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SAMENVATTING 

Het melkproductieniveau van runderen kan op verschillende manieren beïnvloed worden gedurende 

het leven. Voornamelijk de voeding die de dieren krijgen tijdens de ontwikkelingsfase speelt een zeer 

belangrijke rol in dit proces en kan een epigenetische invloed hebben op de latere productie. Voordat 

de dieren geboren worden speelt de uteriene omgeving van het moederdier al een zeer belangrijke rol 

in de ontwikkeling van het kalf, met het effect van ‘metabolic programming’ als gevolg. 

Er worden zeer duidelijke verschillen opgemerkt in het geboortegewicht van kalveren geboren uit 

primipare dieren of uit multipare dieren, maar ook de melkproductie van de dieren zou afhangen van 

de pariteit van het moederdier. Daarnaast is ook aangetoond dat moederdieren die lacteren tijdens de 

dracht, kalveren voortbrengen die een lager geboortegewicht vertonen en op latere leeftijd eveneens 

minder melk produceren dan kalveren die geboren werden uit vaarzen. Als laatste wordt gezien dat 

ook de voeding van het moederdier belangrijk is voor de latere melkproductie van de nakomelingen. 

Bij een slecht uitgebalanceerd dieet van de moeder zullen de dieren eveneens een laag 

geboortegewicht vertonen, maar ook de latere vruchtbaarheid en reproductie kunnen aangetast 

worden door het minderwaardige dieet. 

Er is duidelijk aangetoond dat de opname van colostrum vlak na de geboorte van cruciaal belang is 

voor de goede ontwikkeling van het kalf, alsook voor de verdere groei en de latere productie. Zowel de 

passieve als de actieve immuniteit worden geactiveerd door colostrum en de groei van de dieren zal 

minder goed zijn indien ze slechts een beperkte hoeveelheid colostrum kunnen opnemen vlak na de 

geboorte. In de periode van de geboorte tot aan het spenen is het voornamelijk belangrijk dat de 

dieren een goede gewichtsaanzet vertonen en deze wordt het beste bereikt door middel van de 

opname van volle melk. Ook de toevoeging van ruwvoer en krachtvoer aan het dieet zou positieve 

effecten vertonen, aangezien de pensontwikkeling hierdoor versneld kan worden en er minder 

problemen rond de speenleeftijd worden gezien. Gedurende de periode na het spenen is het 

belangrijk om de goede gewichtsaanzet aan te houden om sneller de puberteit te bereiken, waardoor 

de dieren sneller ingezet kunnen worden voor de productie. Deze goede gewichtsaanzet kan 

bekomen worden door middel van een energie- en koolhydraatrijk dieet toe te dienen. 

Als laatste is ook de huisvesting en de voedingsmethode een belangrijk punt waarop gelet moet 

worden tijdens de ontwikkeling van de dieren. Individuele huisvesting van kalveren zou voordelen 

hebben op de latere productie en voorkomt gemakkelijker de uitbraak van ziektes. Daarnaast zou ad 

libitum voeding een goede gewichtsaanzet geven, maar kan het wel problemen veroorzaken bij het 

spenen. Als laatste kan ziekte bij de kalveren best vermeden worden aangezien het een daling van de 

gewichtsaanzet veroorzaakt, maar er worden meestal geen levenslange negatieve effecten 

aangetoond bij kalveren die ziekte hebben doorgemaakt. 

 

Sleutelwoorden: Epigenetica – Kalf – Melkproductie – Metabolic programming – Voeding 
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INLEIDING 

Gedurende de laatste decennia is er in de melkproductiesector een zeer duidelijke toename in het 

productieniveau van melkvee op te merken. Tussen 1975 en 2010 werd een gemiddelde stijging 

gezien in de productie van meer dan 3000 liter melk per koe. Deze stijging is te wijten aan 

verschillende factoren, waarbij voornamelijk de genetische achtergrond, de voeding en het 

management een zeer belangrijke rol spelen. Door de sterk doorgedreven genetische selectie zullen 

de huidige melkveerassen de melkproductie vaak prioritair stellen aan hun eigen gezondheid, 

waardoor het productieniveau zal stijgen, maar het aantal metabole stoornissen eveneens zal 

toenemen (Bach, 2011). Er wordt tegenwoordig veel belang gehecht aan de epigenetische invloed 

van voeding en ‘metabolic programming’, waarmee bedoeld wordt dat de latere productie van het dier 

beïnvloed kan worden door middel van een nutritionele stimulus die het dier meemaakt op jonge 

leeftijd (Kaske et al., 2010). Ook wordt er momenteel veel aandacht besteed aan het feit dat de 

productie van het dier beïnvloed kan worden door veranderingen in de intra-uteriene omgeving van 

het kalf en dus onrechtstreeks door zowel de pariteit, de voeding en het lactatieniveau van het 

moederdier (Swali en Wathes, 2006a; Swali en Wathes, 2006b; Gonzalez-Recio et al., 2012; Spiegler 

et al., 2014). Daarnaast is eveneens de postnatale periode zeer belangrijk, waardoor de dieren 

gedurende deze periode voorzien moeten worden van een goed uitgebalanceerd dieet, aangezien ook 

na de geboorte de voeding kan zorgen voor een variatie in de productie op latere leeftijd (Short en 

Bellows, 1971; Ciccioli et al., 2003; Gasser et al., 2006).  

In deze masterproef wordt getracht het effect te bepalen van verschillen in voeding van kalveren en 

het gevolg hiervan op de latere productie van deze dieren wanneer ze in de melkproductie worden 

ingezet. Eveneens wordt gekeken naar het effect van zowel de pariteit, de lactatie en de voeding van 

het moederdier op het productieniveau van de nakomelingen, aangezien ook de prenatale periode 

een zeer belangrijke invloed kan uitoefenen op de latere productiviteit. Als laatste wordt ook het 

belang van zowel de huisvesting, de voedingsmethode en bepaalde belangrijke kalverziektes 

aangehaald en wordt nagegaan of ook deze de productie kunnen beïnvloeden. 
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LITERATUURSTUDIE 

1. PRENATALE EFFECTEN VAN HET MOEDERDIER OP HET KALF	  

1.1. EFFECT VAN PARITEIT OP DE ONTWIKKELING VAN HET KALF  

1.1.1. Verschil tussen primipare en multipare dieren 

Binnen de melkproductiecyclus wordt bij vaarzen gestreefd naar een afkalfleeftijd rond de 24 

maanden, waarvoor de dieren succesvol bevrucht moeten worden rond een leeftijd van 15 maanden. 

Op deze leeftijd zijn de vaarzen slechts uitgegroeid tot 55-60% van hun volwassen lichaamsgewicht 

(Swali en Wathes, 2006a), waardoor ze nog groeien tijdens de eerste dracht en er competitie zal 

ontstaan tussen het gebruik van nutriënten voor de groei van het moederdier en nutriënten voor de 

foetale groei (Depreester et al., 2014; Kamal et al., 2014; Spiegler et al., 2014). De circulerende 

maternale concentraties van glucose, insuline en insuline-like growth factor I (IGF-I), welke 

gereguleerd worden door de maternale voedselopname (Swali en Wathes, 2006a, Micke et al., 2010), 

zullen bepalen welke hoeveelheid glucose via de placenta naar de foetus getransporteerd wordt en 

dus gebruikt kan worden voor de foetale groei (Bell, 1995; Swali en Wathes, 2006a, Kamal et al., 

2014). Naast de nutritionele regulatie kan de beschikbaarheid van glucose voor de foetus eveneens 

beïnvloed worden door de melkproductie van het moederdier (Depreester et al., 2014). Bij lacterende 

dieren zal er dus tijdens de dracht competitie ontstaan tussen de nutriënten die gebruikt worden voor 

de lactatie en de nutriënten voor foetale ontwikkeling (Swali en Wathes, 2006b; Bach, 2011). 

Er wordt gezien dat het geboortegewicht van kalveren die geboren worden uit vaarzen significant 

lager is dan dit van kalveren geboren uit multipare dieren. In de studie van Kamal et al. (2014) werd 

een verschil in het geboortegewicht opgemerkt van 4,6 kilogram tussen kalveren geboren uit vaarzen 

en kalveren geboren uit koeien. Dit verschil kan verklaard worden door een stijging van de 

concentratie van het somatotroop hormoon bij vaarzen waardoor deze, in tegenstelling tot multipare 

dieren, de opgenomen nutriënten zullen gebruiken voor hun eigen groei. Hierdoor krijgt de foetus een 

lagere aanvoer van glucose, met minder groei en een lager geboortegewicht tot gevolg (Weber et al., 

2007). Bij oudere dieren wordt een daling waargenomen van de concentratie van dit groeihormoon, 

waardoor er analoog een daling zal optreden in de anabole processen in het lichaam. Bij deze dieren 

wordt er minder glucose gebruikt voor de eigen groei en meer glucose naar de foetus getransporteerd, 

wat zal leiden tot een betere foetale groei en kalveren met een hoger geboortegewicht (Swali en 

Wathes, 2006b; Spiegler et al., 2014). Ook wordt gezien dat de drachtduur bij primipare dieren vaak 

minder lang is dan bij multipare dieren. Gemiddeld wordt er bij kalveren een foetale groei gezien van 

0,5 kilogram per dag tijdens de laatste week van de dracht. De drachtduur van primipare dieren is 

ongeveer 1,9 dagen korter, waardoor een verschil in het geboortegewicht van ongeveer 1 kilogram 

opgemerkt kan worden (Dhakal et al., 2013). 
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1.1.2. Effect van pariteit op de latere productiviteit van de nakomelingen 

Naast het geboortegewicht kan ook de productiviteit van de nakomelingen beïnvloed worden door de 

pariteit van het moederdier. Er is gebleken dat het aantal pariteiten van het moederdier negatief 

gecorreleerd is met de melkgift van de nakomelingen. Dit houdt in dat dochters uit eerstekalfskoeien 

een hogere melkproductie zullen vertonen dan dochters uit meerderekalfskoeien. In de studie van 

Gonzalez-Recio et al. (2012) werd een verschil aangetoond van 52 kilogram melk op een 

lactatieperiode van 305 dagen (Tabel 1). Dit verschil is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat er bij 

primipare dieren nog geen interferentie ondervonden wordt van de lactatie tijdens de dracht, in 

tegenstelling tot bij multipare dieren. Nakomelingen uit primipare moederdieren vertonen dus een 

lager geboortegewicht ten opzichte van kalveren uit multipare moederdieren, maar het lactatieniveau 

op latere leeftijd ligt wel hoger bij deze dieren (Gonzalez-Recio et al., 2012; Storli et al., 2014).  

Tabel 1: Verschil in melkproductie van nakomelingen uit moederdieren met een verschillend aantal 
lacaties (naar Gonzalez-Recio et al., 2012) 

Aantal maternale lactaties Aantal 
observaties 

Leeftijd van 
kalving 
(maanden) 

Maternale 
leeftijd van 
kalving 
(maanden) 

Fenotypische 
melkproductie 
(kg/305d) 

Fenotypische 
maternale 
melkproductie 
(kg/305d) 

0 (niet lacterende moeder) 16,288 26,6 (3) 29,9 (3) 8680 (1583) -  

1 13,979 26,8 (3) 40,5 (4) 8543 (1566) 8174 (2258) 

2 9,210 26,9 (3) 54,0 (5) 8448 (1522) 8630 (3489) 

3+ 5,588 26,9 (3) 67,0 (5) 8328 (1531) 8534 (3871) 

 

1.1.3. Effect van de grootte van de uterus 

Bij primipare dieren zal de grootte van de uterus en de placenta eveneens een belangrijke rol spelen 

in de groei van het kalf. Deze dieren zijn, in tegenstelling tot multipare dieren, nog niet volledig 

uitgegroeid en kunnen daardoor minder ruimte voorzien voor de foetus, waardoor de groei van het kalf 

op het einde van de dracht beperkt zal worden (Swali en Wathes, 2006a; Spiegler et al., 2014).  

1.2. EFFECT VAN LACTATIE OP DE ONTWIKKELING VAN HET KALF 

1.2.1. De negatieve energiebalans 

Bij lacterende dieren wordt tijdens de eerste weken van de lactatie vaak gezien dat ze in een 

negatieve energiebalans terechtkomen. Dit wordt veroorzaakt doordat de opname van energie via de 

voeding niet evenredig is aan de stijging van het energieverbruik door de melkproductie (Butler en 

Smith, 1989; Kaske et al., 2010). Hierdoor ontstaat een daling van de glycemie, samen met een daling 

van de concentratie insuline en een stijging van de concentratie glucagon in het bloed. Deze 

veranderingen zorgen voor een stimulatie van de lipolyse in het lichaam, waardoor er een stijging 

optreedt van de concentratie vrije vetzuren in het bloed en de dieren in een negatieve energiebalans 

terecht komen (Sjaastad et al., 2010). Gedurende deze negatieve energiebalans moeten de 

lacterende dieren opnieuw in oestrus komen en opnieuw bevrucht worden (Storli et al., 2014). 
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De hoge concentratie aan vrije vetzuren tijdens deze periode kan de groeiende follikel beschadigen 

waardoor de vruchtbaarheid aangetast wordt. De fertiliteit van hoogproductief melkvee ligt hierdoor 

lager dan deze van niet-lacterende dieren. Ook kan de lage concentratie aan glucose tijdens de 

negatieve energiebalans leiden tot een verstoring in de maturatie van de eicel (Van Hoeck et al., 

2014). Er blijkt eveneens een negatieve correlatie te bestaan tussen de hoge melkproductie en de 

concentratie glucose, insuline en IGF-I, dewelke nodig zijn voor de glucosetransfer via de placenta 

naar het embryo. Ondanks het feit dat in het eerste deel van de dracht de nutriëntenbehoefte van het 

embryo en de foetus nog relatief laag zijn, wordt vastgesteld dat dit tekort aan nutriënten een 

epigenetische invloed kan uitoefenen op de foetale ontwikkeling van het kalf (Van Soom et al., 2013).  

1.2.2. Effect van de lactatie op het geboortegewicht 

In tegenstelling tot wat in vroegere studies vermeld werd (Banos et al., 2007; Berry et al., 2008), zijn 

recentere studies het er over eens dat de lactatie van het moederdier tijdens de dracht wel een effect 

heeft op het geboortegewicht en het productieniveau van de nakomelingen op latere leeftijd (Bach, 

2011; Gonzalez-Recio et al., 2012; Depreester et al., 2014). Er werd aangetoond dat dieren met een 

zeer hoog lactatieniveau kalveren voortbrachten met een beduidend lager geboortegewicht dan dieren 

met een laag tot matig lactatieniveau (Swali en Wathes, 2006b; Depreester et al., 2014). In de studie 

van Depreester et al. (2014) werd een verschil aangetoond van respectievelijk 0,97 en 1,11 kilogram 

tussen dieren met een lage en matige lactatiecurve en dieren met een zeer hoge lactatiecurve. Deze 

bevinding kan verklaard worden door het feit dat tijdens de lactatie 97% van het beschikbare glucose 

van het moederdier aangewend zal worden voor de melkproductie, alsook 83% van de bruikbare 

eiwitten. Dit is te wijten aan het feit dat er tijdens de lactatie een absolute prioriteit geldt van nutriënten 

voor de uier (Drackley, 1999). Zowel de uier als de uterus beschikken over insuline-onafhankelijke 

glucosetransporters, waardoor het verbruik van glucose door deze organen blijft doorgaan ondanks 

een lage concentratie van glucose en insuline in het bloed (Sjaastad et al., 2010). De doorgedreven 

genetische selectie naar hoogproductief melkvee heeft ertoe geleid dat deze dieren de melkproductie 

prioritair stellen aan hun eigen gezondheid, wat er toe leidt dat er een reductie van de 

glucoseconcentratie in het bloed van het moederdier zal ontstaan. Dit komt doordat de uier een grote 

hoeveelheid glucose verbruikt voor de lactatie (Bach, 2011). Hierdoor ontstaat er een te lage 

beschikbaarheid van glucose voor de foetus met een daling van het geboortegewicht tot gevolg 

(Kamal et al., 2014).  

1.2.3. Effect van de lactatie op de latere productie van de nakomelingen 

Naast het geboortegewicht werd eveneens gezien dat de lactatie van de nakomelingen op latere 

leeftijd lager lag bij kalveren geboren uit moederdieren met een hoog lactatieniveau. Dochters van 

dieren met een hoge melkproductie produceerden 52 kilogram minder melk tijdens de eerste lactatie 

(Tabel 1) en hadden eveneens een levensduur die gemiddeld 16 dagen korter was dan nakomelingen 

geboren uit een vaars. De prenatale ‘metabolic programming’ van het kalf zou grotere negatieve 

effecten ondervinden indien er een hogere maternale melkgift is tijdens de embryogenese.  
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Er wordt dus vermoed dat de lagere melkproductie bij nakomelingen van hoogproductief melkvee te 

wijten is aan een combinatie van epigenetische factoren en een daling van de beschikbare energie 

voor de ontwikkeling van de foetus tijdens de lactatie (Gonzalez-Recio et al., 2012). 

1.3. EFFECT VAN VOEDING VAN DE MOEDER OP DE ONTWIKKELING VAN HET KALF 

1.3.1. De Barker hypothese en fetal programming 

Naast het niveau van melkproductie zou ook de samenstelling van het maternale dieet een invloed 

hebben op de foetale ontwikkeling en het latere productieniveau van de nakomelingen. De Barker 

hypothese stelt dat dieren die blootgesteld zijn aan een povere intrauteriene omgeving, later 

voordeliger voedingsstoffen gaan opnemen wanneer ze na de geboorte eveneens in een nutriëntarme 

omgeving terecht komen (Hales en Barker, 1992). Bij studies op mensen en ratten is gebleken dat 

wanneer er een nutriëntrijke  omgeving aanwezig is tijdens het latere leven, dit kan leiden tot een 

stijging van de kans op de ontwikkeling van metabole stoornissen zoals hypertensie, obesitas en 

insulineresistentie (Berry et al., 2008, Micke et al., 2010). Deze effecten zijn te wijten aan het feit dat 

de foetus zich intrauterien zal aanpassen aan de povere omgevingsomstandigheden door verandering 

in genenexpressie, waardoor er een maximale opname zal ontstaan van de beschikbare nutriënten in 

de omgeving (Swali en Wathes, 2006a; Berry et al, 2008). Dit proces wordt ‘fetal programming’ 

genoemd, waarbij fysiologische adaptaties tijdens het vroege leven van het dier zorgen voor 

permanente veranderingen tijdens het latere leven (Breier, 2006). 

1.3.2. Effect van restrictie van het maternale dieet en de catch-up growth 

Uit onderzoek is gebleken dat kalveren die geboren worden uit moederdieren met een restrictie van 

het dieet slechts een geringe achterstand in geboortegewicht vertonen, doordat het moederdier tijdens 

de dracht prioriteit geeft aan de groei van de foetus (Spiegler et al., 2014). Aangezien er bij de 

groeiende foetus nood is aan een minimale voorziening van nutriënten om de groei te onderhouden, 

zal naar het einde van de dracht toe het belang van een goede maternale voeding aanzienlijk 

toenemen. Sterke ondervoeding van het moederdier tijdens het laatste derde van de dracht kan 

hierdoor leiden tot een sterkere daling van het geboortegewicht (Spiegler et al., 2014; Bach, 2011). 

Een langdurige restrictie van de maternale voedselopname tussen dag 30 en dag 125 van de dracht 

leidt bij 20% van de primipare dieren tot een lager geboortegewicht van de nakomelingen (Micke et 

al., 2010; Spiegler et al., 2014), maar deze verschillen worden postnataal snel ingehaald via ‘catch-up 

growth’ (Spiegler et al., 2014).  
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Uit verschillende studies, uitgevoerd bij mensen en ratten, is gebleken dat deze catch-up growth zou 

kunnen leiden tot een verhoogd risico op het ontwikkelen van diabetes type 2, obesitas en andere 

metabole aandoeningen in het latere leven (Ong et al., 2000; Hales en Ozanne, 2003). Ook werd bij 

schapen aangetoond dat nakomelingen die ernstige ondervoeding hadden ondervonden tijdens de 

late intrauteriene ontwikkeling, postpartum een sterke verstoring vertonen van de insuline secretie. 

Soortgelijke studies zijn nog niet uitgevoerd bij rundvee, waardoor er nog geen exacte gegevens zijn 

of deze effecten ook bij kalveren kunnen voorkomen (Spiegler et al., 2014). 

1.3.3. Effect van restrictie van het dieet van het moederdier op de vruchtbaarheid van de 

vrouwelijke nakomelingen 

Naast afwijkingen in het geboortegewicht kan een restrictie van de voeding van het moederdier 

eveneens negatieve effecten hebben op de vruchtbaarheid van de vrouwelijke nakomelingen. In 

studies werd gezien dat het aantal antrale follikels op het ovarium lager was bij nakomelingen van 

moederdieren die het restrictiedieet hadden gevolgd, in tegenstelling tot nakomelingen van een 

normaal gevoede moeder (Mossa et al., 2013). De ‘antral follicle count’ (AFC) geeft een goede 

weerspiegeling van het aantal gezonde follikels op het ovarium (Figuur 1). Er is een positieve 

associatie aangetoond tussen het aantal antrale follikels enerzijds en de grootte van de ovaria en de 

totale hoeveelheid follikels in de ovaria anderzijds. Runderen met een laag aantal antrale follikels 

vertoonden kleinere ovaria, een kleiner aantal morfologisch gezonde follikels op de ovaria en een 

gereduceerde endometriale groei tijdens de oestrus. Lage aantallen van antrale follikels zullen 

uiteindelijk zorgen voor de fenotypische veruiterlijking van onvruchtbaarheid bij het rund (Ireland et al., 

2011).  

 

Figuur 1: Verschil in het aantal gezonde primordiale, transitoire, primaire, secundaire en antrale follikels 
tussen dieren met een lage 'antral follicle count' en een hoge 'antral follicle count' (uit Ireland et al., 2011) 
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2. DE VOEDING VAN HET KALF EN DE INVLOED OP DE GROEICURVES EN DE 

LATERE PRESTATIE  

2.1. HET BELANG EN DE EFFECTEN VAN COLOSTRUM  

2.1.1. Belang van colostrum voor passieve immuniteit 

Tijdens de dracht bij het rund worden bijna geen maternale immunoglobulines getransporteerd van het 

moederdier naar de foetus, wat te wijten is aan de opbouw van de placenta bij runderen (Faber et al., 

2005). Herkauwers beschikken over een epitheliochoriale placenta, waarbij zowel aan de maternale 

als aan de foetale zijde alle epithelia nog intact zijn en de capillairen volledig afgescheiden zijn 

(Sjaastad et al., 2010). Dit alles leidt tot het feit dat kalveren direct postnataal een hoge nood hebben 

aan de opname van colostrum (Robison et al., 1988; Faber et al., 2005; Sjaastad et al., 2010). 

Colostrum is de secretie die zich accumuleert in de melkklieren van het moederdier vlak voor de 

partus en die meer vet, mineralen, vitamines en proteïnen bevat dan normale melk. Deze hoge 

concentratie aan proteïnen is voornamelijk te wijten aan de transfer van immunoglobulines van het 

maternale bloed naar de melkklieren vlak voor de partus (Sjaastad et al., 2010).  

De opname van colostrum met een hoge concentratie aan immunoglobulines is een bron van 

passieve immuniteit voor het kalf (DeNise et al., 1989; Sjaastad et al., 2010; Bach, 2011) en is het 

belangrijkste mechanisme dat het indringen van pathogenen voorkomt (DeNise et al., 1989; Faber et 

al., 2005). Kalveren die colostrum met een lagere concentratie immunoglobulines toegediend krijgen, 

of kalveren die niet in staat zijn om de immunoglobulines via de darm op te nemen, vertonen een 

hoger voorkomen van morbiditeit en mortaliteit (Robison et al., 1988; DeNise et al., 1989). Ook is 

aangetoond dat dieren die minder dan 2 liter colostrum toegediend kregen, vlak na de geboorte een 

slechtere passieve immuniteit ontwikkelden (Faber et al.,  2005). Voor een optimale bescherming 

tegen ziekte wordt aangeraden om er voor te zorgen dat kalveren van 48u oud beschikken over een 

concentratie van 1000 mg immunoglobuline G per deciliter serum (Figuur 2) (Godden et al., 2008).  

 

Figuur 2: Overleving van kalveren bij verschillende concentraties immunoglobuline G in het bloed  
(uit Godden, 2008) 
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2.1.2. Belang van colostrum voor actieve immuniteit 

Naast de opbouw van passieve immuniteit speelt de toediening van colostrum eveneens een rol in de 

stimulatie van de actieve immuniteit. Postprandiaal wordt een hogere concentratie insuline gemeten 

bij kalveren die colostrum hebben gekregen, in tegenstelling tot kalveren die geen colostrum kregen 

(Blum en Hammon, 1999). Ook de concentratie van IGF-I in het serum ligt 6 keer hoger bij kalveren 

die wel colostrum kregen tegenover kalveren die enkel melkvervanger toegediend kregen (Hammon 

en Blum, 1997). IGF-I speelt een belangrijke rol in het immuunsysteem van het kalf (Oda et al., 1989), 

aangezien het de proliferatie en de ontwikkeling van lymfocyten stimuleert (Nonnecke et al., 2003). Of 

dit alles effect heeft op lange termijn is nog niet aangetoond. 

2.1.3. Effect van colostrumopname op de ontwikkeling en de latere productiviteit 

Naast immunoglobulines is colostrum ook rijk aan groeifactoren en hormonen (Bach, 2011). DeNise et 

al. (1989) toonden in een studie de positieve en significante relatie aan tussen de opname van IgG en 

de melkgift en concentratie melkvet op latere leeftijd bij kalveren die de eerste 24u hadden kunnen 

zuigen bij het moederdier. Er wordt verondersteld dat deze relatie niet enkel te wijten is aan de 

opname van immunoglobulines, maar mede veroorzaakt wordt door andere factoren die in het 

colostrum aanwezig zijn (DeNise et al., 1989), zoals IGF-I, insuline, epidermale groeifactor, leptine en 

prolactine (Bach, 2011). Deze factoren promoten de ontwikkeling van het gastrointestinale stelsel, 

evenals de productie van verteringsenzymen en veroorzaken een stimulatie van de 

absorptiecapaciteit van nutriënten in de darm (Guilloteau et al., 1997). De concentratie 

immunoglobulines die aanwezig is in het colostrum bepaalt de kwaliteit ervan, waardoor er een sterke 

variatie zal optreden afhankelijk van de immuniteitsopbouw van het moederdier. Primipare dieren 

produceren hierdoor colostrum met een lagere kwaliteit dan multipare dieren. Dit leidt er toe dat de 

optimale hoeveelheid toegediend colostrum eveneens zal variëren in functie van het moederdier 

(Faber et al., 2005).  

Studies hebben aangetoond dat de groei van de vaars en de melkproductie tijdens de eerste lactatie 

in relatie staan met de hoeveelheid colostrum die toegediend wordt direct na de geboorte (DeNise et 

al., 1989; Faber et al., 2005). Kalveren die postnataal 4 liter colostrum toegediend kregen, vertoonden 

als vaars een significant betere dagelijkse groei dan dieren die slechts 2 liter colostrum kregen (Figuur 

3). Ook werd gezien dat deze dieren, verspreid over de eerste twee lactaties, gemiddeld 550 kilogram 

meer melk produceerden. De conceptiedatum en het moment van de eerste kalving werden niet 

beïnvloed door dit verschil in colostrumtoediening (Faber et al., 2005).  
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Figuur 3: Vergelijking van de groei van kalveren die 2l of 4l colostrum toegediend kregen na de 

geboorte (uit Faber et al., 2005)  

2.2. HET VERSCHIL TUSSEN VOLLE MELK EN KUNSTMELK EN HET EFFECT OP DE LATERE 

PRODUCTIE 

Bij de intensieve kalveropfok worden de kalveren meestal binnen de 24 uur gescheiden van het 

moederdier, waarna ze met een beperkte hoeveelheid melk of kunstmelk verder gevoederd worden tot 

aan het spenen (Jasper en Weary, 2002). Tijdens deze opfokperiode wordt de focus meestal gelegd 

op een snelle daling van de hoeveelheid opgenomen melk of kunstmelk om de opname van ruwvoer 

en krachtvoer te versnellen. Hierdoor zal de pensflora sneller ontwikkelen en kan de speenleeftijd 

vervroegd worden, wat economische voordelen biedt (Daniels et al., 2009; Soberon et al., 2012).  

2.2.1. Belang van de gewichtsaanzet tijdens de periode voor het spenen en het effect op de 

latere productie 

Er is gebleken dat de opname van nutriënten tijdens de periode voor het spenen, zowel via volle melk 

als via kunstmelk, zal leiden tot een epigenetische verandering met een positief effect op de 

fenotypische veruiterlijking van de melkgift op latere leeftijd (Bar-Peled et al., 1997; Shamay et al., 

2005; Daniels et al., 2009; Moallem et al., 2010; Soberon et al., 2012). De levenslange prestaties 

kunnen dus ook tijdens de ontwikkeling van het dier nog beïnvloed worden aan de hand van de 

voeding. Gedurende de periode voor het spenen wordt de nadruk voornamelijk gelegd op het 

bekomen van een snelle dagelijkse groei, met als doel het gewicht van de dieren te verdubbelen 

wanneer ze de speenleeftijd bereiken. Er werd aangetoond dat er een relatie bestaat tussen de 

dagelijkse groei voor het spenen en het productieniveau tijdens de eerste lactatie (Figuur 4). Elke 

kilogram lichaamsgewicht die tijdens deze periode werd aangezet, leidde in de studie van Soberon et 

al. (2012) tot een toename van 850 kilogram melk tijdens de eerste lactatie.  
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Ook werd gezien dat dieren die afkalfden op een lichaamsgewicht van 700 kilogram 3,8 kilogram melk 

per dag meer produceerden gedurende de eerste 150 dagen lactatie ten opzichte van dieren die 

afkalfden op een gewicht van 600 kilogram. Op een volledige lactatieperiode van 305 dagen gaf dit 

een verschil van 1000 kilogram melk (Bach en Ahedo, 2009). 

 
Figuur 4: Relatie tussen de dagelijkse groei en de melkproductie gedurende de eerste 150 dagen  
(uit Bach en Ahedo, 2008) 
 

2.2.2. Effect van volle melk en kunstmelk op de dagelijkse groei  

Verscheidene studies hebben aangetoond dat er een verschil in dagelijkse groei terug te vinden is 

tussen kalveren die volle melk kregen en kalveren die enkel kunstmelk toegediend kregen (Bar-Peled 

et al., 1997; Shamay et al., 2005; Moallem et al., 2010, Soberon et al, 2012). Moallem et al. (2010) 

toonden aan dat kalveren op een dieet van volle melk 3,1 kilogram meer wogen bij het spenen ten 

opzichte van kalveren op melkvervanger. De concentratie vet en eiwit in volle melk verschilt sterk van 

deze in melkvervanger, wat zou leiden tot het verschil in groei tussen de twee groepen. In de studie 

van Moallem et al. (2010) werd een concentratie 29,4% vet en 25,9% eiwit op droge stof basis 

gemeten in volle melk, in tegenstelling tot 13% vet en 23,7% eiwit op droge stof basis in 

melkvervanger. 

Bij het gebruik van melkvervanger speelt de samenstelling een zeer belangrijke rol in de 

gewichtsaanzet van de dieren. Indien de ratio ruw eiwit ten opzichte van energie in het dieet wordt 

verhoogd, zal de proteïne synthese in het lichaam stijgen, waardoor de groei van de dieren zal 

toenemen (Moallem et al., 2010). Bartlett et al. (2006) zagen een toename van het lichaamsgewicht 

van 0,703 kg per dag bij dieren op een dieet van melkvervanger met 26% ruw eiwit, in tegenstelling tot 

een gewichtsaanzet van 0,251 kilogram per dag bij dieren op melkvervanger met 14% ruw eiwit. 

Ondanks de stijging van de eiwit-energie ratio werd geen verschil in energieverbruik gezien tussen 

een dieet met een hoge concentratie eiwit en een lage concentratie. Hierdoor kan aangenomen 

worden dat bij het gebruik van melkvervanger er best gekozen kan worden voor een melkvervanger 

met een hoge concentratie ruw eiwit (Blome et al., 2003; Bartlett et al., 2006)  
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Naast het effect van de concentratie eiwit bleek ook de voedingsfrequentie een belangrijke rol te 

spelen in de aanzet van lichaamsgewicht. Een voedingsfrequentie van 1,75% van het 

lichaamsgewicht in combinatie met een concentratie ruw eiwit van 22% in de melkvervanger zou 

leiden tot een maximale gewichtsaanzet en een optimale voederconversie (Bartlett et al., 2006).  

2.2.3. Effect van de hoeveelheid toegediend voedsel op de dagelijkse groei 

Kalveren die op de conventionele manier (twee maal per dag tot 10% van het lichaamsgewicht in 

volume melk) konden drinken vertoonden een groot verschil in dagelijkse groei ten opzichte van 

kalveren die de mogelijkheid hadden om ad libitum melk op te nemen (Figuur 5) (Jasper en Weary, 

2002; Moallem et al., 2010). Dieren die ad libitum toegang kregen tot melk hadden 63% meer 

gewichtsaanzet dan kalveren op een conventioneel dieet, waardoor het lichaamsgewicht 10,5 

kilogram hoger lag op 35 dagen leeftijd (Jasper en Weary, 2002). Dit verschil in lichaamsgewicht werd 

aangehouden tot aan de kalving, waardoor deze dieren afkalfden op een lichaamsgewicht dat 37 

kilogram zwaarder was (Tabel 2) (Bar-Peled et al., 1997). Ook zou toediening van melk door middel 

van speenemmers een positief effect kunnen veroorzaken op de gewichtsaanzet, aangezien de dieren 

hun natuurlijk zuiggedrag gaan ontwikkelen en een hogere melkopname zullen vertonen. Er is 

gebleken dat kalveren die melk toegediend krijgen via deze voedingsmethode 10 kilogram meer zullen 

opnemen, verspreid over 10 voedingsbeurten (Jasper en Weary, 2002).  

  

 

Figuur 5: Verschil in lichaamsgewicht tussen kalveren op een conventioneel dieet en kalveren die ad 
libitum melk konden opnemen (uit Jasper en Weary, 2002)  
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2.2.4. Effect van volle melk en kunstmelk op de latere productie 

Naast het verschil in lichaamsgewicht werd er eveneens aangetoond dat de leeftijd van conceptie en 

de afkalfleeftijd lager waren bij kalveren op een rantsoen van volle melk (Bar-Peled et al., 1997; 

Jasper en Weary, 2002; Shamay et al., 2005; Moallem et al., 2010). De conceptieleeftijd van dieren op 

een rantsoen van volle melk lag op 394 dagen en de afkalfleeftijd op 669 dagen. Dieren die enkel 

kunstmelk toegediend kregen, werden pas bevrucht op 426 dagen, waardoor ze pas afkalfden op een 

leeftijd van 700 dagen (Bar-Peled et al., 1997). Er werd bovendien ook een positieve correlatie 

aangetoond tussen de gestegen dagelijkse groei tot aan de speenleeftijd en de prestaties tijdens de 

eerste lactatie (Brown et al., 2005; Moallem et al., 2010; Soberon et al., 2012). De melkproductie lag 

hoger bij dieren die de eerste 42 dagen van hun leven hadden kunnen zuigen bij het moederdier. 

Deze dieren produceerden op een lactatie van 300 dagen 9624 kilogram melk, in tegenstelling tot 

9171 kilogram melk bij de controledieren die melkvervanger uit emmers toegediend kregen (Tabel 2) 

(Bar-Peled et al., 1997). Ook werd gezien dat kalveren die volle melk toegediend kregen uit 

speenemmers 10,2% meer produceerden op latere leeftijd dan de controlekalveren die melkvervanger 

uit emmers kregen (Moallem et al., 2010). Het verschil in productie zou verklaard kunnen worden door 

de afwezigheid van biologisch actieve factoren in melkvervanger, waardoor deze geen epigenetisch 

effect veroorzaken en de latere melkproductie niet kunnen beïnvloeden (Soberon et al., 2012).  

Tabel 2: Verschil in lichaamsgewicht, reproductie en melkproductie tussen controle kalveren (CC) en 
kalveren die konden zuigen bij het moederdier (SC) (X = gemiddelde, SE = standaardafwijking)  
(naar Bar-Peled et al., 1997) 

 CC X CC SE SC X SC SE P 

Afkalfleeftijd (d) 700 15 669 12 0,05 

Lichaamsgewicht bij 
kalving (kg) 507 24 544 30 NS 

Gemiddelde 
dagelijkse groei van 
conceptie tot aan 
kalving (kg) 

0,65 0,06 0,67 0,08 NS 

Schofthoogte (cm) 134,4 1,9 139,7 2,3 0,05 

Melkproductie 
(kg/300d) 9171 306 9624 374 0,08 

Melkvet (kg/300d) 273,4 14,2 268,9 19,6 NS 

Melkproteine 
(kg/300d) 260,6 13,8 257,4 20,1 NS 

Conceptie ratio 53,4 4,2 48,6 5,3 NS 
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2.3. HET MOMENT VAN SPENEN 

2.3.1. De conventionele manier van spenen ten opzichte van de concentratie-afhankelijke 

methode  

Bij het naderen van de speenleeftijd wordt op verschillende manieren getracht om de opname van 

ruwvoer en krachtvoer te verhogen en de opname van melk te doen dalen. Het moment van spenen 

kan vastgelegd worden op de conventionele manier of aan de hand van de concentratie-afhankelijke 

methode. Bij het conventioneel spenen baseert zich men enkel op de leeftijd van het kalf, waardoor er 

geen rekening gehouden wordt met individuele ontwikkelingsverschillen. Hierbij worden de kalveren 

meestal gespeend rond de leeftijd van 7 tot 9 weken (Kehoe et al., 2007).  

Bij de concentratie-afhankelijk methode zal men de hoeveelheid melk doen afnemen in relatie met de 

opname van vast voeder door het individuele dier. De hoeveelheid melk die toegediend wordt kan 

gebaseerd worden op de hoeveelheid vast voedsel dat de voorbije dagen is opgenomen. Roth et al. 

(2009) baseerde zich op de voedselopname van de voorbije 4 dagen om de hoeveelheid toegediende 

melk aan te passen. Reductie van de hoeveelheid melk werd ingezet vanaf het moment dat het kalf 

meer dan 4 dagen na elkaar meer dan 700 gram vast voedsel opnam. De toegang tot melk werd 

volledig stopgezet wanneer de dieren langer dan 4 dagen meer dan 2000 gram vast voedsel 

opnamen. Door het toepassen van deze speenmethode worden kalveren gespeend op het moment 

dat er een efficiënte opname van ruwvoer en krachtvoer is. Het beëindigen van de melktoevoer en dus 

de leeftijd van het spenen wordt hierdoor individueel bepaald. Het nadeel van deze methode is 

voornamelijk dat ze zeer arbeidsintensief is, waardoor ze niet vaak toegepast wordt in de praktijk 

(Roth et al., 2009). 

Er is gebleken dat kalveren die gespeend worden op de concentratie-afhankelijke methode al 

gespeend konden worden op een leeftijd van 76 dagen, in tegenstelling tot kalveren van de 

conventionele methode die pas op 84 dagen gespeend werden. Hieruit is voornamelijk af te leiden dat 

er bij het conventioneel spenen geen rekening wordt gehouden met individuele genetische verschillen 

in de ontwikkeling van de pens en dat deze methode voornamelijk goed is voor het spenen van 

kalveren met een gemiddelde snelheid van pensontwikkeling (Roth et al., 2009). Houghton et al. 

(1990) toonde bij vleeskalveren aan dat een vroegere speenleeftijd de reproductie ten goede kan 

komen doordat het postpartum interval zou verkorten (Houghton et al., 1990). 

2.3.2. Mogelijkheid tot vroegtijdig spenen 

Indien kalveren vroegtijdig gespeend kunnen worden, rond de leeftijd van 3 tot 5 weken, zorgt dit voor 

economische voordelen door een daling van zowel arbeid, tijd als voedingskosten. Kehoe et al. (2007) 

toonden aan dat kalveren die vroeg toegang krijgen tot ruwvoer en gespeend worden op de leeftijd 

van 4 weken, zich goed adapteren aan deze situatie en meer ruwvoer opnemen.  
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Indien er vroeger gespeend wordt dan 3 weken kunnen er problemen ontstaan met de aanpassing 

aan de opname van ruwvoer, waardoor er een lagere voedingsefficiëntie zal ontstaan (Kehoe et al., 

2007). Vanaf de leeftijd van 3 weken ontstaat er een adequate bacteriële flora in de pens (Terré et al., 

2007), waardoor dieren die op vroegere leeftijd gespeend worden een hogere ruminale activiteit 

vertonen. Vroeger spenen, tot een leeftijd van 4 weken, kan dus doorgevoerd worden zonder verschil 

in opname van droge stof en dit kan leiden tot voordelen op economisch vlak (Kehoe et al., 2007). 

2.3.3. Effect van toevoegen van ruwvoer en krachtvoer aan het dieet op de pensontwikkeling en 

de groei  

De opname van droge stof is cruciaal voor de activatie van de ruminale metabole functie bij kalveren. 

Ongeveer 2 tot 3 weken na de eerste opname van droge stof wordt de mature ruminale functie bij 

jonge kalveren bereikt (Terré et al., 2007). Indien kalveren vroeg beginnen met de opname van droge 

stof, zal de pensontwikkeling sneller plaatsvinden (Moallem et al., 2010). Een verlate opname van 

droge stof zal leiden tot een verlate ontwikkeling van de pens, waardoor er een negatief effect ontstaat 

op de vertering van ruwvoer na het spenen (Terré et al., 2007).  

Naast de voorziening van melk wordt aan kalveren vanaf de tweede levensweek eveneens starter 

voedsel toegediend, waarin zowel ruwvoer als krachtvoer verwerkt wordt in combinatie met vitaminen 

en mineralen. Deze starter zal onder andere zorgen voor de ontwikkeling van de pens en een goede 

dagelijkse gewichtsaanzet (Drackley, 2008; Castells et al., 2012). Recente studies hebben 

aangetoond dat het toevoegen van ruwvoer en krachtvoer aan het dieet van kalveren positieve 

effecten zou hebben op zowel de opname van het starter voedsel als de dagelijkse groei. Toediening 

van ruwvoer samen met het starter voedsel zou zorgen voor een betere ontwikkeling van de ruminale 

omgeving en zou een stijging van de ruminale pH veroorzaken (Castells et al., 2012; Castells et al., 

2013).  

Dieren die enkel starter toegediend krijgen, hebben vaak een lagere pH in de pens, alsook een lagere 

motiliteit. Er ontstaat eveneens hyperkeratinisatie van de penspapillen waardoor de absorptie van 

nutriënten doorheen de penswand zal afnemen. Toevoeging van ruwvoer aan het dieet zou zorgen 

voor een stimulatie van de spierlaag en zou de gezondheid van de ruminale wand verbeteren 

(Castells et al., 2013). Uit de studie van Castells et al. (2012) is gebleken dat ad libitum toediening van 

haver, triticale en stro aan het dieet met starter zou leiden tot 28% meer groei bij deze kalveren ten 

opzichte van dieren die enkel starter toegediend kregen. Deze stijging is voornamelijk te verklaren 

doordat de toediening van deze voedingsmiddelen leidde tot een stijging in de opname van het 

startervoedsel (Castells et al., 2012).  
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De toediening van ruwvoer en krachtvoer aan het dieet met starter is nog controversieel, aangezien 

de vertering van de kalveren hierdoor verstoord kan worden. Er wordt gezien dat de toediening van 

ruwvoer voor de leeftijd van 3 weken leidt tot een slechte vertering van het ruwvoer met daling van 

penspH tot gevolg. Aangezien de opname van ruwvoer na 3 weken leeftijd zorgt voor een stimulatie 

van de pensontwikkeling, is nog niet duidelijk of ook na deze leeftijd de negatieve gevolgen voor de 

vertering aanwezig blijven (Drackley, 2008).  

2.3.4. Belang van opname van droge stof voor het spenen 

Kalveren die melk konden drinken bij het moederdier tot aan het spenen, zullen gedurende de periode 

voor het spenen slechts een beperkte hoeveelheid droge stof opnemen. Rond de speenleeftijd 

vertonen de dieren een sterke daling van het lichaamsgewicht (Figuur 6). Deze daling is voornamelijk 

te wijten aan de stress die bij het spenen optreedt, samen met een gedaalde vertering door de 

overschakeling van melk naar ruwvoer (Bar-Peled et al., 1997).  Wel werd aangetoond dat kalveren 

die ad libitum melk konden opnemen tot aan het spenen een stijging vertonen in de melkgift 

gedurende de eerste lactatie indien er tijdens de prepuberale periode een verhoogde concentratie aan 

ruw eiwit werd toegevoegd aan het dieet (Shamay et al., 2005).   

 

Figuur 6: De gemiddelde dagelijkse groei van controle kalveren (zwarte balken) en kalveren die hadden 

kunnen zuigen gedurende de eerste 12 weken leeftijd (witte balken) (uit Bar-Peled et al., 1997)  
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2.4. HET DIEET VAN HET SPENEN TOT AAN DE BEVRUCHTING  

2.4.1. De puberteit 

Tijdens de periode na het spenen kan een snelle gewichtstoename van het dier leiden tot het sneller 

bereiken van de puberteit, waardoor de vaarzen op een vroegere leeftijd ingezet kunnen worden in de 

productie (Short en Bellows, 1971). De puberteit wordt bereikt vanaf het moment dat de vaarzen in 

staat zijn om een fertiele eicel te ovuleren en oestrusgedrag te vertonen. Een stijging van de secretie 

van luteïniserend hormoon (LH) en follikel stimulerend hormoon (FSH) uit de hypofyse zal zorgen voor 

het rijpen van ovariële follikels, waardoor oestrogeen geproduceerd zal worden en het oestrusgedrag 

geïnduceerd wordt (Sjaastad et al., 2010). De start van de puberteit wordt voornamelijk bepaald door 

de leeftijd, het gewicht en het ras. Daarnaast kunnen ook blootstelling aan een stier en het seizoen 

hierin een rol spelen (Larson, 2007).  

2.4.2. Dieet na het spenen en het effect op de voortplanting 

Verschillende studies (Ciccioli et al., 2003; Gasser et al., 2006) hebben aangetoond dat bij vaarzen 

die gevoederd worden met een dieet rijk aan koolhydraten, de puberteit vroeger zal optreden dan bij 

vaarzen op een dieet laag aan koolhydraten. Ondervoeding van de vaars in de periode na het spenen 

kan leiden tot het later optreden van de puberteit (Day et al., 1986). Short en Bellows (1971) hebben 

aangetoond dat een energierijk dieet vanaf het spenen tot aan de bevruchting kan leiden tot een 

hoger drachtigheidspercentage. Dit effect kan verklaard worden door het feit dat vaarzen die 

gevoederd worden met een laag energetisch dieet niet in staat zijn om LH aan een even hoge 

frequentie vrij te stellen uit de hypofyse als vaarzen op een hoog energetisch dieet (Day et al., 1986).  

2.4.3. Effect van het dieet op de ontwikkeling van de uier 

Een adequate toename van het lichaamsgewicht is ook belangrijk voor de ontwikkeling van de uier en 

voor de latere melkgift. De groei bij de vaars kan opgedeeld worden in 2 verschillende stadia. Als 

eerste treedt er isometrische groei op, waarbij de cellen van het lichaam en de mammaire 

ontwikkeling gelijk lopen. De isometrische groei van het dier loopt vanaf de geboorte tot ongeveer de 

derde levensmaand. Nadien zal het lichaam allometrisch groei vertonen, waarbij het mammaire 

weefsel zich 3 tot 4 keer sneller zal ontwikkelen dan de overige lichaamscellen. Allometrische groei 

doet zich voor tussen de leeftijd van 3 en 9 maanden. Dit is een kritieke periode voor de ontwikkeling 

van de uier, waarbij de voeding belangrijke effecten kan uitoefenen op de groei van het 

melkklierweefsel (Sinha en Tucker, 1969). Brown et al. (2005) toonden aan dat een dieet met een 

hoge concentratie aan proteïnen gedurende de periode voor het spenen zorgt voor een 

verdrievoudiging in het mammaire parenchym, alsook een stijging in het parenchymaal DNA en RNA. 

Dit verschil werd echter niet meer aangetoond indien de dieren een hoge concentratie proteïnen 

toegediend kregen in de periode na het spenen (Brown et al., 2005). Een verhoogde groei van het 

mammaire DNA leidt niet altijd tot een verhoogde melkproductie op latere leeftijd (Bach en Ahedo, 

2009).  
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Volgens Sejrsen et al. (1982) leidt ad libitum toediening van voedsel tijdens de prepuberale periode tot 

een daling van 23% in de secretorische cellen van de uier ten opzichte van dieren met een restrictie 

van het dieet. Gedurende de periode na de puberteit werd geen verschil meer opgemerkt in de groei 

van het secretorisch weefsel van de uier. De toediening van ad libitum voedsel tijdens de prepuberale 

periode zou dus een negatief effect kunnen hebben op de melkproductie (Sjersen et al., 1982). 
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3. HET VERSCHIL IN MANAGEMENT EN ZIEKTEN DIE EFFECT HEBBEN OP DE 

PRODUCTIE  

3.1. HUISVESTING  

3.1.1. Isolatie ten opzichte van groepshuisvesting 

Na de geboorte wordt het kalf meestal binnen de 24 uur gescheiden van het moederdier, waarna het 

apart opgefokt zal worden. Bij de opfok kunnen de kalveren in isolatie gehouden worden, individueel 

gehuisvest worden of in groep ondergebracht worden. Uit studies is gebleken dat de productie van de 

dieren op latere leeftijd beïnvloed kan worden door de huisvesting tijdens de opfokperiode. Sociale 

interactie bij kalveren in groep kan leiden tot een snellere opname van ruwvoer met een betere 

gewichtsaanzet tot gevolg. Kalven uit geïsoleerde huisvesting nemen dus minder voedsel op, met een 

minder goede dagelijkse gewichtstoename tot gevolg (Warnick et al., 1976; Hepola et al., 2006, De 

Paula Vieira et al., 2010). Door de gedaalde opname van voeding voor het spenen zullen kalveren die 

individueel gehuisvest zijn minder goed reageren tijdens het spenen dan in groep gehuisveste dieren 

en zullen ze een daling van de groei vertonen bij het spenen (Hepola et al., 2006; De Paula Vieira et 

al., 2010). Ondanks deze lagere gewichtstoename werd toch aangetoond dat Holstein koeien, 

opgefokt in isolatie, 1600 kilogram meer melk produceerden dan wanneer ze in groep opgefokt 

werden (Arave en Warnick, 1979). Een hypothese voor dit verschil in productie is dat deze dieren 

minder agressie vertonen en minder sociaal contact hebben met andere dieren van de groep maar dat 

ze meer belang hechten aan de mens, die zou fungeren als surrogaat moeder, waardoor ze meer 

melk zouden produceren (Arave et al., 1985). 

3.1.2. Huisvesting binnen ten opzichte van buiten 

Uit de studie van Hepola et al. (2006) is gebleken dat de voedselopname en dus ook de groei van 

kalveren tot aan het spenen niet verschilt tussen dieren die binnen of buiten gehuisvest worden. Na 

het spenen daarentegen wordt gezien dat kalveren die binnen gehuisvest worden beter groeien dan 

dieren die buiten gehuisvest worden. Er werd geen verschil in voedselopname aangetoond, waardoor 

de dieren buiten waarschijnlijk minder groeien doordat er meer energie verbruikt wordt om de optimale 

lichaamstemperatuur te kunnen behouden. Dit is te wijten aan het feit dat ze weinig beschutting 

hadden buiten en de omgevingstemperatuur van het buitenverblijf van de kalveren slechts 3°C 

warmer was dan de effectieve buitentemperatuur. Ook was er meer opname van hooi en stro op 

momenten dat de lichaamstemperatuur laag was, wat verklaard wordt doordat ruwvoer tijdens de 

vertering meer warmte vrijstelt dan krachtvoer (Hepola et al., 2006). 
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3.2. VOEDINGSMETHODE 

3.2.1. Verschillende voedingssystemen 

Tijdens de opfok is het mogelijk om op verschillende manieren voeding toe te dienen aan de kalveren. 

Vaak worden kalveren in kleine groepen gehuisvest waarbij ze melk toegediend krijgen via 

speenemmers of emmers zonder speen, terwijl dieren in grote groepen meestal ad libitum melk 

toegediend krijgen vanuit grote containers via spenen. Dit laatste geeft goede groeicurves van de 

kalveren aangezien ze grote hoeveelheden melk opnemen, maar het zorgt bij het spenen vaak voor 

grotere problemen aangezien dieren die ad libitum melk toegediend krijgen, vaak minder ruwvoer 

opnemen. Om deze reden wordt tegenwoordig ook soms gebruik gemaakt van het computer-

gecontroleerd melksysteem, waarbij de dieren niet meer in staat zijn om grote hoeveelheden melk in 

een keer op te nemen (Hepola, 2003).   

3.2.2. Vermijden van ziektes bij kalveren door verzuring van de melk en het voorzien van 

frequent voedselopnames 

Er wordt gedacht dat het toedienen van koude en zure melk kalveren zal aanzetten om minder op te 

nemen uit de drinksystemen, waardoor bij ad libitum toegang tot melk minder snel massale 

hoeveelheden opgenomen worden. Het toevoegen van lactobacillen aan de melk zal zorgen voor een 

daling van de pH van de melk waardoor de diurnale pH fluctuaties in de lebmaag verdwijnen en er 

constant een lagere pH aanwezig is. Hierdoor kunnen pathogene bacteriën minder goed overleven en 

wordt het voorkomen van kalverdiarree beperkt (Bøe en Havrevoll, 1993).  

Frequente opname van kleine hoeveelheden voedsel zou zorgen voor een continue lagere pH van de 

lebmaag, waardoor minder pathogenen aanwezig kunnen blijven en diarree ook meer vermeden 

wordt. Bij het computer-gecontroleerd systeem wordt er gezorgd voor frequentere kleinere 

voedingsopnames, waardoor dit als voordeel van het systeem aanzien kan worden. Een nadeel van 

het systeem is dat het niet toegepast kan worden bij groepen met dieren van verschillende leeftijden, 

aangezien dominante dieren vaak de voedselopname van de andere dieren zullen belemmeren 

(Hepola, 2003). 

3.3. BELANGRIJKE ZIEKTES MET EEN EFFECT OP DE GROEICURVES 

Veel melkveebedrijven worden geconfronteerd met het probleem van kalverziektes, waarbij 

voornamelijk neonatale kalverdiarree en respiratoire aandoeningen een belangrijke rol spelen 

(Windeyer et al., 2014). Naast deze veel voorkomende aandoeningen zouden ook umbilicale infecties 

een aanzienlijk negatief effect kunnen uitoefenen op de dieren (Virtala et al., 1996). De ziektes kunnen 

zowel de overleving van de dieren alsook de productiviteit op latere leeftijd aantasten (Windeyer et al., 

2014). De dagelijkse groei van vrouwelijke dieren vanaf de geboorte zal de leeftijd van de puberteit en 

van de eerste kalving bepalen.  
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Bij dieren die ziekte doormaken wordt gezien dat de dagelijkse groei zal afnemen met 66 gram per 

dag voor respiratoire aandoeningen en 96 gram per dag voor umbilicale infecties. De leeftijd van 

eerste kalving zal hierdoor toenemen met een halve maand en er zullen meer problemen bij de eerste 

kalving worden opgemerkt (Virtala et al., 1996).  

Voor het ontwikkelen van ziektes spelen een groot aantal risicofactoren een belangrijke rol, zoals de 

grootte van het bedrijf, het colostrum management, de afkalffactoren, perinatale behandelingen, 

huisvesting, voeding, genetica en omgevingsfactoren (Windeyer et al., 2014). De aanwezigheid van 

kalverdiarree zou leiden tot een verdubbeling van het risico op ontwikkeling van respiratoire 

aandoeningen. Deze respiratoire aandoeningen zouden een sterker negatief effect vertonen op de 

dagelijkse groei dan kalverdiarree, wat voornamelijk te wijten is aan het feit dat respiratoire 

aandoeningen meestal een chronisch verloop vertonen. Ook umbilicale infecties zorgen voor een 

sterke daling in de groei, waarbij eveneens het chronische aspect van deze aandoening een belangrijk 

effect zou hebben. Ten gevolge van het negatieve effect op de dagelijkse groei en de economische 

nadelen is het belangrijk voor de melkveebedrijven om kalverziektes zo goed mogelijk te behandelen 

en indien mogelijk te vermijden. Wel werd aangetoond dat de aanwezigheid van kalverziektes geen 

lange termijn effecten zou hebben op de latere melkproductie (Virtala et al., 1996). 
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BESPREKING 

Aangezien het lactatieniveau van melkvee de laatste decennia zeer sterk is toegenomen, wordt er 

meer aandacht besteed aan de mogelijkheden om deze stijging goed te ondersteunen. De voeding 

speelt hierin een zeer belangrijke rol, waarbij niet enkel de voeding van het dier zelf belangrijk is, maar 

ook intra-uteriene nutriëntentoevoer vanuit het moederdier tijdens de dracht een cruciale rol speelt 

(Swali en Wathes, 2006b; Gonzalez-Recio et al., 2012; Depreester et al., 2014; Kamal et al., 2014; 

Spiegler et al., 2014). Goed onderzoek naar het effect van verschillen in deze intra-uteriene omgeving 

op het lactatieniveau van de kalveren op latere leeftijd ontbreekt echter nog.  

Naast de voeding van het kalf is het ook zeer belangrijk om het dieet van melkkoeien gedurende het 

verdere leven goed uit te balanceren. Hiervoor worden vaak supplementen toegediend, dewelke 

toegevoegd kunnen worden aan het voeder of via bolussen opgeschoten kunnen worden. Deze 

supplementen kunnen zowel vitaminen als mineralen bevatten, maar ze kunnen eveneens bestaan uit 

vetzuren of aminozuren (Erickson et al., 1992; Focant et al., 1998; English et al., 2007). Het toedienen 

van deze supplementen wordt gedaan om zowel metabole ziekten bij de dieren te voorkomen als om 

het productieniveau te verbeteren. Naast het gebruik van supplementen is ook aangetoond dat de 

mogelijkheid tot weidegang een effect kan hebben op het lactatieniveau van de dieren. Koeien die de 

mogelijkheid hebben tot weidegang vertonen een hoger lactatieniveau dan dieren die niet op de weide 

kunnen. Er is zelfs gebleken dat dieren die 8 uur per dag toegang kregen tot de weide een hoger 

productieniveau hadden dan dieren die slechts 4 uur per dag op de weide konden (Mattiauda et al., 

2013). 

Om het productieniveau bij melkvee te optimaliseren moet dus zeer veel aandacht besteed worden 

aan de dieren, waarbij al voor de geboorte van het kalf de voeding van het moederdier goed 

uitgebalanceerd moet worden. Ook moet bij de kalveren gezorgd worden voor een goed 

colostrummanagement (Godden et al. 2008), een ideale huisvesting (Hepola et al., 2006; De Paula 

Vieira et al., 2010) en een uitgebalanceerd dieet van de dieren, voornamelijk gedurende de periode 

vanaf de geboorte tot aan het spenen (Bar-Peled et al., 1997; Shamay et al., 2005). Dit alles maakt 

het volledige proces zeer arbeidsintensief en vaak ook duur, waardoor in de praktijk de aandacht 

voornamelijk besteed wordt aan het optimaliseren van de hoofdzakelijke onderdelen van het 

opfokprotocol (Bach en Ahedo, 2009).  
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