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Melkveehouders hebben grote belangstelling voor de natuurlijke weerstand van hun vee tegen 
ziekten. Uit ervaring weten ze dat bepaalde dieren beter tegen een stootje kunnen dan anderen.
Als ze eenvoudig konden meten waar dat aan ligt, dan zouden ze een krachtig instrument in 

handen hebben om de ziekteknelpunten op
het bedrijf op te lossen. In Ekoland van juni 2009 een artikel over het project Weerstand van 
Biologisch Melkvee dat deze problematiek onder handen neemt.

Contact informatie: Jan-Paul Wagenaar

Sector: Zuivel-rundveevlees

Stress en  weerstand

Inzicht in bedrijfskengetallen en eenvoudige waarnemingen 
aan het eigen vee bieden goede mogelijkheden om de 
weerstand van het vee in de gaten te houden. Een 
belangrijk aspect is het minimaliseren van stress. Een koe 
zonder stress zit goed in haar vel en produceert zonder 

problemen. De kerngedachte achter Weerstand van
Biologisch Melkvee is daarom dat de veehouder, ongeacht het productiesysteem, moet 
streven naar zo min mogelijk stress bij het vee door goede huisvesting, goed voeren, 
goed melken en een goede verzorging.

Registreren belangrijk

Helaas is het niet zo dat melkvee tegen alle ziekten en gezondheidsproblemen weerbaar
gemaakt kan worden. Voor een aantal infectueuze ziekten levert zo’n aanpak niet het
gewenste resultaat op. Daarnaast hebben bedrijfsdoel en handelen van de veehouder

grote invloed op het optreden van stofwisselingsproblemen en de hygiëne in de omgeving
van het vee. Met goed management is op deze gebieden vaak nog veel winst te halen.
Ook voor de weerstand van een koe in het algemeen! Het nauwkeurig bijhouden van een
ziekteregistratie is de sleutel tot verbeteringen; deze registratie kan op de meeste
bedrijven stukken beter.

Weerstand van Biologisch Melkvee heeft op een systematische manier data van een grote
groep veehouders bij elkaar gezet. Melkveehouders kunnen zo zien hoe de diverse 
aspecten van hun bedrijfsvoering bijdragen aan een gezondere melkveestapel. 

Klik hier voor het volledige artikel ‘Weerstand: Wondermiddel of eigen vaardigheden 
verbeteren?’ uit Ekoland van juni 2009.
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