, waar het mogelijk is, gebruik gemaakt worden van bedrijfsspecifieke gegevens, 

zodat de uitkomst zo goed mogelijk van toepassing is op het bedrijf.  
Het model is ontwikkeld met behulp van Microsoft Excel. Om het model kort en overzichtelijk te 
houden, worden berekeningen niet altijd tot in de kleinste details uitgevoerd.  
Als eerste worden een aantal bedrijfsspecifieke gegevens ingevuld, zoals bedrijfsgrootte en 
gemiddelde 305 dagen productie. Vervolgens kunnen per diergezondheidsprobleem 
bedrijfsspecifieke gegevens ingevuld worden om tot een overzicht van de kosten te komen. Er 
wordt bij elke vraag een defaultwaarde gegeven. Dit is een standaard waarde die in de meeste 
gevallen zal staan voor het gemiddelde van Nederland.  
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Het is de bedoeling dat het model zo bedrijfsspecifiek mogelijk ingevuld kan worden. Daarom is 
iedere defaultwaarde naar eigen inzicht te veranderen en is het, vooral wanneer een waarde het 
gevolg is van een schatting, belangrijk dat de invuller goed bedenkt of die schatting klopt voor 
zijn bedrijf of dat de waarde hoger of lager zal liggen.  
 
 

2.2 Dataverzameling 

2.2.1 Literatuurstudie 

De gegevens met betrekking tot de kosten van de verschillende diergezondheidsproblemen die in 
het model terugkomen, komen voornamelijk uit de literatuur. Omdat er recent weinig onderzoek 
gedaan is naar de economische gevolgen van diergezondheidsproblemen in Nederland, zijn veel 
van de artikelen die gebruikt zijn al verouderd. Mede hierdoor en doordat de economie van 
diergezondheid nog niet volledig onderzocht is, missen er een aantal gegevens of is de 
betrouwbaarheid ervan niet zeker. Als gevolg hiervan is een deel van de gegevens die gebruikt 
zijn voor het ontwikkelen van het computermodel gebaseerd op expertise en zo nauwkeurig 
mogelijk uitgevoerde schattingen.  

2.2.2 Mini-enquete 

Om een idee te krijgen hoeveel bedrijfsbegeleiding bij kan dragen aan een 
diergezondheidsprobleem op een bedrijf, hebben we een mini-enquête gehouden onder dertien 
dierenartsen. Deze enquête bestond uit een kort vragenlijstje en de bedoeling was om de 
dierenartsen te laten schatten hoeveel schade gemiddeld door de verschillende 
diergezondheidsproblemen veroorzaakt wordt en hoeveel procent verbetering zou kunnen 
optreden door middel van bedrijfsbegeleiding. (Zie bijlage) Uit deze enquête zal een 
defaultwaarde afgeleid worden voor de verbetering van diergezondheidsproblemen op een 
bedrijf, welke door de gebruiker van het model naar eigen inzicht veranderd kan worden. 
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III Resultaten  
 

3.1 Algemene gegevens 
 De volgende onderdelen van bedrijfsbegeleiding zijn opgenomen in het computermodel: 

- uiergezondheid 
- klauwgezondheid 
- fertiliteit 
- jongveeopfok 
- metabole-/en digestieproblemen 

Dit zijn de meest voorkomende gebieden waarop bedrijfsadvisering toegepast wordt. (Gommans, 
2008)  
Voor het algemene deel van het model is gebruik gemaakt van een aantal Nederlandse 
gemiddelden. (Tabel 1)  
 
Tabel 1: Algemene defaultwaardes (NRS jaarstatistieken, 2007) 
 

Input gegevens Defaultwaarde 

Aantal dieren op het bedrijf 70 
Gemiddelde 305 dagen productie (kg) 8500 
Vervangingspercentage 30% 
Percentage jongvee 75% 
Afkalfleeftijd vaarzen 26 maanden 
  

3.2 Uiergezondheid 
Huijps et al. hebben in 2007, in opdracht van het UGCN, onderzoek gedaan naar de kosten van 
mastitis. Hiervoor hebben ze een tool ontwikkeld waarmee, door middel van het invullen van 
bedrijfsspecifieke gegevens, precies berekend kan worden wat de kosten voor klinische en 
subklinische mastitis zijn op een bedrijf. Mastitis is één van de weinige onderdelen van 
bedrijfsbegeleiding, waar recent onderzoek gedaan is naar de kosten op het bedrijf. Hierdoor 
hebben we besloten om gebruik te maken van een aantal gegevens uit het onderzoek van Huijps. 
De volledige tool van Huijps is te vinden op de site van het UGCN, www.ugcn.nl 
Bij de berekening van de kosten van mastitis zijn de volgende variabelen meegenomen: 
melkproductieverliezen, kosten van weggegooide melk, dierenartskosten, kosten voor het 
afvoeren van koeien, arbeidskosten en boetes. (Tabel 2 en 3) 
Er is uitgegaan van een default incidentie van klinische mastitis van 30% per jaar. Als default 
verdeling van het aantal klinische mastitis gevallen per maand van lactatie is aangenomen dat 
58% van de gevallen in de eerste drie maanden optreedt en 42 procent in de rest van de lactatie. 
(Huijps et al. 2007) 
Omdat in Nederland een melkquotum gehanteerd wordt, kan niet gesteld worden dat de kosten 
van verminderde melkproductie gelijk zijn aan de melkprijs maal het aantal kilo’s dat de koe 
minder produceert. Er wordt vanuit gegaan dat het quotum vol gemolken wordt en wanneer een 
deel van de koeien minder melk produceert zal dit gecompenseerd moeten worden door de andere 
koeien meer melk te laten produceren of meer koeien aan te houden. Deze kosten zijn door 
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Huijps et al. in 2007 geschat op gemiddeld € 0.12 per kilogram melk. Wanneer er melk 
weggegooid wordt, door bijvoorbeeld antibioticagebruik, zijn de kosten hoger en werden ze 
geschat op € 0.17.  
Er is aangenomen dat voor 5% van de klinische gevallen een dierenarts zal worden ingeschakeld 
en dat de kosten voor een visite € 20.00 zijn. Verder zal elk geval van klinische mastitis 
behandeld worden en de kosten hiervoor zijn gesteld op € 20.00 per geval. De duur van de 
behandeling is gesteld op drie dagen. Dit betekent dat met een wachttijd van drie dagen de melk 6 
dagen achter gehouden moet worden. Elke behandeling zal ongeveer 45 minuten duren en het 
arbeidsloon van de veehouder is gesteld op € 18.00, dit komt neer op arbeidskosten van € 13.50 
per geval.  
Verder is aangenomen dat 15% van de klinische gevallen uiteindelijk afgevoerd wordt. De kosten 
van het afvoeren van een koe bestaan uit gemist toekomstig inkomen en kunnen berekend worden 
door middel van de gebruikswaarde van de koe. Deze is onder andere afhankelijk van de pariteit 
van de koe, het lactatiestadium, de melkproductie en of de koe al dan niet drachtig is. Om de 
gebruikswaarde te berekenen is een tool beschikbaar (Houben et al. 1994), echter de berekening 
hierachter is te uitgebreid om opgenomen te worden in dit model. Swinkels et al. hebben in 2005 
onderzoek gedaan naar de economische aspecten van de behandeling van subklinische 
Staphylococcus Aureus mastitis tijdens de lactatie. Zij hebben de kosten voor het afvoeren van 
een tweedekalfskoe in de zevende maand van de lactatie die twee maanden drachtig is, berekend 
op € 506.00 euro en dit is als defaultwaarde opgenomen in dit model. Wanneer de invuller denkt 
dat dit hoger of lager moet zijn, kan de waarde naar eigen inzicht veranderd worden. Overigens is 
deze waarde bij ieder onderdeel van het model als defaultwaarde voor het afvoeren van een koe 
gebruikt. 
 

Tabel 2: Input variabelen uiergezondheid 

Input variabelen  Defaultwaarde 

Incidentie klinische mastitis per jaar 30% 
Melkproductieverliezen per geval (%) 5% 
Percentage gevallen waarvoor de dierenarts wordt ingeschakeld (%) 5% 
Behandeltijd (uur/behandeling) 0,75 
Aantal afgevoerde dieren wegens mastitis per jaar (%) 15% 
Wachttijd per behandeling (dagen) 6 

 
 
Tabel 3: Input kosten uiergezondheid 

Input kosten  Defaultwaarde 
Melkproductieverliezen (euro/kg) € 0,12  
Weggegooide melk (euro/kg) € 0,17 
Visitekosten (euro/visite) € 20,00  
Behandelkosten (per behandeling) € 20,00  
Arbeid (euro/uur) € 18,00  
Afvoer (euro/afgevoerde koe) € 506,00  

 
De kosten van subklinische mastitis bestaan uit kosten voor verminderde productie. Huijps heeft 
gevonden dat voor een Bulk Tank Somatic Cell Count (BTSCC) van < 100.000 cellen/ml de 
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kosten € 53.00 per aanwezige koe op het bedrijf waren. Voor een BTSCC tussen de 100.000 
cellen/ml en de 200.000 cellen/ml was dit € 72.00 per aanwezige koe, voor een BTSCC tussen de 
200.000 cellen/ml en 250.000 cellen/ml was dit € 77.00, voor een BTSCC tussen de 250.000 
cellen/ml en de 400.000 cellen/ml was dit € 94.00 en voor een BTSCC > 400.000 cellen/ml was 
dit € 120.00 per aanwezige koe op het bedrijf. Bij de berekening is uitgegaan van een bedrijf met 
een gemiddelde 305 dagen productie van 8500 kg/koe.  
 

3.3 Klauwgezondheid 
Het zoeken in de literatuur naar de economie van klauwgezondheid levert een aantal problemen 
op. Het laatste onderzoek dat in Nederland gedaan is, is uitgevoerd met een dataset die meer dan 
tien jaar oud is. (Enting et al. 1997) Recentere onderzoeken zijn niet gebaseerd op de 
Nederlandse situatie. Door het verschil in prijzen tussen verschillende landen en doordat veel 
onderzoeken al verouderd zijn is er een grote spreiding in kosten te vinden in de literatuur. 
Bierma et al. hebben in 2006 in opdracht van de Gezondheidsdienst voor Dieren een rapport 
geschreven waarin alle relevante literatuur over klauwgezondheid op een rij is gezet, om zo de 
aanpak van klauwproblemen in Nederland te kunnen verbeteren. Hierin zijn ook economische 
gegevens meegenomen. De spreiding die gevonden is in de literatuur is groot: van € 98.00 per 
klinische klauwaandoening (Engeland) tot € 252.00 per kreupele koe (Verenigde Staten). Hierin 
is meteen één van de oorzaken te vinden waardoor verschillende wetenschappelijke onderzoeken 
moeilijk met elkaar te vergelijken zijn. In het ene onderzoek wordt er uitgegaan van een kreupel 
dier. In andere onderzoeken gaan ze uit van een klinische klauwaandoening, al dan niet door de 
dierenarts gediagnosticeerd. Een tweede probleem dat optreedt bij het vergelijken van 
verschillende onderzoeken is dat niet altijd dezelfde kostenfactoren zijn meegenomen in de 
berekening. 
Uit het Nederlandse onderzoek van Enting et al. bleek dat een klinische klauwaandoening 
ongeveer € 104.00 kostte. In 2006 is door Ettema et al. onderzoek gedaan naar klinische 
kreupelheid en zij kwamen op een bedrag van € 192.00. Dit onderzoek was gebaseerd op de 
Deense situatie. Hierbij was uitgegaan van een gemiddelde bedrijfsgrootte van 120 Holstein 
Friesian koeien met bijbehorend jongvee. Hoewel de gemiddelde bedrijfsgrootte wel verschilt 
met de Nederlandse situatie (gemiddeld ongeveer 65 koeien per bedrijf) zijn de omstandigheden 
waaronder ze gehouden worden en het soort runderen vergelijkbaar.  
Uit het onderzoek van Enting is gebleken dat 93 % van de totale kosten van klinische 
klauwaandoeningen veroorzaakt worden door melkproductieverlies, gemist toekomstig inkomen 
bij afvoer, verlengde tussenkalftijd, behandelingskosten en arbeidskosten van de veehouder. De 
overige kosten worden veroorzaakt door het ontstaan van andere problemen, zoals 
gynaecologische problemen en metabole stoornissen. Dit betreft maar een klein deel van de 
kosten en dit is één van de redenen dat ze buiten beschouwing gelaten worden. Bovendien is het 
bijna onmogelijk om te bepalen of bijvoorbeeld een metabool probleem veroorzaakt wordt door 
een klauwaandoening of door een voedingsfout. Hiernaast is het zo dat metabole problemen apart 
worden meegenomen in het computer model, zodat het niet meer uitmaakt waar ze door 
veroorzaakt worden. Dit is ook de reden waarom we de verlengde tussenkalftijd niet mee nemen 
in de berekening van de kosten klauwproblemen.  
De variabelen die in het model zijn opgenomen en de bijbehorende defaultwaardes zijn 
weergegeven in Tabel 4. 
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Tabel 4: Input variabelen klauwgezondheid 

Input variabelen  Defaultwaarde 
Incidentie kreupelheid per jaar 25% 
Melkproductieverlies per geval (kg) 350 
Behandelingen (aantal/klinisch geval) 1 
Arbeid van de veehouder per geval (uren) 0,40 
Afvoer percentage (% van aantal klinische gevallen) 28% 

 
De effecten van klauwaandoeningen op de melkproductie zijn uitvoerig onderzocht in de 
literatuur, echter in de uitkomsten zit weer veel variatie. Green et al. (2002) vonden een daling 
van de 305-dagenproductie van 160-550 kg, afhankelijk van het lactatiestadium en de ernst van 
de kreupelheid. Zij geven ook het belang aan van onderzoek waarin iedere kreupelheidoorzaak 
afzonderlijk bekeken wordt. Enting et al. (1997) vonden een melkproductie daling van 11.3 
procent, echter alleen bij koeien die afgevoerd werden vanwege kreupelheid. Bij de dieren die 
wel kreupel waren, maar niet afgevoerd werden was geen significant verschil in melkproductie te 
zien. Hier is uitgegaan van een gemiddelde melkproductiedaling van 350 kg. (Green et al. 2002) 
De kosten voor verminderde melkproductie zijn dezelfde als die gebruikt zijn bij uiergezondheid. 
Voor de kosten van afvoer hebben we dezelfde defaultwaarde gebruikt als bij mastitis. 
De kosten voor een behandeling kunnen bedrijfsspecifiek worden berekend door middel van de 
voorrijdkosten, de tijd die de dierenarts met het dier bezig is en de kosten van medicijnen bij 
elkaar op te tellen. Wanneer de dierenarts één prijs rekent voor een visite, kan dit gewoon in één 
vakje ingevuld worden, bijvoorbeeld onder visite, het andere kan dan op nul gesteld worden. In 
het onderzoek van Enting et al. is aangenomen dat 60% van de kreupele dieren behandeld werd 
bij Ettema et al. (2006) was dit 140%, dieren werden hier dus gemiddeld meer dan één keer 
behandeld.  
De kosten van extra arbeid van de veehouder zijn afhankelijk van de extra tijd die een veehouder 
kwijt is met de behandeling van een kreupele koe en of hij die tijd ergens anders voor had kunnen 
gebruiken. Deze gegevens zijn bedrijfsspecifiek in te vullen. In het onderzoek van Enting werd 
aangenomen dat de extra tijd die een veehouder nodig heeft voor koeien met klauwaandoeningen 
ongeveer 23,2 minuten per lactatie zou zijn. Bovendien werd hier aangenomen dat deze tijd 
alternatief gebruikt had kunnen worden. Net als bij het onderdeel mastitis nemen we hier als 
uurtarief voor de arbeid van de veehouder € 18.00. In tabel 5 wordt een overzicht gegeven van de 
defaultkosten voor de verschillende variabelen die opgenomen zijn in het model.  
 
Tabel 5: Input kosten klauwgezondheid 

Input kosten Defaultwaarde  

Melkproductieverlies (euro/kg) € 0,12  
Behandelingskosten (euro/behandeling) € 16,00  
Arbeidskosten (euro/uur) € 18,00  
Afvoerkosten (euro/afgevoerd rund) € 506,00  
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3.4 Fertiliteit 
Bij het onderdeel fertiliteit kan het op een groot aantal punten mis gaan. De vruchtbaarheid wordt 
beïnvloed door veel factoren zoals melkproductie, voeding, ziektegeschiedenis van het rund, 
ervaring van de veehouder, enzovoorts. Welke factor de oorzaak is van verminderde fertiliteit 
maakt niet uit, het resulteert over het algemeen in een langere tussenkalftijd en eventueel het 
opruimen van het rund. (Dijkhuizen et al. 1985) Daarom zijn verlengde tussenkalftijd en afvoer 
wegens vruchtbaarheidsproblemen opgenomen als kengetallen voor fertiliteit in het 
computermodel. Daarnaast is het aantal inseminaties per drachtig geworden dier opgenomen in 
het model, omdat ook dit een duidelijk meetbare kostenpost is.  
Jalvingh et al. hebben in 1997 onderzoek gedaan naar de kosten van verlengde tussenkalftijd. De 
uitkomsten van dit onderzoek zijn in 2004 aangepast, waarbij melkopbrengsten, voerkosten en 
kalveropbrengsten zijn meegenomen. Dit zijn de grootste schadeposten, omdat bij een verlengde 
tussenkalftijd meer koeien gemolken moeten worden om het quotum vol te melken. Een kortere 
tussenkalftijd levert onder meer een besparing op de voerkosten op en er komen 
productiemiddelen, zoals arbeid en grond, vrij. In de berekening van de schade van verlengde 
tussenkalftijd is ervan uitgegaan dat deze vrijkomende productiemiddelen niet alternatief 
aangewend kunnen worden. In Tabel vijf staan de kosten voor verlengde tussenkalftijd per dag 
verlenging/maand weergegeven bij een gemiddelde 305-dagenproductie (8200 kg/dier).  
 
Tabel 5: Input kosten verlengde TKT  

TKT mnd Default kosten  

11  €     --    
12  € 0,30  
13  € 0,62  
14  € 0,76  
15  € 0,82  
16  € 0,85  
17  € 0,86  

 
 
Omdat er veel aannames zijn gedaan in het onderzoek en omdat de kosten van verlengde 
tussenkalftijd erg kunnen verschillen per situatie (bijvoorbeeld lagere kalverprijs, hogere 
persistentie van de lactatie etc.) kan de gebruiker van het model zelf aangeven in hoeverre hij 
denkt dat deze waardes kloppen voor zijn bedrijf. Denkt de gebruiker dat verlengde tussenkalftijd 
op zijn bedrijf bijvoorbeeld tien procent duurder is dan de defaultwaarde, dan kan hij dit 
invoeren.  
De kosten voor afvoer zijn dezelfde als bij mastitis, € 506.00. 
De default waarde voor het aantal inseminaties per drachtig geworden dier hebben we 
overgenomen uit de jaarstatistieken van het NRS en was in 2002 1,8. De prijs voor sperma 
hebben we gesteld op € 10.00 per rietje (www.Cr-delta.nl) 

3.5 Jongveeopfok 
Jongveeopfok is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de kostprijs van melk. In zowel 
het management van de veehouder als in de bedrijfsbegeleiding is het altijd een ondergeschoven 
kindje gebleven. (Mourits et al. 2000) 
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Uit verschillende studies is gebleken dat de optimale afkalfleeftijd van een vaars (ALVA) op 
tweeëntwintig tot vierentwintig maanden ligt. De ALVA in Nederland is 26 maanden. 
(www.nrs.nl) Voordelen van een lage ALVA zijn dat de voerkosten van de jongvee opfok 
omlaag gaan en dat de melkproductie per dag dat het dier aanwezig is op het bedrijf omhoog 
gaat. De ALVA is, samen met het vervangingspercentage, ook van invloed op het aantal stuks 
jongvee dat nodig is op het bedrijf om de koppel in stand te houden. Hoe hoger de ALVA, des te 
meer jongvee moet er aangehouden worden. (tabel 2) Dit is voornamelijk van belang wanneer de 
kosten voor jongveeopfok hoog zijn.  
 
 
Tabel 6. Benodigd jongvee (/100 koeien)  

 Vervangingspercentage     
ALVA 25% 30% 35%  

22 mnd 50 61 71  
24 mnd 55 66 77  
26 mnd 60 72 83  
28 mnd 64 77 90  
30 mnd 69 83 96  

 

 
In dit computermodel zal de kostenbesparing van een verlaging van de ALVA berekend worden 
door te kijken hoeveel de kosten voor de jongveeopfok dalen, wanneer er minder dieren nodig 
zijn.  
De volgende factoren zijn meegenomen in de kostprijs berekening voor jongveeopfok: De 
waarde van het kalf, voerkosten, gezondheidszorg, andere vaste kosten, huisvesting, mest en 
arbeid. (Tabel 7) Een aantal van de defaultwaardes zijn overgenomen uit de originele berekening.  
(van Zessen, 2005) Andere defaultwaardes, zoals de kalverprijs en voerkosten, zullen worden 
aangepast volgens de actuele prijzen. Ook hier kunnen de waardes naar eigen inzicht aangepast 
worden. Wanneer de veehouder bijvoorbeeld geen mest hoeft af te voeren speelt dit bedrag geen 
rol in de kostprijs berekening van jongveeopfok.  
 
Tabel 7: Defaultkosten jongveeopfok  

Jongveeopfok Defaultkosten 

Waarde kalf   € 195,00  
Voerkosten   € 600,00  
Kostengezondheidszorg  € 90,00  
Overige kosten  € 72,00  
Mestafvoer  € 240,00   
Huisvesting  € 175,00  
Arbeid  € 200,00  
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3.6 Metabole-/digestie problemen 

3.6.1 Ketose  

De bedrijfseconomische schade door klinische ketose wordt veroorzaakt door een lagere 
melkproductie, een verminderde vruchtbaarheid en een grotere kans op andere aandoeningen, 
zoals mastitis en lebmaagdislocatie. In 2006 is door Woolderink onderzoek gedaan naar de 
economische schade door ketose, met behulp van een simulatiemodel. Door middel van het 
invoeren van een aantal bedrijfskarakteristieken, kon het model schatten wat de schade van 
ketose op dat bedrijf zou zijn. De schade van klinische ketose was gemiddeld € 230.00 per geval 
met een variatie van € 56.00 tot € 768.00 per geval. Een groot deel van deze kosten, 22 procent, 
bestaat uit het voorkomen van extra mastitis gevallen. Omdat mastitis een apart onderdeel in de 
tool is, zullen de kosten per geval van ketose gecorrigeerd worden, zodat mastitis hier niet in 
meegenomen wordt. 
Ongeveer 54% van de kosten werden veroorzaakt door melkproductieverliezen, 11 % van de 
kosten werden veroorzaakt door behandeling en 11 % door afvoer.  
De incidentie van ketose was gemiddeld 1,55 %, met een minimum incidentie van 0% en een 
maximum van 9,3%.  
In dit model zijn de defaultkosten gesteld op € 230.00 per geval.  

3.6.2 Overige metabole problemen 

Pensacidose, acute melkziekte en lebmaagdislocatie zijn voorbeelden van andere metabole-
/digestieproblemen die kosten veroorzaken op een melkveebedrijf. Nauwkeurige berekeningen 
met betrekking tot de incidentie en de kosten van deze aandoeningen zijn niet te vinden in de 
literatuur. Een oorzaak hiervoor is dat de aandoeningen multifactorieel zijn en het optreden van 
de ene aandoening een verhoogt risico oplevert op het optreden van andere aandoeningen. Deze 
onderlinge samenhang en de economische consequenties zijn nog niet voldoende onderzocht en 
zodoende zijn deze aandoeningen niet opgenomen in dit model. 
 

3.7 Kosten op het default bedrijf 
 
In Tabel 8 zijn de kosten per onderdeel weergegeven wanneer alle defaultwaardes ingevuld 
worden in het computermodel. We gaan dan uit van een bedrijf met 70 dieren, een 305dagen 
productie van 8500 kg, een vervangingspercentage van 30% per jaar, een percentage jongvee van 
75% van de melkkoeien en een ALVA van 26 maanden. Voor subklinische mastitis is het 
gemiddelde tankcelgetal in Nederland gebruikt (215.000 cellen/ml) (van Erp, 2006) en voor 
fertiliteit de gemiddelde tussenkalftijd. (14 maanden) (www.nrs.nl). Het defaultbedrijf hoeft geen 
mest af te voeren en kan arbeid en huisvesting voor jongvee niet anders aan wenden.  
De kosten van mastitis zijn het hoogst. De kosten van subklinische mastitis zijn hoger dan die van 
klinische mastitis. De kosten van fertiliteitproblemen worden voor het grootste deel veroorzaakt 
door een verlengde tussenkalftijd (€ 3.300) en door afvoer (ruim € 3.200). De totale afvoer 
wegens diergezondheidsproblemen kost per jaar € 7.000.  
Problemen op het gebied van uiergezondheid en fertiliteit zijn verantwoordelijk voor het grootste 
deel van de kosten. Suboptimale jongveeopfok veroorzaakt meer schade dan klauwproblemen.  
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Tabel 8: kosten op het defaultbedrijf 

Onderdeel bedrijfsbegeleiding Default kosten per jaar1 Percentage van de totale kosten 

Uiergezondheid 
- Klinische mastitis 
- Subklinische mastitis  

€ 9.000 
- € 4.000 
- € 5.000 

41% 
- 14 % 
- 20 % 

Klauwgezondheid € 2.367 10 % 
Fertiliteit € 7.500 34 % 
Jongveeopfok € 3.000 14 % 
Metabole-/digestieproblemen € 245 1 % 
Totaal €22.112 100 % 
  

 

3.8 Enquête  
De enquête is door tien dierenartsen volledig ingevuld. Het eerste onderdeel van de enquête 
bestond uit een tabel waarin een totale schade van 100% verdeeld moest worden, tussen de 
verschillende diergezondheidsproblemen die in het model zijn opgenomen. In Tabel 9 worden de 
percentages weergegeven die gemiddeld door de invullers aan de verschillende onderdelen zijn 
toegekend.  De uitgebreide tabel is te vinden in de bijlage van dit rapport. Twee dierenartsen 
hebben mastitis het hoogste percentage gegeven. Er is één dierenarts die  denkt dat metabole 
problemen het grootste deel van de schade veroorzaken en één die denkt dat klauwproblemen 
hier de oorzaak van zijn. Twee dierenartsen denken dat het grootste deel van de schade wordt 
veroorzaakt door fertiliteitproblemen. De overigen hebben meerdere problemen het hoogste 
percentage gegeven. 
Gemiddeld scoren de klauwproblemen het hoogst, gevolgd door fertiliteitproblemen en mastitis. 
Jongveeopfok scoort gemiddeld het laagst.  
 
Tabel 9: gemiddelde verdeling van 100% schade over de verschillende onderdelen van bedrijfsbegeleiding 

 Hoogste waarde (%) Laagste waarde (%) Gemiddelde (%) 

Mastitis 29 7 21 
Klauwproblemen 42 17 26 
Fertiliteitproblemen 34 12 23 
Jongvee-opfok 28 7 14 
Metabole problemen 34 5 17 
 
 
Vervolgens is aan de dierenartsen gevraagd te schatten hoeveel procent verbetering zij denken dat 
bedrijfsbegeleiding kan opleveren per diergezondheidsprobleem. Hierbij moest het gaan om een 
bedrijf dat nog niet aan begeleiding deed en waar de adviezen van de dierenarts zo goed mogelijk 
opgevolgd zouden gaan worden.  

                                                 
1 De berekende kosten  zijn naar beneden afgerond 
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In Tabel 10 zijn de hoogste en laagste schattingen per diergezondheidsprobleem weergegeven, 
met het gemiddelde. De totale tabel is in de bijlage van dit rapport te vinden. 
 
Tabel 10. Schatting percentage verbetering door bedrijfsbegeleiding 

 Gemiddelde (%) Laagste waarde (%) Hoogste waarde (%) 

Mastitis 42 15 60 
Klauwproblemen 35 10 80 
Fertiliteitproblemen 42 5 75 
Jongvee-opfok 40 5 100 
Metabole problemen 43 10 100 
 
Wat opvalt in de tabel is dat er een veel spreiding zit in de geschatte waarden. De gemiddelden 
zitten allemaal rond de 40%, maar bijvoorbeeld bij jongvee-opfok is te zien dat de ene dierenarts 
denkt dat er 5% verbeterd kan worden, terwijl een ander denkt dat er 100% verbetering kan zijn.  
In Tabel 11 is te zien hoeveel bedrijfsadvisering kan opleveren als de geschatte percentages 
verbetering toegepast worden op het defaultbedrijf. Wanneer de laagste geschatte waarde bij elk 
diergezondheidsprobleem gebruikt wordt om de vermindering van de kosten uit te rekenen is te 
zien dat bedrijfsadvisering ruim € 2.000 op kan leveren. Wanneer het gemiddelde van de 
geschatte percentages wordt gebruikt is dit ruim € 9.000. 
 

 Kosten op 
defaultbedrijf 

Vermindering kosten 
(laagste geschatte waarde)1 

Vermindering kosten  
 (gemiddeld geschatte waarde) 

Uiergezondheid € 9.000 € 1.350 € 3.780 
Klauwproblemen € 2.367 € 236  € 828 
Fertiliteitproblemen € 7.500 € 375 € 3.150 
Jongvee-opfok € 3.000 € 150 € 1.200 
Metabole 
problemen 

€ 245 € 24 € 105 

Totaal € 22.112 € 2.135 € 9.063 

 

 

                                                 
1 De berekeningen zijn naar beneden afgerond 



15 
 

IV Discussie  

4.1 Discussie enquête 
De waarde die gehecht kan worden aan de resultaten van de mini-enquête is discutabel. Allereerst 
werd er nogal wat weerstand gevonden bij de dierenartsen waaraan de vragen werden 
voorgelegd. Ze vonden het teveel “natte vinger werk”, vooral omdat de verschillende 
diergezondheidsproblemen onderling heel nauw samenhangen. Zo kunnen uierproblemen 
voortkomen uit aandoeningen aan de klauwen, evenals fertiliteitstoornissen. Suboptimale voeding 
heeft invloed op de gehele gezondheidstoestand van het dier. Omdat wij van mening waren dat je 
als dierenarts toch een soort inschatting moet kunnen maken van wat je kunt betekenen op een 
bedrijf, niet in het minst om doelen te kunnen stellen samen met de veehouder, hebben we de 
dierenartsen toch gevraagd om het lijstje in te vullen. Nu is het natuurlijk zo dat je op het moment 
dat je als dierenarts met de veehouder om tafel gaat om doelen te stellen, al een min of meer 
compleet beeld van het bedrijf hebt. Hierbij is de inschatting hoeveel er te verbeteren valt op het 
bedrijf ook nauwkeuriger te maken. Dit computermodel maakt gebruik van bedrijfsspecifieke 
gegevens die door de invuller zelf ingesteld kunnen worden. Ook het percentage verbetering zal 
hierbij op basis van deze bedrijfsspecifieke gegevens veranderd kunnen worden. De gegevens uit 
de enquête zullen dus alleen gebruikt worden als defaultwaarde, zodat de invuller een soort 
handreiking heeft, die naar eigen inzicht gewijzigd kan worden.  
Wat opvalt aan de resultaten van de enquête is als eerste dat het schade percentage dat de 
dierenartsen toekennen aan de verschillende diergezondheidsproblemen behoorlijk afwijkt van de 
uitkomsten van het computermodel wanneer dit ingevuld wordt met de vastgestelde 
defaultwaardes. (Tabel 11)  
 
Tabel 11: vergelijking dierenartsen-computermodel 

 Schade uitkomst model (%) Schade schatting dierenartsen (%) 

Uiergezondheid 41 18 
Klauwgezondheid  10 23 
Fertiliteit 34 20 
Jongveeopfok 14 11 
Metabole-/digestieproblemen 1 14 
 

De kosten van metabole problemen worden door de dierenartsen ver overschat. De reden 
hiervoor kan zijn dat de vraag in de enquête betrekking had op metabole- en digestieproblemen in 
het algemeen en in het model uiteindelijk alleen ketose meegenomen is. Het zal hierdoor 
waarschijnlijk zijn dat het computermodel een onderschatting geeft van de kosten en dat dit het 
verschil veroorzaakt. Het verschil in uitkomst met betrekking tot klauwgezondheid is ook 
aanzienlijk. Bij de dierenartsen scoren de klauwproblemen gemiddeld het hoogst (23%), terwijl 
na invullen van het computermodel dit onderdeel maar voor 10% van de schade zorgt. De schade 
die veroorzaakt wordt door uiergezondheidsproblemen en fertiliteitproblemen wordt door de 
dierenartsen onderschat. Of het verschil veroorzaakt wordt door een slecht inzicht van de 
dierenartsen of doordat de data die voor het model gebruikt zijn niet betrouwbaar genoeg zijn, is 
niet duidelijk.  
Wat ook een verschil in uitkomst kan veroorzaken, is dat oorspronkelijk voeding ook verwerkt 
zat in de enquête, maar omdat voeding betrekking heeft op alle genoemde gebieden en omdat het 
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effect van voeding op deze gebieden in de literatuur vaak al is meegenomen in de berekening, 
hebben we later besloten dit onderdeel achterwege te laten. De percentages die aan voeding zijn 
toegekend door de dierenartsen, zijn vervolgens gelijk over de andere onderdelen verdeeld. Toch 
zou het een vertekend beeld kunnen geven, doordat de dierenartsen misschien anders tegen de 
vraag aan hadden gekeken, wanneer dit onderdeel er niet in verwerkt was.  
Wat als verder opvalt aan de resultaten is dat de dierenartsen het percentage verbetering dat door 
bedrijfsbegeleiding kan optreden erg verschillend inschatten.  Hieruit blijkt dat er niet één 
algemene gedachte bestaat over wat een dierenarts kan betekenen op een melkveebedrijf. Dit 
heeft waarschijnlijk onder andere te maken met persoonlijke voorkeuren en ervaring van een 
dierenarts met de verschillende onderdelen van bedrijfsbegeleiding. 
Bij de berekening van wat bedrijfsadvisering kan opleveren op het defaultbedrijf uit het 
computermodel, zijn alleen de laagste en de gemiddelde geschatte percentages gebruikt. De 
hoogst geschatte waarden zijn hoogstwaarschijnlijk een overschatting. Honderd procent 
verbetering van jongvee opfok bijvoorbeeld lijkt niet erg realistisch.  
Wanneer we naar de uitkomst van de hierboven genoemde berekening kijken, is te zien dat zelfs 
met de laagst geschatte percentages verbetering toch al ruim € 2.000 te verdienen valt. Bij de 
gemiddeld geschatte waardes is dit zelfs € 9.000. Bij de interpretatie van deze uitkomsten moet 
wel rekening gehouden worden met het feit dat er in de meeste gevallen ook kosten gemaakt 
moeten worden, om een verbetering tot stand te brengen.  
 
 

4.2 Discussie overige resultaten 
Omdat het de bedoeling is dat het computermodel in een minuut of tien is in te vullen, zijn de 
berekeningen over het algemeen een beetje kort door de bocht. Ook is het model niet alles 
omvattend, we hebben alleen de kosten meegenomen die makkelijk te meten zijn op het bedrijf 
en waar min of meer recente literatuur van beschikbaar was. Een aantal van de berekeningen is 
gebaseerd op zo nauwkeurig mogelijke schattingen. Deze schattingen zijn voorzichtig gemaakt 
en we hebben geprobeerd terughoudend te zijn met bepaalde aannames, zodat de berekeningen 
eerder een onderschatting zullen geven van de werkelijkheid dan een overschatting. 
Van de metabole problemen hebben we alleen klinische ketose ingesloten in het model. Van de 
rest van de metabole en digestie- aandoeningen is eenvoudig weg niet genoeg bekend, om een 
redelijk gefundeerde schatting te geven.  
De berekening van de kosten van mastitis is minder nauwkeurig dan de originele tool van Huijps, 
waar we de defaultwaardes van overgenomen hebben. Toch komen de uitkomsten redelijk 
overeen. Voor de originele tool verwijzen we naar de site van het uiergezondheidscentrum. 
(www.ugcn.nl) 
Bij de berekening van klauwproblemen is het grootste probleem dat er geen recente literatuur 
beschikbaar is voor de Nederlandse situatie. Door te kijken naar de factoren die de meeste kosten 
veroorzaken bij klauwproblemen en de prijzen hiervan aan te passen naar de huidige situatie, 
hebben we geprobeerd een redelijke schatting te maken van de kosten van klinisch kreupele 
dieren. 
De kosten voor verlengde tussenkalftijd zijn gebaseerd op een onderzoek dat al in 1997 gedaan 
is. In 2004 zijn de prijsniveaus van dit onderzoek aangepast naar het toenmalige niveau.  
De kosten voor jongveeopfok zijn een lastig onderdeel van dit computermodel. De kostprijs voor 
de jongvee opfok is op zich redelijk eenvoudig te berekenen, echter de vraag is wat je hier 
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vervolgens mee kunt. De winst bij jongveeopfok, zit vooral in verlaging van de afkalfleeftijd van 
vaarzen. Hierdoor wordt de opfoktijd korter en zullen de kosten voor voer, huisvesting, arbeid, 
etcetera tijdens de opfok ook lager worden. Door een verlaging van het afvoerpercentage zal er 
minder jongvee op het bedrijf nodig zijn. Ook hierdoor zullen de kosten voor jongvee opfok op 
het bedrijf dalen. Het is echter moeilijk te bepalen hoeveel jongvee er precies nodig is op het 
bedrijf en hoeveel minder jongvee er aangehouden hoeft te worden bij een bepaalde daling van de 
ALVA en het vervangingspercentage. Er zijn hier wel gegevens van bekend, echter deze zijn 
berekend om een koppel van 100 dieren in stand te houden en er is niet bekend of er een lineair 
verband tussen deze factoren bestaat. In dit computermodel kan er gespeeld worden met het 
aantal stuks jongvee op het bedrijf en zal er op die manier een indruk verkregen kunnen worden 
over hoeveel het aanhouden van bijvoorbeeld 5 stuks minder jongvee kan opleveren. 
In het onderzoek dat gedaan is naar ketose door Woolderink is veel variatie gevonden in de 
kosten per geval. Wij hebben in ons computermodel de gemiddelde waarde uit dit onderzoek 
genomen. Dit zal in een aantal gevallen een overschatting van de kosten zijn. Als we kijken naar 
de incidentie die gevonden is in het onderzoek van Woolderink, 1,55%, kun je je afvragen of hier 
veel winst te behalen valt. De onderzoekers waren echter van mening dat de incidentie onderschat 
werd in het onderzoek door een onnauwkeurige administratie van de veehouders en dat de 
incidentie in werkelijkheid een paar procent hoger lag. 
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V Conclusie 
Bedrijfsadvisering wordt een steeds belangrijker onderdeel van het werk en de inkomsten van een 
rundveepracticus. Ook al zijn er veel punten ter discussie aan te brengen over de gegevens die 
gebruikt zijn voor het computermodel in dit onderzoek, het is zeker belangrijk om een inzicht te 
krijgen in de kosten van dierziekten. Een tool waar snel een aantal bedrijfsspecifieke gegevens 
ingevuld kunnen worden kan een goede bijdrage leveren aan het krijgen van dit inzicht. Veel 
dierenartsen vinden het lastig om een schatting te geven van de waarde van hun advisering voor 
het bedrijf. Uit de enquête is ook gebleken dat er een groot verschil zit in hoe deze waarde door 
verschillende dierenartsen ingeschat wordt. Computermodellen als deze en het model van Huijps, 
kunnen gebruikt worden om de veehouder snel te laten zien wat de effecten zijn van een paar 
procent verbetering op een bepaald gebied van de diergezondheidszorg. Misschien dat in de 
toekomst dit soort tools gekoppeld kunnen worden aan diergegevens, bijvoorbeeld in Pir-DAP. 
Om dit soort berekeningen betrouwbaar uit te kunnen voeren is het wel belangrijk dat er verder 
onderzoek gedaan wordt naar de economische consequenties van de verschillende 
diergezondheidsproblemen en dat de berekeningen up-to-date gehouden worden. 
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VII Bijlagen  

7.1 Input model 
 

Tabel 12: totale input model 

Input gegevens Defaultwaarde Default kosten 

Input algemene gegevens   

Aantal dieren op het bedrijf 70 -- 
Gemiddelde 305 dagen productie (kg) 8500 -- 
Vervangingspercentage 30% -- 
Percentage jongvee 75% -- 
Afkalfleeftijd vaarzen 26 maanden -- 

Input variabelen uiergezondheid    

Incidentie klinische mastitis 30%  
Melkproductieverliezen (%) 5% € 0,12/kg  
Aantal visites (%) 5% € 20.00/visite 
Behandeltijd (uur/behandeling) 0,75 € 

20.00/behandelin
g 

Aantal afgevoerde dieren wegens mastitis (%) 15%  
Wachttijd per behandeling (dagen) 6  
Weggegooide melk 3800 kg € 0,17/kg 

Input variabelen klauwgezondheid    

Incidentie kreupelheid 25%  
Melkproductieverlies (kg) 350 € 0,12/kg 
Behandeling(aantal/klinisch geval) 1 € 16.00 
Arbeid van de veehouder (uur) 0,40 € 18.00/uur 
Afvoer percentage 28% € 506.00/dier 

Input variabelen fertiliteit   

Verlengde tussenkalftijd 11 mnd 
12 mnd 
13 mnd 
14 mnd 
15 mnd 
16 mnd 
17 mnd 

€ 0.00/dag 
€ 0.30/dag 
€ 0.62/dag 
€ 0.76/dag 
€ 0.82/dag 
€ 0.85/dag 
€ 0.86/dag 

Afvoer percentage 10 % € 506.00/dier 
Inseminaties/drachtig dier 1,8 € 10.00/rietje 

Input variabelen jongveeopfok   

Kostprijs opfok: 
 
 
 
 
 
 
ALVA 

Waarde kalf 
Voerkosten 
Kosten gezondheidszorg 
Overige kosten 
Mest 
Huisvesting 
Arbeid 
26 mnd 

€ 195.00 
€ 600.00 
€ 90.00 
€ 72.00 
€ 240.00 
€ 75.00 
€ 200.00 
-- 

Vervangingspercentage Bij algemene gegevens -- 

Input variabelen metabole- /digestieproblemen   

Incidentie ketose 1,5 % € 230.00/geval 
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7.2 Enquete 
1. Kunt u schatten welk percentage van de volgende diergezondheidsproblemen te 

voorkomen is door bedrijfsbegeleiding? 
 

- Mastitis   …% 
- Klauwproblemen  …% 
- Fertiliteitsproblemen  …% 
- Suboptimale jongvee opfok …% 
- Metabole problemen  …% 

 

 

2. Wilt u in de volgende tabel aangeven welk percentage van de totale schade u toekent aan 
welk diergezondheidsprobleem: 

 
 

Diergezondheidsprobleem Schade 
verdeling (%) 

Fertiliteitsproblemen 
 

 

Mastitis 
 

 

Klauwproblemen 
 

 

Suboptimale jongvee opfok 
 

 

Metabole problemen  
 

 

Totaal 

 
100 
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7.3 Uitgebreide tabellen met enquête resultaten 
 
Tabel 13: Verdeling van 100% schade over de verschillende onderdelen van bedrijfsbegeleiding 

Dierenarts  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Mastitis 7% 19% 29% 29% 27% 9% 22% 24% 27% 12% 
Klauwproblemen 17% 24% 24% 24% 27% 24% 42% 29% 27% 22% 
Fertiliteitsproblemen 27% 14% 14% 19% 27% 34% 12% 24% 27% 32% 
Jongveeopfok 22% 9% 9% 19% 7% 28% 12% 14% 7% 12% 
Metabole problemen 27% 34% 24% 9% 12% 5% 12% 9% 12% 22% 
 
 
Tabel 14: Complete tabel schatting percentage verbetering door bedrijfsbegeleiding 

Dierenarts  1 2   3 4  5  6  7  8  9  10  

mastitis 50% 50% 15% 50% 60% 30% 50% 20% 60% 40% 
klauwproblemen 75% 10% 10% 25% 30% 80% 50% 10% 50% 20% 
fertiliteitsproblemen 50% 30% 35% 30% 60% 5% 75% 20% 50% 40% 
 jongveeopfok 50% 25% 15% 90% 100% 70% 80% 5% 80% 20% 
metabole problemen 75% 10% 10% 50% 80% 100% 10% 10% 70% 40% 
 


