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Abstract in Nederlands 

Koeien worden alsmaar meer opgestald gedurende het volledige jaar. Weidegang zou 

nochtans een positief effect hebben op de gezondheid van koeien. Tevens wordt weidegang 

door de consument in relatie gebracht met een goed welzijn van koeien. In deze masterproef 

werd de relatie tussen weidegang en de welzijnsindicatoren van het Welfare Quality® 

protocol in de stalperiode onderzocht op 96 Vlaamse melkveebedrijven met een vrije loopstal. 

Het Welfare Quality® protocol is een hiërarchisch evaluatiemodel voor het beoordelen van 

welzijn van landbouwhuisdieren. Het Welfare Quality® protocol voor melkvee geeft aan 

ieder bedrijf een beoordeling (excellent, onderscheidend, acceptabel en niet geklasseerd) via 

32 metingen op het bedrijf die eerst werden samengesteld in 12 welzijnscriteria en en 

vervolgens in 4 welzijnsprincipes. In dit onderzoek is een relatie gevonden tussen weidegang 

en bepaalde welzijnsindicatoren. De koeien met minstens zes uur weidegang gedurende 

minstens 120 dagen gaven significant meer kopstoten en kopstoten met verplaatsing in de 

stalperiode dan koeien die geen of weinig weidegang gekregen hadden. Koeien met veel 

weidegang kregen via de QBA een lagere score voor het criterium positieve emotionele 

status. Bedrijven met minder dan 120 dagen weidegang per jaar hadden een hogere score voor 

het principe goede gezondheid. Deze bedrijven hadden minder koeien met minstens 1 

laesie/zwelling dan bedrijven met meer dan 120 dagen weidegang per jaar. Bedrijven met 

meer dan 120 dagen weidegang per jaar hadden een betere mens-dierrelatie dan bedrijven met 

minder dan 120 dagen weidegang per jaar. Weidegang had geen relatie met de principes 

goede voeding en goede huisvesting.  

Kernwoorden:  

 

Welfare Quality®, weidegang, welzijnsindicatoren 

  



 

 

Abstract in Engels  

Cows are kept more and more in confinement during the whole year. Grazing would however 

have a positive effect on the health of cows. Grazing also has been associated by consumers 

with a well-being of cows. The objective of this mastercase was to search a relationship 

between pasture and the welfare indicators from the Wefare Quality® protocol on 96 Flemish 

farms. This protocol is an evaluation model to examine the welfare of farm animals. The 

protocol for dairy cattle allows an assessment (excellent, enhanced, acceptable or not 

classified) of a farm through 32 measures, who are first combined in twelve welfare criteria 

and then in four welfare principles. In this research, a relationship between pasture and the 

welfare of cows was found. The cows with at least 6 hours pasture a day during 120 days gave 

more head butts and head butts with replacement during the confinement period in 

comparison with cows with no or limited pasturing. Pasture could also be placed in 

relationship with the emotions of cows in the confinement period. Furthermore farms with 

less than 120 days pasturing a year has got a higher score for the principle good health. This 

farms had less cows with at least one leasion/swelling than farms with more than 120 days 

pasture a year. Farms wit more than 120 days pasturing a year had also a better human-

animalrelationship than farms with less than 120 days pasturing a year. Pasturing had no 

relationship with the principles of good housing and good food.  

Keywords:  

Welfare Quality®, pasture, welfare indicators 
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Lijst met afkortingen 

AD = avoidanc distance, afwijkafstand 

ADF = avoidance distance at the feeding place, afstandsmeting aan het voederhek 

BCS = body condition score, lichaamsconditiescore 

d = dag 

gem. = gemiddelde  

h = uur 

j = jaar 

kg DS = kilogram droge stof 

max. = maximum 

min. = minimum 

n = aantal 

ORL = otorinolaryngologie 

P = significantieniveau 

QBA = quality behaviour assessment, kwalitatieve gedragsbeoordeling 

resp. = respectievelijk  

SD = standaarddeviatie 

R = correlatiecoëfficiënt 

WQ = Welfare Quality  

W < 6 h/d = maximum 6 uren weidegang per dag 

W ≥ 6 h/d = minstens 6 uren weidegang per dag 

W < 120 d/j = maximum 120 dagen weidegang per jaar 

W ≥ 120 d/j = minstens 120 dagen weidegang per jaar 

W < 720 h/j = maximum 720 uren weidegang per jaar  

W ≥ 720 h/j = minstens 720 uren weidegang per jaar (minimum 6 uren weidegang per dag 

gedurende 120 dagen per jaar) 
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Inleiding 

Deze masterproef werd uitgevoerd in het kader van het MELKWEL-project van het Instituut 

voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), afdeling Dier en afdeling Landbouw & 

Maatschappij en de Universiteit Gent, faculteit bio-ingenieurswetenschappen. Het 

MELKWEL-project heeft als doel het vermarkten van dierenwelzijn als productattribuut van 

melk. In het project worden Vlaamse melkveebedrijven aan de hand van het Welfare 

Quality® protocol gescoord op dierenwelzijn. Hierdoor kan er in kaart gebracht worden op 

welke punten het dierenwelzijn nog kan verbeteren. Daarnaast worden  in het project ook 

consumentenonderzoeken uitgevoerd. In deze onderzoeken wordt gezocht hoe consumenten 

gemotiveerd kunnen worden om een meerprijs te betalen voor diervriendelijke melk (de 

Graaf, 2012). Deze masterproef richt zich binnen het MELKWEL-project op de invloed van 

weidegang op dierenwelzijn. 

Weidegang wordt door de consument vaak geassocieerd met een goed welzijn. De consument 

vindt het belangrijk dat een koe de kans krijgt om natuurlijk gedrag te uiten in de weide (Reijs 

et al., 2013). Naast dit goed imago voor weiden, is uit de studie gebleken dat weidegang ook 

een positieve invloed kan hebben op de klauw- en beengezondheid en dat het kan leiden tot 

een lagere kostprijs (Leenstra et al., 2011; van den Pol-van Dasselaar et al., 2013). Daar 

tegenover wordt het dierenwelzijn ook negatief beïnvloed omdat de koeien met weidegang 

meer onderhevig zijn aan extreme weersomstandigheden en aan een rantsoen dat minder 

constant is (van den Pol-van Dasselaar et al., 2013).  

Ook al worden er diverse voordelen aan weidegang toegeschreven, in landen zoals 

Denemarken, Duitsland en Nederland is het een tendens dat koeien alsmaar minder op de wei 

gelaten worden (Reijs et al., 2013). In 2010 pasten 75 tot 80% van de Nederlandse 

melkveehouders weidegang toe terwijl dat in 1990 nog 95% was (van den Pol – van Dasselaar 

et al., 2011). Ook in Vlaanderen is er een tendens naar het verminderen van weidegang. Twee 

onderzoeken bij 787 Vlaamse melkveehouders in 2006-2007 toonden aan dat 4% van de 

respondenten al volledig opstallen toepaste en 37% de intentie had om de weidegang af te 

bouwen in de toekomst (Schellekens et al., 2008). Om te weten waarom Nederlandse 

melkveehouders wel of niet weiden namen Vrolijk & Gosselink (2013) enquêtes en 

interviews af, om op die manier de ervaringen van melkveehouders in kaart te brengen. 

Hieruit bleek dat melkveehouders die niet weiden hier diverse redenen voor geven, 

bijvoorbeeld: het opstallen is minder arbeidsintensief, de controle over het melkvee verloopt 

vlotter, het graslandmanagement gaat beter, bij gebruik van een melkrobot is het koeverkeer 

efficiënter, een hogere melkproductie kan nagestreefd worden en er is een gebrek aan 

grasland. 
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Het doel van deze masterproef is de relatie tussen weidegang en de welzijnsindicatoren van 

het Welfare Quality® (WQ) protocol op Vlaamse melkveebedrijven te onderzoeken, met 

specifieke aandacht naar de effecten van verschillende beweidingsstrategieën op de 

welzijnsindicatoren van het WQ-protocol tijdens de stalperiode. Het doel is om na te gaan of 

het beweidingssysteem tijdens de weideperiode nog effect heeft op het welzijn van de 

melkkoeien tijdens de stalperiode. De hypothese is dat weidegang nog in relatie kan gebracht 

worden met enkele welzijnsindicatoren gedurende de stalperiode.  

 

Voor deze masterproef werd een literatuurstudie uitgevoerd en werden in de winters van 

2012-2013 en 2013-2014 96 bedrijven met een vrije loopstal bezocht waarbij het Welfare 

Quality® protocol voor melkvee werd toegepast. In de literatuurstudie wordt eerst ingegaan 

op de definitie van welzijn. Vervolgens wordt het ontstaan en de opbouw van het Welfare 

Quality® protocol toegelicht. In het laatste hoofdstuk wordt de keuze voor weidegang, de 

mogelijke welzijnseffecten van weidegang en de verschillende soorten beweidingssystemen 

aangehaald.  
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Deel 1: Literatuurstudie 

1 Dierenwelzijn  

1.1 Definitie 

Dierenwelzijn is een complex en multidimensioneel gegeven (Botreau et al., 2007; Mason 

&Mendl, 1993; Veissier et al., 2011). Het dierenwelzijn kan via drie invalshoeken bekeken 

worden: het fysieke welzijn, het emotionele welzijn en het vermogen om natuurlijk gedrag te 

vertonen (Cazaux et al., 2008; Fraser, 2008a; Fraser, 2009; von Keyserlingk et al., 2008). 

Het fysieke welzijn wordt ook de objectieve omschrijving van welzijn genoemd (Van Poucke, 

2005). Bij deze invalshoek wordt ervan uitgegaan dat het fysieke welzijn van een dier goed is 

als het dier gezond is. Een dier is gezond als het fysiologisch goed functioneert, vruchtbaar is 

en geen ziektes en verwondingen heeft. Voldoende voorziening van voedsel en water en een 

goede huisvesting liggen aan de basis voor het goed functioneren van het dier (Cazaux et al., 

2008; Fraser, 2008a; Fraser, 2009; von Keyserlingk et al., 2008).  

Een tweede invalshoek is het emotionele welzijn waarin aangenomen word dat het welzijn 

van een dier niet alleen bepaald wordt door het fysiek functioneren, maar ook door de 

subjectieve ervaring of emotionele toestand van dieren. Het welzijn is optimaal als het dier 

zich goed voelt en dus geen angst, stress en frustraties vertoond. Om de status van het welzijn 

te bepalen worden gedragscomponenten waargenomen en beoordeeld (Cazaux et al., 2008; 

Fraser, 2008a; Fraser, 2009; von Keyserlingk et al., 2008). Het emotionele welzijn wordt ook 

wel ‘de subjectieve omschrijving van welzijn’ genoemd (Van Poucke et al., 2005).  

Tenslotte kan het welzijn ook goed bevonden worden als het dier voldoende natuurlijk gedrag 

vertoond. Mensen die deze omschrijving voor welzijn verkiezen, vinden dat natuurlijke 

elementen in de omgeving van dieren en de uiting van natuurlijk gedrag belangrijk zijn voor 

het welzijn van een dier. In deze invalshoek wordt gekeken naar het natuurlijk gedrag van de 

dieren en de motivatie om verschillende elementen van hun gedrag te tonen (Cazaux et al., 

2008; Fraser, 2008a; Fraser, 2009; von Keyserlingk et al., 2008).  

Deze drie invalshoeken voor welzijn kunnen niet apart gezien worden. Vaak worden deze drie 

benaderingen dan ook samengenomen tot één algemene definitie voor dierenwelzijn (Figuur 

1) (Cazaux et al., 2008; von Keyserlingk et al., 2008). Dit betekent dat als aan één van vorige 

omschrijvingen voldaan wordt, het dierenwelzijn nog niet bevredigend is (Cazaux et al., 

2008; Fraser, 2008a; Fraser; 2009).  
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Figuur 1: Drie invalshoeken voor dierenwelzijn die elkaar overlappen (Fraser, 2008a) 

Een bekende omschrijving van dierenwelzijn waarin de invalshoeken worden samengenomen 

zijn de vijf vrijheden van The Farm Animal Welfare Council (FAWC), een adviesorgaan van 

het ministerie van Landbouw van het Verenigd Koninkrijk (1993, Tabel 1). Het FAWC wou 

met de vijf vrijheden het dierenwelzijn evalueren op boerderijen, slachterijen en tijdens het 

transport. Deze vijf elementen worden ook teruggevonden in de Europese Richtlijn 98/58/EG 

inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren. 

Tabel 1: De vijf vrijheden met de bijhorende voorzieningen (Webster, 2001) 

Vrijheden Voorzieningen 

1. Vrij van honger, dorst en verkeerde 

voeding. 

Beschikbaarheid van vers water en een 

volledig rantsoen voor een goede 

gezondheid en vitaliteit. 

2. Vrij van fysiek en thermisch ongemak. Beschikbaarheid van een geschikte 

omgeving, inclusief schuilmogelijkheden en 

een comfortabele rustplaats.  

3. Vrij van pijn, verwondingen en ziektes. Preventie of een snelle diagnose en 

behandeling.  

4. Vrij om natuurlijk (soorteigen) gedrag te 

vertonen. 

Beschikbaarheid van voldoende ruimte, 

goede faciliteiten en gezelschap van 

soortgenoten.  

5. Vrij van angst en chronische stress. Waarborging van omstandigheden en 

verzorging, die mentaal lijden voorkomen.  

Het probleem van deze vijf vrijheden is dat veel welzijnsproblemen worden geassocieerd met 

meerdere vrijheden. Een oncomfortabele rustplaats (tweede vrijheid) wordt bijvoorbeeld vaak 

gelinkt aan verwondingen (derde vrijheid). De overlapping binnen de vijf vrijheden vormt dus 

een beperking (Botreau et al., 2007). Capdeville en Veissier (2001) verdeelden daarom de 

vrijheden onder in 16 elkaar uitsluitende basisbehoeften (Tabel 2).  
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Tabel 2: De vijf vrijheden met de bijhorende 16 basisbehoeften (Capdeville & Veissier, 2001) 

Vrijheden Basisbehoeften  

1. Vrij van honger, dorst en foute voeding. 1. Geen honger 

2. Geen dorst 

3. Geen slechte voeding 

2. Vrij van fysiek en thermisch ongemak. 4. Geen fysieke stress 

5. Geen klimaat stress 

3. Vrij van pijn, verwondingen en ziektes. 6. Geen ziekte 

7. Geen verwondingen 

4. Vrij om natuurlijk (soorteigen) gedrag 

te vertonen. 

8. Voedergedrag 

9. Locomotie 

10. Rusten 

11. Sociaal gedrag 

12. Seksueel gedrag 

13. Maternaal gedrag 

5. Vrij van angst en chronische stress. 14. Geen angstaanjagende 

gebeurtenissen 

15. Mogelijkheid tot ontwijking  

16. Goed contact met mensen  

Het dierenwelzijn kan dus vanuit drie verschillende invalshoeken bekeken worden. Om 

dierenwelzijn te beoordelen is er een noodzaak om deze invalshoeken op te splitsen in 

‘basisbehoeften’ die onafhankelijk zijn van elkaar. In het Welfare Quality® protocol noemen 

deze basisbehoeften, welzijnscriteria. Ook deze welzijnscriteria werden geselecteerd zodanig 

dat ze onafhankelijk van elkaar zijn (Botreau et al., 2007). Dit wordt verder besproken in Deel 

1, 2.2.  

1.2 Dierenwelzijn in opiniepeilingen 

Vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw kende Europa een economische groei die 

gekoppeld werd aan wetenschappelijke en technologische vooruitgangen. Dierlijke 

productiesystemen specialiseerden zich waardoor meer landbouwhuisdieren op eenzelfde unit 

werden gehouden (Fraser, 2008b). De evolutie in productiesystemen ging gepaard met een 

evolutie in de publieke gedachtegang omtrent dierenwelzijn (Fraser, 2009). Vanaf de jaren 

’60 interesseerden niet alleen academici maar ook burgers zich voor dierenwelzijn (Cazaux et 

al., 2008). Voor landbouwhuisdieren ging de bezorgdheid uit naar de productiesystemen die 

intensifieerden en daardoor de dieren binnen hielden (Fraser, 2008b). Uitbraken van 

varkenskoorts, gekkekoeienziekte, mond- en klauwzeer en vogelgriep en diverse acties van 
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consumentengroepen en dierenactivisten, zorgden voor een beeld dat de dierlijke productie 

een industrie is geworden (Kjaems & Lavik, 2008 geciteerd in Blokhuis et al., 2010). 

Om een antwoord te bieden op de bedenkingen van consumenten werden in diezelfde periode 

diverse wetenschappelijke onderzoeken gestart om welzijnsproblemen te begrijpen, te 

identificeren en op te lossen (Fraser, 2010). Enkele van deze onderzoeken omtrent 

dierenwelzijn resulteerden in nieuwe regelgevingen voor huisvesting en management in de 

veehouderij zoals de wetgeving rond groepshuisvesting van zeugen en het verbod op het 

gebruik van batterijkooien bij leghennen (Fraser, 2008b). 

Uit interviews en focusgroep-discussies met Vlamingen uitgevoerd door Van Poucke et al. 

(2005) bleek dat zij de huidige status van het dierenwelzijn gemiddeld tot goed vond. Mannen 

vonden het dierenwelzijn in Vlaanderen beter dan vrouwen. De perceptie was ook 

verschillend naargelang de woonplaats. Stadsmensen vonden het dierenwelzijn slechter in 

Vlaanderen ten opzichte van plattelandsbewoners. Over het algemeen vonden de deelnemers 

het welzijn het hoogst bij melkvee (vrij goed tot goed) en het laagst bij leghennen (vrij 

gemiddeld tot gemiddeld). In een Europese opiniepeiling (Special eurobarometer 229, 2005) 

werden vergelijkbare resultaten gevonden. 79% van de Belgische respondenten gaven een 

positieve visie over het welzijn van melkvee, terwijl maar 26% dat deed voor leghennen. 46% 

van de Belgische deelnemers gaven een positieve opinie voor het welzijn van varkens. 

Stadsmensen en vrouwen waren in dit onderzoek kritischer dan plattelandsbewoners en 

mannen.  

In de Special eurobarometer 354 (2010) gaven 58% van de Belgen aan dat ze bezorgd zijn om 

het welzijn van landbouwdieren, terwijl 64% van de Europeanen dit deed. Een vergelijking 

tussen de Eurobarometers van 2005 en 2010 gaf aan dat nog steeds evenveel Europeanen 

bezorgd waren over het dierenwelzijn als in 2005 (Figuur 2).  

 

Figuur 2: Antwoorden op de problemen en risico's geassocieerd met voedsel - 2010 vs. 

2005 (Special Eurobarometer 354, 2010)   
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De Europese peilingen in 2005 en 2007 (Special eurobarometer 229, 2005; Special 

eurobarometer 354, 2007) toonden aan dat er een duidelijke vraag is naar 

dierenwelzijnstandaarden en transparantie in Europese landen. 55 % van de Belgen gaf in 

2007 aan dat ze zelden of nooit kunnen identificeren aan het productlabel van eieren, vlees en 

melk of het productiesysteem diervriendelijk is. Consumenten zouden meer aandacht geven 

aan dierenwelzijn tijdens het winkelen, als er dus duidelijke informatie van de veehouderij op 

de verpakking staat. Consumenten kopen diervriendelijke producten omdat ze dit voedsel 

gezonder en van een hogere kwaliteit vinden (Special eurobarometer 270, 2007). 

Consumenten vinden dierenwelzijn dus belangrijk, maar vinden het kostenplaatje van het 

product ook belangrijk tijdens het winkelen. 11 % van de Vlamingen is maar bereid om meer 

te betalen voor een diervriendelijk product (Tuyttens et al., 2011).  

Er kan geconcludeerd worden dat de bezorgdheid omtrent dierenwelzijn nog steeds aanwezig 

is. Belgen vinden het welzijn voor melkvee het best ten opzichte van het welzijn van kippen 

en varkens. Belgen gaven via de Special Eurobarometer 270 in 2007 aan dat productlabels 

meer informatie moeten verschaffen over de diervriendelijkheid van de productiesystemen.  

2 Welfare Quality® 

2.1 Ontstaan 

De zichtbare vraag naar meer informatie over dierenwelzijn op veehouderijen was het 

startpunt van Welfare Quality, een Europees gesubsidieerd project. Het project ging van 

start in 2004 en is een samenwerkingsverband van veertig instellingen in dertien Europese 

landen en sinds 2006, vier instellingen in Latijns-Amerika (Blokhuis, 2008). 

De doelstellingen van Welfare Quality waren: 

 De ontwikkeling van praktische strategieën en maatregelen ter verbetering van het 

dierenwelzijn.  

 De ontwikkeling van een protocol voor de beoordeling van dierenwelzijn (kippen, 

varkens, rundvee) op boerderijen en slachthuizen.  

 De ontwikkeling van een protocol om beoordelingen om te zetten in productinformatie 

gericht naar consumenten. 

 De integratie van de expertise in het multidisciplinair veld van dierenwelzijn in 

Europa (Botreau et al., 2007; Blokhuis, 2008). 

Deze doelstellingen worden schematisch voorgesteld in figuur 3.  
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Figuur 3: Schematische voorstelling van de doelstellingen van het Welfare Quality® (Blokhuis et 

al., 2003 geciteerd in Miele et al., 2011) 

In een eerste fase van het project werden door wetenschappers een initiële lijst met 

welzijnscriteria en metingen opgesteld. Deze lijst werd besproken in focusgroepen en in het 

algemeen adviescomité van het Welfare Quality (Miele et al., 2011). De feedback die daar 

gegeven werd, werd in acht genomen door sociale wetenschappers en dierenwetenschappers. 

Op die manier werd rekening gehouden met publieke opmerkingen (natuurlijk gedrag, 

toegang tot buiten), opmerkingen van retailers (bruikbaarheid en toepasbaarheid van de 

welzijnscriteria) en opmerkingen van producenten (meer wetgeving, bureaucratie en stijgende 

kosten voor de productie) (Blokhuis et al., 2013).  

Daarna stelden Welfare Quality-wetenschappers een scoringsmodel op, om ruwe data van 

de verschillende metingen om te zetten in begrijpbare, betekenisvolle scores. Dit werd terug 

weerlegd aan het adviescomité en consultaties met belanghebbenden (consumenten, burgers, 

landbouwers, retailers, certificatie-instellingen, NGO’s, …) (Blokhuis et al., 2013).  

Tenslotte werd het protocol getest op verschillende boerderijen. In drie Europese landen 

(Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Italië) werden publieke consultaties gehouden over het 

protocol. Zo werden er impressies over de metingen, scores en implementatie op boerderijen 

ingewonnen. Gedurende het project werden de resultaten ook gepresenteerd op drie grote 

conferenties in Brussel (2005), Berlijn (2007) en Uppsala (2009). De feedback hielp terug om 

het protocol op punt te zetten (Blokhuis et al., 2013). 

Uit de evolutie van het protocol blijkt dat er drie belangrijke externe factoren zijn die het 

Welfare Quality project beïnvloeden namelijk, publieke bezorgdheden en eisen, de 

voedingsproducenten en retailers, de politici en wetgevingen (Blokhuis et al., 2010).  
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2.2 Opbouw van het protocol 

Welfare Quality® bevat een hiërarchisch evaluatiemodel voor het beoordelen van welzijn van 

landbouwhuisdieren. In een eerste stap van de evaluatie worden 30 tot 50 omgevings- en 

diergebaseerde metingen die afhankelijk zijn per diersoort (varkens, gevogelte en runderen) 

omgezet in scores met een waarde van 0 tot 100, waarbij 0 de ergste situatie weerspiegelt en 

100 de beste (Botreau et al., 2009; Welfare Quality®, 2009). Het Welfare Quality® protocol 

voor melkvee bevat 32 indicatoren die gescoord worden. In dit protocol wordt de voorkeur 

gegeven aan indicatoren die op de dieren zelf worden gemeten omdat deze directer 

gerelateerd zijn aan dierenwelzijn (Tuyttens et al., 2011).   

Vervolgens worden de scores gerangschikt in twaalf criteria, die nadien samengevoegd 

worden in vier principes. De criteria zijn zo bepaald dat ze grondig zijn, onafhankelijk van 

elkaar zijn, alleen de essentiële items bevatten, goedgekeurd zijn door belanghebbenden en tot 

een minimum beperkt zijn (Botreau et al., 2007). 

In een laatste stap wordt een algemene beoordeling opgemaakt om de melkveehouders te 

labelen volgens hun graad van welzijn, namelijk excellent, onderscheidend, acceptabel en niet 

geklasseerd. Om als excellent beschouwd te worden, moet een melkveebedrijf minstens 55 

scoren op alle principes en 80 op twee van de principes. Onderscheidend wordt verkregen als 

een bedrijf minstens 20 scoort op alle principes en 55 op twee van de principes. Acceptabel 

wordt toegekend als er minstens 10 wordt gescoord op alle principes en 20 op drie van de vier 

principes. Indien de vorige klassen niet gelden wordt het melkveebedrijf ingedeeld als niet 

geklasseerd (Botreau et al., 2009; Welfare Quality®, 2009). 

Figuur 4 is een schematische voorstelling van de welzijnsbeoordeling van het Welfare 

Quality® project. De vier principes, twaalf criteria en bijhorende metingen worden uitgebreid 

uitgelegd in Deel 2, 1.  

 

Figuur 4: Schematische voorstelling evaluatiemodel Welfare Quality® protocol (Veissier et al., 

2011) 
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3 Focus op weidegang 

In dit hoofdstuk komt weidegang aan bod. De keuze voor weidegang, de soorten 

beweidingssystemen en de relatie tussen weidegang en bepaalde welzijnsindicatoren van het 

Welfare Quality-protocol worden aangehaald.  

3.1 De keuze voor weidegang 

Melkveehouders die weiden of niet-weiden hebben elk een eigen visie en ervaring omtrent 

weidegang. Deze visies en ervaringen werden door verschillende enquêtes in kaart gebracht 

(bijv. Schellekens et al., 2008; Vrolijk & Gosselink, 2013). Weidegang is volgens 

melkveehouders die weiden vooral goedkoper en goed voor de gezondheid en het welzijn van 

de melkkoeien. Anderzijds weiden melkveehouders ook om het imago van de sector op te 

krikken. Maar weidegang is niet eenvoudig en brengt veel uitdagingen met zich mee, 

namelijk:  

- Het minimaliseren van stikstof- en fosfaatverliezen en het minimaliseren van de 

ammoniakemissie naar het milieu toe.  

- Het vooruitdenken over de planning van het weiden.  

- Het inspelen op weeromstandigheden.  

- Het afstemmen van weiden en gras inkuilen. 

- Het realiseren van een maximale grasproductie. 

- Het vermijden van vertrapping van het gras.  

- Het combineren van weiden met een melkrobot.  

- Het maximaliseren van de grasopname uit gegraasd gras.   

- Het nastreven van een goede melkkwaliteit en bodemvruchtbaarheid. 

Melkveehouders die niet weiden vinden opstallen eenvoudiger. Door de koeien jaarrond op de 

stal te houden kunnen de melkveehouders een constanter rantsoen geven aan de koeien wat 

zorgt voor een constantere melkproductie en een constantere arbeidsbehoefte. Daarnaast is het 

makkelijker om de kwaliteit en kwantiteit van het gras te borgen als de koeien opgestald 

worden. Tenslotte zijn sommige melkveehouders sneller geneigd tot opstallen door een te 

kleine huiskavel, het gebruik van een automatisch melksysteem en een te grote 

melkveekudde. In de enquête van Vrolijk & Gosselink (2013) gaven de melkveehouders die 

niet weiden de uitdagingen van de weiders aan als obstakels.   

De voor- en nadelen verbonden aan weidegang, worden ook beïnvloed door het 

beweidingssysteem dat gebruikt wordt. Tabel 3 geeft de voor- en nadelen weer. De 

verschillende beweidingssystemen worden uitgelegd in Deel 1, 3.3. 
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Tabel 3: Het effect van beweiding op verschillende aspecten (beoordeling varieert van -- tot ++, 

waarbij ++ betekent dat het desbetreffende systeem zeer goed scoort op het betreffende punt) 

(De Brabander, 2013; van den Pol-van Dasselaar et al., 2002) 
 Onbeperkt 

weiden 

Beperkt 

weiden  

Zomerstalvoedering  Summerfeeding 

Economie + + +/- - 

Imago ++ + - - 

Natuurlijk gedrag ++ ++ + + 

Diergezondheid ++ + +/- +/- 

Arbeid ++ + - + 

Grasopbrengst en –

benutting 

- + ++ + 

Constant rantsoen - - + ++ 

Vetzuursamenstelling melk ++ + + +/- 

Nitraatuitspoeling - + ++ ++ 

De economische afweging voor weidegang komt pas na de afweging of weiden mogelijk is op 

het bedrijf. De kosten van weidende bedrijven worden ten opzichte van bedrijven die 

opstallen beïnvloed door lagere loonwerkkosten, hogere kosten voor de aankoop van ruwvoer, 

lagere kosten voor de aankoop van krachtvoeder en lagere kosten voor de mestafzet. Het 

ruwvoer is duurder omdat beweidingsverliezen hoger zijn dan veld- en conserveringsverliezen 

bij inkuilen (Evers et al., 2008; van den Pol-van Dasselaar et al., 2013). 

In de onderzoeken van Evers et al. (2008) en van den Pol-van Dasselaar et al. (2013) is 

weidegang meestal economisch aantrekkelijk (bijv. ±  € 0, 50 tot € 2 per 100 kg melk bij 

15 000 kg melk/ha en ± € 0,00 tot € 1,75 per 100 kg melk bij 20 000 kg melk/ha). Weiden in 

combinatie met een grote kudde is aantrekkelijker dan opstallen (ongeveer € 0,50 tot € 1,25 

per 100 kg melk). Het economisch voordeel wordt pas kleiner naarmate de kudde groeit. Dit 

verlies is het gevolg van grotere beweidingsverliezen en een veronderstelde lagere melkgift 

bij weiden. Weiden met een robot gaf enkel een economisch voordeel bij een hoge productie-

intensiteit (30 000 kg melk/ha) zonder extra bijvoeding (max. € 0,75 per 100 kg melk). 

Het verschil in kosten tussen weidende en niet-weidende bedrijven verkleint als het 

bijvoedingsniveau bij bedrijven met weidegang verhoogt. Figuur 5 geeft weer dat het 

kantelpunt waarbij het inkomen bij weiden net hoger is dan het inkomen bij opstallen, ligt bij 

tenminste 5 kg droge stof gras per koe per dag uit weiden. Bij een extra bijvoeding van twee 

kg droge stof per koe per dag (in totaal 11 kg droge stof) is het inkomen bij weiden 

aanzienlijk lager dan bij het opstallen (van den Pol-van Dasselaar et al., 2013). Het 

economisch voordeel van weidegang kan dus geoptimaliseerd worden door het weideseizoen 

langer te houden en de grasopname te maximaliseren. In het voorjaar is de samenstelling van 
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gras optimaal om maximaal krachtvoer te besparen en koeien kunnen bijvoorbeeld in het 

najaar nog gras eten die bij het maaien zou blijven staan (Evers et al., 2008).  

 

Figuur 5: Inkomen van weiden t.o.v. opstallen in relatie tot de hoeveelheid vers grasopname in 

kg DS per koe per jaar per grondstoort (van den Pol-van Dasselaar et al., 2013) 

De keuze van de veehouders voor weiden of niet weiden hangt af van de omstandigheden op 

het bedrijf (aanwezigheid van melkrobot, de bedrijfsgrootte, de oppervlakte van de 

huiskavel), de persoonlijke waarden van de veehouder (imago van de sector, gezondheid koe, 

natuurlijk gedrag koe) en de economische afweging . 

3.2 De relatie met welzijnsindicatoren 

Melkveehouders die beweiding toepassen, relateren weidegang aan een goede gezondheid en 

een goed welzijn van de melkkoe. In deze paragraaf wordt dieper ingegaan op de link tussen 

bepaalde welzijnsparameters van het Welfare Quality® protocol en weidegang.  

In een studie van Burow et al. (2012a) bij 41 Deense melkveebedrijven met meer dan 100 

koeien was het welzijn van het melkvee met weidegang in de zomer beter dan het welzijn van 

het melkvee in de stal in de winter. Het positief effect op het welzijn in de zomer werd groter 

voor koeien die meer uren weidegang per dag hadden. De studie betrok drie (goede voeding, 

goede huisvesting en goede gezondheid) van de vier welzijnsprincipes en vier (afwezigheid 

van langdurige honger, afwezigheid van langdurige dorst, comfort rond rusten, en 

afwezigheid van verwondingen) van de 12 welzijnscriteria uit het Welfare Quality® protocol. 

17 welzijnsmetingen werden samengesteld tot een welzijnsindex waarbij een lage 

welzijnsindex refereerde naar een goed welzijn. Figuur 6 toont aan dat 32 van de 41 bedrijven 

een lagere welzijnsindex en dus een beter welzijn hadden in de zomer (bedrijven onder de 

bissectrice) ten opzichte van de winter (bedrijven boven bissectrice). De bedrijven met 
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onbeperkte weidegang (dag en nacht) in de zomer hadden gemiddeld een hoger welzijn dan 

bedrijven met weidegang tussen twee melkbeurten.   

In het onderzoek naar duurzaamheid op 20 Vlaamse bedrijven (10 weiders en 10 niet-weiders 

waarvan 90 % met ligboxenloopstal) door Meul et al. (2012) waren de opgenomen 

welzijnsparameters (lichaamsconditiescore, bevuilingsgraad, laesies op het spronggewricht en 

locomotiescore) overwegend beter direct na de weidegang (oktober). Gedurende de winter 

(februari) waren de welzijnsparameters niet significant verschillend tussen de weiders en niet-

weiders. De bedrijven zonder weidegang hadden in de stalperiode gemiddeld een beter 

welzijn dan de bedrijven met weidegang. Hieruit werd geconcludeerd dat veehouders die 

koeien gedurende het volledige jaar opstallen beter aan de behoeftes van de koeien in de stal 

kunnen voldoen. 

 

Figuur 6: Welzijnsindex in de zomer ten opzichte van de welzijnsindex in de winter voor 41 

Deense melkveehouders (17 welzijnsmetingen beschouwd)(Burow et al., 2012a). 

Het welzijn van de koeien was in bovenstaande onderzoeken beter tijdens of direct na de 

weidegang.  

Het ILVO onderzocht tien weidende bedrijven op het verschil in welzijn op het begin en einde 

van de stalperiode (november 2010 ten opzichte van eind februari en maart 2011). De 

welzijnscriteria bewegingsvrijheid, afwezigheid van pijn geïnduceerd door management 

procedures en expressie van ander gedrag werden buiten beschouwing gelaten omdat deze 

niet beïnvloed worden door de stalperiode maar door de huisvesting en het management. De 

rest van de welzijnscriteria met uitzondering van goede mens-dierrelatie hadden in dit 

onderzoek hogere scores aan het begin van de stalperiode dan aan het einde van de 

stalperiode. Voor de welzijnscriteria afwezigheid van verwondingen en positieve emotionele 

status was dit significant. De gemiddelde scores voor de principes waren gelijk of beter aan 

het begin van de stalperiode. Voor het principe goede gezondheid was dit terug significant. 
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Dit reflecteert zich ook in de welzijnsbeoordelingen waarbij voor de beoordeling ‘verbeterd’ 

het aandeel bedrijven daalde van 80% naar 60 % naar het einde van de stalperiode toe. Het 

welzijn van koeien op deze weidende bedrijven daalde naargelang de stalperiode vorderde 

(Tuyttens et al., 2011). Hieruit kan niet besloten worden dat tijdens de stalperiode het welzijn 

van koeien die weidegang kregen beter of slechter is dan koeien die in de zomer werden 

opgestald.  

Uit bovenstaande proeven kan gesteld worden dat het welzijn van koeien met weidegang beter 

is tijdens de weidegang dan tijdens de opstalperiode in de winter. Het effect van weidegang 

op koeien blijft tot na de weidegang, maar niet voor de volledige stalperiode. In de 

winterperiode is het fysiek welzijn van koeien met weidegang niet significant verschillend 

van koeien die opgestald worden doorheen het jaar.  

De relatie van weidegang met de lichaamsconditie, het celgetal, de mortaliteit, de 

bevuilingsgraad, de locomotie, het aantal huidaandoeningen, de tijd om neer te liggen, het 

gedrag van melkkoeien, de mens-dierrelatie en de emotionele staat van de kudde worden 

hieronder één voor één aangehaald.  

3.2.1 Lichaamsconditie 

De lichaamsconditiescore of body condition score (BCS) is een beoordeling van de 

hoeveelheid lichaamsvet van een dier, meestal aan de hand van een puntenschaal. Op een 

puntenschaal verwijzen hoge scores naar overgewicht en lage scores naar ondergewicht. Deze 

extremen in BCS weerspiegelen een slecht dierenwelzijn (Figuur 7) (Roche et al., 2009; 

Winckler, 2008). In het Welfare Quality® protocol worden enkel de magere koeien in 

rekening gebracht om zo tekorten rond voeding aan te tonen (Welfare Quality®, 2009).  

 

Figuur 7: Schets van de relatie tussen dierenwelzijn en de BCS (Roche et al., 2009) 

De conditie van een melkkoe verandert gedurende de lactatie en de dracht. Het BCS-verloop 

in de tussenkalftijd is meestal het spiegelbeeld van het melkproductieverloop (Figuur 8). Na 

het kalven verliezen koeien gewicht tot 50 à 100 dagen en de melkproductie piekt tot het 

verloren vetweefsel terug is aangevuld (Roche et al., 2006). De lichaamsconditie rond het 

kalven is het meest beduidend omdat het de droge stof opname in de vroege lactatie, het 

verlies aan vetweefsel na het kalven, de melkproductie en de immuniteit beïnvloed. Een 
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optimale BCS rond het kalven is een score van 3 tot 3,5 op 5 waarbij de koeien na het kalven 

niet meer dan 0,5 tot 1,0 BCS mogen verliezen (Roche et al., 2007; Roche et al., 2009).  

Koeien met een lagere conditiescore dan 3 hebben meer kans op een verlaagde melkproductie, 

een verlaagde reproductie en een verhoogd risico op uteriene infecties zoals metritis. Een 

hogere BCS wordt geassocieerd met een reductie in de drogestof opname, een sneller 

conditieverlies (Roche et al., 2007), een lagere melkproductie in de vroege lactatie en een 

hoger risico op mastitis en metabolische storingen zoals slepende melkziekte (bijv. Roche & 

Berry, 2006), een verdraaide maag (Roche et al., 2009) en een vette lever (bijv. Drackley, 

1999; Garnsworthy, 2006).  

 

Figuur 8: Het verloop van een acceptabel BCS-profiel dat koeien toelaat om maximaal melk te 

produceren en dat de reproductie, gezondheid, dierenwelzijn niet in gedrang komt (Chagas et 

al., 2007).  

De BCS heeft talrijke gevolgen maar wordt ook beïnvloed door talrijke factoren.  

De BCS worden beïnvloed door genetische, individuele (pariteit, leeftijd, ras, seizoen van 

afkalven) en groepsfactoren (Roche et al., 2009). 

De groepsfactoren hebben betrekking op het management en de huisvesting van de koeien, 

zoals bijvoorbeeld de bezettingsdichtheid van de koeien (Macdonald et al., 2008) en de 

bijvoeding aan koeien met weidegang (Roche et al., 2006).  

In de proef van Burow et al. (2012a) werden meer magere koeien waargenomen in de zomer 

dan in de winter (mediaan van 17,0 % versus 18,5%) (ook bij Hernandez-Mendo et al., 2007 

en Washburn et al., 2002). Dit kan wijzen op een tekort in een evenwichtig rantsoen in de 

zomer zoals ook de hoge frequentie van diarree in de zomer in de proef aantoonde. De BCS 

en dus het lichaamsgewicht verhogen na het weiden (Hernandez-Mendo et al., 2007; 

Washburn et al., 2002). Het verschil in BCS tussen koeien met weidegang en koeien die 

opgestald worden kan volgens Washburn et al. (2002) te wijten zijn aan de verschillende 

energiebalans tussen koeien op de weide en koeien op de stal, de variaties in de kwaliteit en 

kwantiteit van de weide en de energieverspilling tijdens het grazen en het wandelen naar de 
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weide. In de proef van Meul et al. (2012) werd in de stalperiode geen verschil vastgesteld 

tussen bedrijven die weiden en niet weiden voor het percentage magere koeien.  

3.2.2 Celgetal  

Het celgetal geeft het totaal aantal cellen per milliliter melk weer. De cellen in de melk zijn 

afweercellen zoals witte bloedcellen en afgestorven epitheelcellen van het uierweefsel. Een 

koe met een gezonde uier heeft een celgetal kleiner dan 100 000 cellen/ml. Celgetallen hoger 

dan 250 000 cellen/ml voor koeien en hoger dan 150 000 cellen/ml voor vaarzen geven een 

ontstoken kwartier aan (Handboek uiergezondheid, 2011). 

In het Welfare Quality® protocol (Welfare Quality®, 2009) wordt beschouwd dat een 

tankcelgetal boven 400 000 cellen/ml weergeeft dat het melkveebedrijf wellicht problemen 

heeft met subklinische en klinische uierinfecties.  

Coagulase negatieve staphylococcen, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, 

Streptococcus uberis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli zijn bacteriën die 

uierontsteking of mastitis veroorzaken (Remmelink et al., 2012). In de weide komen de 

koeien minder in contact met deze bacteriën door de lagere bezettingsdichtheid op de weide 

en een slechte kolonisatie van bacteriën in de weide. Bovendien hebben de koeien in de weide 

meer plaats waardoor er minder kans is op speentrappen. De koeien komen in de weide wel 

meer in contact met vliegen die mastitisbacteriën en zowerwrangbacteriën kunnen 

overbrengen (van den Pol-van Dasselaar et al., 2002). 

Bacteriën die mastitis veroorzaken dringen de koe binnen langs het slotgat van de spenen. 

Afwijkingen van het slotgat zorgen ervoor dat de kans op het binnendringen van deze 

bacteriën verhoogt. Speenpuntvereelting en wondjes aan de spenen zijn een woekerplaats 

voor bacteriën die mastitis veroorzaken. Ze worden veroorzaakt door de mechanische 

krachten van het melkvacuüm en de tepelvoering. Daarnaast is een directe overdracht van 

bacteriën via de tepelvoeringen mogelijk (Neijenhuis et al., 2006). 

Dat weidegang een positief effect kan hebben op het celgetal werd bewezen in de proef van 

Washburn et al. (2002). Het percentage koeien met ten minste één geval van klinische 

mastitis was hoger bij de opgestalde koeien dan de koeien met weidegang (42,8 ±3.2% vs. 

24.2 ± 3.2%). De opgestalde koeien hadden in vergelijking met de koeien met weidegang 1,8 

keer meer klinische mastitis en werden 8 keer meer afgevoerd wegens mastitis. Het 

gemiddelde celgetal was niet significant verschillend tussen de twee groepen. Van de 33 

afgevoerde dieren waren er 28 Holsteinkoeien, waarvan 18 opgestalde koeien die afgevoerd 

werden door een slechte uiergezondheid. Ook in de proef van Goldberg et al. (1992) kwamen 

er meer mastitis voor bij permanent opgestalde dieren. In het onderzoek van White et al. 
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(2002) werden meer koeien op bedrijven zonder weidegang verwijderd wegens mastitis in 

vergelijking met bedrijven die wel weidegang toepassen.  

3.2.3 Mortaliteit 

De mortaliteitsgraad (dode en geëuthanaseerde melkkoeien) van een bedrijf weerspiegelt 

ernstige ziekten en problemen op het bedrijf. Mortaliteit is een probleem van welzijn, maar 

ook van economische verliezen.  

Mortaliteit wordt ondermeer beïnvloed door het opstallen van koeien (Burow et al., 2011; 

Thomsen et al., 2006) en een grote koppelgrootte (Norgaard et al., 1999). Thomsen et al. 

(2006) vonden dat het risico op mortaliteit lager lag in potstallen in vergelijking met 

ligboxenloopstallen en bindstallen. Het risico op mortaliteit was ook lager in bedrijven met 

weidegang in de zomer.  

Burow et al. (2011) onderzochten de impact van weidegang op de mortaliteit in 391 (131 

weiders, 260 niet-weiders) Deense melkveehouderijen met meer dan 100 koeien. De 

gemiddelde mortaliteitscijfer was 5,6 %  (SD 3,5 %) voor de 391 kuddes. In de 131 weidende 

bedrijven en 260 niet-weidende bedrijven waren de gemiddelde jaarlijkse mortaliteitscijfers 

respectievelijk 4,8 % (SD 3,8 %) en 6,0 % (SD 3,3%). De sterftecijfers werden beïnvloed 

door de interactie van weidetoegang en het melksysteem. De mortaliteit was het laagst bij 

koppels met weidegang en gemolken in een automatisch melksysteem. Daarentegen was de 

mortaliteit het hoogst in kuddes die geen weidegang kenden en gemolken werden in 

traditionele melksystemen. Het risico dat een koe sterft, lag tot 46 % lager in bedrijven met 

weidegang en een automatisch melksysteem ten opzichte van bedrijven zonder weidegang 

met een automatisch melksysteem. In traditionele melksystemen was de sterfte gereduceerd 

tot 75% in bedrijven die weiden ten opzichte van bedrijven die niet weiden. Een hoge 

melkproductie werd geassocieerd met een gereduceerde mortaliteit, een hoog celgetal met een 

verhoogde sterfte. Tenslotte concludeerden Burow et al. (2011) ook dat het risico op sterfte 

verlaagde als de beweidingsduur verhoogd werd en dat een vrije toegang tussen de stal en de 

weide werd geassocieerd met een verhoogde mortaliteit.  

3.2.4 Bevuilingsgraad 

In het Welfare Quality® protocol (2009) worden scores gegeven voor de bevuilingsgraad van 

de tarsus, het achterkwartier en de uier. De tarsus wordt bevuild door mest op de vloer of in 

de weide waar de koe doorheen stapt. De contaminatie van het achterkwartier geeft aan dat de 

koe in kwestie in de mest heeft gelegen. De uier kan bevuild raken door een vuil ligbed en 

door de overdracht van mest van de staartpluim en de tarsus (Cook, 2002).  
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Een propere stal reflecteert zich in propere melkkoeien. Een bevuild haarkleed ( > 1 cm 

samenhangend vuil) kan jeuk, een verminderde functionele thermoregulatie en ontstekingen 

zoals uierontsteking en klauwinfecties veroorzaken (Winckler, 2008). In de studie van Burow 

et al. (2012a) waren de koeien vuiler in de weide dan in de stal. In deze studie waren de 

koeien namelijk in de zomer meer bevuild met grote mestplakken dan de koeien in de winter. 

Nielsen et al. (2011) troffen wel meer bevuilde tarsussen aan in Deense kuddes bij koeien die 

geen toegang hadden tot de weide ten opzichte van koeien die wel weidegang hadden. Ook 

Ellis et al. (2007) vonden dat de koeien in hun proef vuiler werden na de overgang van de 

weideperiode naar de stalperiode. Dat koeien properder zijn in de weide kan te wijten zijn aan 

het feit dat koeien meer plaats hebben om te liggen in de weide dan in de stal. Veel hangt ook 

af van de conditie van de weide en de stal. Koeien zijn vaker vuiler in de weide nadat het 

geregend heeft en de wei er drassig bij ligt. In de proef van Meul et al. (2012) waren de 

koeien bij niet-weiders vuiler in de winter ten opzichte van de koeien bij weiders. 

3.2.5 Locomotiescore 

De locomotiescore is een welzijnsindicator waarbij een hoge score refereert naar kreupelheid. 

Kreupelheid is een vaak voorkomend multifactorieel welzijnsprobleem waarbij de omgeving 

(soort huisvesting en soort vloertype), het management (frequentie van klauwtrimmen en 

hygiëne), de voeding en de genetische aspecten een rol in spelen (Clarkson et al., 1996; 

Hristrov, 2012; Winckler, 2008).  

In de stal wordt kreupelheid in de hand gewerkt door het vallen en uitglijden van koeien op 

gladde, natte en oneffen vloeren. Op gladde vloeren zijn koeien bang om te bewegen. Te ruwe 

vloeren moeten ook geweerd worden omdat er op plaatsen waar koeien korte bochten nemen 

(bijv. krachtvoederautomaat) een verhoogd risico is op klauwaandoeningen met een 

mechanische oorzaak zoals wittelijn-defecten, zoolzweren en teenpuntnecrose. Tevens zijn te 

kleine ligboxen, overbezetting in de stal, verkeerd koeverkeer en tochtige koeien risico’s voor 

kreupelheid. Voetbaden, adequate klauwverzorging en schone, droge vloeren met voldoende 

grip, kunnen het optreden van klauwaandoeningen en locomotiestoornissen vermijden (van 

den Pol-van Dasselaar et al., 2002; Hulsen, 2012; Ryckaert et al., 2013).  

Een goede weide biedt in vergelijking met een stal een betere ondergrond voor melkkoeien. 

Door de zachte ondergrond van de weide worden melkkoeien niet beperkt in het opstaan en 

gaan neerliggen. Bovendien is de infectiedruk in de weide lager dan in de stal door de slechte 

kolonisatie van bacteriën en door de lagere bezettingsdichtheid van melkkoeien in de weide.  

Hierdoor komen er minder besmettelijke klauwaandoeningen zoals de ziekte van Mortellaro 

en stinkpoot voor bij koeien op de weide. Om dit positief effect van de weide te hebben, 

mogen de kavelpaden in de weide geen steenbrokken of scherp grint bevatten en mogen de 
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koeien ook niet opgejaagd worden (EFSA, 2009; EFSA, 2012; van den Pol-van Dasselaar et 

al., 2002; Hulsen, 2012).  

 

Volgens de proef van Hirst et al., 2002 komt kreupelheid het meest voor in de stalperiode in 

de winter in vergelijking met de weideperiode in de zomer. Koeien met toegang tot de weide 

hebben een betere locomotie tijdens de weidegang (Hernadez-Mendo et al., 2007; Onyiro & 

Brotherstone, 2008). In het onderzoek van Onyiro & Brotherstone (2008) uitte zich dat in een 

rechtere rugprofiel van de koe, een steilere klauwhoek en een betere klauw- en pootkwaliteit. 

Opgestalde koeien staan en wandelen meestal op betonnen vloeren en komen voortdurend in 

contact met vuil en schurende stoffen en andere onhygiënische condities (Somers et al., 2003; 

Somers et al., 2005a). De verandering van een zacht tot hard oppervlakte zorgt ervoor dat de 

klauwgroei van koeien sterker wordt na de weidegang (Somer et al., 2005a). Olmos et al. 

(2009) bewees dat koeien met weidegang een lagere ernst van klauwaandoeningen hadden op 

het einde van de weidegang dan koeien zonder weidegang. De koeien zonder weidegang 

hadden in dit onderzoek meer kans op klinische kreupelheid dan koeien zonder weidegang. 

Bij Haskell et al., 2006 waren er in de stalperiode meer kreupele koeien waargenomen op 

bedrijven zonder weidegang dan op bedrijven met weidegang (39±0,02% ten opzichte van 

15±0,1%). In de proef van Somers et al. (2003) werden meer klauwaandoeningen gevonden 

in het begin van de winter bij de koeien zonder weidegang. Tijdens de winterperiode hadden 

de koeien zonder weidegang minder klauwaandoeningen dan koeien met weidegang.  

 

Weidegang kan een helend effect hebben bij kreupele koeien, maar een goed ingerichte stal 

kan kreupelheid verhinderen (Haskell et al., 2006). Voor het helend effect speelt de duur van 

de weidegang een rol. Op de bedrijven die weidegang toepassen in de proef van Meul et al. 

(2012) was het percentage kreupele koeien en het percentage koeien met laesies negatief 

gecorreleerd met de duur van de weidegang (R2=0,63). Dit toont aan dat een lange 

weidegangduur in deze proef gepaard ging met minder kreupelheid en huidaandoeningen 

tijdens de weidegang. Hernandez-Mendo et al. (2007) bewezen met hun proef dat een 

weideperiode van vier weken nuttig is voor kreupele koeien. De gemiddelde locomotiescore 

voor de weidende en niet weidende groep bij de start was 3,0. De locomotie score had de 

tendens om te stabiliseren of erger te worden voor de opgestalde koeien. Voor de koeien met 

weidegang verbeterde locomotiescore. De score voor koeien met weidegang verbeterde met 

0,22 eenheden per week, zodat deze voor beide behandelingen verschilde met 1 eenheid aan 

het einde van de proef. De verbeteringen werden gezien in een positievere gewichtsverdeling 

over alle poten, een verandering in de stijfheid van de gewrichten en een betere tracking-up1. 

                                                 
1 Het verplaatsen van de achterpoot naar de plaats waar de voorpoot stond tijdens het stappen.  
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In de studie van Olmos et al. (2009) waren 85 dagen weidegang nodig voor de klauwen om te 

herstellen van de stalperiode en het kalven juist voor het weiden.  

Burow et al. (2012a) vonden geen significant verschil tussen de locomotiescores in de zomer 

en in de winter. In de proef van Holzauer et al. (2006) hadden de koeien met interdigitale 

dermatitis meer kans op digitale dermatitis als ze meer dan 8 uur op weide gelaten werden, 

terwijl bij het onderzoek van Somers et al. (2005b) de kans op het voorkomen van digitale 

dermatitis vergrootte indien de weidegang beperkt werd.  

3.2.6 Haarloze plekken, huidaandoeningen en zwellingen 

De stal en de weide hebben niet enkel een impact op de locomotie van de koe maar ook op het 

voorkomen van haarloze plekken, huidaandoeningen en zwellingen aan het carpaal gewricht, 

de kogel, het spronggewricht, het kniegewricht, de nek, het schouderblad, de heupen en de 

zitbeenknobbels (Ekesbo, 1984 geciteerd in Winckler, 2008). Ze zijn het gevolg van 

verkeerde afmetingen van voederhekken, ligboxen en andere stalinrichtingen (EFSA, 2009; 

EFSA, 2012; Hristov et al., 2012; Winckler, 2008). Daarnaast zijn ook de bevuilingsgraad, de 

bezettingsdichtheid in de stal, de duur van de stalperiode, het type strooisel risicofactoren 

voor huidverwondingen (Rutherford et al., 2008; Potterton et al., 2011). Huidverwondingen 

zijn gecorreleerd met harde ligbedden en kreupelheid (Burow, 2012b; Haskell et al., 2006; 

Lombard et al., 2010; Potterton et al., 2011). Koeien gehuisvest in een potstal hebben 

hierdoor minder kans op huidletsels dan ligboxenloopstallen (Haskell et al., 2006; Livesey et 

al., 2002; Rutherford et al., 2008).   

Huidbeschadigingen, haarloze plekken en zwellingen kunnen ook het gevolg zijn van 

agonistische interacties tussen koeien. Onthoornde koeien zorgen niet voor open 

huidbeschadigingen in tegenstelling tot koeien met hoornen. De graad van dit soort van 

verwondingen hangt af van het temperament van de koeien, de huisvesting, het management 

en de mens-dierrelatie (Menke et al., 1999). Verwondingen aan de spenen en de staart worden 

in het Welfare Quality® protocol ook gerekend als huidbeschadiging. Verwondingen aan de 

spenen zijn afhankelijk van de grootte en de vorm van de uier en de huisvesting (bijv. Ekesbo, 

1966).  

Huidbeschadigingen zijn het gevolg van terugkerende schurende werking van de 

stalinrichting op de huid. Er treden complicaties op als de huid kapot gaat en bacteriën 

binnendringen en zorgen voor ontstekingen (van den Pol-van Dasselaar et al., 2002). In een 

proef van Haskell et al. (2006) werden het meest hakwrijvingen aangetroffen en het minst 

kniewrijvingen en knieschrammen tijdens de waarnemingen in de winter. In systemen zonder 

weidegang werden meer kniezwellingen waargenomen (0.31±0.02% versus 0.15±0.01 %) in 
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vergelijking met systemen met weidegang. Kniezwellingen zijn het resultaat van een druk op 

de knieën als de koeien opstaan en gaan liggen (Haskell et al., 2006).  

In het onderzoek van Burow et al. (2012b) waren de scores voor de huidaandoeningen op het 

carpaal gewricht en de rest van de huidaandoeningen op het lichaam het slechtst in de winter. 

Er komen minder huidaandoeningen voor als de weidegang langer duurt (Burow et al., 2012b; 

Meul et al., 2012; Potterton et al., 2011; Rutherford et al., 2008). Dit kan verklaard worden 

omdat koeien met meer uren weidegang, minder in de stal zitten. Volgens het onderzoek van 

Burow et al. (2012b) is de impact van weidegang op huidverwondingen aan het 

spronggewricht enkel te zien bij een beweidingsduur van 9 tot 21u per dag. 3 tot 9 uren 

weidegang per dag gaven geen significante verbeteringen voor ergere huidaandoeningen. 

Maar de kans op huidaandoeningen werd 2,2 keer verlaagd ten opzichte van zero-grazing. 

Winckler et al. (2008) vond dat 6 uur per dag weidegang te weinig is om positief effect te 

hebben op de huidaandoeningen.  

3.2.7 Tijd om neer te liggen 

De tijd die een koe nodig heeft om te gaan liggen is een goede indicator voor het comfort van 

het liggebied waarop de koe wil rusten (Ladewig & Matthews, 1992). Liggen is belangrijk 

voor koeien want hun klauwen kunnen rusten en opdrogen. Bij liggende koeien stroomt er tot 

dertig procent meer bloed door de uier. Indien het comfort van het liggebied niet optimaal is, 

zullen de koeien pas gaan liggen als ze echt uitgeput zijn en blijven ze daarna te lang liggen. 

Hierdoor eten en drinken ze minder. Er ontstaan ook sneller lichamelijke problemen zoals 

dikke hakken. Koeien rusten ongeveer 10 tot 14 uur per dag (EFSA, 2009; van den Pol-van 

Dasselaar et al., 2002).  

In de weide duurt het gaan liggen meestal maar een paar seconden terwijl dit kan oplopen tot 

enkele minuten op een betonnen ondergrond. Koeien rusten graag op droge indrukbare 

ondergronden zoals in weide, waarop het gewicht maximaal verdeeld wordt over het 

contactoppervlak. Ligboxen zijn voor koeien een beperking voor de lighoudingen die koeien 

van nature aannemen om te liggen. Koeien knielen en brengen hun kop naar voor tijdens het 

gaan neerliggen en brengen zo een groot deel van het gewicht op de voorste knieën. Deze 

gewichtsverplaatsing zorgt ervoor dat de gewrichten, spieren en pezen van de achterbenen 

niet te zwaar worden belast. Foute afmetingen van de ligboxafscheiding, de schoftboom en de 

knieboom forceren koeien om tijdens het opstaan een tegennatuurlijke achterwaartse 

beweging te maken. Korte ligboxen waar de koe haar kop aan de voorkant niet kwijt kan, 

geven extra problemen bij het gaan staan en gaan liggen. Vaak ondervinden de grootste 

koeien het meest problemen omdat de stal afgestemd wordt op de gemiddelde grootte van de 

koeien (van den Pol-van Dasselaar et al., 2002). In de weide liggen koeien langer dan in de 

stal (Olmos et al., 2009). Verstoringen tijdens het rusten hebben een negatief effect op het 

welzijn van de koe omdat deze onvoldoende recuperatie een verhoogd risico voor kreupelheid 
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en huidverwondingen inhoud (Forkman & Keeling, 2009). Een lange ligperiode staat niet 

altijd garant voor een comfortabele ondergrond omdat koeien die moeite hebben met opstaan 

door krappe ligboxen of kreupelheid ook langer blijven liggen (van den Pol-van Dasselaar et 

al., 2002). In de proef van Burow et al. (2012a) werd geen significant verschil gezien tussen 

de tijd dat een koe met weidegang gaat liggen in de zomer in de stal en in de winter in de stal.  

3.2.8 Gedrag van melkkoeien  

In het Welfare Quality® protocol wordt een twee uur durende gedragsobservatie uitgevoerd. 

In deze beoordeling wordt het aantal agonistische gedragingen geteld. Agonistische 

gedragingen zijn agressieve gedragen en wijkgedragingen als reactie. De gedragingen die 

Welfare Quality betrekken in de welzijnsbeoordeling worden besproken in Deel 2, 1.1.4. 

Agonistische gerdragingen kunnen aanzien worden als normaal gedrag bij melkvee. Enkel in 

stressvolle en onplezante situaties komen deze gedragingen frequenter voor (Forkman & 

Keeling, 2009).  

In een kudde melkkoeien bestaat er een sociale rangorde. De rangorde in de groep wordt 

uitgemaakt via agonistische interacties zoals kopstoten geven en vechten. Bepaalde koeien 

geven kopstoten of beginnen te vechten als hun dreigingen niet aanhoord worden. De 

ranglagere dieren van de kudde zullen meestal reageren door te wijken voor de dominante 

actoren (van den Pol-van Dasselaar et al., 2002). Agonistische gedragingen komen meer voor 

bij een grotere kuddedensiteit (Kondo et al., 1989; Menke et al., 1999). De reden hiervoor is 

dat runderen een minimumafstand houden tussen elkaar. Deze afstand varieert tussen 0 en 3 

meter naargelang de koeien met elkaar grootgebracht zijn of niet. Het vergroten van de 

onderlinge afstand verminderd dus de kans op agressieve interacties. De onderlinge afstanden 

zijn groter in de weide dan in de stal. Het routinematig onthoornen van koeien verkleind de 

minimale afstand tussen koeien (van den Pol-van Dasselaar et al., 2002). O’Connel et al. 

(1989) en Miller & Wood-Gush (1991) rapporteerden in hun proeven een frequenter 

voorkomen van agonistisch gedrag in de stal tijdens de winter dan in de weide tijdens de 

zomer. Het frequenter voorkomen van agonistisch gedrag in de stal werd in de proef van 

O’Connel et al. (1989) gelinkt aan mindere toegang tot voedsel en een verkleining van de 

persoonlijke ruimte. In deze proef was de sociale rangorde verschillend in de stal en in de 

weide. De hiërarchie word voor de koe in de stal als belangrijker geacht omdat de koe op de 

stal meer voordelen krijgt door hoger in de rangorde te staan. De rangorde werd in deze proef 

uitgemaakt door leeftijd. Miller & Wood-Gush (1991) wijten het frequenter voorkomen van 

agonistisch gedrag op de stal aan het feit dat de loopstal voor koeien een minder prikkelende 

omgeving is om in rond te wandelen dan de weide. Ook zochten zij de oorzaak van het 

frequenter agonistisch gedrag bij de gereduceerde persoonlijke ruimte van koeien en de 

gereduceerde toegang tot voedsel.  
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Grote kuddedichtheden aan het voederhek zorgen ervoor dat ranglagere dieren weggeduwd 

worden en zo minder eten (Huzzy et al., 2006). In de proef van De Vries et al. (2004) werden 

minder kopstoten met verplaatsing gegeven aan het voerderhek als de ruimte aan het 

voederhek vergrootte van 0,5 m naar 1 m.  

Tenslotte beïnvloedt ook het management het aantal agonistische interacties in de kudde 

(Menke et al., 1999). Er treden bijvoorbeeld meer interacties op na het mengen van koeien die 

elkaar niet kennen (Boe & Faerevik, 2003). 

3.2.9 Mens-dierrelatie 

De relatie van dieren met mensen heeft een impact op de gezondheid, de productiviteit en het 

welzijn van dieren (EFSA,2009). Een slechte mens-dierrelatie resulteert in meer stress, 

verwondingen en een afwijkend gedrag (Rushen et al., 1999). 

In de proef van Waiblinger & Menke (1999) werden goede mens-dierrelatie gevonden op 

kleine familiale bedrijven. Maar ook op grotere bedrijven werden goede mens-dierrelaties 

waargenomen. De kwantiteit en de kwaliteit van mens-dierrelaties op melkveebedrijven kan 

ook verschillen naargelang het productiesysteem. Het contact tussen koeien en mensen is 

groter in bindstallen dan in loopstallen of systemen met weidegang waarin het contact vaak 

maar beperkt is tot het melken (EFSA, 2009).  

Het handelen van mensen dat het welzijn van koeien beïnvloed kan ingedeeld worden in de 

volgende klassen (EFSA, 2009):  

- Personaliteit van de veehouders; 

- Aversieve attitudes van de veehouder; 

- Positieve attitude van de veehouder; 

- Het verleden van dieren met mensen en de capaciteit van dieren om mensen en locatie 

te herinneren; 

- De methodes van handelen van de veehouder. 

De mens-dierrelatie kan in relatie gebracht worden met de emotionele staat en het gedrag van 

de kudde. Veehouders die een goede omgang met koeien hoog in het vaandel dragen, stellen 

zich in het onderzoek van Waiblinger et al. (2002) positiever op ten opzichte van koe, wat 

resulteerde in minder bange koeien. In de proef van Menke et al.(1999) was de mens-

dierrelatie positief gecorreleerd met het voorkomen van agonistisch gedrag en negatief 

gecorreleerd met het voorkomen van sociaal likken.   
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3.2.10 Positieve emotionele staat kudde  

De emotionele staat van de kudde op groepsniveau wordt beoordeeld door de kwalitatieve 

gedragsbeoordeling (QBA). Dit gebeurt via 20 termen die de emoties van koeien 

weerspiegelen (Welfare Quality®, 2009). De methode is gebaseerd op het vermogen van 

observatoren om de waargenomen details en lichaamstaal te omschrijven via de 20 termen. 

De kwalitatieve gedragsobservatie was in het onderzoek van Popescu et al. (2014) beter in 

loopstallen dan in bindstallen. Popescu et al. (2013) vonden een betere emotionele staat in 

bindstallen met uitloop dan in bindstallen zonder uitloop. In dit onderzoek was de QBA 

significant negatief gecorreleerd met het percentage koeien die uit het ligbed liggen, met de 

duur van het gaan neer liggen, het percentage koeien met een vuile tarsus, percentage koeien 

met een vuile uier, percentage koeien met minstens één laesie, kreupele koeien, percentage 

koeien met oogvloei, percentage koeien met vulva uitvloei en mastitis. Dit betekent dat koeien 

die geen uitloop hadden en een slechte gezondheid hadden, geen positieve emoties toonden.  

3.3 Soorten beweidingssystemen 

In de managementvragenlijst van het Welfare Quality® protocol vroeg men de veehouder 

naar de duur van de weideperiode en de duur van de weidegang per dag. In de 

managementvragenlijst van het MELKWEL-project werd gepolst naar volgende 

beweidingssystemen: siëstabeweiding, standweiden, omweiden, rantsoenbeweiding en geen 

beweiding. Deze systemen worden hierna kort toegelicht.  

3.3.1 Siëstabeweiding  

Siëstabeweiding is een methode waarbij het melkvee graast tijdens twee korte perioden (drie 

tot vier uur) per dag na het melken. Rond 12 uur en 22 uur worden de koeien op stal gezet en 

krijgen ze ruwvoer (De Brabander et al., 2011; Visscher et al., 2011). 

Bij siëstabeweiding krijgt men een beter evenwicht tussen maïs- en grasopname doordat maïs 

overdag wordt bijgevoederd. Dit resulteert in een betere pensfermentatie en een betere 

stikstofbenutting. In de zomer hebben de koeien minder risico op hittestress. Dit 

beweidingssysteem vergt tenslotte extra inzet voor het ophalen en wegbrengen van de koeien 

(De Brabander et al., 2011).  

3.3.2 Standweiden 

Bij standweiden grazen de melkkoeien in percelen die groot genoeg zijn om de koeien 

langdurig van gras te voorzien (De Brabander et al., 2011; Remmelink et al., 2012; van den 

Pol-van Dasselaar et al., 2013; Visscher et al., 2011).  

De beweidbare oppervlakte en de bijvoeding op stal worden aangepast naargelang de 

grasgroei. De graskwaliteit bij standweiden is het best als het gras 8 cm lang is. Als het gras 

korter is dan daalt de grasopname en loopt de bijgroei terug. Als het te lang is dan daalt de 



39 

 

graskwaliteit en neemt de weiderest toe (Visscher et al., 2011). Bij een beweidingsduur van 

meer dan vier weken moet er tussentijds kunstmest worden gestrooid om het ruw eiwit 

gehalte van het gras op peil te houden (van den Pol-van Dasselaar et al., 2013). 

Standweiden is in vergelijking met omweiden minder arbeidsintensief. In dit 

beweidingssysteem wordt minder gemaaid en zijn de melkkoeien rustiger (Remmelink et al., 

2012; Visscher et al., 2011). Door de verspreide begrazing daalt de vertrapping van de 

graszode. Tevens zijn er minder drinkpunten en afsluitingen nodig. Het nadeel van dit 

systeem is dat er meer werk wordt gevraagd om de koeien binnen te halen op de grote 

oppervlakte (De Brabander et al., 2011). 

De veebezetting bij standweiden wordt gedurende het seizoen aangepast. In het voorjaar 

bestaat de bezetting uit zes tot acht koeien per hectare, om op het einde van het seizoen terug 

te vallen op een veebezetting van vier koeien per hectare. Dit heeft een goede kwaliteit van 

het gras tot doel. De bemesting op de percelen gebeurt normaal. De koeien worden bij 

intensief standweiden meer bijgevoederd op de stal (Visscher et al., 2011).  

Intensief standweiden wordt het vaakst gecombineerd met een melkrobot (van den Pol-van 

Dasselaar et al., 2013; Visscher et al., 2011). Standweiden is geschikt voor bedrijven met een 

hoge veebezetting en met een bijvoeding van meer dan 5 kg droge stof (van den Pol-van 

Dasselaar, 2013). 

3.3.3 Omweiden 

Omweiden is een beweidingssysteem waarin de weide wordt ingedeeld in percelen. Het 

inscharen gebeurt bij een grasopbrengst van 1700 kg droge stof per hectare. Het gras heeft 

dan een lengte van 12 tot 15 cm. Er van uitgaande dat een koe ongeveer 15 kg DS gras per 

dag kan opnemen en er 2 kg DS beweidingsverliezen zijn, is er per koe en per dag ongeveer 1 

are nodig wanneer er geen maïskuil wordt bijgevoederd. Meestal wordt het melkvee om de 

twee tot vier dagen van een ander perceel met jong gras voorzien. Het afgegraasde perceel 

kan zo ongestoord hergroeien. Indien het gras te lang is, kan het perceel overgeslagen en 

gemaaid worden. In dit beweidingssysteem worden meer schommelingen in de melkproductie 

waargenomen omdat de koeien in etages grazen en omdat de graskwaliteit verminderd 

gedurende het weideseizoen. Deze schommelingen in de melkproductie moeten opgevangen 

worden met de bijvoeding op stal (De Brabander et al., 2011; Visscher et al., 2011).  

3.3.4 Rantsoenbeweiding 

Bij rantsoenbeweiding krijgen de koeien binnen een perceel telkens een nieuw stuk vers gras 

aangeboden, aangepast aan hun behoeften. Het verstrekken van een nieuw stuk vers gras kan 

meermaals per dag plaatsvinden. Als afscheiding binnen het perceel wordt meestal een 

schrikdraad gebruikt. In dit beweidingssysteem wordt het pas afgegraasde deel niet 

afgeschermd van de koeien. Dit gedeelte kan dus nog onderhevig zijn aan vertrapping door de 
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koeien. De beweidingsverliezen zijn hier gering omdat het nieuw gedeelte ontoegankelijk is. 

De beweiding op het resterende gras kan tegenvallen omdat het vee gewoon is om elke dag 

vers gras te krijgen. Het verplaatsen van de stroomdraad brengt meer arbeid met zich mee. 

Rantsoenbeweiding zou resulteren in een hogere voederopname, een hogere eiwitbenutting en 

een hogere melkproductie (De Brabander et al., 2011; Visscher et al., 2011).  

3.3.5 Geen beweiding 

Bedrijven die koeien heel het jaar op de stal houden zijn zero-grazingsystemen. Deze  

bedrijven hebben een grotere grasproductie en grasbenutting dan bedrijven die koeien op de 

weide laten. Er bestaan twee soorten zero-grazingsystemen, namelijk zomerstalvoedering en 

summerfeeding. In de studie van van den Pol-van Dasselaar, (2005) lag de drogestofproductie 

bij zomerstalvoedering en summerfeeding, respectievelijk 24 % en 37 % hoger dan onbeperkt 

weiden en respectievelijk 15% en 27% hoger dan beperkt weiden. Ook de kVEM-benutting 

lag voor zomerstalvoedering en summerfeeding respectievelijk 21 % en 8% hoger dan 

onbeperkt weiden en respectievelijk 11 % hoger, 1% lager in vergelijking met onbeperkt 

weiden. Voeder-, conserverings-, beweidings-, en oogstverliezen veroorzaken de verschillen 

in productie en benutting van weiden en niet-weidende systemen.  

3.3.5.1 Zomerstalvoedering 

Bij zomerstalvoedering staan de koeien het ganse jaar op de stal. Het gras wordt in het 

groeiseizoen vers gemaaid en direct vers op stal gevoerd. In de winter krijgen de koeien 

ingekuild gras en ander ruwvoer. Zomerstalvoedering is een arbeidsintensief 

beweidingssysteem omdat tweemaal per dag gras wordt opgehaald (Visscher et al., 2011).  

3.3.5.2 Summerfeeding 

Bij summerfeeding staan de koeien ook het ganse jaar op de stal. Het gras wordt in dit 

systeem niet vers gevoederd maar volledig ingekuild. Het melkvee krijgt dus in de 

zomermaanden ook ingekuild gras. Summerfeeding vergt minder arbeid dan 

zomerstalvoedering. Bij dit beweidingssysteem is het belangrijk om een goede graskuil te 

maken en zo conserveringsverliezen te beperken (Visscher et al., 2011).  

Bij een hoge veebezetting per hectare en een slechte verkaveling kan dit een aantrekkelijk 

systeem zijn, ondanks hogere kosten voor ruwvoerwinning (Visscher et al., 2011). 
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3.4 Vrije keuze voor weidegang 

Een manier om te weten of koeien weidegang verkiezen boven de stal is de koeien zelf de 

keuze te laten maken. In de proeven van Charlton et al. (2011a & b) en Legrand et al. (2009) 

konden de koeien na het melken kiezen tussen de weide en de stal.   

 

In de proef van Charlton et al. (2011b) kregen Holstein-Friesiankoeien na de melkbeurt de 

keuze om naar de wei te gaan of in de stal te blijven. In de stal en in de wei werd er een totaal 

gemengd rantsoen (TMR) voorzien. 71,1 ± 1,82% van de koeien zaten meer in de wei dan in 

de stal. Dit werd niet beïnvloedt door het ruwvoederrantsoen ook op de wei te voorzien. De 

koeien aten meer TMR en dronken meer water in de stal dan op de wei. In een eerdere proef 

van Charlton et al. (2011a) met Holstein koeien zaten 91,9 ± 2,33 % van de koeien meer 

binnen dan op de wei. In deze proef konden de koeien geen TMR eten op de wei.  

Het verschil in keuze kan liggen aan de afstanden tussen het keuzepunt en de wei. In de eerste 

proef van Charlton et al. (2011a) moesten de koeien verder wandelen (96 m) naar de wei dan 

in de tweede proef (40 m) (2011b). Ook de ervaring met weidegang kan een rol spelen. De 

koeien in de eerste proef (2011a) hadden geen ervaring om op de wei te gaan terwijl dit in de 

tweede proef (2011b) wel het geval was.   

Koeien kiezen na het melken meestal om binnen te blijven om te eten. ’s Nachts hebben de 

koeien de voorkeur om op de weide te zijn (Charlton et al., 2011b; Legrand et al., 2009). De 

koeien verkiezen naarmate het weideseizoen tot zijn einde komt meer om binnen te blijven 

Dit komt mede ook doordat de graskwaliteit van het gras vermindert in de loop van de tijd 

(Charlton et al., 2011b). Bij slecht weer zullen de koeien liever binnen blijven (Charlton et 

al., 2011a; Legrand et al., 2009; Visscher et al., 2011). Al bleek dit niet significant te zijn in 

de proef van Charlton et al., (2011b). 

Koeien met de hoogste kreupelheidsscore bleven meer binnen (Charlton et al., 2011b; 

Legrand et al., 2009). Er is een tendens dat koeien met een hoge lichaamsconditiescore (BSC) 

meer voor weidegang kiezen (Charlton et al., 2011a; Charlton et al., 2011b). Koeien met een 

lage BCS score zijn meestal hoogproductief en blijven meer binnen om ruwvoer op te nemen 

en zo aan hun nutritionele behoeften te voldoen (Charlton et al., 2011a).  
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4 Conclusie literatuurstudie 

Dierenwelzijn is een complex en multidimensioneel gegeven. Het dierenwelzijn kan vanuit 

drie invalshoeken bekeken worden, namelijk het fysieke welzijn, het emotionele welzijn en 

het vermogen om natuurlijk gedrag te uiten. Deze invalshoeken werden opgenomen in het 

Welfare Quality® protocol. Het Welfare Quality® protocol werd gecreëerd om dierenwelzijn 

in een kort bezoek aan een melkveebedrijf te beoordelen. Het protocol bevat vooral metingen 

die rechtstreeks aan het dier gemeten worden. De metingen worden in het protocol 

gecombineerd tot twaalf criteria en vervolgens tot vier principes. Uiteindelijk wordt het 

bedrijf via de principes beoordeeld als niet geclassificeerd, acceptabel, onderscheidend of 

excellent. Deze welzijnsbeoordelingen kunnen dan later als productinformatie voor de 

consument gebruikt worden. Deze welzijnsbeoordelingen zijn nodig als productinformatie 

omdat consumenten aangeven dat ze op dierlijke producten meestal niet vinden of het 

productsysteem diervriendelijk was. 

In deze masterproef is het de bedoeling om de relatie van weidegang op de 

welzijnsindicatoren van het WQ-protocol tijdens de stalperiode in kaart te brengen. Uit de 

studies die in de literatuurstudie werden aangehaald, blijkt dat het welzijn van koeien met 

weidegang meestal beter is tijdens de weidegang en direct na de weidegang ten opzichte van 

koeien zonder weidegang. Dit effect van weidegang is sterker naarmate de koeien meer uren 

weidegang per dag genoten (Burow et al., 2012a; Meul et al., 2012). Gedurende de 

stalperiode zwakt het dierenwelzijn op weidende bedrijven af (Tuyttens et al., 2011).  

Tijdens de weidegang zijn de koeien magerder dan in de stalperiode (Burow et al., 2012a; 

Hernandez-Mendo et al., 2007; Washburn et al., 2002). Weidegang kan een positief effect 

hebben op de mortaliteitsgraad van een bedrijf (Thomsen et al., 2006; Burow et al., 2011) en 

op de uier- en klauwgezondheid van een koe (van de Pol-van Dasselaar et al., 2002).  

Kreupelheid komt volgens Hirst et al., 2002 meer voor in de stalperiode. In die stalperiode 

hebben bedrijven zonder weidegang in de zomer meer last van kreupele koeien en koeien met 

kniezwellingen dan bedrijven met weidegang in de zomer (Haskell et al., 2006). Bij Somers et 

al. (2003) werden meer klauwaandoeningen gevonden in het begin van de winterperiode 

begin van de stalperiode bij de koeien zonder weidegang ten opzichte van de koeien met 

weidegang. Tijdens de stalperiode hadden de koeien zonder weidegang minder 

klauwaandoeningen.  

In een kudde melkkoeien bestaat een sociale rangorde die uitgemaakt wordt via agonistische 

interacties zoals kopstoten geven en vechten. Bij O’Connel et al. (1989) en Miller & Wood-

Gush (1991) kwam het agonistisch gedrag frequenter voor in de stal gedurende de winter dan 

in de weide gedurende de zomer. Het frequenter voorkomen van agonistisch gedrag in de stal 

werd gelinkt aan een gereduceerde toegang tot voeding,een gereduceerde persoonlijke ruimte 

van de koeien in de stal en een minder prikkelende omgeving van de stal in vergelijking met 

de weide.  
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Deel 2 Onderzoek  

In deze masterproef wordt onderzocht of er een  relatie is tussen weidegang en de 

welzijnsindicatoren van het Welfare Quality® protocol op melkveebedrijven in Vlaanderen. 

Er wordt onderzocht of er correlaties zijn tussen verschillende beweidingsstrategieën (met 

variatie in beweidingsduur: uren en dagen weidegang) en de welzijnsindicatoren. Er werden 

verschillende beweidingstrategieën opgenomen in de studie: bedrijven met meer of minder 

dan 6 uur weidegang per dag (W < of ≥ 6 h/d), bedrijven met meer of minder dan 120 dagen 

weidegang per jaar (W < of ≥ 120 d/j) en bedrijven die 120 dagen weidegang per jaar met 

minstens 6 uur weidegang per dag wel of niet toepasten (W < of ≥ 720 h/j). Onder stalperiode 

wordt de periode van volledige opstalling van de melkkoeien verstaan. Onder weideperiode 

wordt verder de periode van volledige of gedeeltelijke beweiding van de melkkoeien verstaan. 

Een belangrijke doelstelling van dit onderzoek is om te bepalen of de toegepaste 

beweidingsstrategie tijdens de weideperiode een effect heeft op de welzijnsindicatoren van het 

Welfare Quality® protocol tijdens de daaropvolgende stalperiode. 

1 Materiaal en methoden 

Voor deze masterproef werden 96 veehouders met een vrije loopstal en overwegend 

Holsteinkoeien (geen dubbeldoelrassen) gecontacteerd en bezocht in de winter van 2012-2013 

en in de winter van 2013-2014. De laatste winter werden de bedrijfsbezoeken uitgevoerd door 

vijf observatoren. Om te zorgen dat alle observatoren op dezelfde manier het protocol van 

Welfare Quality® toepasten, werd een training gehouden op 28/11/2013, 25/11/2013 en 

2/12/2013. De WQ-training omvatte een training aan de hand van video’s en een 

bedrijfsbezoek. De bedrijfsbezoeken werden in beide winters gestart in december en 

beëindigd eind maart. De bedrijfsbezoeken werden pas gepland vanaf december om het direct 

effect van weidegang bij de overgang naar de stalperiode te vermijden (Tuyttens et al., 2011).  

 

Op ieder bedrijf werd het volledige WQ-protocol met enkele toevoegingen voor het 

MELKWEL-project toegepast. De verschillende onderdelen van het WQ-protocol werden op 

de bedrijven in onderstaande volgorde uitgevoerd:  

1) Afstandsmeting aan het voederhek  

2) Kwalitatieve beoordeling van het gedrag  

3) Gedragsobservaties  

4) Klinisch scoren  

5) Protocol om stal op te meten  

6) Management vragenlijst  
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1.1 Welfare Quality® protocol (Welfare Quality®, 2009) 

1.1.1 Materiaalgebruik voor het bedrijfsbezoek 

Op de bedrijfsbezoeken werd gebruik gemaakt van het volgende materiaal :  

 Een PDA (personal digital assistent) om waarnemingen op te slaan. 

 Pen en papier om de enquête af te nemen en metingen van de stal op te schrijven. 

 Een stopwatch om de duur van het gaan neer liggen van koeien te monitoren en om de 

observatieduur telkens te respecteren. 

 Een ladder om de koeien te observeren. 

 Een lasermeter om de afmetingen van de stal op te meten. 

 Een markeerspuitbus om dieren te markeren die klinisch gescoord waren. 

 Een desinfectans om het gebruikte materiaal en laarzen te desinfecteren bij aankomst 

en vertrek. 

1.1.2 Afstandsmeting aan het voederhek (ADF)  

Deze meting werd uitgevoerd op de groep met lacterende koeien. Droogstaande koeien en 

vaarzen die in dezelfde groep gehouden werden, werden niet uitgesloten voor deze test. Het 

aantal metingen was afhankelijk van de grootte van de koppel. De afstandsmeting werd 

random gedaan in de groep. Er werd dus geen verschil gemaakt tussen hoog- en 

laagproductieve koeien. 

Bij de afstandsmeting aan voederhek plaatste de observator zich twee meter voor het 

voederhek, voor de koe. De kop van de koe moest volledig door het voederhek steken. De koe 

moest de observator opgemerkt hebben voor de meting begon. De observator benaderde het 

dier traag (één stap van 60 cm per seconde) met de arm opgeheven in een hoek van 45°. 

Gedurende de benadering werd de handrug gericht naar het dier. De observator keek het dier 

niet in de ogen tijdens de meting. De meting werd gestopt als de koe zich terugtrok of als de 

muil van de koe aangeraakt kon worden. Indien het dier zich had teruggetrokken werd de 

afstand tussen de observator en het voederhek genoteerd. Een aanraking met de muil werd 

genoteerd als ‘touch’. Het dier trok zich terug als het naar achteren stapte, de kop draaide of 

schudde met de kop. Koeien naast de geteste koe werden wegens beïnvloeding overgeslagen 

en later geobserveerd.  

1.1.3 Kwalitatieve beoordeling van het gedrag (QBA) 

Afhankelijk van de grootte en de structuur van de stal werden één tot acht observatiepunten 

gekozen die de totale oppervlakte van de stal besloeg. De totale observatie duurde niet langer 

dan 20 minuten. De tijd die genomen werd voor ieder observatiepunt was dus afhankelijk van 

het aantal observatiepunten. De observator zat op een ladder en keek naar alle koeien die uit 
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het observatiepunt gezien konden worden. Tijdens deze observatie werd het gedrag 

(stemming, vitaliteit en activiteit) van de dieren op groepsniveau geëvalueerd. Na de 

observatie, scoorde de observator het gedrag via 20 termen op de visuele analoge schaal 

(VAS):  

1. Actief 2. Apathisch 

3. Bang 4. Gefrustreerd 

5. Geïrriteerd 6. Gelukkig 

7. Gestresseerd 8. Kalm 

9. Levendig 10. Nieuwsgierig 

11. Ongemakkelijk 12. Onverschillig 

13. Opgewonden 14. Positief bezig 

15. Rustig 16. Sociaal 

17. Speels 18. Tevreden 

19. Verveeld 20. Vriendelijk 

De VAS-schaal (Figuur 9) waarop de termen gescoord werden is 125 mm lang en heeft links 

een minimum en rechts een maximum. Het minimum op de VAS-schaal betekende dat op dat 

moment de stemming, activiteit of vitaliteit aangeduid door de term in geen enkel dier gezien 

werd. Het maximum betekende dat op dat moment de stemming, activiteit of vitaliteit 

aangeduid door de term dominant is bij alle dieren. Omdat meerdere gedragingen op hetzelfde 

moment konden aan- of afwezig zijn, konden er op de VAS-schaal éénzelfde score voor 

meerdere gedragingen voorkomen. Om iedere waarde te scoren, werd er een lijn getekend op 

het gewenste punt op de schaal. De meting voor die waarde was de afstand in millimeters van 

het minimumpunt tot waar de scorelijn de schaal kruiste. Gedurende de QBA werden geen 

andere observaties of metingen uitgevoerd. 

Min   Max 

Actief   

Min   Max 

Apathisch   

Figuur 9: Voorbeeld van VAS-schaal voor de gedragingen actief en apathisch (Welfare 

Quality®, 2009).  
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1.1.4 Gedragsobservaties  

1.1.4.1 Opsplitsing van de stal in segmenten 

Aan het begin van de gedragsobservaties werd de stal denkbeeldig opgesplitst in verschillende 

segmenten. Elk segment mocht maximaal 25 koeien bevatten. De totale duur van de 

gedragsobservaties was 120 minuten, waarvan er minimum 10 minuten per segment nodig 

waren. Indien de koppelgrootte het toeliet, werd de stal in zes segmenten ingedeeld zodat een 

herhaling van de observatie mogelijk was. Indien er minder dan 25 lacterende koeien in de 

stal aanwezig waren, dan werd de observatieduur gereduceerd naar tweemaal dertig minuten 

met een pauze van dertig minuten tussen beide observaties.   

1.1.4.2 Kudde scan 

In een kudde scan werden alle liggende, wandelende, etende en drinkende koeien geteld. 

Afhankelijk van het aantal segmenten en observatieduur per segment werden kudde scans 

uitgevoerd aan het begin, het einde van de hele observatiesessie en tijdens de observatiesessie 

met telkens een interval van ongeveer dertig minuten.  

1.1.4.3 Segment scan  

Voor en na de continue gedragsobservaties in een segment werd een segment scan gedaan. 

Tijdens een segment scan werd het aantal dieren dat at of dronk en rechtstond of lag in het 

segment genoteerd (Tabel 4). Dieren die lagen, rechtstonden, of aten over de verschillende 

segmenten werden meegeteld in de sectie waar het meeste lichaamsoppervlakte van het dier 

was gesitueerd. Tijdens de segment scan werd ook het aantal koeien dat gedeeltelijk of 

compleet uit het liggebied lag en geteld. 
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Tabel 4: Omschrijving van de gedragingen gebruikt voor de observaties rond het rusten, eten en 

staan (Welfare Quality®, 2009) 

Parameter Beschrijving 

Beweging tijdens 

het neerliggen  

Tijdsopname van 

ligbeweging 

De tijdsopname van de beweging bij het gaan 

neerliggen begint als de koe een voorste carpaal 

gewricht buigt en laat zakken (voor het de grond 

raakt). De hele ligbeweging eindigt als het 

achterkwartier op het ligbed ligt en de koe een 

voorpoot vanonder haar lichaam heeft getrokken 

(figuur 10).  

Botsing met de 

stalinrichting gedurende 

het gaan neerliggen 

Gedurende het neerliggen botst de koe met een deel 

van haar lichaam met de stalinrichting (meestal 

achterkwartier en zijde). De botsing wordt duidelijk 

gezien of gehoord.  

Ligpositie Koe ligt volledig of 

gedeeltelijk buiten de 

ligplaats 

Dieren die met het achterkwartier gedeeltelijk of 

volledig over de boord van de ligplaats liggen, 

worden geteld.  

Activiteit: Vrije  

loopstallen  

Liggen Aantal koeien die rusten op de buik en 

achterkwartier of hondsgewijs zitten op hun 

achterkwartier.  

Eten/drinken Aantal dieren die in de voedergang staan met hun 

kop door het voederhek plus het aantal dieren die 

drinken en aantal koeien die eten aan de 

krachtvoederautomaat. Dieren die in de voedergang 

staan maar zonder hun kop door het voederhek 

worden niet geteld.  

Staan Aantal koeien die in beweging zijn of stil staan.  

 

Figuur 10: Opeenvolgende bewegingen tijdens het gaan liggen (Schnitzer, 1971 geciteerd in 

EFSA, 2009).  
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In het Welfare Quality® protocol werd enkel de tijdsopname van het neerliggen, het aantal 

botsingen met de stalinrichting,het aantal koeien die deels of volledig buiten het ligbed liggen 

en het aantal koeien die liggen vastgesteld. De totale ligtijd, of het aantal ligperiodes kon niet 

onderzocht worden omdat de observatieduur op een bedrijf beperkt was. In het protocol werd 

niet gewerkt met de tijdsopname van het opstaan omdat het gaan neerliggen sneller opgemerkt 

kan worden. Voordat een koe gaat liggen zal ze vaak op het liggebied stappen en aan de grond 

snuffelen (Figuur 10). Als de koe opstaat, begint dit vaak zonder opvallende kenmerken en 

daardoor wordt dit vaak te laat opgemerkt. Bijgevolg werden hogere correlaties tussen de 

observatoren gevonden bij het gaan neer liggen dan het opstaan (Forkman & Keeling, 2009).  

1.1.4.4 Continue gedragsobservaties 

Gedurende de continue gedragsobservaties werden alle situaties waarin sociaal (agonistisch 

en cohesief) gedrag vastgesteld werd, geteld. Agonistische gedragingen zijn dreighoudingen 

met zowel vlucht- als aanvalshandelingen. In het WQ- protocol werden enkel agressieve 

gedragingen in acht genomen (kopstoten, kopstoten met verplaatsingen, opjagen en vechten). 

Ook het voorkomen van niezen en hoesten werd geteld in de continue gedragsobservaties 

(tabellen 4 en 5). Tijdens de continue gedragsobservatie moest de tijdsduur om te gaan liggen 

van minstens zes koeien geregistreerd worden. Bij de registratie werd ook aangegeven of een 

botsing met de stalinrichting had plaats genomen. Interacties met de dieren in de verschillende 

segmenten werden genoteerd als de koe die het gedrag vertoonde met haar kop in het 

geobserveerde segment stond. 

Tabel 5: Omschrijving van de gedragingen die genoteerd werden (Welfare Quality®, 2009) 

Gedrag Omschrijving 

Kopstoot  Interactie met lichamelijk contact, waarbij de initiator met de kop, de hoorns of 

de hoornbasis stoten geeft, slaat en duwt met een krachtige beweging. De 

ontvanger wijkt niet af van zijn huidige positie (er is bij dit gedrag geen 

verplaatsing, zie onderstaande definitie). 

Kopstoot met 

verplaatsing  

Interactie met lichamelijk contact waarbij de initiator de ontvanger met kracht 

stoten geeft en slaat, duwt of wringt met het voorhoofd, de hoorns of hoornbasis 

of een ander deel van het lichaam. Het resultaat is dat de ontvanger zijn plaats 

opgeeft (wegstappen voor minstens een halve koelengte of opzij gaan voor 

minstens een dierbreedte). Een dier duwt of wringt als het zichzelf voortduwt 

tussen twee dieren of tussen een dier en de stalinrichting (bijv. aan het 

voederhek, drinkbak, in de ligplaatsen). Als er na de verplaatsing ook andere 

koeien hun plaats om te eten of drinken verlaten, maar er is geen fysisch contact 

als oorzaak van het verlaten van de plaats dan word deze interactie niet gescoord 

als een verplaatsing.   

Achtervolgen De actor laat een ander dier vluchten door het te volgen en er achterna te rennen. 

Soms gebruikt de actor ook bedreigingen door de kop schokkerig te bewegen. 
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Achtervolgen werd enkel genoteerd als het na een fysisch contact gebeurde. Als 

het achtervolgen gebeurde na een vechtpartij dan werd het niet apart geteld.  

Vechten  Twee koeien duwen hun hoofd (voorhoofd, hoornbasis of hoornen) tegen elkaar, 

terwijl ze met hun poten schrapen over de grond in een kruiselingse positie.  

Daarnaast doen de hierboven besproken gedragingen zich tijdens het gevecht 

ook voor. Duwen vanaf de zijde worden niet genoteerd als kopstoten zolang het 

gevecht doorgaat. Een nieuw gevecht ontstaat als dezelfde dieren het gevecht 

opnieuw opstarten na 10 seconden of als de gevechtspartners veranderen.  

Opjagen  De initiator gebruikt lichamelijk contact (bijv. duwen, wrijven, slaan) tegen een 

liggend dier wat ervoor zorgt dat dit dier opstaat.  

Niezen Repetitieve verwijdering van lucht uit de longen.  

Hoesten Een plotselinge en luide éénmalige verwijdering van lucht uit de longen. 

De QBA en de ADF werden het eerst uitgevoerd als de observator op het bedrijf aankwam. 

Op dat tijdstip waren de koeien al gemolken en werden ze voor de eerste keer gevoederd. 

Agonistische interacties kwamen het meest voor gedurende de eerste uren na het voederen 

van de dieren. Dit toont aan dat er een hoge inter-dag herhaalbaarheid is voor deze periode 

van de dag. Dreigementen en het mijden van bepaalde dieren werden niet meegenomen in dit 

protocol omdat zulke gedragingen niet goed definieerbaar zijn en onderworpen zijn aan een 

subjectieve interpretatie (Forkman & Keeling, 2009). In het WQ-protocol worden de 

gedragingen achtervolgen, vechten en opjagen meegeteld onder het gedrag kopstoot met 

verplaatsing (Welfare Quality®, 2009). 

1.1.5 Klinisch scoren 

De volgende dieren werden in de stal klinisch gescoord: 

- alle lacterende koeien; 

- alle droogstaande koeien en drachtige vaarzen die bij de lacterende koeien in de groep 

zaten; 

- alle droogstaande koeien die gescheiden gehuisvest waren in dezelfde stal. 

Droogstaande koeien werden ook beoordeeld omdat uierinfecties vaak ontstaan bij 

droogstaande koeien in vuile condities (Forkman & Keeling, 2009). 

De steekproefgrootte voor het klinisch scoren was afhankelijk van de koppelgrootte (zie 

Welfare Quality®, 2009). 
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Het klinisch scoren houdt volgende beoordelingen in:  

1) Een beoordeling van het aantal huidaandoeningen; 

2) Een beoordeling van de bevuilingsgraad; 

3) Een beoordeling van de lichaamsconditie; 

4) Een beoordeling van andere tekenen van klinische ziekten: neusvloei, moeilijke 

respiratie, oogvloei, diarree en vulva-uitvloei; 

5) Een beoordeling van de locomotie. 

De koeien in de steekproef werden at random gekozen. Op eenzelfde koe werden alle 

metingen voor het klinisch scoren uitgevoerd. Voor het scoren van de bevuilingsgraad en de 

huidaandoeningen werd enkel één zijde van de koe onderzocht. De selectie van de zijde 

gebeurt beurtelings of at random voor dat het dier nader onderzocht werd. Voor de 

lichaamsconditiescore werd telkens de rechterzijde gescoord. De linkerzijde mocht niet 

gescoord worden omdat de pens aan deze zijde een vertekend beeld kon geven. Het dier werd 

binnen een afstand van maximaal twee meter waargenomen.  

1.5.1.1 Huidaandoeningen 

Drie categorieën huidaandoeningen werden geobserveerd, namelijk:   

1) Een haarloze plek is een plek met weinig haar als gevolg van schuren met de 

stalinrichting of als gevolg van parasieten. De huid is niet beschadigd, maar 

hyperkeratosis2 is mogelijk.  

2) Een laesie is stuk beschadigde huid in de vorm van een schram of een wond of een 

gebied met dermatitis door ectoparasieten. Gedeeltelijk verdwenen spenen en 

oorlaesies door het uitscheuren van oormerken werden ook onder laesies gerekend.  

3) Een zwelling is een zichtbaar gezwollen plaats op het lichaam door oedeemvorming 

of een tumor.  

Voor het scoren van de huidaandoeningen werd één zijde van het dier waargenomen. De 

onderzijde van het dier, de binnenkant van de poten, de binnenkant van de tegenovergestelde 

achterpoot en de uier werden volledig gescoord. Alle huidaandoeningen met een diameter van 

minimum twee centimeter werden geteld. 

De groene oppervlaktes in figuur 11 werden geobserveerd van achteren naar voren. Er werden 

vijf lichaamsonderdelen gescoord.  

                                                 
2 Verdikking van de huid met verhoorning ten gevolge van druk en wrijving. 
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Figuur 11: Delen van het lichaam die werden geobserveerd voor het scoren van de 

huidaandoeningen (groen op de tekening)(gemodificeerd van Welfare Quality®, 2009) 

De huidaandoeningen werden apart gescoord voor de vijf lichaamsgebieden. De 

huidaandoeningen van de kroonrand werden niet gescoord onder de tarsus, maar onder de 

categorie ‘ander’. Huidaandoendingen aan de kop werden ook meegeteld onder de categorie 

‘ander’. 

Bij meer dan 20 huidaandoeningen per categorie werd >20 genoteerd. Dit maximum werd ook 

gegeven als de totale oppervlakte van de huidaandoeningen groter was dan de oppervlakte van 

een hand. Als verschillende categorieën zich op één plaats bevonden (bijv. zwelling en laesie 

op één poot), dan werden deze apart gescoord. In het WQ-protocol werden laesies en 

zwellingen voor de berekening van het criteria afwezigheid van verwondingen samen geteld 

(Welfare Quality®,2009).  

1.5.1.2 Bevuilingsgraad  

De lichaamsoppervlakken die werden gescoord voor de bevuilingsgraad zijn: de tarsus, het 

achterkwartier en de uier met spenen. Deze drie lichaamsoppervlakken (Figuur 12) hebben elk 

een andere oorzaak om vuil te worden (Forkman & Keeling, 2009). Ze werden beoordeeld als 

acceptabel of vuil volgens tabel 6. 
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Figuur 12: Lichaamsoppervlakten voor het scoren van de bevuilingsgraad (gemodificeerd 

Welfare Quality®, 2009)  

Tabel 6: Originele WQ-classificatie van melkkoeien als te vuil en acceptabel (Welfare Quality®, 

2009) 

Lichaamsdeel WQ score 0 WQ score 1 (b) 
Tarsus (kroonrand tot spronggewricht) Weinig of 

geen vuil 
Spatten 

vuil 
Plakkaten vuil boven de 

kroonrand  
Achterkwartier (bovenkant achterpoot 

boven het spronggewricht en achterkant, 

exl. uier) 

Geen vuil 

aanwezig 
Spatten 

vuil  
Plakkaten vuil  

Uier en spenen Geen vuil 

aanwezig 
Spatten 

vuil 
Plakkaten aanwezig op 

de uier of rond de spenen 
Vuiligheid op de spenen 

(a) 

(a) Werd als “2”(zeer vuil) gescoord als de met vuil bedekte oppervlak groter was dan een 

muntstuk van 5 cent (diameter van 2 cm) 

(b) De categorieën werden als vuil genoteerd als meer dan de helft van de beschouwde 

oppervlak bedekt was met vuil of als de plakkaten groter waren dan een handpalm. 
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1.5.1.3 Lichaamsconditiescore 

Het dier werd voor de lichaamsconditiescore rechts vanachteren bekeken. De lendenen en de 

koekoeksgaten werden geviseerd (Figuur 13). In dit protocol is het de bedoeling om koeien 

met een abnormale conditie er uit te halen. De koeien werden daarom eenvoudig gescoord als 

zeer mager (WQ-score 1), normaal (WQ-score 0) of zeer vet (WQ-score 2) volgens de criteria 

in bijlage 1.  

 

Figuur 13: Lichaamsconditiescore 1 tot 5 (Gebruikersgroep Gezondheidsplanner (1999) 

geciteerd in Gezondheidsdienst voor Dieren B.V. (GD) (2007)). 

1.5.1.4 Andere tekenen van klinische ziekten  

1) Neusvloei is een transparant tot geel/groene uitvloei uit de neusgaten. De uitvloei 

heeft meestal een dikke consistentie.  

2) Oogvloei is een uitvloei (droog of nat) van het oog van minstens drie cm lang. 

3) Moeilijke ademhaling. Het dier ademt moeizaam, oppervlakkig en snel. Bij het 

uitademen ondersteunen de rompspieren het uitademen. Het uitademen gaat vaak 

gepaard met een geluid.  

4) Diarree wordt gescoord als dunne waterige mest onder het staartinplant aan beide 

zijden van de staart. De bevuilde oppervlakte is minstens zo groot als een hand.  

5) Vulva-uitvloei is een purulente uitvloei uit de vulva.  
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Deze waarnemingen vergen geen specifiek klinisch onderzoek en komen vaak voor op een 

bedrijf. Parameters zoals vulva uitvloei werden beoordeeld met de veehouder om een 

onderscheid te kunnen maken in een teken van ziekte of een normale uitvloei na de kalving. 

Het is ook mogelijk dat sommige klinische ziekten vaker voorkomen in een bepaalde periode 

van het jaar. Maar dit protocol werd telkens uitgevoerd in dezelfde periode van het jaar. De 

tekenen van ziekte worden niet beïnvloed door dagelijkse factoren en konden dus bestudeerd 

worden op alle tijdstippen van de dag (Forkman & Keeling, 2009). Voor deze beoordeling 

werd het hele dier beoordeeld en niet enkel één zijde. De tekenen van klinische ziekten 

(categorieën 1 tot 5) werden genoteerd als aan- of afwezig.  

1.5.1.5 Locomotiescore  

De koeien liepen tijdens het scoren van de locomotie in een rechte lijn op een harde, platte en 

niet-gladde vloer of rooster. In tabel 7 worden de vijf niveaus van normale gang tot ernstig 

kreupel weergegeven.  

Tabel 7: Classificatie van melkkoeien als kreupel, ernstig kreupel en niet kreupel in een vrije 

loopstal (Welfare Quality®, 2009) 

Score Mate 

kreupelheid 

Definitie  

1 Normale 

beweging 
Het tijdsritme van de stappen en de gewichtsverdeling is gelijk over de 

vier poten 
2 Ongelijke 

gang 
Het tijdsritme van de stappen en de gewichtsverdeling op de vier poten 

zijn gelijk, maar het stappen gebeurt stijf.  
3 Licht kreupel Onregelmatige voetval. Ongelijk tijdritme tussen de trappen van de 

klauwen. Het gewicht wordt niet gelijktijdig gedragen op de vier poten. 

Dit zorgt ervoor dat een niet-kreupel ledemaat sneller zal bewegen dan 

een kreupel ledemaat. 
4 Matig 

kreupel 
Kreupelheid zoals in 3, in meer dan één ledemaat of sterke 

terughoudendheid om gewicht te zetten op één ledemaat.  
5  Ernstig 

kreupel 
Sterke terughoudendheid om gewicht te zetten in meer dan één ledemaat 

of de koe steunt niet op één ledemaat.  

1.2 Management vragenlijst 

Aan de veehouders werd ook een management vragenlijst afgenomen. De antwoorden op de 

vragen werden gebruikt als meting en zijn nodig voor het opstellen van de criteria en 

principes in Deel 2, 1.4 en Deel 2, 1.5.    

1.2.1 Comfort gerelateerd management 

- Hoe lang hebben de koeien toegang tot de weide gehad gedurende het afgelopen 

weideseizoen? (aantal dagen/jaar en aantal uur/dag) 

- Maken koeien/jongvee tijdens het stalseizoen gebruik van een buitenruimte? (ja/nee) 

- Zo ja, welke dieren hebben toegang? (droge koeien/jongvee/melkgevende koeien) 

- Hoe lang hebben ze toegang? (aantal dagen/jaar, en aantal uren/dag)  
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1.2.2 Management van groepsdynamiek 

- Wat is de gemiddelde leeftijd van de dieren bij onthoornen? (aantal weken) 

- Hoeveel dieren worden onthoornd?  (aantal %) 

- Wordt dit op het bedrijf zelf gedaan?  

- Door wie wordt het onthoornen uitgevoerd? (dierenarts/ veehouder of medewerker) 

- Wat is de methode van onthoornen? (pasta/branden) 

- Wordt er plaatselijke verdoving toegepast ?  

- Worden er pijnstillers toegediend aan het dier? Voor hoeveel dagen? (nee /ja, 1-2 / ja, 

3-7) 

1.2.3 Afkalfmanagement 

- Welk percentage afkalven betrof een zware verlossing? (als er trekkracht nodig is bij 

de kalving of percentage dystocia)  

1.2.4 Gezondheidsmanagement 

- Hoeveel downer koeien (koeien die om welke reden dan ook niet meer recht kunnen 

staan) zijn gediagnosticeerd de afgelopen 12 maanden?  

- Hoeveel dieren zijn gestorven op het bedrijf of zijn geëuthanaseerd door ziekte of 

ongelukken tijdens de afgelopen 12 maanden?  

- Hoeveel dieren hebben afgelopen drie maanden een celgetal boven de 400 000 

cellen/ml gehad?  

1.3 Protocol voor de opmeting van de stal 

In het protocol werd de stal, de ligboxen en de drinkbakken opgemeten. Daarnaast werden 

ook monsters van het water genomen om de waterkwaliteit te beoordelen. Tenslotte werd ook 

het debiet van de waterbakken beoordeeld. Bij een individuele drinkbak moest het debiet 10 

liter per minuut zijn. Bij een drinkwaterbak voor een groep koeien moest het debiet 20 liter 

per minuut zijn.In de stal moet minstens 1 individuele drinkbak voor 10 koeien aanwezig zijn 

en/of 6 cm drinkwaterbak voor een groep koeien per koe aanwezig zijn. De 

drinkwatervoorzieningen zijn als gedeeltelijk voldoende beschouwd als er minstens 1 

individuele drinkbak is voor 15 koeien en/of 4 cm drinkwaterbak voor een groep koeien per 

koe aanwezig. Als een waterbak niet goed functioneert of als het debiet niet goed is (bijv. 

lager dan 20 l/min voor een trog en lager dan 10 l/min voor een individuele drinkbak) dan is 

het aanbevolen maar de helft van het aantal dieren in beschouwing te nemen (bijv. 1 

indviduele drinkbak voor 5 dieren en 12 cm trog is voldoende, en 1 individuele drinkbak voor 

7,5 dieren en 8 cm trog per dier is maar gedeeltelijk voldoende). Deze eisen werden opgesteld 

voor de beslissingsboom van het criterium afwezigheid van langdurige dorst in Deel 2, 1.4.2.   
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1.4 Welzijnscriteria en bijhorende welzijnsmetingen 

De metingen of welzijnsindicatoren uit Deel 2, 1.1, 1.2 en 1.3 werden gecombineerd tot 

twaalf verschillende criteria. De werkwijze tot het bekomen van criteriumscores [0,100] kan 

uitgebreid teruggevonden worden in Welfare Quality® (2009). Hieronder wordt de 

onderverdeling van de welzijnscriteria en de gewichten van de welzijnsindicatoren per 

welzijnscriterium weergegeven.  

1.4.1 Criterium 1: afwezigheid van langdurige honger 

Dit criterium werd berekend aan de hand van het percentage zeer magere koeien op het bedrijf 

(WQ-score 1 (Bijlage 1)):  

% zeer magere koeien =  
aantal koeien met WQ(BCS) − score 1 (Bijlage 1)

totaal aantal klinisch gescoorde koeien 
 

De bekomen criteriumscore daalt naarmate het percentage zeer magere koeien toenam (Figuur 

14) .  

 
Figuur 14: Grafische voorstelling van de evolutie van de criteriumscore voor afwezigheid van 

langdurige honger (Welfare Quality®, 2009) 

1.4.2 Criterium 2: afwezigheid van langdurige dorst 

Er wijzen meerdere indicatoren in het WQ-protocol op de afwezigheid van dorst bij koeien. 

Voor dit criterium werden drie aspecten beschouwd. Het eerste aspect ging na of er voldoende 

functionele drinkers aanwezig waren op het bedrijf. Het tweede aspect controleerde of de 

drinkers rein waren. Het derde aspect keek of voor ieder dier ten minste twee drinkers 

beschikbaar waren. Deze drie aspecten worden gecombineerd tot een criteriumscore via een 

beslissingsboom (Figuur 15).  
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Figuur 15: Beslissingsboom voor de bepaling van de criteriumscore voor afwezigheid van 

langdurige dorst (Welfare Quality®, 2009) 

De criteriumscore die het bedrijf kreeg is gelijk aan de ergste score die verkregen werd op 

groepsniveau zolang deze score verkregen werd bij minstens 15% van de geobserveerde 

koeien. De score gaf de intensiteit van de negatieve afwijking weer van de 

watervoorzieningen op het bedrijf.  

1.4.3 Criteria 3: comfort rond rusten 

Voor elke meting van het criterium comfort rond rusten, werden drie levels van welzijn 

beschouwd: geen welzijnsprobleem, een matig welzijnsprobleem en een ernstig 

welzijnsprobleem. In tabel 8 werden de grenzen tussen de levels gedefinieerd voor iedere 

meting die betrokken werd voor dit criterium.  

Tabel 8: Grenzen tussen de welzijnscategorieën op iedere meting (Welfare Quality®, 2009) 

Meting Geen 

probleem 

Matig 

probleem 

 Ernstig 

probleem 

Tijd nodig om neer te liggen, s ≤ 5,20 s 5,20 s ≤ 6,30 s > 6,30 s 

Koeien die gedeeltelijk of volledig buiten het 

liggebed liggen, % 

≤ 3 %  3 % ≤ 5 %  > 5 %  

Botsingen met de stalinrichting gedurende het 

gaan neerliggen, % 

≤ 20% 20 %  ≤ 30% > 30 %  

Dieren met vuile tarsussen, % ≤ 20% 20 %  ≤ 50% > 50 %  

Dieren met een vuile uier, % ≤ 10% 10 %  ≤ 19% > 19 %  

Dieren met een vuil achterkwartier, % ≤ 10% 10 %  ≤ 19% > 19 %  

De tijd die nodig is om neer te liggen per koe werd omgezet naar de gemiddelde tijd die nodig 

was om neer te liggen via volgende formule:  

Gemiddelde tijd om neer te liggen =
∑ de tijd die nodig is om neer te liggen voor koe i 

Totaal aantal geobserveerde dieren 
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De andere metingen werden omgezet tot percentages via de volgende formule:  

Mi(x) =
di(x)

ni(x)
x100 met i = 1,2,3,4,5 

Met  M1 (x): percentage dieren die botsen met de stalinrichting tijdens het liggen; 

M2 (x): percentage dieren met een vuile tarsus; 

 M3 (x): percentage dieren met een vuile uier; 

M4 (x): percentage dieren met een vuil achterkwartier; 

M5 (x): percentage dieren die buiten de ligruimte liggen; 

d1 (x): aantal dieren die botsen met de stalinrichting tijdens het liggen; 

d2 (x): aantal dieren met een vuile tarsus; 

d3 (x): aantal dieren met een vuile uier; 

d4 (x): aantal dieren met een vuil achterkwartier; 

d5 (x): aantal dieren die gedeeltelijk of volledig buiten de ligruimte liggen.  

ni (x): totaal aantal dieren die werden geobserveerd voor de meting 

Na de omzetting van de metingen in percentages of gemiddelden werd de uitkomst vergeleken 

met de drempelwaarden in tabel 8. Het aantal indicatoren die als matig en ernstig beschouwd 

werden, werden meegenomen. Het WQ-protocol gaf een groter gewicht aan het rustgedrag 

dan aan bevuilingsgraad omdat het rustgedrag als belangrijker geacht werd.  

 

De bekomen criteriumscore beschreef het voorkomen van problemen rond het rusten op het 

bedrijf. De criteriumscore steeg naarmate de verhouding van de problemen rond het rusten 

toenam (Figuur 16).  

 
Figuur 16: Grafische voorstelling van de evolutie van de score voor rustcomfort (Welfare 

Quality®, 2009) 

1.4.4 Criterium 4: Thermisch comfort  

Er was tijdens de beoordeling van het melkvee voor dit criterium geen meting voor handen.  
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1.4.5 Criterium 5: Bewegingsvrijheid 

De criteriumscore voor bewegingsvrijheid was gekenmerkt door het aantal dagen per jaar en 

uren per dag dat een koe vrij kon bewegen. Een koe was vastgebonden als het per dag meer 

dan 18 uren was vastgebonden.  

Op jaarniveau was de koe: 

- Vastgebonden het jaar rond als het was vastgebonden voor meer dan 265 dagen per 

jaar.  

- Vastgebonden alleen in de winter als het was vastgebonden voor minstens 15 dagen 

maar minder dan 265 dagen.  

- Niet vastgebonden als het was vastgebonden voor minder dan 15 dagen per jaar.  

De criteriumscore werd toegekend volgens de beslissingsboom in figuur 17.  

 
Figuur 17: Beslissingsboom voor bewegingsvrijheid (Welfare Quality®, 2009) 

In deze masterproef is deze criteriumscore telkens 100, omdat alle bedrijven gebruik maakten 

van vrije loopstallen.  

1.4.6 Criterium 6: afwezigheid van verwondingen 

Voor de criteriumscore afwezigheid van verwondingen werden via een Choquetintegraal twee 

partiële scores gecombineerd, nl. één voor huidaandoeningen en één voor kreupelheid.  

1.4.6.1 Partiële score voor huidverwondingen 

Het percentage dieren die één of meerdere milde verwondingen (minstens 1 haarloze plek, 

geen laesie/zwelling) hadden en het percentage dieren die één of meerdere ernstige 

verwondingen (minstens 1 laesie/zwelling) hadden werden gecombineerd in een gewogen 

som, met een gewicht van 1 voor de milde aandoeningen en 5 voor de ernstige aandoeningen.  
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De bekomen partiële score beschreef het voorkomen van huidverwondingen. De score daalde 

naarmate het percentage koeien met huidverwondingen toenam (Figuur 18). 

 

Figuur 18: Grafische voorstelling van de evolutie van de partiële score voor huidverwondingen 

(Welfare Quality®, 2009).  

1.4.6.2 Partiële score voor kreupelheid 

Het percentage matig kreupele koeien (score 3, tabel 7) en het percentage ernstig kreupele 

koeien (score 4 & 5, tabel 7) werden gecombineerd in een gewogen som, met een gewicht van 

2 voor matige kreupelheid en 7 voor ernstige kreupelheid.  

De bekomen partiële score beschreef het voorkomen van kreupelheid. De score daalde 

naarmate het percentage koeien met kreuplheid op het bedrijf steeg (Figuur 19). 

  
Figuur 19: Grafische voorstelling van de evolutie van de partiële score voor kreupelheid 

(Welfare Quality®, 2009) 

1.4.7 Criterium 7: afwezigheid van ziekten 

Het voorkomen van ziekten werd beoordeeld via twee manieren: de evaluatie van de dieren 

tijdens het bezoek en de evaluatie via een gesprek met de veehouder.  

Sommige ziekten tastten maar een paar dieren in de kudde aan, terwijl sommige ziekten wel 

goed verspreid waren over meerdere koeien. Het voorkomen van ziektesymptomen werd 

vergeleken met een waarschuwings- en alarmdrempel. De alarmdrempel was de minimum 
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waarde voor een beslissing om een gezondheidsplan door te voeren op bedrijfsniveau. De 

waarschuwingdrempel was de helft van de alarmdrempel. De waarden die gekozen zijn per 

ziekte voor de alarmdrempel werden weergegeven in tabel 9.  

Het aantal waarschuwingen en alarmeringen verkregen bij een bedrijf werden berekend. Op 

dat niveau werden de indicatoren neus- en ooguitvloei samengenomen (Otorinolaryngologie3 

(ORL)) en werden de indicatoren hoesten en moeilijke ademhaling samengenomen 

(ademhalingsproblemen), dit omdat ze vaak dezelfde oorzaak hadden. Voor deze indicatoren 

werd de ergste van de twee gebruikt voor een waarschuwing. Indien een alarmdrempel 

voorkwam bij één van de twee symptomen van dezelfde gebieden dan werd een alarmdrempel 

toegekend aan dit gebied. Als er een waarschuwingdrempel was en geen alarmdrempel, dan 

werd een waarschuwing toegekend aan dat gebied. Het maximaal aantal alarmeringen en 

waarschuwingen was 8, gelijk aan het aantal verschillende indicatoren (ORL, 

ademhalingsproblemen, diarree, mastitis, vulva uitvloei, dystocia, downer koeien en 

mortaliteit). 

Tabel 9: Waarschuwing en alarmdrempels voor elk symptoom (Welfare Quality®, 2009) 

Symptoom Waarschuwingsdrempel Alarmdrempel 

Koeien met neusuitvloei, % 5 10 

Koeien met ooguitvloei, % 3 6 

Gemiddelde frequentie van hoesten per koe per 

kwartier 

3 6 

Koeien met een moeilijke ademhaling, % 3,25 6,5 

Koeien met diarree, % 3,25 6,5 

Mastitis, % 8,75 17,5 

Koeien met vulva uitvloei 2,25 4,5 

Dystocia, % 2,75 5,5 

Downer koeien, % 2,75 5,5 

Mortaliteit, % 2,25 4,5 

Van de waarschuwingen en alarmeringen werd een gewogen som berekend, met 1 het gewicht 

van de waarschuwingen en 3 het gewicht van de alarmeringen.  

  

                                                 
3 Medisch specialisme dat zich bezighoudt met onderzoek en behandeling van aandoeningen van keel, neus en 

oor. 
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De bekomen criteriumscore gaf de incidentie van ziektesymptomen aan en nam af naarmate 

het percentage gezondheidsproblemen toenam (Figuur 20). 

  
Figuur 20: Grafische voorstelling van de evolutie van de criteriumscore voor afwezigheid van 

ziekten (Welfare Quality®, 2009) 

1.4.8 Criterium 8: afwezigheid van pijn geïnduceerd door management procedures 

De score voor de afwezigheid van pijn geïnduceerd door management procedures had 

betrekking tot de procedures onthoornen en staartknotten. De twee partiële scores werden 

berekend aan de hand van beslissingsbomen (Figuur 21 en figuur 22). De slechtste score van 

de twee partiële scores werd weerhouden. Een bedrijf past de management procedures 

onthoornen en staartknotten toe als minstens 15% van de aanwezige koeien onthoord was of 

een geknotte staart had.  

 
Figuur 21: Schema voor het bepalen van de score voor het onthoornen of afzagen van hoornen 

(Welfare Quality®, 2009). 
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Figuur 22: Schema voor het geven van een score voor staartknotten (Welfare Quality, 2009) 

In de bezochte bedrijven werd niet gestaartknot. Hierdoor werd verder gewerkt met de 

partiële score voor onthoornen.  

1.4.9 Criterium 9: expressie van sociaal gedrag 

Welfare Quality® veronderstelt dat het absoluut maximum van agonistische interacties per 

uur gemiddeld 5 was, waaronder 3,4 kopstoten met verplaatsing en 1,6 kopstoten. Een 

gewogen som werd berekend, met 4 het gewicht van de kopstoten en 11 het gewicht van de 

kopstoten met verplaatsing. Het theoretische maximum van deze som was 43, 8 (4 x 1,6 

kopstoten + 11 x 3,4 kopstoten met verplaatsing).  

 

De bekomen criteriumscore nam af naarmate het percentage kopstoten en kopstoten met 

verplaatsing toenam (Figuur 23). 

 
Figuur 23: Grafische voorstelling van de evolutie van criteriumscore expressie van sociaal gedag 

(Welfare Quality®, 2009) 
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1.4.10 Criterium 10: expressie van ander gedrag 

In dit criterium werden enkel het aantal dagen per jaar met minstens zes uur per dag 

weidegang betrokken. Het percentage dagen per jaar met minstens zes uur weidegang per dag 

werd gebruikt als welzijnsindicator.  

De bekomen criteriumscore nam toe naarmate het percentage dagen met weidegang met 

minstens 6 uur weidegang per dag steeg (Figuur 24). 

 
Figuur 24: Grafische voorstelling van de evolutie van de criteriumscore voor de expressie van 

ander gedrag (Welfare Quality®, 2009) 

1.4.11 Criterium 11: goede mens-dierrelatie  

Er werden in de ADF-test vier categorieën gebruikt. Het percentage dieren in iedere 

categorie werd gecombineerd in een gewogen som, met volgende gewichten:  

- 0 voor koeien die aangeraakt konden worden (afwijkafstand (AD) = 0); 

- 3 voor koeien die benaderd konden worden binnen de 50 cm maar niet aangeraakt 

konden worden (0<AD≤50); 

- 11 voor koeien die konden worden benaderd binnen de 50 cm tot 100 cm 

(50<AD≤100); 

- 26 voor dieren die niet konden worden benaderd binnen de 100 cm (AD >100). 

De bekomen criteriumscore nam af als het percentage koeien dat niet aangeraakt kon worden 

toenam (Figuur 25). 

 
Figuur 25: Grafische voorstelling van de evolutie van de criteriumscore voor een goede mens-

dierrelatie (Welfare Quality®, 2009) 
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1.4.12 Criterium 12: positieve emotionele status  

De waarden (tussen 0 en 125) behaald door een bedrijf voor de 20 termen van de kwalitatieve 

gedragsbeoordeling werden omgezet in een index door een gewogen som te gebruiken:  

𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑢𝑚𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 12 = 𝐼12 = −3,40496 +  ∑ 𝑤𝑘𝑁𝑘

20

𝑘=1

 

Met Nk
 = de waarde die een boerderij behaald had voor een gegeven term k 

Met wk = het gewicht gegeven aan de gegeven term k.  

De gewichten van de verschillende termen in deze som waren: 

 Actief 0,00768  Ongemakkelijk -0,01032  

 Apathisch -0,01562  Opgewonden -0,01620  

 Bang -0,01286  Onverschillig 0,00048  

 Gefrustreerd -0,01116  Positief bezig 0,01183  

 Geïrriteerd -0,02182  Rustig 0,01004  

 Gelukkig 0,01468  Sociaal 0,00527  

 Gestresseerd -0,02027  Speels 0,00109  

 Kalm 0,00881  Tevreden 0,01213  

 Levendig 0,00028  Verveeld -0,01087  

 Nieuwsgierig 0,00048  Vriendelijk 0,01172  

 

De criteriumscore nam toe als de score voor de kwalitatieve gedragsbeoordeling toenam 

(Figuur 26). 

 
Figuur 26: Grafische voorstelling van de criteriumscore voor de positieve emotionele status 

(Welfare Quality®, 2009). 
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1.5 Welzijnsprincipes 

Er waren vier belangrijke principes gedefinieerd in het WQ-protocol, namelijk goede voeding, 

goede huisvesting, goede gezondheid en passend gedrag. Ieder welzijnsprincipe stelde een 

belangrijke welzijnsvraag voor, namelijk:   

- Hadden de dieren voldoende voeding en water?  

- Waren de dieren goed gehuisvest?  

- Waren de dieren gezond?  

- Reflecteerde het gedrag van de dieren zich in een optimale emotionele status?  

Ieder principe betrok twee tot vier criteria, waarbij het ene criterium belangrijker was dan het 

andere:  

- Binnen het principe goede voeding werd het criterium afwezigheid van langdurige 

dorst als belangrijker beschouwd dan afwezigheid van langdurige honger. 

- Binnen het principe goede huisvesting werden de criteria bewegingsvrijheid en 

comfort rond rusten als belangrijker beschouwd dan het criterium thermisch 

comfort.  

- Binnen het principe goede gezondheid werd het criterium afwezigheid van ziekten 

als belangrijker beschouwd dan het criterium afwezigheid van verwondingen, wat 

dan weer als belangrijker bevonden werd dan het criterium afwezigheid van pijn 

geïnduceerd door management procedures.  

- Binnen het principe gepast gedrag was de orde van belangrijkheid: positieve 

emotionele status, goede mens-dierrelatie, expressie van sociaal gedrag en tenslotte 

expressie van ander gedrag.  

De criteriumscores werden omgezet in een principescore via een Choquet integraal. De 

parameters voor iedere criteriumscore kunnen teruggevonden worden in Welfare Quality® 

(2009).  
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1.6 Welzijnbeoordeling 
De principescores werden gebruikt om de veehouderij in een bepaalde welzijnscategorie in te  

delen (Figuur 27). Er waren vier welzijnscategorieën:  

- Excellent: het welzijn van de dieren is van het hoogste niveau.  

- Onderscheidend: het welzijn van de dieren is goed.  

- Acceptabel: het welzijn van de dieren voldoet aan de minimale eisen.  

- Niet geklassificeerd: het welzijn van de dieren is ondermaats en als onacceptabel 

beschouwd.  

De verdeling van de scores werd besproken in Deel 1, 2.2. 

 
Figuur 27: Voorbeeld van veehouderijen in de vier welzijnscategoriëen (Welfare Quality®, 

2009) 
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1.7 Statistische analyse 
De statistische analyse van de proefresultaten gebeurde met het programma SPSS statistics 

20. Om correlaties te vinden tussen de welzijnsprincipes, -criteria en metingen werd gebruik 

gemaakt van de Spearman’s rho correlatie omdat de data niet normaal verdeeld was. 

De normaliteit van de data werd nagegaan via de Shapiro-Wilk normaliteitstest omdat deze 

test bij kleine datasets het snelst een afwijking van normaliteit opmerkt. De data werd daarna 

opgesplitst in twee groepen volgens bedrijven met minstens en maximum zes uren weidegang 

per dag (resp. W ≥ 6h/d; W < 6h/d). De data werd ook eens opgesplitst volgens bedrijven met 

minstens en maximum 120 dagen weidegang per jaar (resp. W ≥ 120 d/j; W< 120 d/j). 

Tenslotte werden de bedrijven eens opgesplitst volgens bedrijven met minimum en maximum 

6 uur weidegang per dag gedurende 120 dagen per jaar of 720 uren weidegang per jaar (resp. 

W ≥ 720 h/j; W< 720 h/j). De verschillen tussen de groepen bedrijven ter hoogte van de 

welzijnsprincipes, -criteria en metingen werden telkens onderworpen aan een een two-

independent t-test voorafgegaand van Shapiro-Wilk normaliteitstest en een Levene’s test om 

respectievelijk de normaliteit en gelijke varianties te testen. Indien de desbetreffende data niet 

significant normaal verdeeld was en geen gelijke varianties vertoonde, werd een niet-

parametrische test namelijk, de Mann Withney U-test uitgevoerd.  

De welzijnsindicatoren koeien met vuile tarsus (%), koeien met minstens 1 laesie/zwelling 

(%), koeien met minstens 1 haarloze plek (%), (AD = 0) (%), (50<AD≤100) (%), actief, 

vriendelijk en sociaal waren bij de bedrijven met W ≥ 6h/d en W < 6h/d normaal verdeeld en 

vertoonden gelijke varianties. De welzijnsindicatoren koeien met vuile tarsus (%), koeien met 

minstens 1 haarloze plek (%), koeien met 1 laesie/zwelling (%), (AD=0) (%), (50<AD≤100) 

(%), actief, gelukkig, sociaal en vriendelijk waren bij de bedrijven met W ≥ 120 d/j en W< 

120 d/j normaal verdeeld en vertoonden gelijke varianties.  

De welzijnsindicatoren koeien met vuile tarsus (%), koeien met minstens 1 laesie/zwelling 

(%), 50<AD≤100) (%), actief, gelukkig, levendig, sociaal, vriendelijk waren bij de bedrijven 

met W ≥ 720 h/j en W< 720 h/j per jaar normaal verdeeld en vertoonden gelijke varianties.  

De rest van de data vertoonde dit niet en werd onderworpen aan  niet-parametrische testen.  
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2 Resultaten  

2.1 Aantal uren en dagen weidegang op de bedrijven 

Er werd voor deze masterproef data verzameld van 96 bedrijven met een vrije loopstal. De 

bedrijven lieten de koeien gemiddeld 134,81 dagen per jaar op de wei (SD (80,84 d); min. (0 

d); max. (255 d)). Per dag kregen de koeien gemiddeld 8,37 uur toegang tot de weide (SD 

(7,46 h); min. (0 h); max. (24 h)). Figuren 28 en 29 tonen de verdeling van respectievelijk het 

aantal maanden weidegang en het aantal uren weidegang per dag op de verschillende 

bedrijven.   

 
Figuur 28: Aantal bedrijven naar het aantal maanden weidegang per jaar  

 
Figuur 29: Aantal bedrijven naar het aantal uren weidegang per dag 

De bedrijven hadden gemiddeld 71,6 koeien (SD (35,36); min. (24); max. (240)).  

De weideduur was in deze data negatief gecorreleerd met het aantal koeien op het bedrijf (R= 

-0,352). Dit betekent dat op grote bedrijven minder weidegang werd toegepast.  
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2.2 Correlatie  

2.2.1 Correlatie tussen weideganguren, -dagen, - duur en de WQ-principes  

Weidegang werd als indicator betrokken in het principe passend gedrag. Hierdoor werd er een 

correlatie gezocht tussen het principe passend gedrag en de rest van de principes. Daarnaast 

werd er ook een correlatie gezocht tussen de principes en het aantal uren weidegang per dag, 

de dagen weidegang per jaar en de totale duur van de weidegang (Tabel 10).  

Tabel 10: Spearman's rho correlatie tussen de principes van het WQ-protocol en 

weidegangdagen, -uren, -duur 

  
Passend 

gedrag 

Dagen 

weidengang  

(d/j)   

Uren 

weidegang 

(h/d) 

Duur 

weidegang 

(h/j) 

Goede voeding 
R (spearman’s rho 

correlatiecoëfficiënt) 
0,149 -0,068 -0,112 -0,099 

 P (significantie) 0,148 0,513 0,277 0,338 

Goede huisvesting R 0,042 -0,039 -0,109 -0,078 

 P 0,685 0,706 0,290 0,451 

Goede gezondheid R -0,048 0,161 0,057 0,118 

 P 0,644 0,118 0,581 0,254 

*. De correlatie is significant op het 0,05 niveau (tweezijdig). 

In de bovenstaande tabel 10 werden geen significante correlaties gevonden tussen de 

principes en de uren per dag weidegang, de dagen per jaar weidegang en de totale duur van de 

weidegang.   
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2.2.2 Correlatie tussen weideganguren, -dagen en de WQ-criteria 

Weidegang werd als meting betrokken in het criterium expressie van ander gedrag. Hierdoor 

werd er een correlatie gezocht tussen dit criterium en de rest van de criteria. Daarnaast werd 

in tabel 11 een correlatie gezocht tussen de criteria en het aantal uren weidegang per dag, de 

dagen weidegang per jaar en de totale duur van de weidegang. 

Tabel 11: Spearman's rho correlatie tussen de criteria, het aantal dagen, uren en duur van de 

weidegang 

 Ander 

gedrag 

Dagen 

weidegang 

Uren 

weidegang 

Duur 

weidegang 

Afwezigheid van langdurige 

honger 

R  -0,149 -0,100 -0,141 -0,141 

P 0,147 0,331 0,171 0,171 

Afwezigheid van langdurige dorst R 0,183 0,178 0,127 0,157 

P 0,074 0,084 0,216 0,128 

Rustcomfort R 0,040 -0,026 0,144 0,128 

P 0,698 0,800 0,160 0,214 

Bewegingsvrijheid1 R . . . . 

P . . . . 

Afwezigheid van verwondingen R -0,118 -0,123 -0,082 -0,086 

P 0,252 0,231 0,427 0,403 

Afwezigheid van ziekten R -0,107 -0,141 -0,046 -0,066 

P 0,301 0,171 0,658 0,522 

Afwezigheid van pijn geïnduceerd 

door managentprocedures 

R -0,132 -0,091 0,011 -0,032 

P 0,200 0,376 0,918 0,759 

 Sociaal gedrag R -0,185 -0,209* -,0288* -0,293* 

 P 0,072 0,041 0,004 0,004 

 Mensdier – relatie R 0,132 ,0173 0,099 0,130 

 P 0,201 0,092 0,335 0,207 

 Positieve emotionele status R -0,213* -0,203* -0,036 -0,095 

P 0,037 0,047 0,728 0,355 

*. De correlatie is significant op het 0,05 niveau (tweezijdig). 

1 De corretaties konden niet bepaald worden omdat de criteriumscore voor bewegingsvrijheid 

op ieder bedrijf gelijk was.  

 

Uit tabel 11 kan besloten worden dat weidegang significant negatief correleerde (resp. R = -

0,209; R=-0,288; R=-0,293) met het criterium sociaal gedrag. Dit betekent dat een lange 

weidegangduur gepaard ging met een lage score voor het criterium sociaal gedrag en dus met 

een hoog aandeel kopstoten en kopstoten met verplaatsing in de stalperiode. Bijgevolg 

correleerde het aantal dagen weidegang (R=-0,203) en het criterium expressie van ander 

gedrag (R=-0,213) negatief met het criterium positieve emotionele status. In de stalperiode 

nam de score voor positieve emotionele status af als het aantal dagen weidegang in de zomer 

toenam.   
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Aangezien weidegang significant correleerde met de criteria expressie van sociaal gedrag en 

de positieve emotionele status werd ook een correlatie tussen deze twee laatste gezocht en 

gevonden (R= 0,230). Dit betekent dat een hogere score voor sociaal gedrag en dus een laag 

aandeel aan agonisitisch gedragingen gepaard ging met een hogere score voor positieve 

emotionele status.  

2.2.3 Correlatie tussen weideganguren, -dagen en de WQ-indicatoren 

Aangezien er in 2.2.2 significante correlaties gevonden werden tussen weidegang en de 

criteria expressie van sociaal gedrag en positieve emotionele status, werden correlaties 

gezocht met de weidegang, het criterium expressie van ander gedrag en het aantal kopstoten, 

het aantal kopstoten met verplaatsing en de twintig termen van de QBA. Deze laatste 

welzijnsindicatoren werden namelijk gebruikt in de berekening van de criteria (Deel 2, 1.4.9 

en 1.4.12)  

Tabel 12: Spearman's rho correlatie tussen kopstoten en kopstoten met verplaatsing, dagen, 

uren en duur van de weidegang 

 Ander 

gedrag 

Dagen 

weidegang 

Uren 

weidegang 

Duur 

weidegang 

Kopstoot R  0,085 0,145 0,189 0,402* 

 P 0,408 0,159 0,066 0,000 

Kopstoot met 

verplaatsing 

R 0,195 0,211* 0,308* 0,443* 

P 0,057 0,039 0,002 0,000 

*. De correlatie is significant op het 0,05 niveau (tweezijdig). 

 

 

Tabel 12 geeft aan dat koeien significant meer kopstoten met verplaatsing gaven in de stal als 

de dagen per jaar, de uren per dag en de totale duur van de weidegang toenamen (resp. 

R=0,211; R=0,308; R=0,443). Daarnaast gaven de koeien meer kopstoten als de duur van de 

weidegang verlengd werd (R=0,402). 
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Tabel 13: Spearman's rho correlatie tussen de waarden van de QBA en de dagen, uren en duur 

van de weidegang. 

  Ander gedrag Duur weidegang Uren weidegang Dagen weidegang 

 Actief R -0,027 -0,035 -0,036 -0,099 

 P 0,793 0,736 0,728 0,335 

 Apathisch R -0,108 -0,140 -0,169 0,011 

P 0,294 0,172 0,100 0,913 

 Bang 

 

R 0,028 0,039 0,009 0,065 

P 0,785 0,708 0,932 0,527 

 Gefrustreerd R -0,007 -0,050 -0,090 0,099 

P 0,943 0,626 0,383 0,339 

 Geïrriteerd R 0,079 0,020 0,009 0,060 

P 0,446 0,850 0,928 0,563 

 Gelukkig  R -0,274* -0,211* -0,181 -0,199 

P 0,007 0,039 0,078 0,052 

 Gestresseerd 

  

R 0,057 -0,027 -0,072 0,108 

P 0,581 0,795 0,483 0,295 

 Kalm R -0,086 -0,025 0,030 -0,091 

P 0,405 0,806 0,775 0,376 

 Levendig R 0,033 0,120 0,146 -0,049 

P 0,748 0,245 0,155 0,633 

 Nieuwsgierig R 0,074 0,120 0,126 0,019 

P 0,476 0,243 0,222 0,857 

 Ongemakkelijk R 0,056 -0,014 -0,059 0,122 

P 0,589 0,890 0,568 0,236 

 Onverschillig R 0,107 -0,020 -0,067 0,128 

P 0,300 0,844 0,515 0,213 

 Opgewonden 

  

R -0,048 -0,148 -0,217* 0,060 

P  0,645 0,149 0,033 0,561 

 Positief bezig R -0,220* -0,229* -0,225* -0,153 

P 0,031 0,025 0,027 0,138 

 Rustig 

  

R -0,147 -0,076 -0,053 -0,042 

P 0,153 0,464 0,611 0,686 

 Sociaal R 0,041 0,098 0,101 0,091 

  P 0,692 0,343 0,328 0,380 

 Speels R -0,024 -0,031 -0,053 0,025 

  P 0,817 0,762 0,608 0,810 

 Tevreden  R -0,168 -0,073 -0,021 -0,139 

  P 0,102 0,479 0,835 0,177 

 Verveeld R 0,188 0,060 0,005 0,245* 

 P 0,067 0,560 0,961 0,016 

 Vriendelijk R -0,186 -0,166 -0,117 -0,164 

 P 0,070 0,106 0,257 0,111 

*. De correlatie is significant op het 0,05 niveau (tweezijdig). 
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Uit tabel 13 kan besloten worden dat er een negatieve correlatie bestond tussen de term 

gelukkig en de totale duur van de weidegang (R=-0,211). Dit hield in dat koeien minder 

gelukkig waren in de stal als de weidegang langer geduurd had. Vervolgens werd ook gezien 

dat de totale duur van de weidegang en de uren weidegang per dag significant negatief 

correleerden met de term positief bezig (resp. R=-0,229 en R=-0,225). Koeien waren dus 

positiever bezig in de stal als de weidegangduur minder lang was. In tabel 13 kon ook een 

correlatie gevonden worden tussen de term verveeld en het aantal dagen weidegang 

(R=0,245). De koeien waren bijgevolg meer verveeld in de stal als de weidegang langer had 

geduurd. Tenslotte is er een negatieve correlatie gevonden tussen de term opgewonden en het 

aantal uren weidegang (R=-0,217). Dit betekent dat koeien minder opgewonden waren in de 

stal als het aantal uren weidegang per dag in de zomer toenam.  

2.3 Verschil tussen de bedrijven 

De bedrijven werden opgesplitst in bedrijven met W < 6 h/d en bedrijven met W ≥ 6 h/d 

omdat in het criterium expressie van ander gedrag de bedrijven minstens 6 h weidegang per 

dag moesten hebben om een criteriumscore te krijgen (Welfare Quality®, 2009). Vervolgens 

werden de bedrijven ook opgesplitst in bedrijven met W < 120 d/j en bedrijven met W ≥ 120 

d/j. Tenslotte werden verschillen gezocht tussen bedrijven met W < 720 h/j of W ≥ 720 h/j. 

Deze weidegangduur is het product van 6 uren weidegang per dag en 120 dagen weidegang 

per jaar. De keuze viel hierop omdat dit een vaak gebruikte grens is voor weidegang. In 

Nederland krijgen veehouders bijvoorbeeld een weidepremie als ze 6 uren weidegang per dag 

toepassen gedurende 120 dagen (Friesland Campina, 2014). 120 dagen weidegang komt 

overeen met 32,88 % dagen met weidegang per jaar en met een criteriumscore van 50,77 voor 

expressie van ander gedrag (Figuur 30). Enkel bedrijven met W ≥ 6 h/d en W ≥ 120 d/j 

werden in de categorie W ≥ 720 h/j opgenomen.   

 
Figuur 30: Grafische voorstelling van de evolutie van de criteriumscore voor de expressie van 

ander gedrag (Welfare Quality®, 2009) 
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2.3.1 Verschil tussen bedrijven met W < 6 h/d en W ≥ 6 h/d  

2.3.1.1 Welzijnsbeoordeling  

88,24% van de bedrijven met W < 6 h/d hadden acceptabel toegekend gekregen en 11,76 % 

onderscheidend. Van de bedrijven met W ≥ 6 h/d kreeg 70,79 % acceptabel en 29,21 % 

onderscheidend als welzijnsbeoordeling. De bedrijven met W ≥ 6 h/d hadden gemiddeld dus 

een hogere welzijnsbeoordeling.  

2.3.1.2 Welzijnsprincipes  

In tabel 14 worden de bedrijven met W < 6 h/d en W ≥ 6 h/d vergeleken met elkaar voor de 

vier principes van het WQ-protocol.  

Tabel 14: Beschrijvende statistiek voor de welzijnsprincipes van het WQ-protocol in bedrijven 

met W < 6 h (n=34) vs. bedrijven met W ≥ 6 h (n=62) en significant verschil tussen de twee 

soorten bedrijven 

 W < 6 h/d (n=34) W ≥ 6 h/d (n=62)  

Principe Gem. ± SD Mediaan Range Gem. ± SD Mediaan Range P 

Goede 

voeding 

34,17±22,61 29,49 90,92 40,98±28,47 34,54 92,20 0,175 

Goede 

huisvesting 

49,76±7,42 47,05 28,64 52,45±9,96 48,34 30,57 0,158 

Goede 

gezondheid 

34,78±7,69 34,73 35,30 32,86±6,70 33,16 34,09 0,129 

Passend 

gedrag 

27,52±4,06 27,63 17,82 51,84±9,17 54,04 38,91 0,000* 

*. Het verschil is significant op het 0,05 niveau (éénzijdig). 

Uit tabel 14 kon geconcludeerd worden dat de bedrijven signifcant verschillen voor het 

principe passend gedrag. De bedrijven met W ≥ 6 h/d hadden een significant hogere score 

voor dit principe.  
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2.3.1.3 Welzijnscriteria  

Omdat de bedrijven met W < 6 h/d en W ≥ 6 h/d significant verschilden ter hoogte van het 

principe passend gedrag werden de bedrijven vergeleken voor de criteria expressie van sociaal 

gedrag, expressie van ander gedrag, de positieve emotionele status en de goede mens-

dierrelatie die tot het principe expressie van passend gedrag behoren. 

Tabel 15: Beschrijvende statistiek voor de welzijnscriteria van het WQ-protocol in bedrijven 

met < 6 h/d W (n=34) vs. bedrijven met ≥6 h/d W (n=62) en significant verschil tussen de twee 

soorten bedrijven 

 W < 6 h/d (n=34) W ≥ 6 h/d (n=62)  

Criteria Gem. ± SD Mediaan Range Gem. ± SD Mediaan Range P 

Sociaal gedrag 76,79±9,66 78,58 40,20 71,62±15,25 76,11 61,01 0,067 

Ander gedrag 0,00±0,00 0,00 0,00 71,06±10,07 72,64 57,38 0,000* 

Mens-dierrelatie 43,72±11,46 42,79 44,43 47,13±12,80 47,72 60,19 0,069 

Positieve emotionele 

status 

62,13±13,12 61,33 55,25 57,76±15,99 58,36 64,70 0,099 

 

*. Het verschil is significant op het 0,05 niveau (éénzijdig). 

In tabel 15 was een significant verschil tussen de twee groepen bedrijven te zien voor het 

criterium expressie van ander gedrag. Dit komt omdat weidegang de welzijnsindicator is voor 

het criterium expressie van ander gedrag. Daarnaast werd ook een tendens gevonden waarbij 

de bedrijven met W ≥ 6 h/d een hogere score hebben voor de goede mens-dierrelatie en een 

lagere score hebben voor de criteria expressie van sociaal gedrag en de positieve emotionele 

status dan de bedrijven met W < 6 h/d. Dit resultaat kwam overeen met het verschil die 

gevonden werd bij de principes, omdat het principe passend gedrag berekend werd via deze 

vier criteria.  
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2.3.1.4 Welzijnsindicatoren  

Om dat er tendensen tot significante verschillen gevonden werden tussen de criteria expressie 

van sociaal gedag, positieve emotionele status en goede mens-dierrelatie werden de 

welzijnsindicatoren behorende tot deze criteria onderzocht op significante verschillen.  

Tabel 16: Beschrijvende statistiek voor welzijnsindicatoren van het principe passend gedrag in 

bedrijven met < 6 h/d W (n=34) vs. bedrijven met ≥ 6 h/d W (n=62) en significant verschil tussen 

de twee groepen bedrijven 

 W < 6 h/d (n=34) W ≥ 6 h/d (n=62)  

Meting Gem. ± SD Mediaan Range Gem. ± SD Mediaan Range P 

Kopstoot binnen 

1 h,% 

0,69±0,42 0,55 1,90 1,08±0,72 0,98 3,46 0,003* 

Kopstoot met 

verplaatsing 

binnen 1 h,% 

0,32±0,22 0,25 

 

0,82 0,64±0,53 0,56 2,05 0,002* 

(AD = 0), %  23,91±10,47 24,54 42,51 25,48±12,11 23,53 54,05 0,263 

(AD >100), % 43,26±10,57 42,44 44,58 44,77±10,31 46,67 50,30 0,124 

(50<AD≤100),% 19,59±7,79 17,29 37,30 19,01±8,53 17,61 37,78 0,371 

(0<AD≤50),% 13,24±10,43 11,44 45,10 10,74±10,02 8,11 48,15 0,071 

Actief 67,78±18,81 61,50 75,00 65,35±24,22 64,50 103,50 0,307 

Apathisch 13,49±10,03 11,50 39,00 10,62±8,41 8,50 46,00 0,097 

Bang 14,69±11,00 10,50 43,00 14,85±13,42 10,00 69,50 0,334 

Gefrustreerd 24,09±16,21 25,75 66,00 22,48±16,93 20,25 81,00 0,280 

Geïrriteerd 12,97±8,90 11,50 38,00 16,48±12,59 12,50 51,00 0,157 

Gelukkig 79,66±14,53 79,00 69,00 72,71±14,98 72,00 86,00 0,015* 

Gestresseerd 10,53±6,97 10,00 27,00 12,00±13,09 8,00 83,00 0,381 

Kalm 81,28±21,00 78,50 79,00 81,00±25,59 87,00 96,00 0,447 

Levendig 55,88±30,32 62,50 104,00 59,97±26,64 63,00 109,00 0,307 

Nieuwsgierig 73,44±23,76 73,00 89,00 77,59±27,59 80,25 111,00 0,167 

Ongemakkelijk 20,56±16,70 18,25 68,00 19,40±15,40 15,25 58,00 0,403 

Onverschillig 16,10±13,09 13,25 52,00 17,89±14,71 12,75 72,00 0,309 

Opgewonden 10,90±7,66 9,25 32,00 10,48±8,98 7,50 39,00 0,192 

Positief bezig 92,19±17,17 94,75 62,00 79,19±25,85 80,75 103,00 0,0095* 

Rustig 87,56±20,97 89,50 73,50 80,51±28,44 86,50 107,00 0,134 

Sociaal 64,43±17,74 65,75 67,00 67,83±20,75 68,00 87,00 0,211 

Speels 29,88±18,68 28,00 75,00 30,33±22,49 27,50 103,00 0,392 

Tevreden 76,82±17,65 82,50 88,00 75,90±18,61 78,00 103,00 0,318 

Verveeld 15,81±13,01 12,50 50,00 19,50±14,57 16,00 62,50 0,110 

Vriendelijk 71,54±14,67 69,50 54,50 66,47±17,65 65,75 95,00 0,079 

*. Het verschil is significant op het 0,05 niveau (éénzijdig). 

W ≥ 6 h/d koeien gaven in de stalperiode significant meer kopstoten en kopstoten met 

verplaatsing dan W < 6 koeien. De W < 6 h/d koeien waren significant meer gelukkig en meer 

positief bezig gescoord tijdens de QBA dan W ≥ 6 h/d koeien (Tabel 16).  
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2.3.2 Verschil tussen bedrijven met W < 120 d/j en W ≥ 120 d/j  

2.3.2.1 Welzijnsbeoordeling  

92,59 % van de bedrijven met W < 120 d/j hebben acceptabel toegekend gekregen en 7,41 % 

onderscheidend. Van de bedrijven met W ≥ 120 d/j kreeg 71,01 % acceptabel en 28,99 % 

onderscheidend als welzijnsbeoordeling. De bedrijven met W ≥ 120 d/j hadden gemiddeld dus 

een hogere welzijnsbeoordeling.  

2.3.2.2 Welzijnsprincipes  

In tabel 17 worden de bedrijven met W < 120 d/j en W ≥ 120 d/j vergeleken met elkaar voor 

de vier principes van het WQ-protocol.  

Tabel 17: Beschrijvende statistiek voor de welzijnsprincipes van het WQ-protocol in bedrijven 

met W < 120 d/j (n=27) vs. bedrijven met W ≥ 120d/j (n=69) en significant verschil tussen de 

twee soorten bedrijven 

 W < 120 d/j (n=27) W ≥ 120 d/j (n=69)  

Principe Gem. ± 

SD 

Mediaan Range Gem. ± SD Mediaan Range P 

Goede voeding 31.16 

±19.09 

29.49 79,75 41.46±28.65 33.72 92,20 0,093 

Goede 

huisvesting 

50.67 

±7.96 

47.05 28,64 51.82±9.67 48.34 30,57 0,430 

Goede 

gezondheid 

36.36 

±7.26 

36.50 33,41 32.44±6.75 32.07 34,09 0,008* 

Passend gedrag 29.36 

±7.94 

27.37 36,10 48.66±12.00 51.62 50,49 0,000* 

*. Het verschil is significant op het 0,05 niveau (éénzijdig). 

 

Tabel 17 gaf significante verschillen aan tussen beide groepen bedrijven ter hoogte van de 

principes goede gezondheid en passend gedrag. Bedrijven met W < 120 d/j kregen significant 

een hogere score voor het principe goede gezondheid ten opzichte van bedrijven met W ≥ 120 

d/j. Bedrijven met W ≥ 120 d/j kregen een significant hogere score voor het principe passend 

gedrag ten opzichte van bedrijven met W < 120 d/j.   

2.3.2.3 Welzijnscriteria  

Omdat de bedrijven met W < 120 d/j en W ≥ 120 d/j significant verschilden ter hoogte van de 

principes expressie van passend gedrag en goede gezondheid werden de bedrijven vergeleken 

voor de criteria expressie van sociaal gedrag, expressie van ander gedrag, de positieve 

emotionele status en de goede mens-dierrelatie die tot het principe expressie van passend 

gedrag behoren en voor de criteria afwezigheid van verwondingen, afwezigheid van ziekten 

en afwezigheid van pijn geïnduceerd door managementprocedures die tot het principe goede 

gezondheid behoren. 
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Tabel 18: Beschrijvende statistiek voor de welzijnscriteria van het WQ-protocol in bedrijven 

met < 120 d/j W (n=27) vs. bedrijven met ≥ 120 d/j W (n=69) en significant verschil tussen de 

twee soorten bedrijven 

 W < 120 d/j (n=27) W ≥ 120 d/j (n=69)  

Criteria Gem. ± SD Mediaan Range Gem. ± SD Mediaan Range P 

Afwezigheid van 

verwondingen 

37.04±12.77 34.32 57,34 33.13±11.89 32.09 68,42 0,090 

Afwezigheid van 

ziekten 

40.10±12.74 36.69 49,79 37.19±11.07 36.69 58,70 0,201 

Afwezigheid van pijn 

geïnduceerd door 

managementprocedures 

48.85±8.73 52.00 47,00 47.22±12.01 52.00 74,00 0,415 

Sociaal gedrag 77.85±9.81 79.70 40,20 71.73±14.66 75.97 61,01 0,036* 

Ander gedrag 4.74±14.09 0.00 51,72 62.00±26.65 72.64 85,84 0,000* 

Mens-dierrelatie 41.84±11.33 42.33 44,43 47.52±12.49 47.46 60,19 0,016* 

Positieve emotionele 

status 

63.66±12.88 62.98 45,77 57.61±15.66 57.84 64,70 0,049* 

*. Het verschil is significant op het 0,05 niveau (éénzijdig). 

 

Bedrijven met W < 120 d/j hadden een significant hogere score voor de principes sociaal 

gedrag en positieve emotionele status ten opzichte van bedrijven met W ≥ 120 d/j. Vervolgens 

hadden bedrijven met W ≥ 120 d/j een significant hogere score voor de principes mens-

dierrelatie en expressie van ander gedrag ten opzichte van bedrijven met W < 120 d/j. Er 

werden geen significante verschillen gevonden voor de criteria van het principe goede 

gezondheid. Enkel voor het criterium afwezigheid van verwondingen is een tendens waar te 

nemen waarbij bedrijven met W < 120 d/j een hogere score hebben voor dit criterium in 

tegenstelling tot bedrijven met W ≥ 120 d/j (Tabel 18).  

2.3.2.4 Welzijnsindicatoren  

Omdat er significante verschillen gevonden werden voor de criteria expressie van sociaal 

gedrag, positieve emotionele status en goede mens-dierrelatie werden de welzijnsindicatoren 

behorende tot deze criteria onderzocht op significante verschillen. Er werd een tendens tot 

verschil gevonden voor het criterium afwezigheid van verwondingen, waardoor de 

welzijnsindicatoren voor dit criterium ook onderzocht werden op siginficante verschillen.  
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Tabel 19: Beschrijvende statistiek voor de welzijnsindicatoren van het principe passend gedrag 

in bedrijven met < 120 d/j W (n=27) vs. bedrijven met ≥ 120 d/j W (n=69) en significant verschil 

tussen de twee groepen bedrijven 

 W < 120 d/j (n=27) W ≥ 120 d/j (n=69)  

Meting Gem. ± SD Mediaan Range Gem. ± SD Mediaan Range P 

Kreupele 

koeien,% 

23.60±7.87 24.24 30,25 22.25±8.47 20.59 43,33 0,139 

Zeer kreupele 

koeien,% 

4.67±3.11 4.92 12,73 5.95±5.12 4.44 18,42 0,215 

Koeien met 

minstens 1 

haarloze plek, % 

39.57±13.52 39.39 50,85 35.39±14.85 34.69 63,18 0,104 

Koeien met 

minstens 1 

laesie/zwelling, 

% 

44.30±24.13 39.34 87,30 55.89±20.97 59.46 89,85 0,011* 

Kopstoot binnen 

1 h,% 

0.61±0.42 0.50 1,90 1.07±0.69 0.97 3,46 0,000* 

Kopstoot met 

verplaatsing 

binnen 1 h,% 

0.29±0.21 0.24 0,74 0.63±0.51 0.54 2,05 0,001* 

(AD = 0), %  22.30±10.53 22.92 32,92 25.95±11.80 23.68 54,05 0,082 

(AD >100), % 42.04±10.60 41.90 44,24 45.10±10.24 46.67 52,46 0,057 

(50<AD≤100),% 21.11±8.18 20.00 37,30 18.47±8.20 17.14 37,78 0,080 

(0<AD≤50),% 14.55±10.94 11.11 45,10 10.48±9.71 8.11 48,15 0,053 

Actief 70.13±20.33 68.00 73,00 64.67±23.09 63.00 103,50 0,143 

Apathisch 11.13±8.04 9.00 29,00 11.83±9.49 9.00 46,00 0,463 

Bang 13.76±10.94 10.00 43,00 15.20±13.19 10.00 69,50 0,411 

Gefrustreerd 21.15±14.86 19.00 58,00 23.80±17.29 22.00 81,00 0,2815 

Geïrriteerd 13.41±9.41 12.00 38,00 15.96±12.20 12.00 51, 00 0,248 

Gelukkig 78.69±15.63 79.00 69,00 73.80±14.80 73.00 86,00 0,078 

Gestresseerd 9.67±7.30 7.00 27,00 12.19±12.48 9.00 83,00 0,196 

Kalm 82.35±22.60 80.00 76,00 80.61±24.61 86.00 99,00 0,416 

Levendig 57.48±26.95 60.00 100,00 58.93±28.46 63.00 109,00 0,391 

Nieuwsgierig 71.70±23.92 73.00 83,00 77.85±27.07 79.00 111,00 0,122 

Ongemakkelijk 17.48±15.35 12.00 68,00 20.72±15.98 18.00 58,00 0,173 

Onverschillig 15.87±14.21 12.00 52,00 17.80±14.15 14.00 72,00 0,209 

Opgewonden 9.80±7.48 8.00 32,00 10.95±8.90 8.00 39,00 0,452 

Positief bezig 90.87±14.39 94.00 58,00 81.03±26.27 82.00 103,00 0,090 

Rustig 84.26±21.94 81.00 71,50 82.51±27.75 90.00 107,00 0,469 

Sociaal 62.98±19.41 65.50 67,00 68.05±19.78 68.00 87,00 0,1295 

Speels 29.33±20.66 21.00 75,00 30.50±21.43 28.00 103,00 0,337 

Tevreden 76.19±17.81 77.00 86,50 76.24±18.46 80.00 103,00 0,453 

Verveeld 13.43±11.93 9.50 50,00 20.06±14.49 16.00 62,50 0,011* 

Vriendelijk 74.54±15.67 75.00 59,50 65.81±16.63 64.00 95,00 0,011* 
*. Het verschil is significant op het 0,05 niveau (éénzijdig).  
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In bedrijven met W  ≥ 120 d/j gaven de koeien signficant meer kopstoten en kopstoten met 

verplaatsing in de stalperiode ten opzichte van bedrijven met W < 120 d/j. De koeien in 

bedrijven met W < 120 d/j waren in de stalperiode vriendelijker en minder verveeld dan 

koeien in bedrijven met W ≥ 120 d/j. In tabel 24 is het ook een tendens dat bedrijven met W < 

120 d/j koeien hebben die opgewonder en gelukkiger zijn dan bedrijven met W ≥ 120 d/j. 

Tenslotte is in de tabel ook te zien dat bedrijven met W ≥ 120 d/j meer koeien hebben met 

minstes 1 laesie/zwelling dan bedrijven met W < 120 d/j.  

2.3.3 Verschil tussen bedrijven met W < 720 h/j en W ≥ 720 h/j  

2.3.3.1 Welzijnsbeoordeling 

89,19% van de bedrijven met W < 720 h/j hebben acceptabel toegekend gekregen en 10,81 % 

onderscheidend. Van de bedrijven met W ≥ 720 h/d kreeg 69,49 % acceptabel en 30,51 % 

onderscheidend als welzijnsbeoordeling. De bedrijven met W ≥ 720 h/d hebben dus een 

hogere welzijnsbeoordeling.  

2.3.3.2 Welzijnsprincipes  

In tabel 20 worden de bedrijven met W < 720 h/j en W ≥ 720 h/j vergeleken met elkaar voor 

de vier principes van het WQ-protocol.  

Tabel 20: beschrijvende statistiek voor de welzijnsprincipes van het WQ-protocol in bedrijven 

met W < 720 h/j (n=37) vs. bedrijven met W ≥ 720 h/j (n=59) en significant verschil tussen de 

twee soorten bedrijven 

 W < 720 h/j (n=37) W ≥ 720 h/j (n=59)  

Principe Gem. ± SD Mediaan Range Gem.± SD Mediaan Range P 

Goede 

voeding 33,48±22,03 29,49 90,92 41,75±28,86 35,36 92,20 0,116 

Goede 

huisvesting 49,56±7,25 47,05 28,64 52,71±10,10 48,34 30,57 0,109 

Goede 

gezondheid 34,78±7,40 33,93 35,30 32,77±6,83 32,88 34,09 0,099 

Passend 

gedrag 29,17±7,01 27,96 36,10 52,04±9,28 54,62 38,91 0,000* 

*. Het verschil is significant op het 0,05 niveau (éénzijdig). 

De twee soorten bedrijven verschillen significant voor het principe passend gedrag, waarbij 

bedrijven met W ≥ 720 h/j een hogere score hebben dan bedrijven met W < 720 h/j (Tabel 

20).  
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2.3.3.3 Welzijnscriteria  

Omdat de bedrijven met W < 720 d/j en W ≥ 720 h/j significant verschilden ter hoogte van het 

principe expressie van passend gedrag werden de bedrijven vergeleken voor de criteria 

expressie van sociaal gedrag, expressie van ander gedrag, de positieve emotionele status en de 

goede mens-dierrelatie die tot het principe expressie van passend gedrag behoren.   

Tabel 21: beschrijvende statistiek voor de welzijnscriteria van het WQ-protocol in bedrijven met 

W < 720 h/j (n=37) vs. bedrijven met W ≥ 720 h/j (n=59) en significant verschil tussen de twee 

soorten bedrijven 

 W < 720 h/j (n=37) W ≥ 720 h/j (n=59)  

Criteria Gem.± SD Mediaan Range Gem.± SD Mediaan Range P 

Sociaal gedrag 77,28±9,52 79,70 51,72 71,04±15,37 74,00 61,01 0,027* 

Ander gedrag 3,46±12,16 0,00 47,79 72,51±7,58 72,64 32,23 0,000* 

Mens-dierrelatie 43,64±11,21 42,59 44,43 47,36±12,95 47,98 60,19 0,054 

Positieve emotionele 

status 

62,76±12,75 62,38 55,25 57,15±16,15 57,53 64,70 0,037* 

*. Het verschil is significant op het 0,05 niveau (éénzijdig). 

In tabel 21 hebben bedrijven met W < 720 h/j een hogere score voor sociaal gedrag en 

positieve emotionele status dan bedrijven met W ≥ 720 h/j. Het is in deze tabel een tendens 

dat bedrijven met W < 720 h/j een lagere score hebben voor de mens-dierrelatie dan bedrijven 

met W≥ 720 h/j.  Bedrijven met W ≥ 720 h/j hadden een hogere score voor het criterium 

expressie van ander gedrag omdat weidegang in dit criterium betrokken werd.  

2.3.3.4 Welzijnsindicatoren  

Om dat er significante verschillen gevonden werden voor de criteria expressie van sociaal 

gedrag en positieve emotionele status en een tendens tot significant verschil voor het criterium 

goede mens-dierrelatie werden de welzijnsindicatoren behorende tot deze criteria onderzocht 

op significante verschillen.  
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Tabel 22: Beschrijvende statistiek voor de diergebaseerde metingen van het WQ-protocol in 

bedrijven W < 720 h/j (n=37) vs. bedrijven met W ≥ 720 h/j (n=59) en significant verschil tussen 

de twee soorten bedrijven 

 W< 720 h/j (n=37) W ≥ 720 h/j  (n=59)  

Meting Gem. ± SD Mediaan Range Gem.± SD Mediaan Range P 

Kopstoot binnen 

1h,% 

0,69±0,40 0,58 1,90 1,11±0,73 1,03 3,46 0,002* 

Kopstoot met 

verplaatsing 

binnen 1h,% 

0,32±0,22 0,26 0,82 0,66±0,54 0,59 2,05 0,001* 

(AD = 0),% 23,71±10,63 24,32 42,51 25,69±12,07 23,53 54,05 0,208 

(AD >100),% 43,12±10,34 42,37 44,58 44,93±10,34 46,67 50,30 0,086 

(50<AD≤100),% 20,16±8,08 17,65 37,30 18,62±8,35 17,39 37,78 0,189 

(0<AD≤50),% 13,01±10,09 11,11 45,10 10,76±10,22 8,11 48,15 0,070 

Actief 65,47±19,70 60,00 75,00 66,67±24,06 66,00 103,50 0,400 

Apathisch 13,47±9,78 11,00 39,00 10,83±8,69 9,00 46,00 0,062 

Bang 14,36±10,76 10,00 43,00 15,06±13,65 10,00 69,50 0,447 

Gefrustreerd 24,11±15,71 25,50 66,00 22,39±17,24 20,00 81,00 0,246 

Geïrriteerd 13,49±9,20 12,00 38,00 16,34±12,67 12,00 51,00 0,243 

Gelukkig 79,64±14,31 79,00 69,00 72,37±15,05 72,00 86,00 0,011* 

Gestresseerd 10,16±6,80 9,00 27,00 12,31±13,34 9,00 83,00 0,460 

Opgewonden 10,72±7,48 9,00 32,00 10,75±9,14 8,00 39,00 0,204 

Kalm 84,09±22,34 87,00 79,00 79,22±24,92 84,00 92,00 0,204 

Levendig 54,16±29,75 60,00 104,00 61,25±26,58 63,00 109,00 0,114 

Nieuwsgierig 72,49±24,30 73,00 89,00 78,40±27,35 81,00 111,00 0,102 

Ongemakkelijk 19,78±16,29 18,00 68,00 19,82±15,61 15,50 58,00 0,460 

Onverschillig 16,42±12,85 13,50 52,00 17,78±14,94 12,00 72,00 0,401 

Positief bezig 91,99±16,55 94,00 62,00 78,66±26,36 79,50 103,00 0,010* 

Rustig 89,68±21,55 93,00 73,50 78,82±28,02 85,00 107,00 0,032* 

Sociaal 65,07±17,84 66,00 67,00 67,60±20,89 68,00 87,00 0,272 

Speels 29,51±18,44 28,00 75,00 30,58±22,78 28,00 103,00 0,437 

Tevreden 77,30±17,37 82,00 88,00 72,55±18,80 78,00 103,00 0,252 

Verveeld 15,14±12,82 12,00 50,00 19,85±14,77 16,00 62,50 0,079 

Vriendelijk 72,88±15,10 74,00 59,50 65,37±17,21 65,00 95,00 0,016* 

*. Het verschil is significant op het 0,05 niveau (éénzijdig). 

Op bedrijven met W ≥ 720 h/j werden in de stalperiode significant meer kopstoten met of 

zonder verplaatsing gegeven dan bedrijven met W < 720 h/j. Koeien met W < 720 h/j zijn 

significant vriendelijker, rustiger, meer positief bezig en gelukkiger in de stalperiode dan 

koeien met W ≥ 720 h/j. Daarnaast is het een tendens dat bedrijven met W ≥ 720 h/j meer 

verveelde koeien en minder apathische koeien hebben dan bedrijven met W < 720 h/j (Tabel 

22).  
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Deel 3 Discussie 

In dit onderzoek werd een relatie gezocht tussen weidegang en het welzijn van koeien voor 

verschillende beweidingsstrategieën. Het welzijn werd beoordeeld via het Welfare Quality 

protocol in de stalperiode. Op die manier werd ook gekeken of de relatie tussen weidegang en 

het welzijn duurt tot in de stalperiode.  

Er werd een relatie gevonden tussen weidegang en het principe passend gedrag. De 

beweidingsstrategieën (W < of ≥ 6 h/d ; W < of ≥ 120 d/j; W < of ≥ 720 h/j) verschilden voor 

het principe passend gedrag, dat bestaat uit de criteria expressie van sociaal gedrag, expressie 

van ander gedrag, goede mens-dierrelatie en positieve emotionele status.  

De welzijnsindicator kopstoten correleerde positief met de duur van de weidegang. De 

welzijnsindicator kopstoten met verplaatsing correleerde positief met de uren weidegang per 

dag, de dagen weidegang per jaar en de totale duur van de weidegang. Er werden in de 

stalperiode dus meer agonistische gedragingen geuit bij koeien die lang op de weide gelaten 

werden in de zomer ten opzichte van koeien die het ganse jaar opgestald werden of weinig 

weidegang kregen. Kondo et al. (1989) en Menke et al. (1999) vonden in hun onderzoek dat 

het vergroten van de bezettingsdichtheid, en dus het verkleinen van de persoonlijke ruimte 

van koeien, gepaard ging met frequenter voorkomen van agonistisch gedrag. In het onderzoek 

van O’Connel et al. (1989) en Miller & Wood-Gush (1991) kwamen meer agonistische 

gedragingen voor in de stal gedurende de winter dan tijdens de weidegang in de zomer. De 

onderzoekers zochten de reden bij de kleinere persoonlijke ruimte en minder frequente 

toegang tot voeding van de koeien op stal ten opzichte van de weide. Koeien kunnen op de 

weide eten wanneer ze maar willen, terwijl dit op de stal soms niet kan door de veehouder of 

door dominante(re) koeien aan het voederhek. Om zeker te zijn of het frequenter voorkomen 

van agonistisch gedrag op bedrijven met veel weidegang te wijten is aan een overbezetting 

van koeien in de stal, zou in volgend onderzoek de bezettingsgraad gemeten moeten worden. 

Het frequenter voorkomen van agonistisch gedrag kon volgens Miller & Wood-Gush (1991) 

ook komen doordat de stal een minder rijke, prikkelende omgeving is dan de weide.  

 

Naast een negatieve correlatie met sociaal gedrag werd ook een negatieve correlatie gevonden 

tussen het criterium positieve emotionele staat en het aantal dagen weidegang. Bij meer dagen 

weidegang per jaar, daalde de score voor de positieve emotionele staat. Een lage score voor 

dit criterium gaf een lage score voor de QBA aan. In de opsplitsing van de bedrijven werd 

deze correlatie ook aangetroffen. Bedrijven met W < 120 d/j en bedrijven met W < 720 h/j 

hadden een significant hogere score voor positieve emotionele staat ten opzichte van 

bedrijven met W ≥ 120 d/j en W ≥ 720 h/j.  
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Koeien die een langere weidegangduur kenden werden in de stalperiode minder gelukkig, 

minder positief bezig en minder opgewonden gescoord dan koeien die geen lange 

weidegangduur gekend hadden. Ook in de opsplitsing van de bedrijven verschilden termen 

van de QBA. De beweidingsstrategieën “minimum 6 uren weidegang per dag” en “minimum 

720 uren weidegang per jaar” hadden in de QBA koeien die minder gelukkig en minder 

positief bezig gescoord waren in de stalperiode dan beweidingsstrategieën “maximum 6 uren 

weidegang per dag” of “maximum 720 uren weidegang per jaar”. Voor de term ”vriendelijk” 

werden koeien met maximum 720 uren weidegang per jaar en koeien met maximum 120 

dagen per jaar hoger gescoord in de QBA dan koeien die een langere weidegangduur kregen. 

De opspliting van de bedrijven op 720 uren weidegang per jaar bracht nog een significant 

verschil voor de term ”rustig”, in het voordeel voor bedrijven met maximum 720 uren 

weidegang per jaar. Aansluitend correleerde de term “verveeld” positief met het aantal dagen 

weidegang per jaar. De koeien waren dus meer verveeld in de stal als de weidegang langer 

had geduurd. Dit werd teruggevonden in de vergelijking van de bedrijven met W < 120 d/j ten 

opzichte van bedrijven met W ≥ 120 d/j, waarbij de koeien met W < 120 d/j significant 

minder verveeld gescoord werden in de stalperiode dan koeien met W ≥ 120 d/j. 

De resultaten omtrent de emoties zijn niet eenduidig omdat er soms een correlatie gevonden 

werd met weidegang maar geen significant verschil tussen de bedrijven (opgewonden), of 

omgekeerd (vriendelijk, rustig). De resultaten maken wel duidelijk dat weidegang in relatie 

gebracht kan worden met de emoties van een koe in de stalperiode. De verklaring voor deze 

relatie kan zijn dat koeien die weidegang ervaren hebben in de zomer, in de winter terug naar 

de weide willen. Charlton et al. (2011a & b) voerde twee proeven uit waarin koeien mochten 

vrij kiezen voor weidegang of geen weidegang. In de tweede proef kozen de koeien meer voor 

de weide dan in de eerste proef. Één verklaring voor het verschil in keuze was het verschil in 

ervaring met de weide die de koeien hadden. De koeien in de eerste proef hadden namelijk al 

eens weidegang gekregen voor de proef, terwijl de koeien in de tweede proef nog nooit 

weidegang gekregen hadden. Voor deze proef betekent dit dat koeien die weidegang kregen 

en dan opgestald werden liever terug naar de weide willen. Koeien die nooit weidegang 

krijgen, ervaren dat gemis in de stalperiode niet. In de proef van Popescu et al. (2013) was de 

positieve emotionele staat beter bij koeien in een bindstal met uitloop dan koeien in een 

bindstal zonder uitloop. Dit resultaat geeft ook aan dat uitloop iets positief doet met de 

emoties van koeien. In dit onderzoek werkt het opstallen in de winter dus waarschijnlijk 

negatief op de emotionele staat van de koeien die veel weidegang kregen in de zomer.  

Het frequenter voorkomen van agonistisch gedrag en de verminderde positieve emotionele 

status bij koeien die in de zomer voldoende weidegang kregen, kunnen misschien aan elkaar 

gelinkt zijn. In de proef van O’Connel et al. (1989) kwam meer agonistisch gedrag voor in de 

stal. De onderzoekers gaven in dit onderzoek ook aan dat de koeien in de weide rustiger 



86 

 

waren dan op stal. In dit onderzoek werd een positieve correlatie gevonden tussen het 

criterium sociaal gedrag en de positieve emotionele status. Dit betekent dat een hogere score 

voor sociaal gedrag en dus een laag aandeel aan agonistisch gedrag gepaard ging met een 

hoge score voor positieve emotionele status. 

Het aantal dagen weidegang had een tendens om positief te correleren met het criterium goede 

mens-dierrelatie. Dit betekent dat een toename van het aantal dagen weidegang gepaard ging 

met een toename van de score voor het criterium goede mens-dierrelatie. Een toename van 

deze score betekent dat de er meer koeien konden aangeraakt worden in de ADF-test tijdens 

de stalperiode. Bedrijven met W ≥ 120 d/j hadden een significant hogere score voor het 

principe mens-dierrelatie ten opzichte van bedrijven met W < 120 d/j. In de vergelijking 

tussen bedrijven met W < 720 h/j en W ≥ 720 h/j en tussen bedrijven met W < 6 h/d en W ≥ 6 

h/d werd dit vastgesteld als tendens. Een hogere score voor dit criterium betekent dat de 

koeien meer aangeraakt kunnen worden. Bedrijven met weidegang zijn gemiddeld de kleinere 

bedrijven in deze dataset. Waiblinger & Menke (1999) raporteerden goede mens-dierrelaties 

op kleine, familiale bedrijven. In de literatuur wordt ook aangegeven dat mens-dierrelaties 

afhankelijk zijn van het soort productiesysteem. Veehouders die weidegang toepassen komen 

enkel tijdens het melken in contact met hun koeien (EFSA, 2009). In deze proef werd geen 

slechtere mens-dierrelatie aangetroffen in de winterperiode op bedrijven die weidegang 

toepassen. De mens-dierrelatie was dus in de zomer niet beperkt door weidegang of werd na 

de zomerperiode snel hersteld.  

Bedrijven waarbij de koeien maximaal 120 dagen grazen, kregen een significant hogere score 

voor het principe goede gezondheid ten opzichte van bedrijven met veel dagen weidegang in 

de zomer. Deze waarneming werd voor deze beweidingsstrategie enkel aangetroffen als 

tendens ter hoogte van het criterium afwezigheid van verwondingen. De bedrijven met W < 

120 d/j hadden significant minder koeien met minstens 1 laesie/zwelling dan bedrijven met W 

≥ 120 d/j. In de literatuur werden andere resultaten gevonden omtrent de relatie met 

weidegang en laesies of zwellingen. Meul et al. (2012) vonden geen significant verschil 

tussen weiders en niet-weiders voor het percentage koeien met laesies op het spronggewricht. 

In het Welfare Quality ® protocol werden niet enkel laesies op het spronggewricht in 

rekening gebracht, maar ook laesies en zwellingen op de rest van het lichaam. Haskell et al. 

(2006) en Rutherford et al. (2008) troffen meer koeien met laesies aan in de winterperiode op 

bedrijven zonder weidegang. Ze betrokken in hun proef ook het begin van de stalperiode 

waardoor een direct effect van weidegang in deze proef nog een rol kan gespeeld hebben. 
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De beweidingsstrategieën verschilden niet voor de principes goede voeding en goede 

huisvesting. Ook werden geen correlaties gevonden met de uren weidegang per dag, de dagen 

weidegang per jaar, de totale duur van de weidegang en deze principes. Er kan dus gesteld 

worden dat weidegang niet in relatie kan gebracht worden met de welzijnsindicatoren van 

deze principes. In de proef van Meul et al. (2012) werden in de stalperiode ook geen 

significante verschillen gevonden tussen Vlaamse weiders en niet-weiders voor de 

welzijnsindicatoren percentage magere koeien, percentage kreupele koeien en het percentage 

vuile koeien. Toch werden in de literatuur relaties gevonden tussen weidegang en 

welzijnsindicatoren behorende tot deze principes. Haskell et al. (2006) troffen meer kreupele 

koeien aan in de stalperiode op bedrijven zonder weidegang. In deze proef werd deze 

waarneming niet aangetroffen. Haskell et al. (2006) betrokken in hun proef ook het begin van 

de stalperiode. Een direct effect van weidegang kan in de proef van Haskell et al. (2006) dus 

nog een rol gespeeld hebben. Burow et al. (2011) en Thomsen et al. (2006) vonden een relatie 

van weidegang met de mortaliteitscijfers op melkveebedrijven. In deze masterproef werd deze 

relatie echter niet aangetroffen. In de proeven van Hernadez-Mendo et al. (2007) en 

Washburn et al. (2002) werd een daling van de lichaamsconditiescore gevonden naar het 

einde van de weidegang toe. Washburn et al. (2002) rapporteerden meer magere koeien op 

bedrijven met weidegang dan bedrijven zonder weidegang. In deze proef werd geen 

significant verschil op de bedrijven gevonden voor het percentage magere koeien, noch een 

correlatie tussen weidegang en het percentage magere koeien. Dit betekent dat koeien op 

bedrijven met veel of weinig weidegang een gelijkaardige lichaamsconditiescore hadden 

tijdens de stalperiode. Er werd ook geen relatie gevonden tussen weidegang en tankcelgetallen 

boven de 400.000 cellen/ml. Washburn et al. (2002) troffen wel een relatie met weidegang en 

mastitis. Koeien die weidegang kregen, werden minder afgevoerd wegens mastitis ten 

opzichte van de koeien die opgestald werden het volledige jaar. Deze relatie werd evenwel 

niet gevonden voor de celgetallen zoals in deze proef.  

Het welzijn van bedrijven met veel weidegang (W ≥ 6 h/d ; W ≥ 120 d/j; W ≥ 720 h/j) was 

gemiddeld hoger dan bedrijven met weinig of geen weidegang (W < 6 h/d ; W < 120 d/j; W < 

720 h/j). Gemiddeld was bij de proef van Meul et al. (2012) het welzijn in de stalperiode 

hoger bij koeien die gedurende het hele jaar werden opgestald. Er werd in die proef gesteld 

dat bedrijven die koeien gedurende het hele jaar opstallen in de stal beter aangepast zijn om 

aan de behoeftes van koeien te voldoen. In dit onderzoek was het welzijn gemiddeld hoger op 

bedrijven met veel weidegang. Dit is te verklaren doordat de welzijnsindicatoren kopstoten, 

kopstoten met verplaatsing, weidegang, QBA en ADF niet werden betrokken in de proef van 

Meul et al. (2012) en in deze proef wel. Moest het Welfare Quality® protocol enkel een 

welzijnsbeoordeling geven aan de hand van de welzijnsprincipes goede huisvesting, goede 

gezondheid en goede voeding dan zou het welzijn niet verschillend zijn voor de bedrijven met 

W ≥ en < 720 h/j en voor de bedrijven met W ≥ en < 6 h/d. Voor bedrijven met W < 120 d/j 
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zou het welzijn wel hoger zijn omdat deze bedrijven een hogere score hadden voor het 

principe goede gezondheid. Dit toont aan dat het welzijn van koeien anders bevonden kan 

worden als weidegang, emotionele status en agonistisch gedrag niet worden betrokken in de 

welzijnsbeoordeling. 
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Deel 4 Algemene conclusie 

In dit onderzoek werd een antwoord gezocht op de vraag of weidegang in relatie kan gebracht 

worden met het welzijn van koeien in de stalperiode. Dit werd onderzocht aan de hand van het 

Welfare Quality® protocol. Weidegang kan in relatie gebracht worden met het welzijn van 

koeien in de stalperiode. In de stalperiode vertonen koeien die veel weidegang in de zomer 

hadden, meer agonistisch gedrag en een minder positieve emotionele staat dan koeien die in 

de zomer opgestald werden of nauwelijks weidegang kregen in de zomer. Weidegang kon op 

bedrijven met meer dan 120 dagen weidegang per jaar positief in relatie gebracht worden met 

de mens-dierrelatie. Bedrijven met minder dan 120 dagen weidegang per jaar hadden in dit 

onderzoek minder koeien met minstens één laesie/zwelling dan bedrijven met meer dan 120 

dagen weidegang per jaar. 

Er kan besloten worden dat weidegang een negatieve relatie heeft met het agonistisch gedrag 

en de positieve emotionele status van koeien tijdens de stalperiode. De koeien die geen of 

weinig weidegang kregen, hadden een beter welzijn in de winterperiode dan de koeien die wel 

voldoende weidegang kregen. Deze laatste konden door de weidegang in de zomer niet 

wennen aan de stalperiode, wat tot uiting kwam in meer agonistisch gedrag en een lagere 

positieve emotionele status. De stalperiode is voor koeien met veel weidegang in de zomer 

een periode van verminderd welzijn. Door de weidegang zo lang mogelijk toe te passen 

verkort de periode van verminderd welzijn. In verder onderzoek moet onderzocht worden of 

het frequenter voorkomen van agonistisch gedrag op bedrijven die weidegang toepassen te 

wijten is aan een kleinere bezettingsgraad van koeien met veel weidegang ten opzichte van 

koeien met weinig of geen weidegang.   
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Bijlage 1: BCS voor melkvee gebruikt op de bedrijfsbezoeken (Decroos & de Graaf, 2014) 
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Doornuitsteeksels: 

individueel te 

onderkennen 

Duidelijk concaaf 

Dwarsuitsteeksels: 

Bijna ½ lengte 

zichtbaar 

Duidelijke 

uitsteeksels 

rand 

Uitstekend, 
geen vet en 

alleen een 

dunne spier 
laag 

Erg 

ingezonken 

(V) 

Heel 
ingezonken 

Rond, U, botten 
steken uit 

1,5 

0 

2,5 
Doornuitsteeksels: 

lichtjes bedekt 

 

Bijna concaaf 

Dwarsuitsteeksels:

½ tot ¼ 
 van de lengte 

zichtbaar 

Uitsteken    
(1 hand) 

Uitsteken 

Dunne 

spierlaag/ 
nog steeds 

ingezonken 
(V) 

Duidelijk 
ingezonken 

Diep, eerste tekenen 
van vet 

2 

Geraamte en 

bedekking goed in 
balans 

3 
 

Doornuitsteeksels: 

vormen scherpe 

richel 

Lichtjes concaaf 
Dwarsuitsteeksels 

kun je juist nog zien 

Zachtjes 

uitsteken   

(2 vingers) 

Zacht                

(vetophopingen 

voelbaar) 
Lichtjes 

ingezonken 
(V  U) 

Beetje 
ingezonken 

Verdoezelt, zachte 

botten 

2,5 

0 3,5 

Doornuitsteeksels: 

vormen zachte 

ruglijn 

Lichtjes ingevallen 

Rechte rand ( at 

pit), niet 

waarneembaar 

Bijna niet 
uitsteken 

Goed bedekt 
met vet 

Nauwelijks 
ingezonken 

3 

Bedekking heeft de 

overhand. Enkele 
wervers zijn niet 

meer voelbaar. 
2 

4 

Doornuitsteeksels: 

vlak niet 

afzonderlijk te 
herkennen 

Bijna plat 
Dwarsuitsteeksels: 

vloeiende afgeronde 

richel  
Niet 

uitsteken 

Rond Bijna plat Plat 

Gevuld, botten 

afgerond, lichte 
plooien op het 

tailhead door 

vetophopingen 

3,5 

4,5 
Doornuitsteeksels: 

zijn weg 
Plat 

Dwarsuitsteeksels 

bijna weg, moeilijk 
zichtbaar 

Verdwijnt in 

het vet 

Plat  

(beetje vet, 

maar niet 

gevuld) 

Plat 

gebied, 
afgerond 

Volledig tot de rand 

met vet 
4,5 

2 

Koe is veel te vet 5 
Doornuitsteeksels 

ingebed in vet 
Afgerond, convex 

Dwarsuitsteeksels: 

ingebed in vet 

Lendenen 
groeve 

puilt uit 

Verloren in het 

vet 
Afgerond Uitpuilen 

Botten verloren in 

vet, uitpuilend vet 

plooit op de 
koekoeksgaten 

5 


