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Samenvatting 
 

De toenemende resistentie van micro-organismen tegen antibiotica is internationaal 

een grote bron van zorg. Deskundigen zijn van mening dat de huidige 

resistentieproblematiek deels toe te schrijven is aan het antibioticagebruik in de 

Nederlandse veehouderij. Naar aanleiding van de toenemende resistentie is er vanuit 

het voormalige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vraag naar een 

verdergaande beperking van het antibioticagebruik. In 2011 zal er een vermindering 

van het antibioticagebruik bereikt worden ten opzichte van 2009. In 2013 zal het 

gebruik gehalveerd moeten zijn in vergelijking met 2009. 

Het antibioticagebruik kan weergegeven worden met behulp van de 

dagdosering per dierjaar. De dagdosering per dierjaar wordt berekend met behulp van 

de dagdosering per kilogram (DDkg): de hoeveelheid van een geneesmiddel (g of ml) 

benodigd voor het behandelen van één kilogram dier gedurende één dag met dit 

antibioticum. Indien dit vermenigvuldigd wordt met het diergewicht resulteert dit in 

één dagdosering. De dagdoseringen kunnen opgeteld worden om de totale 

blootstelling aan antibiotica in een jaar te bepalen. Dit is de dagdosering per dierjaar. 

Met deze waarde kan het antibioticagebruik tussen verschillende bedrijven en 

eventueel zelfs sectoren vergeleken worden. 

Dit onderzoek is uitgevoerd binnen het praktijkgebied van de Universitaire 

Landbouwhuisdieren Praktijk (ULP) „Westelijk Weidegebied‟. Van 100 

melkveehouders die in de 4 wekelijkse begeleiding zitten, is de dagdosering bepaald 

op basis van de facturen uit het praktijkmanagementprogramma VIVA. Daarnaast is 

het management in kaart gebracht door middel van een enquête en een bedrijfsbezoek. 

Ook zijn er technische kengetallen verkregen via CRV. Met deze gegevens en deels 

zelf ontwikkelde scoresystemen is de diergezondheid, dierwelzijn en duurzaamheid 

op de bedrijven bepaald. Dit deelonderzoek richt zich op duurzaamheid. De 

duurzaamheidscore is uitgezet tegen de dagdosering om te bepalen of er een correlatie 

hiertussen bestaat.  

Er blijkt geen correlatie te bestaan tussen de dagdosering per dierjaar en de 

gemeten managementfactoren. Een mogelijke verklaring hiervoor is een onjuist 

scoresysteem, verkeerde wegingen of voorraadvorming. Daarnaast is er mogelijk een 

onbetrouwbaarheid in de berekende dagdosering ten gevolge van het ontbreken van 

volledige gegevens over het antibioticagebruik. Ook is het mogelijk dat er geen 

correlatie bestaat tussen management en antibioticagebruik. 
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Summary 
 

The increasing antimicrobial resistance of micro-organisms is a major international 

concern. Experts believe that the current resistance issues are partly attributable to the 

use of antimicrobials in Dutch livestock farming. Because of the increasing resistance 

the former department of Agriculture, Nature and Food Quality demanded a 

progressive restriction of the use of antibiotics. In 2011 a reduction of 20% of 

antibiotic use has to  be achieved compared to 2009. In 2013, the use should be halved 

compared to 2009. 

 The use of antibiotics can be reported using the daily dosage per animal year. 

The daily dosage per animal year is calculated using the daily dosage per kilogram 

(DDkg): the amount of an antibiotic necessary (g or ml) for treatment of one kilogram 

of animal during one day. When this is multiplied with the weight of an (average) 

animal, one daily dosage results. The daily dosages can be totalled to determine the 

total exposure to antibiotics in one year and related to the total amount of animals on 

the farm. This is the daily dosage per animal year. This value can be used to compare 

the use of antibiotics between different husbandries or even sectors. 

 This research is conducted within the practice area of the Academic Practice 

for Farm Animals „Westelijk Weidegebied‟. The daily dosage of 100 dairy farmers 

receiving 4-weekly coaching was determined, using invoices from the practice 

management program. Also, the management was mapped using a survey and a visit 

at the farm. Technical indicators were acquired from CRV. With these data and in part 

newly developed scoring systems animal health, animal welfare and durability were 

categorized/determined at the farms. This substudy focuses on sustainability. The 

sustainability score was plotted against the daily dosage to determine whether a 

correlation exists. 

 There seems to be no correlation between the daily dosage per animal year and 

the management factors as measured in this study. Possible explanations are faulty 

scoring, wrong weighting or stockpiling. In addition, there could be an unreliability in 

the calculated daily dosage due to lack of complete data on the use of antibiotics. It is 

also possible that there is no correlation between management and antibiotic use. 
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Inleiding 
 

De toenemende resistentie van micro-organismen tegen antimicrobiële middelen is 

internationaal een grote bron van zorg, zowel in de humane als veterinaire 

gezondheidssector. De toename van productie van bacteriën met de zogenaamde 

„Extended- Spectrum β Lactamases‟ (ESBL‟s) wordt voor een deel verantwoordelijk 

gehouden voor de wereldwijde toename van resistentie bij Gram-negatieve 

Enterobacteriaceae. Belangrijke vertegenwoordigers uit deze groep zoals E. coli en 

Klebsiella spp. zijn, naast natuurlijke flora in zowel de menselijke als dierlijke 

digestietractus, ook de meest voorkomende pathogene bacteriën bij de mens. De 

groeiende resistentie van deze micro-organismen tegen veel van de beschikbare 

antibiotica zoals cefalosporines, penicillines en fluoroquinolonen is alarmerend 
12A

.  

 

Deskundigen zijn van mening dat het huidige antibioticagebruik in de Nederlandse 

dierhouderij een bijdrage levert aan de antibioticaresistentieontwikkeling in micro-

organismen
11

. Naast een toename van aanwezigheid van ESBL-producerende micro-

organismen in de humane darmflora, is er ook een toename van deze bacteriën in 

voedselproducerende dieren. Een onderzoek dat zich vooral op vleeskuikens heeft 

gefocust, geeft aan dat resistentie door ESBL-productie gevonden is bij alle van de 26 

in dit onderzoek onderzochte vleeskuikenbedrijven in Nederland. Bij 85% van deze 

bedrijven was de prevalentie op het bedrijf meer dan 80%. Onderzoek naar 

vleesproducten uit de supermarkt eind 2009 toonde aan dat 43% van vleesproducten 

en 87% van de kipproducten ESBL positief was. Of het consumeren van besmette 

producten een direct volksgezondheidrisico is, is moeilijk in te schatten. Voorlopige 

resultaten uit nationaal onderzoek naar toename van ESBL-producerende bacteriën in 

de gezondheidszorg, laten zien dat de meerderheid van ESBL‟s gevonden bij mensen 

niet overeenkomen met de typen voorkomend in het vleeskuiken. Er werden echter 

wel overeenkomsten gevonden met deze typen
12A

.   

Naast economische consequenties die voortkomen uit kolonisatie met ESBL-

producerende Enterobacteriaceae, zoals extra hygiëne- en isolatiemaatregelen die 

getroffen moeten worden in ziekenhuizen, is de toename van resistentie vooral van 

belang voor de consequenties op het gebied van volksgezondheid. Zo zorgen zware 

infecties met resistente bacteriën voor hogere morbiditeit en mortaliteit. Daarnaast is 

een groot onderdeel van de zorg dat er mogelijk nog maar één klasse antibiotica, 

Carbapenems, gevoelig blijft voor (zware) infecties met ESBL-producerende 

bacteriën. Toename van het gebruik van dit laatste redmiddel zal leiden tot toename 

van Carbapenems-resistentie, waarna de geïnfecteerde patiënt vrijwel niet te 

behandelen is
12A

.   

 

Vanuit het voormalige Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is er, 

naast een verbod op het koppel toegepast gebruik van fluoroquinolonen in de 

pluimveesector in 2010, vraag naar verdergaande beperking en substantiële 

vermindering van het gebruik van de antimicrobiële middelen. In 2011 zal in de 

gehele veehouderijsector in Nederland een reductie van 20% in het antibioticagebruik 

ten opzichte van 2009 gezien moeten worden. Twee jaar later, in 2013, zal het gebruik 

gehalveerd moeten zijn ten opzichte van niveau in 2009
12B

. Om deze reductie te 

bereiken zullen er verschillende maatregelen genomen worden. Begin 2010 heeft 

toenmalig minister van LNV, Gerda Verburg, de Stuurgroep Antibioticaresistentie 

Dierhouderij onder leiding van Jos Werner gevraagd om dit jaar nog met concrete en 

inzichtelijke voorstellen te komen om deze vermindering te bereiken. Van belang 
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hierbij is dat het medicijngebruik inzichtelijk en transparant dient te worden, zodat 

duidelijk is in welke sectoren van de Nederlandse veehouderij welke middelen 

worden gebruikt
11,12A,12B

.  

 

De onderzoeken die de afgelopen jaren plaatsvonden, hebben zich met name gericht 

op de pluimvee- en varkenssector. Er is echter nog weinig bekend over het 

antibioticagebruik in de melkveesector. In het Maranrapport van 2008 is een 

gemiddelde dagdosering van 6,6 per dierjaar zichtbaar. Echter, deze berekening is 

gemaakt over 82 bedrijven en laat geen onderscheid zien in de verschillende 

leeftijdsgroepen, toedieningwijze en therapeutische groepen
10,11

. Met de start van 

VetCIS, een centraal veterinair informatiesysteem, is er een voorzet gemaakt in de 

onafhankelijke en transparante registratie van de aflevering en toepassing van 

diergeneesmiddelen voor alle sectoren
11

. Er is echter op korte termijn vraag naar 

tastbare gegevens. 

 

De Vereniging van Fabrikanten en Importeurs van Diergeneesmiddelen in Nederland 

(FIDIN) houdt sinds 1998 bij hoeveel kilogram werkzame stof van 

diergeneesmiddelen verkocht wordt door farmaceutische bedrijven die aangesloten 

zijn bij FIDIN. De verkoopcijfers geven een goede indruk van de ontwikkeling over 

de jaren van het totale gebruik van antibiotica in de veterinaire sector. Echter, van 

80% van de massa is onbekend hoeveel in welke diersoorten is toegepast, laat staan 

dat bekend is hoeveel dieren behandeld zijn. Op deze manier kan dus geen inzicht 

worden verkregen in de ontwikkelingen in het gebruik in en de verschillen tussen de 

diverse sectoren
3
. Ondanks dat FIDIN goed inzichtelijk heeft hoeveel antibiotica er in 

de totale veterinaire sector gebruikt wordt, is het noodzakelijk dat dit ook per 

diergroep bekeken wordt. 

 

In dit onderzoek is van 100 melkveebedrijven van de Universitaire 

Landbouwhuisdierenpraktijk (ULP) „Westelijk Weidegebied‟ in Harmelen de 

dagdosering per dierjaar bepaald. De ULP is de Landbouwhuisdierenpraktijk waar 

veterinaire studenten een deel van hun co-schappen lopen. Naast de reguliere 

patiëntenzorgtaak voor veehouders, vervult de praktijk een belangrijke 

voorbeeldfunctie voor andere dierenartsenpraktijken in het land en voor de veterinaire 

student.  

De berekende dagdosering per dierjaar is opgesplitst naar toepassing en 

therapeutische groepen. Vervolgens is van 100 bedrijven het management door 

middel van een enquête in beeld gebracht. De berekende dagdosering is gekoppeld 

aan verschillende managementfactoren. 

 

Na het algemene deel zal het onderzoek vervolgens opgesplitst worden in drie 

onderwerpen, te weten „dierwelzijn‟, „duurzaamheid‟ en „diergezondheid‟. In het deel 

duurzaamheid zal de nadruk gelegd worden op de relatie tussen de dagdosering en de 

duurzaamheid, een begrip dat de laatste jaren binnen de melkveehouderij steeds 

belangrijker wordt. Ondanks dat de term regelmatig gebruikt wordt, is er geen 

eenduidige uitwerking van het begrip duurzaamheid. Veehouders zien hun koppel als 

duurzaam wanneer de dieren een relatief hoge leeftijd bereiken en een hoge 

levensproductie realiseren zonder al te veel problemen
5
. In dit verslag wordt de 

volgende definitie aangehouden, die tevens gebruikt wordt in het onderzoek “Werken 

aan duurzaam melkvee, een aanpak voor het bevorderen van de duurzaamheid van de 

Nederlandse melkveestapel”, in opdracht van het Productschap Zuivel: 
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Duurzaamheid is een maat voor de inspanningen van de melkveehouder die er op zijn 

gericht de gedwongen afvoer te verminderen en de vrijwillige afvoer te vertragen op 

een economisch haalbare wijze en met begrip voor de publieke opinie 
5
. 

 

De laatste jaren staat het inkomen van de melkveehouderij steeds meer onder druk. 

Melkveebedrijven proberen dit op te vangen door groter te worden, zodat ze op die 

manier tegendruk kunnen geven aan de stijgende kosten. Door middel van het 

verduurzamen van de melkveebedrijven kan er een kostenreductie optreden. Als 

koeien langer aangehouden worden, is er minder opfok nodig. De opfok van een vaars 

wordt geschat op ongeveer €1300,-. Hoe langer een koe meegaat, hoe meer ze 

opbrengt ten opzichte van het aantal dagen opfok
1
. Dit wordt weergegeven in de 

parameter Nettodagrendement (NDR), dat door CRV ontwikkeld is en gebruikt wordt 

als belangrijkste maat voor de economische duurzaamheid op een melkveebedrijf. Dit 

kengetal is een indicator van het rendement (totale melkopbrengst – voerkosten) per 

levensdag per dier en wordt uitgedrukt in euro‟s. Oudere koeien hebben een hoger 

NDR omdat ze een hogere levensproductie hebben ten opzichte van het aantal dagen 

opfok
13

. 

 

De hypothese in dit onderzoek zal zijn: “Bedrijven die relatief duurzaam zijn, hebben 

een lagere dagdosering per dierjaar.” Dit betekent dat bedrijven waarbij de koeien een 

hogere gemiddelde leeftijd hebben, een hoger NDR en een lager 

vervangingspercentage hebben, relatief minder antibiotica per dier gebruiken.  

Er is tot deze hypothese gekomen, omdat er gedacht wordt dat bedrijven waar de 

melkveehouder serieus bezig is met het verduurzamen van zijn bedrijf om daarmee 

een beter economisch resultaat te behalen, meer nadenkt over het antibioticagebruik. 

Een koe die behandeld moet worden omdat zij ziek is, moet natuurlijk behandeld 

worden. Maar tegenwoordig worden er ook vaak koeien behandeld, terwijl het soms 

een betere oplossing is het even aan te kijken. Het idee is dat boeren die het bedrijf 

willen verduurzamen hier beter over nadenken. Daarnaast wordt gedacht dat bedrijven 

die verduurzamen ook nadenken over de fokkerij. Uiteindelijk zullen er meer 

duurzame koeien overblijven, die minder snel ziek zijn en dus minder antibiotica 

nodig hebben.  

Van belang zijn natuurlijk de omstandigheden op het bedrijf die optimaal 

moeten zijn wil de melkveehouder een hoge productie bereiken. Het management 

moet op topniveau zijn, anders heeft de hoge productie een negatieve invloed op de 

diergezondheid en de vruchtbaarheid
4
.  
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Materiaal en Methode 
  

Het onderzoek is uitgevoerd onder de melkveebedrijven van de Universitaire 

Landbouwhuisdieren Praktijk „Westelijk Weidegebied‟ in Harmelen. Een groep van 

112 melkveebedrijven, welke normaliter in de 4 wekelijkse bedrijfsbegeleiding van de 

ULP zitten, is benaderd voor deelname aan het onderzoek. De dagdosering per 

dierjaar is bepaald aan de hand van de praktijkjaarrekeningen vanuit het 

praktijkmanagementsysteem VIVA over de periode van oktober 2009 tot en met 

september 2010. Hierbij is er conform de huidige runderdoseringtabel van de AUV 

geregistreerd. Er is een indeling gemaakt naar leeftijd (volwassen, <1 jaar en 1-2 jaar) 

en bijbehorend gewicht van het dier. Daarnaast is gekeken naar toedieningswijze, 

therapeutische groepen en indicatie. Ook het gebruik van eerste, tweede en derde keus 

middelen volgens het formularium van de KNMvD is bekeken. 

 

De dagdosering per dierjaar zal vervolgens gekoppeld worden aan 

managementfactoren van het bedrijf die bepaald worden aan de hand van een enquête 

en door middel van het verkrijgen van technische kengetallen. De enquête is opgesteld 

door de drie uitvoerende studenten aan de hand van het bedrijfsprofiel zoals gebruikt 

wordt voor onderwijs aan de studenten op de Faculteit Diergeneeskunde. De 112 

melkveehouders hebben eind augustus een brief van de ULP ontvangen waarin ze op 

de hoogte zijn gesteld van het onderzoek en het belang van hun medewerking. De 

veehouders zijn in de periode september en oktober 2010 gebeld voor een afspraak, 

waarna één student het bedrijf heeft bezocht. Het bezoek nam ongeveer één uur in 

beslag. Dit is inclusief een ronde door de stal om de hygiëne van de stal te beoordelen 

en de afmetingen van ligboxen en looppaden op te nemen.  

  

Van de 112 melkveehouders die telefonisch benaderd zijn door de studenten, hebben 

100 meegewerkt aan het onderzoek. Gegevens die verkregen zijn bij het afnemen van 

de enquête, zijn verwerkt in het Microsoft Office programma Access. Hierbij heeft 

elke student die boeren ingevoerd die door de student zelf bezocht zijn. De technische 

kengetallen, van de jaargemiddelden van november 2009 tot oktober 2010, zijn 

verkregen via CRV in een Microsoft Office Excel bestand. In Excel zijn tevens de 

grafieken gemaakt. Verdere verwerking van de gegevens heeft plaats gevonden met 

behulp van het statistisch analyseprogramma SPSS-16, waarbij ingevoerde gegevens 

vanuit Access naar SPSS geconverteerd zijn en tegen elkaar uitgezet zijn. Aan de 

hand hiervan is zowel de beschrijvende statistiek, als de uitgebreide analyse gedaan. 

De correlatiecoëfficiënt tussen de verschillende parameters en de dagdosering per 

dierjaar is in SPSS-16 berekend met de „Spearman‟s Rho‟. De correlatie kan 

vervolgens berekend worden door de correlatiecoëfficiënt te kwadrateren.  

 

De uitgebreide analyse is opgedeeld in drie deelonderzoeken, te weten 

diergezondheid, dierwelzijn en duurzaamheid. Iedere student heeft zich bezig 

gehouden met één deelonderzoek.  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



M.A. de Rooij 

3155994 

10 

Dagdosering per dierjaar 

De dagdosering per dierjaar is een geschikte alternatieve manier om de totale 

blootstelling aan verschillende antibiotica te berekenen en te vergelijken binnen 

verschillende diergroepen, bedrijven en sectoren. Het aantal dagdoseringen per 

dierjaar wordt bepaald door het berekenen van het totale aantal kilogrammen dier dat 

behandeld kan worden met elk actieve ingrediënt van het antibioticum. Hierbij wordt 

uitgegaan van een gemiddelde behandeling die wordt toegediend aan dieren met een 

gemiddeld, vooraf vastgesteld gewicht
6
.  

  

De totale hoeveelheid van verschillende actieve ingrediënten kunnen niet simpelweg 

worden opgeteld vanwege de variatie in effectiviteit, kinetiek en voorgeschreven 

dosis. Echter, antibioticagebruik kan vergeleken en opgeteld worden wanneer de 

actieve antibiotica uitgedrukt worden in dagdosering per dierjaar. De dagdosering per 

dierjaar worden uitgerekend met behulp van de dagdosering per kilogram (DDkg): de 

hoeveelheid van een geneesmiddel (g of ml), benodigd voor het behandelen van één 

kilogram dier gedurende één dag met dit antibioticum. Het is gebaseerd op de 

geregistreerde gemiddelde dosis van het geneesmiddel voor een diersoort. De 

dagdoseringen per dierjaar kunnen opgeteld worden om de totale blootstelling aan 

antibiotica te bepalen. De DDkg is specifiek voor de diersoort en is gedefinieerd voor 

rundvee, varkens en kippen
6
. 

 

In dit onderzoek wordt er, voor de totale dagdosering per dierjaar, gewerkt met de 

dagdosering per dierjaar voor melkvee zoals dit berekend wordt door het LEI. Hierbij 

wordt er voor een melkkoe een gewicht van 600 kg aangehouden. Het jongvee wordt 

in de berekening van het LEI niet meegenomen. Dit betekent dat de dagdosering van 

alle antibiotica dat toegediend wordt op het bedrijf aan de koeien en het jongvee, over 

het gewicht van de melkkoeien wordt berekend. De orale antibiotica worden enkel aan 

jongvee toegediend, maar volgens de berekening van het LEI worden deze middelen 

toegeschreven aan de melkkoeien.  

 

Een andere manier waarop de dagdosering berekend kan worden, is de methode die 

door de AUV gebruikt wordt. Hierbij wordt de gebruikte antibiotica toegeschreven 

aan het totale gewicht van de dieren waaraan het middel kan worden toegediend. Voor 

de orale middelen betreft dit alleen het jongvee jonger dan 1 jaar. Hier wordt een 

gewicht van 208 kg per dier aangehouden, dat een gewogen gewicht is van het 

jongvee tot 1 jaar. De parenterale middelen worden toegeschreven aan het gemiddeld 

gewicht van zowel de melkkoeien als het jongvee. Hierbij wordt voor het jongvee tot 

1 jaar een gewicht van 208 kg aangehouden, voor jongvee 1 tot 2 jaar 440 kg en voor 

melkvee ouder dan 2 jaar 600 kg. Het aantal kalveren onder 1 jaar wordt 

vermenigvuldigd met 208 kg en het aantal pinken met 440 kg. Het aantal koeien 

wordt vermenigvuldigd met 600 kg, waarna het totaal gewicht van de koppel opgeteld 

wordt. Dit wordt gedeeld door het aantal koeien, zodat er een gemiddeld gewicht 

ontstaat, dat hoger is dan de 600 kg die in de berekening van het LEI gebruikt wordt. 

Met het gemiddelde gewicht kan de dagdosering voor parenterale antibiotica worden 

berekend. De droogzetters, mastitisbehandelingen en intra-uteriene middelen worden 

alleen toegeschreven aan het gewicht van de volwassen koeien. 

 

Voorbeelden 

De meeste melkkoeien worden droog gezet met droogzetters die antibiotica bevatten. 

Een voorbeeld van een middel dat vaak gebruikt wordt is Orbenin Dry Cow. Hierbij 
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wordt op het moment van droogzetten in elk kwartier één injector toegediend. Één 

injector staat voor één dagdosering per dierjaar. Dit betekent dat wanneer een koe 

drooggezet wordt met Orbenin Dry Cow, er 4 dagdoseringen per dierjaar worden 

toegediend. Bij droogzetters is dit gemakkelijk te berekenen.  

Bij bijvoorbeeld het intramusculair toedienen van Amoxycilline tweemaal daags 

gedurende drie dagen wordt het moeilijker om de dagdosering per dierjaar te 

berekenen.  

 Amoxycilline bevat per ml 10 mg actieve ingrediënt.  

 De geregistreerde dosering van dit middel is tweemaal daags 1 ml 

Amoxycilline per 10 kg.  

 De DDkg= 0,2 ml/kg/dag.  

 Voor een koe van 600 kg betekent dat 60 ml Amoxycilline i.m. 2 maal daags: 
dus 120 ml per dag, gedurende drie dagen.  

 De voorgeschreven 360 ml levert dan een dagdosering per dierjaar van 
(360/0,2 = = 1800 behandelbare kg/600 kg (gewicht dier) = 3 dagdoseringen.  

 In een jaar wordt op dit bedrijf met 50 koeien van 600 kg totaal 20 flesjes van 

100 ml (DDkg=0,2) gebruikt.  

 Ook worden er nog 10 flesjes a 50 ml van een middel gebruikt met een 
DDkg=0,05ml/kg/dag.  

 De totale hoeveelheid dagdoseringen = (20*100/0,2 + 10*50/0,05) / 50*600 = 
(10.000+10.000)/30.000 = 0.667 dagdosering per dierjaar. 

 

Duurzaamheid 

Dit deel van het onderzoek richt zich op duurzaamheid. Voor het onderwerp 

duurzaamheid wordt er gebruik gemaakt van technische kengetallen die bekend zijn 

via CRV. Omdat er verschillende parameters zijn die van invloed zijn op de 

duurzaamheid wordt er een scoresysteem gemaakt om de duurzaamheid van het 

bedrijf te kunnen waarderen. Deze score wordt vervolgens uitgezet tegen de 

dagdosering per dierjaar. 

 

In het onderzoek van Bergevoet et al. (2006) is gebleken dat melkveehouders drie 

punten belangrijk vinden in het kader van een duurzame melkveestapel: 

 

- Een relatief hoge leeftijd van dieren 

- Een relatief hoge melkproductie 

- Probleemloos produceren
1
 

 

De eerste twee punten worden meegenomen in het Nettodagrendement (NDR). Het 

NDR wordt door CRV als belangrijkste economische maat voor duurzaamheid gezien, 

omdat het wat zegt over hoeveel een koe per dag opbrengt. Het NDR wordt berekend 

door de levensproductie van het dier in kg melk, kg vet en kg eiwit te 

vermenigvuldigen met de „Netto Opbrengst‟. Dit wordt vervolgens gedeeld door het 

aantal levensdagen om het NDR te verkrijgen. Het NDR geeft inzicht in de totale 

opbrengst per koe per dag in euro‟s. De formule voor de NDR is als volgt: 

 

NDR = (levensproductie kg melk * 0,05 + kg vet * 3,25 + kg eiwit * 4,58)/ 

levensdagen 

 

De getallen 0,05/3,25/4,58 zijn de economische factoren voor respectievelijk melk, 

vet en eiwit. Dit zijn „Netto Opbrengst factoren‟ gebaseerd op het melkgeld min de 
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voerkosten. Het NDR kan positief beïnvloed worden door een zo groot mogelijke 

teller in de breuk en een zo klein mogelijke noemer. Dit betekent: 

- Een hoog kg vet en kg eiwit, dat een indicatie is voor het productieniveau. 

- Het vroeg afkalven van pinken. Dit heeft te maken met het opfokbeleid. 

- Een korte tussenkalftijd, wat te maken heeft met de vruchtbaarheid. 

- Langere levensduur met veel lactaties. Dit zegt iets over het 

vervangingsbeleid. 

De levensproductie per dag wordt beïnvloed door het aantal dagen opfok, het aantal 

dagen lactatie, aantal dagen droogstand en de totaal geleverde melk
1,13

. 

 

Het NDR van de melkkoeien en het NDR van de afgevoerde koeien worden beiden 

meegenomen als parameters om de mate van de duurzaamheid te bepalen. Omdat er 

meerdere factoren de hoogte van het NDR bepalen, is er gekeken naar de correlatie 

tussen de verschillende factoren en het NDR. De correlatie wordt bepaald aan de hand 

van de Spearman‟s correlatiecoëfficiënt test, uitgevoerd met behulp van het 

programma SPSS-16. Hoe dichter de correlatiecoëfficiënt in het kwadraat, de 

correlatie, bij 1 of -1 ligt, hoe groter de kans dat wat gevonden wordt niet door toeval 

verklaard kan worden. Als de uitkomst dicht bij de 0 ligt, is er geen sprake van 

correlatie
7
. Er is gekeken naar de correlatie tussen: 

 

- het NDR van de melkkoeien en de gemiddelde leeftijd  

- het NDR van de melkkoeien en de gemiddelde melkproductie  

- het NDR van de melkkoeien en de gemiddelde vet en eiwit productie 

- het NDR van afgevoerde dieren en de gemiddelde leeftijd bij afvoer 

- het NDR van afgevoerde koeien en de gemiddelde levensproductie in kg melk 

- het NDR van afgevoerde koeien en de gemiddelde totale vet en eiwit productie 

 

De correlaties tussen de verschillende parameters staan beschreven onder het 

hoofdstuk „Analyse duurzaamheid‟, waarin ook het scoresysteem uitgewerkt staat. 
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Resultaten 

 

Beschrijvende statistiek algemeen 
 
Bedrijven 

Het totaal aantal dieren en de verdeling in verschillende leeftijdscategorieën is te 

vinden in de onderstaande tabel.  

Er zijn 12 kleine bedrijven met minder dan 47 melkkoeien, 75 bedrijven 

hebben tussen de 47 en 104 melkkoeien en de 13 grote bedrijven hebben meer dan 

104 melkkoeien. 

Wanneer er gekeken wordt naar de totale grootte, dus inclusief jongvee, is de 

gemiddelde bedrijfsgrootte 115,8 dieren. Er zijn 14 bedrijven met minder dan 71 

dieren, 75 bedrijven hebben tussen de 71 en 170 dieren en er zijn 11 bedrijven met 

meer dan 170 dieren. Er is 1 bedrijf dat geen jongvee heeft en er zijn 5 bedrijven die 

geen jongvee van 1 tot 2 jaar hebben. 

  
 Gemiddelde Minimum Maximum Aantal bedrijven 

Jongvee tot 1 jaar 23,1 1 61 99 

Jongvee 1 tot 2 jaar 19,5 1 57 94 

Koeien > 2 jaar 74,6 26 171 100 

Totaal  115,8 45 282 100 

Tabel 1: Totaal aantal dieren en verdeling in leeftijdscategorieën 

 

Intensiteit 

De mate van intensiteit kan weergegeven worden in twee vormen, te weten het aantal 

kg melk per hectare of het aantal GrootVeeEenheden (GVE) per hectare (ha). Een 

bedrijf wordt intensief genoemd wanneer het genoodzaakt is producten elders te 

betrekken of mest af te voeren. Het bedrijf is dan niet meer zelfvoorzienend. In de 

onderstaande tabel is te zien dat de bedrijven in dit onderzoek een gemiddelde 

oppervlakte van 42,0 hectare grond hebben en het gemiddelde melkquotum 604.913 

kg melk is. In 2009 was volgens het Productschap Zuivel de gemiddelde 

koemelkproductie per bedrijf 581.772 kg melk
14

. 

Als van deze twee gemiddelden de productie per ha grond wordt bepaald, is dit 

14.712 kg melk/ha. Bij een productie onder 13.000 kg melk/ha wordt een bedrijf 

extensief genoemd en bij een productie boven 14.000 kg melk/ha wordt een bedrijf 

intensief genoemd. Bedrijven tussen 13.000-14.000 kg melk/ha worden beschouwd 

als gemiddelde bedrijven. De scheiding van de mate van intensiteit op basis van het 

aantal GVE per hectare ligt op 2,5 GVE/ha. Hierboven wordt een bedrijf intensief 

genoemd en hieronder extensief.  
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  Gemiddelde Minimum Maximum Aantal 

bedrijven 

Melkquotum in kg melk 604.913 232.000 1.650.000 100 

Vetreferentie in % 4,18 3,88 4,41 100 

Totaal bedrijfsoppervlak in 

ha 

42 17,5 80 100 

Grasland in ha 38 17,5 70 100 

Maïs in ha 7,6 1,5 18 52 

Overige gewassen 3,7 1,5 8 6 

GVE 94,8 37,6 219.1 100 

Kg melk/ha 14.712 6.000 30.750 100 

GVE/ha 2,32 1,39 4,73 100 

Tabel 2: Intensiviteit 

 

In onderstaande tabel wordt weergegeven wanneer een bedrijf in een bepaalde 

categorie wat betreft productie, perceeloppervlak en intensiviteit wordt geplaatst. 

Hierbij wordt er steeds onderscheid gemaakt in drie categorieën, namelijk: klein/laag, 

middelgroot/middelhoog en groot/hoog. Voor de intensiviteit bepaald door de 

GVE/ha wordt enkel onderscheid gemaakt tussen intensieve bedrijven en extensieve 

bedrijven.  

Er zijn 19 bedrijven die zowel op basis van het aantal kg melk per hectare als 

het aantal GVE per hectare intensief worden genoemd.  

 
Bedrijfsgegevens   

Productie Melkquotum Aantal bedrijven 

Lage productie < 377.158 12 

Middelhoge productie 377.158- 832.668 74 

Hoge productie > 832.668 14 

 

Perceeloppervlak 

 

Aantal ha 

 

Aantal bedrijven 

Klein perceeloppervlak < 28 13 

Middelgroot perceeloppervlak 28-56 71 

Groot perceeloppervlak > 56 16 

 

Intensiviteit melk/ha 

 

Aantal kg/ha 

 

Aantal bedrijven 

Extensief < 13.000 32 

Gemiddeld 13.000-14.000 15 

Intensief >14.000 53 

 

Intensiviteit GVE/ha 

 

Aantal GVE/ha 

 

Aantal bedrijven 

Extensief <2,5 72 

Intensief >2,5 28 

Tabel 3: Bedrijfsgegevens 

 

BSK 

De bedrijfstandaardkoe (BSK) geeft de gemiddelde dagproductie in kg melk weer op 

de dag van monstername. Er wordt vanuit gegaan dat het monster van een volwassen 

koe is met een leeftijd van 69-92 maanden, die in februari/maart afgekalfd zou hebben 
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en 50 dagen in lactatie zou zijn. De invloed van het stadium van de dracht wordt 

hiermee geëlimineerd. De BSK van de verschillende monsternamen zijn vergelijkbaar 

door de correctie voor leeftijd, seizoen van afkalven en lactatiestadium De BSK kan 

zodoende gebruikt worden als maatstaf voor het productieniveau op het bedrijf op het 

moment van de monstername. Door de correctie kan de BSK van verschillende 

bedrijven met elkaar vergeleken worden
9B

.  

De BSK is bepaald voor 97 melkveebedrijven. Er zijn drie bedrijven waarvan 

de BSK niet bekend is. De gemiddelde BSK is 41,6 kg melk. De minimale BSK is 

25,8 kg melk en de maximale BSK is 58,4 kg melk.  

 

Management 

Van de 100 bedrijven hebben 60 bedrijven een gesloten bedrijfsvoering. Dit houdt in 

dat er geen melkvee/jongvee aangekocht wordt, geen jongvee uitgeschaard wordt en 

er niet aan keuringen of tentoonstellingen wordt deelgenomen. In tabel 4 staat 

aangegeven hoeveel bedrijven gesloten zijn, jongvee uitscharen, naar keuringen gaan, 

koeien aankopen en hoeveel het voeren uitbesteden aan de loonwerker.  

 
 Aantal bedrijven Opmerking 

Gesloten bedrijfvoering 60  

Aankoop koeien 25  

Uitscharen jongvee 9  

Keuringen 9  

Voeren uitbesteden 5 Aan de loonwerker 

Andere dieren op het bedrijf 50 O.a. schapen en varkens 

Biologisch 3  

Zelfkazend 4  

Rasvoering overwegend HF 92  

Veranderingen in management 35  

Gebruik managementprogramma 65  

Tabel 4: Bedrijfsvoering 

 

Er zijn 92 melkveehouders die aangegeven hebben dat ze overwegend Holstein 

Frisian koeien melken. Van de 8 overige melkveehouders is bekend dat de 

melkkoppel bestaat uit MRIJ, Montebeliarde, Roodbont, Brown Swiss en/of 

Scandinavisch Roodbont runderen.  

In tabel 4 staat dat 35 melkveehouders het afgelopen jaar veranderingen in hun 

management hebben doorgevoerd. Belangrijke veranderingen zijn een volledig 

nieuwe stal, een nieuwe melkstal, de stal voor een deel open gemaakt, andere 

droogzettherapie en grote rantsoenveranderingen.  

Uit tabel 4 blijkt dat er 50 bedrijven zijn die naast melkvee ook andere dieren 

houden, hiervan houden 37 bedrijven schapen, 7 bedrijven (vlees)varkens, 1 bedrijf 

mestkalveren en 1 bedrijf houdt naast melkvee ook leghennen.  

Van de 100 melkveehouders zijn er 65 veehouders die gebruik maken van een 

digitaal managementprogramma. Daarnaast gebruiken 2 bedrijven de gegevens vanuit 

de melkrobot voor het managen van de melkveestapel.  
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De meest gebruikte managementprogramma‟s zijn:  

- Agis   20 bedrijven 

- Agrovision/Comru  15 bedrijven 

- CRV Veemanager  15 bedrijven  

- Ruma    4 bedrijven 

- Uniform    8 bedrijven  

 

Zoals hieronder in de grafiek weergegevens is, vindt op het grootste deel van de 

bedrijven gebruik gemaakt van kunstmatige inseminatie (KI). Van de bedrijven die de 

koeien bevruchten middels KI maken er 67 gebruik van de KI-service, terwijl er 29 

veehouders zijn die zelf insemineren (DHZ KI). Één bedrijf maakt gebruik van de KI 

service, DHZ KI en een eigen stier.  

 

 
Grafiek 1: Manier van fertilisatie 

 

Voeding 

Op 13 bedrijven bestaat het ruwvoerrantsoen van de melkkoeien alleen uit graskuil en 

vormt maïs hier geen onderdeel van. Op de overige 87 bedrijven wordt wel maïs 

gevoerd en van deze bedrijven wordt er op 44 met een voermengwagen gevoerd.  

In grafiek 2 is te zien waar het restvoer van de koeien heen gaat, waarbij er 

onderscheid gemaakt wordt tussen de afvalhoop, droge koeien, jongvee en onbekend. 

Op de meeste bedrijven wordt het restvoer van de melkkoeien gevoerd aan de droge 

koeien en/of het jongvee. 
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Grafiek 2: Restvoer melkkoeien 

 

In grafiek 3 staat vermeld hoe het krachtvoer aan de melkkoeien wordt verstrekt. Uit 

de grafiek blijkt dat de koeien hun krachtvoer voornamelijk krijgen via een 

krachtvoerbox en tijdens het melken.  

 

 
Grafiek 3: Krachtvoerverstrekking melkvee  

 

Huisvesting 

Het meest voorkomende staltype is de ligboxstal. Van de 100 bezochte bedrijven zijn 

er 94 bedrijven met een ligboxstal. De overige 6 veehouders huisvesten de 

melkkoeien op een grupstal. Tevens huisvest één veehouder met een ligboxenstal een 

deel van de melkkoeien in een potstal.  

In grafiek 4 staan de gebruikte ventilatiesystemen weergegeven die gebruikt 

worden in de melkveestallen. Open nok ventilatie, al dan niet in combinatie met een 

open zijwand en of ventilatoren, is de meest voorkomende manier van ventileren. Er 

is in de enquête niet uitgevraagd in hoeverre een zijwand open is. Dit kan variëren van 
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80 cm tot een volledig open zijwand. Van de 8 bedrijven met een open front, hebben 

er twee ook een open nok. Er zijn drie bedrijven die aangegeven hebben geen 

ventilatiesysteem in de stal te hebben. 

 

 
Grafiek 4: Ventilatiesystemen melkveestallen 

 

Op 12 bedrijven staan de melkkoeien jaarrond binnen, hier is het gemiddelde quotum 

777.448 kg melk tegenover 604.913 kg bij het gemiddelde bedrijf in dit onderzoek. 

Van de 88 bedrijven die wel aan weidegang doen, is in de onderstaande grafiek 

aangegeven op welk moment van de dag de dieren in het weideseizoen weidegang 

krijgen. Op 52 bedrijven staan de koeien indien het weer het toelaat een deel van de 

zomer dag en nacht buiten.  

 

 
Grafiek 5: Weidegang melkvee 
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Melkwinning 

In grafiek 6 is te zien dat er op 88 bedrijven in een melkstal gemolken wordt, waarvan 

de meeste veehouders melken in een visgraat. Er zijn 87 bedrijven die twee maal 

daags melken en één bedrijf melkt drie maal op een dag. Er zijn 12 bedrijven met één 

of meer melkrobots. Het gemiddelde aantal melkingen op de 12 bedrijven met een 

robot bedraagt 2,7 met een spreiding van 2,4 tot 3,1. De volgende merken melkrobot 

worden gebruikt: 

- Lely   4 bedrijven  

- Westfalia   2 bedrijven 

- DeLaval   3 bedrijven 

- Merlin Fullwood  2 bedrijven 

- Sac   1 bedrijf 

 

 
Grafiek 6: Gebruikte melkstallen 

 

Jongvee 

Er zijn 11 bedrijven die de jongveeopfok uitbesteden. Daarvan krijgen 8 bedrijven het 

eigen jongvee na de opfokperiode weer terug op het bedrijf en 3 bedrijven kopen het 

jongvee aan van meer dan één ander bedrijf. Er zijn 25 bedrijven die alle 

vaarskalveren aanhouden. Indien niet alle vaarskalveren aangehouden worden dan 

zijn de meest voorkomende selectiecriteria de afstamming, waaronder exterieur- en/of 

productiekenmerken vallen, de algehele toestand van het kalf en het aantal 

vaarskalveren dat geboren is.  

De kalveren worden gemiddeld op 73 dagen gespeend, met een spreiding van 

24 en 200 dagen. Dit is een gemiddelde van 84 bedrijven, van 5 bedrijven is de 

speenleeftijd onbekend. Wanneer de kalveren geen biest meer krijgen, gaan 43 

bedrijven over op koemelk en 39 bedrijven op kunstmelk. Ook verstrekken 16 

bedrijven eerst koemelk aan de jongste kalveren en schakelen na twee weken over op 

kunstmelk. Van de totaal 59 bedrijven die een bepaalde periode koemelk geven aan de 

kalveren, hebben er 44 melkveehouders aangegeven hun melkdrinkend jongvee melk 

te geven van koeien die behandeld worden met antibiotica. Er zijn 4 bedrijven die 

gebruik maken van een drinkautomaat. 
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In grafiek 7 is te zien dat een groot deel van de bedrijven hun jongvee in de 

zomerperiode buiten heeft lopen. Er zijn 9 bedrijven waar het ongespeend jongvee 

weidegang krijgt. 

 

 
Grafiek 7: Weidegang jongvee 

 

De gemiddelde veehouder begint op een leeftijd van 15 maanden te insemineren met 

een spreiding tussen 13 en 18 maanden leeftijd.  
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Beschrijvende statistiek dagdosering 

 
Van de 100 bezochte melkveebedrijven is van 92 bedrijven de dagdosering per 

dierjaar bekend. Er zijn 16 bedrijven die elders antibiotica afnemen. Van deze 16 

bedrijven worden 8 bedrijven die aangegeven hebben veel antibiotica elders af te 

nemen niet meegenomen in de dagdosering per dierjaar. Dit wordt gedaan omdat de 

dagdosering op dat bedrijf berekend door de LEI-methode niet het juiste cijfer is. Van 

deze 8 bedrijven niet bekend is hoeveel antibiotica ze afnemen en daarom kan het 

cijfer niet gecorrigeerd worden. Van de andere 8 bedrijven is bekend hoeveel 

antibiotica zij elders afnemen zodat de dagdosering gecorrigeerd kan worden. Ook 

kan het zijn dat ze dusdanig weinig antibiotica elders af nemen dat het te 

verwaarlozen valt. De dagdosering per dierjaar van de 92 melkveebedrijven ligt 

gemiddelde op 5,7. De laagste dagdosering is 0,80 en de hoogste dagdosering is 12,3. 

In grafiek 8 staat de spreiding van de dagdosering.  

 

 
Grafiek 8: Spreiding dagdosering per dierjaar per bedrijf 

 

In grafiek 9 is een histogram van de dagdosering per dierjaar te zien. De dagdosering 

per dierjaar is onderverdeeld in vijf categorieën, van zeer laag tot zeer hoog. Een 

lagere categorie is beter dan een hogere categorie. De mediaan van de dagdosering per 

dierjaar ligt op 5,4. 
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Grafiek 9: Histogram dagdosering per dierjaar 

 



M.A. de Rooij 

3155994 

23 

Beschrijvende statistiek antibioticagebruik 

 

In tegenstelling tot de LEI-methode wordt bij de berekening van de dagdosering per 

orgaansysteem de actieve stof toegeschreven aan de kilogrammen waaraan het 

toegediend is. Dit is voor orale middelen aan de groep jongvee jonger dan één jaar. 

Mastitisbehandelingen, droogzetters en intra-uteriene middelen worden aan het 

gewicht van de volwassen melkkoeien toegeschreven. De parenterale middelen 

worden aan zowel het jongvee van nul tot één jaar, het jongvee van één tot twee jaar 

als aan de melkkoeien toegediend. Bij het berekenen van de dagdosering zijn daarom 

alle gewichten meegenomen. Deze gewichten wordt er gerekend met een gewogen 

gemiddelde, dat voor de jongste groep neerkomt op 208 kg. Voor de groep van één tot 

twee jaar is dit 440 kg en voor de volwassen dieren 600 kg. Het totale gewicht wordt 

berekend aan de hand van het aandeel dat de groepen hebben in de totale koppel. 

In tabel 5 staan van de diverse toedieningroutes/orgaansystemen weergegeven 

wat het aandeel van deze toediening is in het totale antibioticagebruik. Daarnaast staat 

per toediening ook het aandeel van eerste, tweede en derde keuzes weergegeven.  

 
 1

e
 Keus 

(%)  

2e Keus (%)  3e Keus 

(%)  

Aandeel in geheel 

(%)  

Uier – Droogzetter  35 65 0 44,8 

Uier – Mastitis  0 86 14 24,1 

Parenteraal  28 43 29 17,2 

Oraal  64 36 0 12,1 

Intrauterien  0 100 0 1,7 

Totaal  30 63 7 100 

Tabel 5: Verschillende toedieningroutes antibiotica 
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Beschrijvende statistiek duurzaamheid 

 
In de onderstaande tabel is te zien dat er van elke parameter het minimum, het 

maximum, het gemiddelde en de standaarddeviatie bekend is. Daarnaast staat in de 

laatste kolom van tabel 1 het Nederlandse gemiddelde van de parameters.  

Wat opvalt in tabel 6 is dat de hoogste leeftijd van melkkoeien op één bedrijf 

3538 dagen is. Dit komt neer op ruim 9 jaar. Daarnaast valt op dat de gemiddelden 

van de 95 bedrijven bij alle parameters hoger ligt dan het Nederlands gemiddelden. In 

het geval van het afvoerpercentage ligt het gemiddelde van de 95 bedrijven lager dan 

het Nederlands gemiddelde.  

 
 

Min Max Gem. Std. Deviatie Nederlandse 

gemiddelde* 

Gem. leeftijd 

melkkoeien 

1.446 3.538 1.822,65 251,780 1702 

NDR melkkoeien x 

100 

129 372 281,18 38,559 255 

Gem. productie in kg 

melk per koe 

5.470 11.929 8.530,75 1.058,081  

8.344 

Gem. vet+eiwit 

productie in kg per 

koe 

436 874 665,88 78,363 660 

Gem. leeftijd bij 

afvoer 

1.602 3.044 2.274,86 296,606 2.114 

NDR afgevoerde 

koeien 

112 429 333,99 54,101 300 

Levensproductie bij 

afvoer 

11.686 64.422 34.193,05 8.518,784 30.482 

Kg vet+eiwit 

afgevoerde koeien 

961 4.652 2.655,67 648,188 2.389 

Percentage afvoer 9 57 25,99 9,400 38 

Tabel 6: Parameters duurzaamheid; minimum, maximum, gemiddelde, standaarddeviatie en 

Nederlandse gemiddelde. 

*Nederlandse gemiddelden zijn gebaseerd op de jaarstatistieken van CRV
9A

  

 

In grafiek 10 is de spreiding te zien van de gemiddelde leeftijd van melkkoeien en de 

leeftijd bij afvoer. De gemiddelde leeftijd bij afvoer blijkt bij bijna alle bedrijven 

hoger te liggen dan de gemiddelde leeftijd van de melkkoeien. 
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Grafiek 10: Gemiddelde leeftijd melkkoeien en afgevoerde koeien 

 
In grafiek 11 is het NDR van de melkkoeien x 100 en het NDR van de afgevoerde 

koeien x 100 te zien. Duidelijk is dat het NDR van de afgevoerde koeien bij bijna alle 

bedrijven hoger ligt dan het NDR van de melkkoeien. Daarnaast is te zien dat de 

meeste bedrijven een NDR van melkkoeien en een NDR van afgevoerde koeien 

hebben, hoger dan het Nederlands gemiddelde, respectievelijk 255 en 300. 

 

 
Grafiek 11: Spreiding van het NDR 

 

Grafiek 12 laat de spreiding van het afvoerpercentage zien. In de grafiek is te zien dat 

de meeste bedrijven tussen de 15 en de 30% aan koeien afvoeren per jaar. 
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Grafiek 12: Spreiding van het afvoerpercentage 

 

In grafiek 13 is het NDR van de melkkoeien uitgezet tegen de gemiddelde leeftijd. 

Wat hierin opvalt, is dat de bedrijven met de hoogste gemiddelde leeftijd niet perse 

een hoge NDR hebben. Het bedrijf met de hoogste gemiddelde leeftijd van 

melkkoeien heeft het laagste NDR. Bij de gegevens van dit bedrijf zouden 

vraagtekens gezet mogen worden. Het is immers zo dat oudere koeien meer 

geproduceerd hebben ten opzichte van hun opfok. In grafiek 14 is het NDR van de 

afgevoerde koeien uitgezet tegen de gemiddelde leeftijd van de koeien bij afvoer.  

 

 
Grafiek 13: NDR melkkoeien x 100 t.o.v gemiddelde leeftijd melkkoeien in dagen 
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Grafiek 14: NDR afgevoerde koeien x 100 t.o.v. de gemiddelde leeftijd bij afvoer 

 

In grafiek 15 is het NDR van de melkkoeien uitgezet tegen het gemiddeld aantal kg 

melk per koe per bedrijf. In de puntenwolk is een lineaire lijn te zien, waaruit blijkt 

dat als het bedrijf een hogere melkproductie heeft, het NDR van de melkkoeien ook 

hoger is. Dit is ook in grafiek 16 te zien. Deze grafiek laat het NDR van de afgevoerde 

koeien t.o.v. de gemiddelde levensproductie zien. In deze grafiek is wederom een 

lineaire lijn weergegeven.  

 

 
Grafiek 15: NDR melkkoeien x 100 t.o.v. het gemiddeldeld aantal kg melk per koe per bedrijf 
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Grafiek 16: NDR afgevoerde koeien x 100 t.o.v. de gemiddelde totale levensproductie in kg melk 

 

Als er gekeken wordt naar de 15 bedrijven met de hoogste gemiddelde leeftijd van de 

melkkoeien, dan ziet de tabel met minimum, maximum, gemiddelde en 

standaarddeviatie er als volgt uit: 

 
 

Minimum Maximum Gemiddelde Std. Deviatie 

Gem. leeftijd 

melkkoeien 
1.994 3.538 2.204,60 390,547 

NDR melkkoeien x 

100 

129 372 280,80 58,889 

Gem. productie in kg 

melk per koe 

5.470 11.929 8.374,80 1.355,482 

Gem. vet+eiwit 

productie in kg per 

koe 

436 874 646,33 95,496 

Gem. leeftijd bij 

afvoer 

2.069 2.920 2.465,33 301,564 

NDR afgevoerde 

koeien 

112 393 317,27 70,348 

Levensproductie bij 

afvoer 

11.686 53.973 36.075,47 11.015,889 

Kg vet+eiwit 

afgevoerde koeien 

961 3.919 2.770,13 818,343 

Percentage afvoer 16 57 28,53 10,927 

Tabel 7: De parameters van de 15 bedrijven met de hoogste gemiddelde leeftijd van de melkkoeien 
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In tabel 8 wordt er gekeken naar de 15 bedrijven met de laagste gemiddelde leeftijd. 

Ook van deze bedrijven wordt het minimum, het maximum, het gemiddelde en de 

standaarddeviatie weergegeven.  

 
 

Minimum Maximum Gemiddelde Std. Deviatie 

Gem. leeftijd 

melkkoeien 

1.446 1.654 1.556,20 67,354 

NDR melkkoeien x 

100 

224 325 276,27 30,502 

Gem. productie in kg 

melk per koe 

7.160 10.301 8.898,93 872,677 

Gem. vet+eiwit 

productie in kg per 

koe 

576 824 698,20 67,580 

Gem. leeftijd bij 

afvoer 

1.707 2.342 1.954,67 175,842 

NDR afgevoerde 

koeien 

266 429 326,07 52,005 

Levensproductie bij 

afvoer 

18.299 40.497 28.845,73 6.425,976 

Kg vet+eiwit 

afgevoerde koeien 

1.480 3.206 2.253,33 505,475 

Percentage afvoer 17 56 30,93 10,539 

Tabel 8: De parameters van de 15 bedrijven met de laagste gemiddelde leeftijd van de melkkoeien 

 

Als de tabellen 7 en 8 met elkaar vergeleken worden, dan valt op dat bij de laagste 15 

het gemiddelde van het aantal kg melk en het aantal kg vet+eiwit hoger ligt dan bij de 

15 bedrijven met de hoogste leeftijd. Daarnaast ligt ook het NDR van de afgevoerde 

koeien hoger bij de 15 bedrijven met de laagste gemiddelde leeftijd.  
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Analyse dagdosering 

 
De dagdosering per dierjaar is uitgezet tegen verschillende parameters om bedrijven 

onderling te kunnen vergelijken. Deze parameters zijn bedrijfsgrootte, open en 

gesloten bedrijven, de BSK en de intensiteit.  

In grafiek 17 is de dagdosering per dierjaar uitgezet tegen de bedrijfsgrootte. 

Om de correlatie te berekenen is de Spearman‟s rho test gebruikt. Hieruit blijkt dat er 

geen belangrijke correlatie bestaat tussen de dagdosering per dierjaar en de 

bedrijfsgrootte. De correlatie is 0,004 en is niet significant. 

 

 
Grafiek 17: Dagdosering t.o.v. bedrijfsgrootte 

 

In grafiek 18 is de spreiding in dagdosering per dierjaar te zien van open en gesloten 

bedrijven. De correlatie tussen de dagdosering en het open of gesloten zijn van 

bedrijven is 0,009. Er is geen belangrijke correlatie tussen een open of gesloten 

bedrijfsvoering en de dagdosering per dierjaar gevonden. Daarnaast blijkt de 

correlatie ook niet significant te zijn. 
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Grafiek 18: Dagdosering per dierjaar van gesloten en open bedrijven 
 

In grafiek 19 staat de dagdosering per dierjaar uitgezet tegen de BSK. Het betreft hier 

89 bedrijven. Er zijn drie bedrijven waarvan de BSK niet bekend is. De correlatie 

tussen de dagdosering per dierjaar en de BSK is 0,072.  Deze correlatie is significant. 

 

 
Grafiek 19: Dagdosering per dierjaar t.o.v. BSK 

 

In onderstaande grafieken is de dagdosering per dierjaar uitgezet tegen de intensiteit. 

De intensiteit is weergegeven in GVE/ha en in kg melk/ha. Beide grafieken bevatten 

gegevens van 92 melkveebedrijven. Na het uitvoeren van de Spearman‟s rho test 

blijkt dat er tussen de dagdosering per dierjaar en de intensiteit op basis van het aantal 
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GVE per hectare en het aantal kg melk per hectare respectievelijk een correlatie van 

0,015 en 0,034 gevonden te zijn. Dit zegt dat er tussen het aantal dagdoseringen per 

dierjaar en de mate van intensiteit geen belangrijke correlatie gevonden is. Beide 

correlaties zijn niet significant. 

 

 
Grafiek 20: Dagdosering per dierjaar t.o.v. intensiteit op basis van het aantal GVE/ha 

 

 
Grafiek 21: Dagdosering per dierjaar t.o.v. intensiteit op basis van het aantal kg melk/ha 
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Analyse duurzaamheid 

 
Scoresysteem 

Zoals onder materiaal en methode uitgelegd is, wordt het scoresyteem om de 

duurzaamheid te bepalen gebaseerd op de correlaties tussen de verschillende 

parameters.  

 

De correlatie tussen het NDR van de melkkoeien en de gemiddelde leeftijd van de 

melkkoppel is 0,074
2
 = 0,005. Deze correlatie is niet significant. Hieruit blijkt dat er 

geen belangrijke correlatie is tussen het NDR en de gemiddelde leeftijd van de 

koppel. Omdat deze conclusie getrokken kan worden, is er besloten om de 

gemiddelde leeftijd van de melkkoeien uit te zetten tegen de dagdosering per dierjaar. 

Het kan zijn dat de gemiddelde leeftijd een andere invloed heeft op de dagdosering 

per dierjaar dan het NDR. Daarnaast wordt de gemiddelde leeftijd van de melkkoeien 

ook apart meegenomen in het scoresysteem om de mate van duurzaamheid van de 

bedrijven te bepalen. 

 

De correlatie tussen het NDR en de gemiddelde melkproductie is 0,730
2
 = 0,533. Dit 

geeft aan dat er een correlatie bestaat tussen het NDR van de melkkoeien en het aantal 

kg melk. Daarom zal de parameter „aantal kg melk‟ niet apart worden uitgezet tegen 

de dagdosering per dierjaar. Dit geldt ook voor het aantal kg vet en eiwit. Hier is de 

correlatie 0,731
2
 = 0,534. Beide correlaties zijn significant. 

 

De correlatie tussen het NDR van afgevoerde koeien en de gemiddelde leeftijd bij 

afvoer is 0,304
2
 = 0,092. Deze correlatie is significant. Daarom zal ook de leeftijd bij 

afvoer meegenomen worden als parameter voor duurzaamheid en uitgezet worden 

tegen de dagdosering per dierjaar. Net als bij het NDR van de aanwezig koeien wordt 

er tussen het NDR van de afgevoerde koeien en de gemiddelde levensproductie en het 

aantal kg vet en eiwit op dat moment wel een correlatie gevonden van respectievelijk 

0,458 en 0,489, welke wederom significant zijn. Deze twee parameters zullen daarom 

niet afzonderlijk meegenomen worden als parameter in de duurzaamheidscore. 

 

Om een vergelijking tussen de duurzaamheid op het melkveebedrijf en de dagdosering 

per dierjaar te kunnen maken, zijn de volgende parameters meegenomen in de 

duurzaamheidscore: 

 

- De gemiddelde leeftijd van de melkkoeien 

- NDR van de melkkoeien 

- De gemiddelde leeftijd bij afvoer 

- NDR van de afgevoerde koeien 

- Het afvoerpercentage  
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Tabel 9: Puntensysteem duurzaamheidscore 

# De Nederlandse gemiddelden zijn gebaseerd op cijfers van CRV uit 2010
9A 

* De gemiddelde leeftijd van de Nederlandse koppel is gebaseerd op het gemiddelde dat in de 

statistieken van CRV staat voor het jaar 2010 in jaren. Dit is omgezet in dagen
9A

. 

 

De score wordt gebaseerd op het gemiddelde van de 95 bedrijven waar het NDR 

bekend van is en op het landelijk gemiddelde. Van deze 95 bedrijven zijn de 

gemiddelde leeftijd van de koeien en de leeftijd bij afvoer bekend. Van 93 bedrijven is 

het afvoerpercentage bekend. De twee bedrijven waarvan het afvoerpercentage niet 

bekend is, zullen wel meegenomen in de score voor duurzaamheid. Het 

afvoerpercentage dat ontbreekt, wordt dan gezien als „missing value‟. Uit de cijfers 

van de 95 bezochte melkveebedrijven is gebleken dat het gemiddelde van deze 

bedrijven hoger ligt dan het Nederlands gemiddelde. Door deze uitkomst wordt de 

score zoals uitgelegd in „Materiaal en methode‟ gehanteerd, uitgezonderd het 

afvoerpercentage. Voor het percentage afvoer geldt dat het gemiddelde van de 95 

bedrijven lager ligt dan het Nederlands gemiddelde. Er wordt een 0 toegekend aan 

bedrijven met een percentage hoger dan het Nederlands gemiddelde, een 1 voor 

bedrijven die een percentage tussen het Nederlands gemiddelde en het gemiddelde 

van de 95 bedrijven heeft en een 2 voor bedrijven met een percentage onder het 

gemiddelde van 95 bedrijven. Voor het bovenstaande percentage wordt geen weging 3 

toegekend.  

De score van de gemiddelde leeftijd van de melkkoeien en de gemiddelde 

leeftijd bij afvoer zal vermenigvuldigd worden met twee, zodat de gemiddelde leeftijd 

in de waardering verhoogd wordt. Het blijkt dat melkveehouders een hoge 

gemiddelde leeftijd van de koppel zien als de belangrijkste factor voor een duurzaam 

bedrijf. Hierdoor kunnen er maximaal 20 punten behaald worden.  

 

In de onderstaande grafiek is de spreiding van de duurzaamheidscore te zien. Er zijn 

twee bedrijven die elk nul punten hebben behaald in de duurzaamheidscore. Deze 

bedrijven zijn volgens de duurzaamheidscore niet duurzaam. Er is 1 bedrijf die 19 

punten behaald heeft en is daarmee het meest duurzame bedrijf. Van de 95 bedrijven 

hebben de 13 meest duurzame bedrijven een duurzaamheidscore van 14 punten of 

hoger.  
 

 Nederlands 

gemiddelde # 

Gemiddelde 

95 bedrijven 

Score 0 Score1 Score 2 Score 3 

Gemiddelde 

leeftijd 

1702* 1823 < 1702 1702-

1823 

1824-

2073 

> 2073 

NDR 

melkkoeien x 

100 

255 281 < 255 255-281 282-320 > 320 

Gemiddelde 

leeftijd afvoer 

2114* 2275 < 2114 2114-

2275 

2276-

2570 

> 2570 

NDR 

afgevoerde 

koeien x100 

300 334 < 300 300-334 335-387 > 387 

Afvoer % 38 26 > 38 26-38 < 26  
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Grafiek 22: Spreiding duurzaamheidscore 

 

Dagdosering per dierjaar t.o.v. duurzaamheid 

De dagdosering per dierjaar zal worden uitgezet tegen de duurzaamheidscore van de 

95 bedrijven. Daarnaast zal de dagdosering per dierjaar ook tegen de parameters die 

gebruikt worden om tot de duurzaamheidscore te komen apart uitgezet worden. 

 

In grafiek 23 is de dagdosering per dierjaar uitgezet tegen de duurzaamheidscore. In 

de grafiek valt op de waarden verdeeld zijn in categorieën, in plaats van dat ze 

continue zijn. Dit komt doordat er voor de duurzaamheidscore totaal 19 punten 

behaald kunnen worden en er meerdere bedrijven zijn die evenveel punten behaald 

hebben. In de grafiek is te zien dat er geen stijgende of dalende lijn tussen de punten 

getrokken kan worden. 

Zoals in grafiek 23 te zien is, lijkt er op het oog geen correlatie te zijn tussen 

de dagdosering per dierjaar en de duurzaamheidscore. De Spearman 

correlatiecoëfficiënt test bevestigt dit vermoeden. De correlatie tussen de dagdosering 

per dierjaar en de duurzaamheidscore is 0,102
2
 = 0,01. Daarnaast blijkt uit tabel 10 dat 

de correlatie niet significant is. Van de dagdosering per dierjaar kan er geen deel 

verklaard worden door duurzaamheid op basis van de duurzaamheidscore zoals die 

bepaald is in dit onderzoek. 
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Grafiek 23: Dagdosering per dierjaar t.o.v. duurzaamheidscore 

 

   
Dagdosering DZHS 

Spearman's rho Dagdosering Correlatiecoëfficiënt 1.000 .102 

Sig. (2-tailed) . .349 

N 87 87 

DZHS Correlatiecoëfficiënt .102 1.000 

Sig. (2-tailed) .349 . 

N 87 87 

Tabel 10: Correlatiecoëfficiënt tussen de dagdosering per dierjaar en de duurzaamheidscore 

 

De verschillende onderdelen van de duurzaamheidscore die op de gehele melkkoppel 

betrekking hebben, worden allen apart tegen de dagdosering per dierjaar uitgezet om 

te kijken of er tussen die losse waarden en de dagdosering per dierjaar een correlatie 

gevonden kan worden. 

 

In grafiek 24 wordt de dagdosering per dierjaar uitgezet tegen de gemiddelde leeftijd 

van de melkkoeien. Er kan geen lijn worden gezien in de puntenwolk. 
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Grafiek  24: Dagdosering per dierjaar t.o.v. gemiddelde leeftijd melkkoeien 

 

In tabel 11 staat de uitkomst van de Spearmantest tussen de dagdosering per dierjaar 

en de gemiddelde leeftijd van de melkkoppel. Hieruit blijkt dat er een negatieve 

correlatiecoëfficiënt van -0,015 is tussen deze twee parameters. Dit komt neer op een 

correlatie kleiner dan 0,001, dat bovendien niet significant is. Er is dus geen correlatie 

tussen de dagdosering per dierjaar en de gemiddelde leeftijd van de melkkoeien in 

dagen. 

 

   
Dagdosering Gem. leeftijd 

Spearman's rho Dagdosering Correlatiecoëfficiënt 1.000 -.015 

Sig. (2-tailed) . .891 

N 87 87 

Gem. leeftijd Correlatiecoëfficiënt -.015 1.000 

Sig. (2-tailed) .891 . 

N 87 87 

Tabel 11: Correlatiecoëfficiënt tussen dagdosering per dierjaar en de gemiddelde leeftijd van de 

melkkoeien 

 

In onderstaande grafiek, grafiek 25 is de dagdosering per dierjaar uitgezet tegen de 

NDR van de melkkoeien x 100.  
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Grafiek 25: Dagdosering per dierjaar t.o.v. NDR melkkoeien x 100 

 

Uit tabel 12 kan gehaald worden dat er tussen de dagdosering per dierjaar en het NDR 

van de melkkoeien x 100 een correlatie van 0,288
2
 = 0,083. Tevens blijkt dit 

significant te zijn. Dit betekent dat 8,3 % van de dagdosering per dierjaar kan 

verklaard worden door de hoogte van het NDR van de melkkoeien. Dit is dusdanig 

weinig, dat er gezegd kan worden dat er geen belangrijke correlatie is gevonden 

tussen de dagdosering per dierjaar het het NDR van de melkkoeien.  

 

   

Dagdosering 

NDR 

melkkoeien 

Spearman's rho Dagdosering Correlatiecoëfficiënt 1.000 .288
**

 

Sig. (2-tailed) . .007 

N 87 87 

NDR melkkoeien Correlatiecoëfficiënt .288
**

 1.000 

Sig. (2-tailed) .007 . 

N 87 87 

Tabel 12: Correlatiecoëfficiënt tussen de dagdosering per dierjaar en het NDR van de melkkoeien x 

100 

** Correlatie is significant op het 0,01 niveau (2-tailed) 

 

In grafiek 26 is de dagdosering per dierjaar uitgezet tegen de gemiddelde leeftijd van 

de afgevoerde koeien in dagen. In tabel 13 is de berekening van de 

correlatiecoëfficiënt te zien. Uit de berekening blijkt dat er geen belangrijke correlatie 

(0,0001) is tussen de dagdosering per dierjaar en de gemiddelde leeftijd bij afvoer, dat 

tevens niet significant is. 
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Grafiek 26: Dagdosering per dierjaar t.o.v. de gemiddelde leeftijd bij afvoer in dagen 

 

   

Dagdosering 

Leeftijd bij 

afvoer 

Spearman's rho Dagdosering Correlatiecoëfficiënt 1.000 .010 

Sig. (2-tailed) . .924 

N 87 87 

Leeftijd bij 

afvoer 

Correlatiecoëfficiënt .010 1.000 

Sig. (2-tailed) .924 . 

N 87 87 

Tabel 13: Correlatiecoëfficiënt tussen de dagdosering per dierjaar en de gemiddelde leeftijd bij afvoer 

in dagen 

 

Grafiek 27 laat de dagdosering per dierjaar zien ten opzichte van het NDR van afgevoerde 

koeien. Hier kan geen lineair verband in gezien worden. Dit blijkt ook uit tabel 14, waarin de 

correlatiecoëfficiënt staat. De correlatie is 0,014. Deze correlatie is niet significant. Er is dus 

geen belangrijke correlatie tussen de dagdosering en het NDR van afgevoerde koeien.  
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Grafiek 27: Dagdosering per dierjaar t.o.v. het NDR van afgevoerde koeien x 100 

 

   

Dagdosering 

NDR 

afgevoerde 

koeien 

Spearman's rho Dadosering Correlatiecoëfficiënt 1.000 .118 

Sig. (2-tailed) . .277 

N 87 87 

NDR 

afgevoerde 

koeien 

Correlatiecoëfficiënt .118 1.000 

Sig. (2-tailed) .277 . 

N 87 87 

Tabel 14: Correlatiecoëfficiënt tussen de dagdosering per dierjaar en het NDR van afgevoerde koeien 

 

In grafiek 28 is de dagdosering per dierjaar uitgezet tegen het afvoerpercentage. Zoals 

uit tabel 15 blijkt, wordt er ook tussen de dagdosering per dierjaar en het 

afvoerpercentage geen belangrijke correlatie gevonden. Deze correlatie is niet 

significant. 
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Grafiek 28: Dagdosering per dierjaar t.o.v. het afvoerpercentage 

 

   

Dagdosering Afvoerpercentage 

Spearman's rho Dagdosering Correlatiecoëfficiënt 1.000 .138 

Sig. (2-tailed) . .206 

N 87 86 

Afvoerpercentage Correlatiecoëfficiënt .138 1.000 

Sig. (2-tailed) .206 . 

N 86 86 

Tabel 15: Correlatiecoëfficiënt tussen de dagdosering per dierjaar en het afvoerpercentage 

 

Onderstaande grafiek laat de dagdosering van de 13 bedrijven met de hoogste 

duurzaamheidscore en de 13 bedrijven met de laagste duurzaamheidscore zien. 

Hieruit blijkt nog eens duidelijker dat bedrijven met een hoge duurzaamheidscore een 

hoge en een lage dagdosering kunnen hebben, dat ook geldt voor de bedrijven met de 

laagste duurzaamheidscore. 
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Grafiek 29: Dagdosering van de uitersten duurzaamheidscore 
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Conclusie 
 

Er kan geen correlatie gevonden worden tussen de dagdosering per dierjaar en de door 

ons ontwikkelde duurzaamheidscore zoals deze berekend is met het score systeem. 

Daarnaast kan er ook geen correlatie gevonden worden tussen de dagdosering per 

dierjaar en de afzonderlijke parameters van het scoresysteem. Hieruit kan 

geconcludeerd worden dat op basis van dit scoresysteem de hoogte van de 

dagdosering per dierjaar niet verklaard kan worden door de mate van duurzaamheid 

van het melkveebedrijf. 



M.A. de Rooij 

3155994 

44 

Discussie 
 

Het onderzoek 

Doordat er bij dit onderzoek gekozen is de informatie te verkrijgen door middel van 

een enquête, is er een zekere onbetrouwbaarheid in de antwoorden. Bij de verkregen 

antwoorden in de enquête is er niet altijd sprake van exacte aantallen, een deel wordt 

geschat door de veehouder. Door de anonimiteit van het onderzoek te benadrukken en 

de vragen goed toe te lichten, is getracht een zo correct mogelijk antwoord te 

verkrijgen. Desondanks is er tijdens het verwerken van de gegevens gemerkt dat 

tijdens het uitvragen van de enquête niet altijd de gewenste antwoorden verkregen 

zijn. Er is in de enquête onder andere gevraagd of alle antibiotica afgenomen worden 

bij de ULP. In de verdere verwerking van de gegevens wordt uitgegaan van een 

eerlijk antwoord, echter kan hieraan in sommige gevallen worden getwijfeld.  

Daarnaast verschilt bij een deel van de bedrijven het aantal droogzetters dat 

afgenomen wordt met de berekende droogzetters (de theoretische droogzetters). Het 

verschil in aantal droogzetters kan mogelijk toegeschreven worden aan 

voorraadbeheer. Dit omdat er gekeken is naar de medicijnafname voor een periode 

van een jaar. Wanneer er net voor het begin van deze periode een partij droogzetters is 

ingekocht, kan dit mogelijk resulteren in een lager aantal dagdoseringen. In principe 

geldt dit ook voor de mastitisinjectoren. Echter, zal van andere middelen minder vaak 

grote partijen ingekocht worden en kan er van uitgegaan worden dat de aankoop 

verspreid over een jaar voor een groot deel overeenkomt met het gebruik in datzelfde 

jaar. Daarnaast is er een aantal bedrijven dat niet alle koeien droogzet met antibiotica. 

De koeien met bijvoorbeeld een laag celgetal worden niet met antibiotica drooggezet. 

Omdat niet bekend om welk deel van de koppel het gaat, is dit niet meegenomen in de 

berekening van het theoretische aantal droogzetters. Slechts enkele bedrijven met een 

verschil tussen het berekende en werkelijke aantal droogzetters bevestigen niet alle 

koeien droog te zetten met antibiotica. 

 

Voor de berekening van de dagdoseringen is gebruik gemaakt van de gegevens van de 

afgenomen antibiotica zoals vermeld in het praktijkmanagementprogramma. Hierbij 

wordt de veronderstelling gemaakt dat al deze middelen worden toegediend. Een 

andere mogelijkheid zou zijn om de behandelingsadministratie uit het 

managementprogramma van het melkveebedrijf of vanaf de kalender te gebruiken. 

Het grote voordeel hiervan zou zijn dat dit inzicht geeft in het gebruik per individuele 

koe. Echter is de registratie niet op elk bedrijf compleet en is de verwerking hiervan 

erg bewerkelijk. Door de keuze om de dagdosering te berekenen met behulp van de 

gegevens uit het praktijkmanagementsysteem kan er enige discrepantie zitten tussen 

het daadwerkelijke gebruik en de facturen van de praktijk. Dit kan onder andere 

komen door het eerder genoemde voorraadbeheer, maar ook doordat er middelen niet 

meer bruikbaar zijn door het verlopen van de houdbaarheidsdatum. Daarnaast kan er 

enige discrepantie ontstaan doordat er op veel bedrijven naast melkvee ook andere 

dieren bedrijfs- of hobbymatig gehouden worden. Hierdoor kan er vooral voor 

parenteraal toegediende middelen een ongunstig beeld gevormd worden, omdat er niet 

altijd duidelijk is of de hoeveelheid gebruikte antibiotica alleen toegeschreven kan 

worden aan melkvee of dat ook een deel aan de andere dieren wordt toegediend.  

 

Bij geen van de scoresystemen is een belangrijke correlatie gevonden tussen de 

managementfactoren en het antibioticagebruik op de melkveebedrijven. Een 

mogelijke verklaring hiervoor is dat er bij de verschillende deelonderwerpen, te weten 
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duurzaamheid, dierwelzijn en diergezondheid, onjuiste wegingen gemaakt zijn in het 

scoresysteem. Ook is het mogelijk dat andere belangrijke factoren onterecht niet 

meegenomen zijn in het systeem.  

 

Bij het opstellen van de hypotheses is er van uitgegaan dat er een correlatie bestond 

tussen de diverse deelonderwerpen en het antibioticagebruik. Mogelijk is deze 

veronderstelling onterecht gemaakt en bestaat er geen correlatie.  

 

Door het ontbreken van een belangrijke correlatie tussen de dagdosering en het 

management, kunnen de hypotheses die vooraf gesteld zijn niet aangenomen worden. 

Hoewel met het ontbreken van deze verbanden er geen advies gegeven kan worden 

met betrekking op management, biedt dit ook kansen. Een bedrijf dat slecht scoort in 

de managementscore kan een hoge dagdosering hebben, terwijl een ander bedrijf dat 

ook slecht scoort een lage dagdosering heeft. Een hoog antibioticagebruik lijkt dus 

niet altijd nodig te zijn. Hierdoor lijkt er nog veel te sturen in het antibioticagebruik, 

zonder dat er ingrijpende veranderingen in het management moeten plaatsvinden. 

 

De gemiddelde dagdosering per dierjaar is bij de 92 overblijvende 5,7. Dit komt niet 

overeen met het getal dat berekend is over 82 bedrijven in het Maranrapport van 2008, 

dat neerkwam op een dagdosering per dierjaar van 6,6. Ondanks dat het Marancijfer 

van 2008 bijna 1 dagdosering per dierjaar hoger ligt dan de gemiddelde dagdosering 

in dit onderzoek, is het niet geheel terecht om te stellen dat er een verbetering van de 

dagdosering heeft plaats gevonden. Dit is omdat de resultaten van Maran niet te 

extrapoleren zijn naar het resultaten van de ULP. Dit zou pas kunnen wanneer er van 

de ULP resultaten over 2008 bekend zijn.  

 

In het kader van het convenant dat gesloten is om in de gehele veterinaire sector het 

antibioticagebruik met 50 procent te reduceren ten opzichte van 2009, zal er een 

vermindering van het gebruik moeten optreden. Om deze halvering te bereiken zal 

vooral bij de „grootverbruikers‟ als vleeskuiken-, vleesvarken- en 

vleeskalverhouderijen, een verandering moeten optreden. Maar het is te eenvoudig om 

alleen naar deze sectoren te wijzen. Ook in de melkveehouderij zal een vermindering 

in het gebruik moeten optreden en hierdoor zouden er mogelijk al dit jaar, maar zeker 

volgend jaar, betere resultaten van de melkveebedrijven mogen worden verwacht.  

 

In het kader van curatief toepassen van antibiotica kan er in de melkveehouderijsector 

gekeken worden naar het eventueel niet meer toepassen van een droogzettherapie met 

antibiotica. Gemiddeld is de droogzetter voor 44,8 procent verantwoordelijk voor het 

gehele antibioticagebruik en het lijkt dus dat hier veel winst is te behalen. Echter 

resulteert het droogzetten met antibiotica in een forse reductie van de bestaande 

infecties die niet klinisch zijn en vaak in de lactatie niet behandeld worden. Tevens 

wordt het aantal nieuwe infecties hiermee sterk teruggedrongen (8). Indien de dieren 

dus drooggezet worden zonder antibiotica, treden er meer infecties op. Een deel van 

deze infecties zal klinisch zijn en hiervoor zal een mastitisbehandeling worden 

ingezet. Aangezien er met een mastitisbehandeling (bv. een minimale therapie met 

driemaal Avuloxil met een interval van 12 uur en tweemaal Mamyzin parenteraal) een 

dagdosering van 3,5 per dierjaar wordt toegediend, zal er in ieder geval bij een dier 

die een klinische mastitis ontwikkeld geen winst worden behaald. Een deel van de 

dieren zal dit niet ontwikkelen, maar de aantallen zijn lastig te schatten. Bovendien zal 

er bij het voorkomen van meerdere klinische mastitiden door de veehouder sneller 
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weer teruggegrepen worden naar de traditionele manier, puur en alleen al door het 

verminderde werkplezier en de kosten die de mastitis met zich meebrengt. Wel zou 

het mogelijk zijn om de koeien selectiever droog te zetten met antibiotica. Zo zouden 

alleen dieren met een historie wat betreft hoogcelgetal of klinische mastitis 

drooggezet kunnen worden met antibiotica. Bij de overige dieren moet vooral worden 

gekeken of de dieren niet met een te hoge productie aan het einde van de lactatie 

worden drooggezet
2
. Ook zou het gebruik van Orbeseal mogelijk een uitkomst 

bieden
8
. Echter is hiernaar meer onderzoek nodig. 

 

Ook in het kader van verbeterd antibioticagebruik, waarbij er meer gestuurd dient te 

worden in de gebruikte therapeutische groepen, is er winst te behalen. Het gebruik van 

derde keus middelen zal teruggedrongen of zelfs geheel voorkomen moeten worden. 

Het afgelopen jaar is er bij de ULP in totaal 7 procent derde keus middelen gebruikt. 

Voor mastitisbehandelingen is er 14 procent en voor parenterale toediening maar liefst 

29 procent derde keus middelen gebruikt. Omdat deze toepassingen respectievelijk 

24,1 en 17,2 procent van het geheel uit maken, is hier zeker nog winst te behalen.  

 

In dit onderzoek is de dagdosering bepaald over 100 bedrijven van de ULP. Omdat 

alle melkveebedrijven aangesloten zijn bij dezelfde praktijk is de invloed van 

verschillende praktijken met dit onderzoek niet getest. Omdat het hier één praktijk 

betreft zal er duidelijk een bepaalde visie uitgedragen worden. Omdat de veehouder 

diegene is die in de meeste gevallen de antibiotica toedient, is het noodzakelijk dat hij 

het belang van het terugdringen van het antibioticagebruik ziet. Het zal de taak van de 

dierenarts zijn om de boer zo bewust mogelijk te maken van het antibioticagebruik en 

dan met name de derde keus middelen. Het moet voor de boer duidelijk zijn waarom 

deze middelen niet, of beter niet gebruikt moeten worden. Op deze manier is het 

mogelijk om het gebruik van derde keus middelen terug te dringen. Binnen de praktijk 

kan er ook voor gekozen worden om helemaal geen derde keus middelen meer te 

verkopen, maar naar ons idee is dat niet de oplossing. Het is tegenwoordig niet 

moeilijk om op een andere manier dan via de dierenarts aan derde keus middelen te 

komen. 

 

Duurzaamheid 

Een punt van discussie voor dit onderzoek is, dat er maar een beperkt aantal 

duurzaamheidparameters zijn meegenomen. Er was geen beschikking over meerdere 

cijfers en tijdens de enquête is de duurzaamheid van het bedrijf ook niet uitgevraagd. 

Daarentegen is de duurzaamheid gebaseerd op harde cijfers en niet afhankelijk van 

antwoorden van de melkveehouders. Ondanks dat, kunnen er toch fouten zijn gemaakt 

bij de invoer van de cijfers. Dit zou bijvoorbeeld kunnen voor de gemiddelde leeftijd 

van melkkoeien die maximaal op 3538 dagen ligt, dat neer komt op ruim 9 jaar.  

Het NDR wordt door het CRV als belangrijkste parameter voor duurzaamheid 

gezien, maar als men de literatuur er bij pakt, blijkt dat er nog vele andere parameters 

voor duurzaamheid zijn. Hierbij moeten de drie „P‟s‟ in gedachten worden gehouden: 

People, Profit en Planet
1
. Het NDR gaat, als men uitgaat van de drie „P‟s‟, alleen maar 

over de „profit‟ van het melkveebedrijf, namelijk hoeveel een melkkoe per dag 

opbrengt. Eigenlijk is het niet terecht om het NDR als belangrijkste 

duurzaamheidparameter te zien, het neemt te weinig van de duurzaamheid mee.  

 Volgens Bergevoet et al. (2006) zijn er vier aspecten van duurzaamheid, 

gebaseerd op de „Bedrijfsduurzaamheidsindex‟ van Van Calker: 
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- Economische duurzaamheid, die betrekking heeft op de winstgevendheid van 

het melkveebedrijf en terugkomt in het NDR van CRV. 

- Duurzaamheid met betrekking tot arbeid. 

- Maatschappelijke duurzaamheid, die te maken heeft met de bezorgdheid van 

de maatschappij over de manier waarop geproduceerd wordt. Dit komt terug in 

de definitie van duurzaamheid die gebruikt wordt in het onderzoek “Werken 

aan duurzaam melkvee, een aanpak voor het bevorderen van de duurzaamheid 

van de Nederlandse melkveestapel”, in opdracht van het Productschap Zuivel. 

- Ecologische duurzaamheid, dat met de gevolgen voor de natuur te maken 

heeft.  

In dit onderzoek worden twee van deze aspecten buiten beschouwing gelaten. Een 

deel van de maatschappelijke duurzaamheid komt terug in, zoals dat in het onderzoek 

van Bergevoet et al. (2006) genoemd wordt, de „industrialisatiegraad‟. Hierbij wordt 

gekeken naar de grootte van de bedrijven, de hoogte van de melkproductie en het 

aantal kg melk per hectare. 

 

Het gebrek aan relatie tussen de dagdosering per dierjaar en duurzaamheid kan komen 

door de duurzaamheidscore. Er is gekozen om een score 0 te geven aan bedrijven die 

met hun waarde onder het Nederlands gemiddelde zitten. Dit is gedaan omdat er veel 

bedrijven ver boven dit gemiddelde zitten. Uiteraard is het goed dat de bedrijven ten 

opzichte van het Nederlands gemiddelde goed scoren, maar de wegingsfactor is 

daardoor wel zwaar. 

Het scoresysteem is gebaseerd op het waardeoordeel van de onderzoekster. 

Mogelijk hierdoor kan er geen kwantificeerbaar effect op de hoogte van de 

dagdosering per dierjaar gemeten worden.  

Daarnaast kan het zijn, doordat er voor dit scoresysteem gekozen is, de 

verschillen tussen de bedrijven te subtiel zijn waardoor er geen relatie met de 

dagdosering per dierjaar gevonden wordt. Het verschil tussen bedrijven is wel 

duidelijk te zien in de beschrijvende statistiek, maar de dagdosering per dierjaar blijkt 

niet afhankelijk van de duurzaamheid.  

 

Voor wat betreft duurzaamheid wordt er in dit onderzoek alleen gekeken naar de 

economische duurzaamheid en niet naar het verduurzamen van de koeien. Dit is 

buiten beschouwing gelaten omdat het tijdens een bedrijfsbezoek moeilijk is om vast 

te stellen wanneer een koe duurzaam genoemd kan worden. Dit is wel degelijk een 

punt om naar te kijken. Een bedrijf kan wel willen verduurzamen, maar de koeien 

moeten dat wel aankunnen. Hierbij is het van belang om in kaart te brengen waarom 

koeien afgevoerd worden, waarbij onderscheid gemaakt moet worden tussen 

gedwongen afvoer, vrijwillige afvoer en strategische afvoer
5
. 
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Bijlage I: De enquête 

 
Gegevens 

Naam:…………………………………………………………………………………  

Adres:………………………………………………………………………………… 

Woonplaats:…………………………………………………………………………… 

UBN:…………………………………………………………………………………… 

 

Algemeen 

 Ras   □ HF    □ Anders;  namelijk……… 

………………………………………………………………………………… 

 Melkgevend  ………………..stuks 

 Droge koeien  …………………stuks 

 Jongvee  □ ………. ongespeend  □.……… gespeend 

tot 1 jaar  □ ……….. 1 tot 2 jaar 

 Melkquotum  ……………………kg    

   Vetreferentie ………… % 

 Grond in gebruik □………….totaal ha          □ …………… aantal ha gras

              □………….aantal ha maïs  □ …………… aantal ha 

                                                   verig 

 Andere dieren 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 Bedrijfsvoering  

o Aankoop □ Ja  □ Nee     

o Uitscharen □ Ja  □ Nee     

o Keuring □ Ja  □ Nee 

o Voeren □ Zelf  □ Uitbesteden 

o Ruwvoer □ Zelf  □ Aankoop 

o Biologisch  □ Ja  □ Nee 

o Zelfkazend  □ Ja  □ Nee 

 Gebruik managementprogramma  □ Ja  □ Nee  
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Zoja, welk 

Managementprogramma:……………………………… 

………………………………………………………… 

o Elders AB afnemen □ Ja  □ Nee    

o Welke producten: 

…………………………………………………………………………

……………………...…………………………………………………

…………………………………………………………………………

…......……………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

Hoeveel: 

…………………………………………………………………………

………………………………………….………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 Veranderingen doorgevoerd: 

…………………………………………………………………………………

…................................…………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Jongvee 

 Eigen jongvee opfok □ Ja   □ Nee 

 Uitbesteden  □ Eigen fok terug. □ koopt aan van 1 bedrijf 

   □ Koopt aan van > 1 bedrijf 

 Kosten opfok elders ………… Euro □ incl. voer □ excl. voer 

 Alle vaarskalveren aangehouden  □ Ja   □ Nee 

Nee, selectiecriteria: 

………………………………………….………………………………………

…………………………………………………………………. 

Huisvesting 

Melkdrinkend jongvee: 

 Aparte huisvesting    □ Bij koeien  □ Aparte stal 

-Bij koeien, was dit de bedoeling  □ ja    □ nee  
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-Voor jongvee aangepast   □ ja  □ nee 

- Eenlingbox .……………….dgn   

- Boxbedekking □ Rooster □ Beton  □ Stro 

   □ Anders, nl………………... 

- Rein./desinf. □ Elke keer □ 1x/maand □ Anders,  

  nl………………………………….………... 

- Ventilatie □ Nok  □ Wand  □Ventilatoren  

  □ Open front □ Anders………………….. 

 Groepshuisvesting    □ Bij koeien □ Aparte stal 

- Bij koeien, was dit de bedoeling  □ ja    □ nee 

-Voor jongvee aangepast   □ ja  □ nee 

-Gebruik drinkautomaat   □ ja  □ nee

 Merk………………………………………………………. 

-Meerlingbox ………………..dgn 

-Type stal □ Ligbox  □ Potstal □ Grupstal  

-Vloertype □ Rooster □ Dichte vloer 

-Boxbed. □ Diep strooisel □ Beton □ Koematras 

  □ Rubber  □ Zand  □ Zaagsel 

  □ Stro   □ ………………….. 

-Rein./desinf. □ Elke keer □ 1x/maand □ Anders, nl ………… 

-Ventilatie □ Nok  □ Wand □Ventilatoren   

  □ Open front □ Anders…………………. 

Weidegang □ Ja  □ Nee    

Datum buiten…..............................                     

Datum binnen…………………………... 

□ Na de koeien   □ Etgroen □ Ongemaaid         

□ Kalverweide  

Gespeend jongvee tot 1 jaar: 

-Huisvesting    □ Bij koeien □ Aparte stal 

-Bij koeien, was dit de bedoeling  □ ja    □ nee 

-Voor jongvee aangepast   □ ja  □ nee 

-Type stal □ Ligbox  □ Potstal □ Grupstal  

-Vloertype □ Rooster □ Dichte vloer 
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-Boxbed. □ Diep strooisel □ Beton □ Koematras 

  □ Rubber  □ Zand  □ Zaagsel 

  □ Stro   □ ………………….. 

-Rein./desinf. □ Elke keer □ 1x/maand □ Anders, 

nl……………………………………………. 

-Ventilatie □ Nok  □ Wand □Ventilatoren   

  □ Open front □ Anders………………….. 

-Weidegang □ Ja  □ Nee    

Datum buiten…..............................            

Datum binnen…………………………... 

□ Na de koeien   □ Etgroen  

□ Ongemaaid   □ Kalverweide  

□ 1
e
 snede 

□………………………………………………………… 

Jongvee 1-2 jaar: 

-Huisvesting    □ Bij koeien □ Aparte stal 

-Bij koeien, was dit de bedoeling  □ ja    □ nee 

-Voor jongvee aangepast   □ ja  □ nee 

-Type stal □ Ligbox  □ Potstal □ Grupstal  

-Vloertype □ Rooster □ Dichte vloer 

-Boxbed. □ Diep strooisel □ Beton □ Koematras 

  □ Rubber  □ Zand  □ Zaagsel 

  □ Stro   □ ………………….. 

-Rein./desinf. □ Elke keer □ 1x/maand □ Anders, 

nl……………………………………………. 

-Ventilatie □ Nok  □ Wand □Ventilatoren   

  □ Open front □ Anders………………….. 

-Weidegang  □ Ja  □ Nee    

Datum buiten……………………………             

Datum binnen…………………………... 

□ Na de koeien   □ Etgroen          

□ Ongemaaid   □ Kalverweide  

□ 1
e
 snede  

 1
e
 inseminatie  □ ………… maanden  □ ………..... kg 
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 Bij de koppel  □ Na afkalven  □ …… weken a.p.   

 Door melkstal  □ Ja    □ Nee 

 

Rantsoen  

Melkdrinkend jongvee: 

 Hoeveelheid biest 1
e
 maal binnen …………..uur pp, .………..L  

 Eerste dag…………………….L ……………..keer 

Tweede dag ………………….L  ……………. keer 

- Uitmelken □ Vaker uitmelken □ In 1 keer uitmelken  

- Soort biest □ Eigen moeder □ Pleegmoeder □Ingevoren

  □ Kunstmelk 

 Type melk  □ Koemelk   □ Kunstmelk 

Hoeveelheid …………..L/x  …………… x daags 

 AB melk  □ Ja   □ Nee 

 Water ad lib.  □ Ja   □ Nee  

 Rantsoen  □ Hooi   □ Kuil   □ Mais 

         □ KV   □ anders, nl:………………….….. 

 Welk ruwvoer  □ Voorjaar  □ Zomer □ Resten melkkoeien 

 Speenleeftijd  ……………… weken 

 Speencriterium □ …… kg krachtvoer opname   

   □ …… aantal weken 

□ …… kg lichaamsgewicht    

 □ anders,…………………………………………….….. 

Gespeend jongvee tot 1 jaar:  

 KV in de wei  □ Ja …….… kg □ Nee 

 Voer op stal  KV …… kg □ Hooi  □ Maïs  □ Kuil   

 Welk ruwvoer   □ Voorjaar  □ Zomer □ Resten melkkoeien 

 

Jongvee 1-2 jaar: 

 KV in de wei  □ Ja ………. kg □ Nee   

 Voer op stal  KV …… kg □ Hooi  □ Maïs □ Kuil   

 Welk ruwvoer   □ Voorjaar  □ Zomer □ Resten melkkoeien 
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Gezondheid  

Melkdrinkend jongvee: 

 Diarree  □ Ja □ Nee   …… weken    

      …… aantal dieren    

 medicatie: …………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

……………………………..…….……………………………………… 

 Luchtwegaandoen.  □ Ja □ Nee  …… weken   

      …… aantal dieren  

 medicatie: ……………………………………………...…………… 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 Tijd / kalf / dag …………….. min 

 

Gespeend jongvee tot 1 jaar:  

 Diarree □ Ja  □ Nee   …… weken    

     …… aantal dieren    

 medicatie: ….………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………

……………………………..…….……………………………………… 

 Luchtwegaandoen.  □ Ja □ Nee  …… weken   

      …… aantal dieren   

 medicatie: ……………………………………………...…………… 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 Tijd/kalf/dag   zomer…………………min 

Winter……………….min 

 

Jongvee 1-2 jaar: 

 Weideseizoen Probleem: 

………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………

………………………………………..…………….………………………… 
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 Aantal dieren: ………

 Medicatie:…………………………………………………….……… 

 Stalperiode Probleem: 

…………………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 Aantal dieren: ………

 Medicatie:…………………………………………………….……… 

 Hoe vaak dierenarts voor ziek jongvee langs geweest 

…………………………………………………………………………… 

Welke ziektes: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………….………………………… 

 Hoeveel denkt u dat de opfok van een vaars op uw bedrijf kost? 

...............................................................……………………………………… 

 Wat zijn de twee grootste kostenposten?  

□Voeding □ Arbeid □ Huisvesting  □ Gezondheidszorg   

 □ Inseminatie    

 Hoeveel €/uur heeft u er voor over om de activiteiten rondom het jongvee niet 

meer zelf uit te voeren?.........................................…………… 

 Hoe verdeeld u uw aandacht over jongvee, melkvee en graslandmanagement? 

    Zomer    Winter 

- Jongvee  …………………………………….% 

   …………………………………….% 

- Melkvee  …………………………………….% 

   …………………………………….% 

- Grasland  …………………………………….% 

   …………………………………….% 



M.A. de Rooij 

3155994 

57 

Melkvee 

Huisvesting 

 Staltype  □ Ligbox  □ Grupstal  □ Potstal 

 Bouwjaar ………….jaar 

  Ventilatie □ Nok □ Wand □Ventilatoren   □ Open front 

   □ Anders………………….. 

 Aantal voerplaatsen ………….plaatsen  (voor de melkkoeien) 

 Aantal ligplaatsen ………….plaatsen  (voor de melkkoeien) 

 Afmeting ligbox  □ 1 + 1   □ 1 + 2 

………….cm lengte …………..cm breedte (enkele binnen) 

………….cm lengte …………..cm breedte (enkele buiten) 

………….cm lengte …………..cm breedte (dubbele) 

 Boxbedekking  □ Diep strooisel □ Beton □ Koematras 

   □ Rubber □ Zand  □ Zaagsel  

   □ Stro  □ ………………………….. 

 Aantal drinkbakken ……………stuks 

 Afm. looppaden ……………cm breedte (achter voerhek) 

……………cm breedte (tussengang) 

……………cm breedte (achter boxen) 

 Vloertype  □ Rooster  □ Dicht 

Beton   □ Ja   □ Nee   

Rubber  □ Ja  □ Nee 

Stro   □ Ja   □Nee 

Anders namelijk: …………………………………………………………… 

 Mestschuif   □ Ja   □ Nee   

 Mestrobot  □ Ja  □ Nee 

 Koeborstels  □ Ja   □ Nee  …… stuks  

 Weidegang   □ Ja  □ Nee   

□ Overdag □ Dag en nacht   

   □ Datum naar buiten..………………….

 □ Naar binnen rond……………..........  

-Na eerste snede □ Ja □ Nee 

 Licht   ‟s avonds licht uit …………………… uur 
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Voeding 

 Voermengwagen  □ Ja  □ Nee 

 Maïs    □ Ja  □ Nee 

 Kuil/maïs verhouding  ………………………………..   

 Krachtvoerverstr. □ Boxen  □ Melkstal/robot □ Voerhek 

 Restvoer   □ Droge koeien  □ Jongvee  □ Afval 

 

Uiergezondheid 

Droogstand: 

 Lactatie afbouwen  

-KV afbouwen  □ Ja     □ Nee 

- Melkgift stoppen  □ Abrupt □ 1 x daags melken 

 Droogstandperiode …………………weken 

 Droogzetten   

o Alle koeien met AB droog  □ Ja    □ Nee 

o Welke koeien niet AB  □ Laag celgetal    

    □ Anders………………………………… 

o Verschillende soorten AB  □ Ja     □ Nee 

o Verschillende AB op basis van  □ Celgetal      

     □Anders…………………………. 

o Gebruik orbeseal   □ Ja     □ Nee 

 Huisvesting droogst. □ Bij koeien  □ Aparte stal □ Buiten  □ Uitloop 

 Versch. groepen   □ Ja   □ Nee 

 Rantsoen Far-off   ………...kg krachtvoer 

 Rantsoen Close-up  …………kg krachtvoer 

 Dippen/sprayen   □ Ja  □ Nee 

droge koeien   

Opstarten: 

 Droge koeien bij koppel □ Ja, ………. dagen a.p.  □ Nee 

 KV verstrekking a.p.   □ Ja, ………. kg  □ Nee 

Vanaf ……………………. dgn a.p. 

 Periode tot max. KV gift ………… dagen p.p. 

 Max. KV gift ………..kg 
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Lactatie: 

 Melkstal:  □ Visgraad □ Zij-aan-zij □ Tandem    

  □Carrousel Binnen/Buiten 

□ Grootte..……………………………….    

□ Melkrobot: sinds ………………. merk …………………… 

aantal …………………… 

 Aantal melkmalen ……… x/dag 

 Melktijden  ……… uur ochtends ……….. uur ‟s avonds 

 Effectieve melktijd ……… uur 

 Voorbehandeling   □ Ja □ Nee □ NVT  

□ Papier  □ Doek  

Koeien/doek…………… 

□ Droog □ Nat □ Beide 

 Voorstralen     □ Ja   □ Nee   

 Tepeldesinfectie   □ Ja  □ Nee 

□ Dippen □ Sprayen  

□ Jodium □ Activator/base□ Chloor  

□Anders…………………………………

………………………………………. 

 Handschoenen    □ Ja   □ Nee  □ NVT 

 Koeien vast     □ Ja  □ Nee   

     Hoe lang: ………….. 

 Mastitiskoeien laatst    □ Ja  □ Nee  □ NVT 

 Hoogcelgetalkoeien laatst   □ Ja  □ Nee  □ NVT 

 Melkklauw schoonspoelen   □ Nee  □ Koud water  □ Water 

85⁰C hoogcelgetal- /mastitiskoeien 

Vruchtbaarheid 

 Fokbeleid  □ Eigen stier  □ Pinkenstier   □ KI 

   □ DHZ KI      

   □ Anders, nl………………………………………..…… 

 Afkalfstal  □ Ja   □ Nee  □ Ook ziekenstal 
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Klauwgezondheid 

 Vaste bekapmomenten □ …… x/jaar  □ Voor droogzetten 

    □ Anders……………...….. 

 Curatief bekappen  □ Probleemdieren     

   □ Anders………………................................................ 

 Klauwbekapbox  □ Ja   □ Nee 

 Voetbad   □ Ja   □ Nee  

□…… x/mnd/jaar □…………..dagen  

  

Afmeting (l/b/h):……………………………………………………………… 

Samenstelling  □ Kopersulfaat  □ Formaline   

□Anders,……....................................................................  

Hoe vaak ververst: ……………………………………… 

 Kreupele koeien …………………………. % van totaal per jaar 

 Meest voorkomende aandoeningen waar tegen behandeld wordt:   

 □ Tussenklauwontsteking, therapie: 

………………………………………………………………………….……… 

□ Gewrichtsontsteking/dikke hakken, therapie: 

…………………………………….....................................…………………… 

□ Mortellaro, therapie: 

………………………………………………………………………………… 

□ Bevangenheid, therapie: 

………………………………………………………………………………… 

□ Zoolzweer, therapie: 

………………………………………………………………………………… 

 

Gezondheid 

Problemen bij koeien > 2 jaar: 

 Weideseizoen  probleem: 

………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………

………………………………..…………….……………………………  
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 Welk probleem meeste AB 

….………………………………………………………………………… 

 Aantal dieren: 

………………………………………………………………………….…… 

 Medicatie: 

………………………………………………………………………………… 

 Stalperiode Probleem: 

…………………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 Welk probleem meeste AB 

….………………………………………………………………………… 

 Aantal dieren: 

………………………………………………………………………………… 

Medicatie: 

…………………………………………………………………………………. 

Vaccinaties/ontwormen 

 Pinkengriep  □ Ja   □ Nee 

 IBR   □ Ja   □ Nee 

 BVD   □ Ja   □ Nee 

 Longworm  □ Ja   □ Nee  

 Blauwtong  □ Ja   □ Nee 

 Rota/corona  □ Ja   □ Nee 

 Coli   □ Ja   □ Nee 

 Ontwormen  □ Ja   □ Nee     

- Middel…………………………………………………………..   

- Tijdstip……………………………………………………..……  
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Inspectie 

Koeien 

 Afmeting ligbox  □ 1 + 1   □ 1 + 2 

………….cm lengte …………..cm breedte (enkele binnen) 

………….cm lengte …………..cm breedte (enkele buiten) 

………….cm lengte …………..cm breedte (dubbele) 

 Hygiëne vloer  □ 1 (schoon) □ 2 □ 3 □ 4 □5  

 Hygiëne boxen □ 1 (schoon) □ 2 □ 3 □ 4 □5  

 Oneffenheden  □ Ja  □ Nee 

 Afm. looppaden ……………cm breedte (achter voerhek) 

……………cm breedte (tussengang) 

……………cm breedte (achter boxen) 

 

Jongvee  

Melkdrinkend eenlingbox 

 Hygiëne boxen  □ 1 (schoon) □ 2 □ 3 □ 4 □5  

Melkdrinkend meerlingbox 

 Hygiëne vloer   □ 1 (schoon) □ 2 □ 3 □ 4 □5  

 Hygiëne boxen  □ 1 (schoon) □ 2 □ 3 □ 4 □5  

Jongvee spenen – 1 jaar 

 Hygiëne vloer   □ 1 (schoon) □ 2 □ 3 □ 4 □5  

 Hygiëne boxen  □ 1 (schoon) □ 2 □ 3 □ 4 □5  

Jongvee 1 – 2 jaar 

 Hygiëne vloer   □1 (Schoon) □ 2 □ 3  □ 4  □ 5 

  Hygiëne boxen  □1 (Schoon) □ 2 □ 3  □ 4  □ 5 

 

  

 


