
De overgang van droogstand naar lactatie bij de

melkkoe gaat gepaard met een plotselinge

stijging van de calciumbehoefte. Slaagt de koe

er niet in haar calciumspiegel op peil te houden

dan resulteert dit in hypocalcemie. Het beeld van

acute gevallen is alom bekend. In subklinische

gevallen daarentegen is het calciumpeil te laag,

maar gedraagt de koe zich schijnbaar normaal.

Toch zijn ook de subklinische gevallen

schadelijk door een daling van de voeropname

en productie en een verhoging van het risico op

andere ziektes. Het droogstandrantsoen staat

hier centraal als preventiemaatregel voor

kalfziekte: weinig calcium (Ca), voldoende

magnesium (Mg) en een negatieve

kation-anionbalans (KAB).

Ontstaan van de ziekte
Tijdens de droogstand is de Ca-behoefte
ongeveer 20 gram per dag. Direct na het
kalven stijgt dit vaak tot meer dan 100 gram
per dag. Gecombineerd met de gedaalde
voeropname rond de kalving, dalen de
Ca-bloedspiegels plotseling. Onder normale
omstandigheden slaagt het dier erin om de
Ca-spiegels op peil te houden dankzij de
werking van het bijschildklierhormoon en
vitamine D3. Deze zorgen voor de afbraak
van de kalkvoorraden in de beenderen, een
doeltreffender opname van Ca in het
spijsverteringsstelsel en een verminderde
Ca-uitscheiding via de urine. Indien deze
aanpassingsmechanismen echter om één of
andere reden falen, kan er een Ca-tekort
optreden. Afhankelijk van de ernst leidt dit
tot subklinische of klinische kalfziekte. Bij
vaarzen treden deze mechanismen sneller in
actie, zij lopen daarom veel minder risico op
ernstige kalfziekte dan volwassen koeien.

Ziektebeeld
De symptomen van klinische kalfziekte zijn
alom bekend. Soms zien we ze al vóór het
kalven of zet de kalving niet goed door en
kunnen de dieren niet staan. Meestal echter
treedt de ziekte op binnen 3 dagen na de
kalving. Omdat Ca nodig is voor de werking
van spieren en zenuwen, kan een koe met
kalfziekte niet of met moeite staan. Ze beeft,
lijkt erg versuft en heeft meestal een lage
temperatuur. Een te lage contractiekracht
van de baarmoeder verhoogt het risico op

het niet-afkomen van de nageboorte of zelfs
het uitdrijven van de baarmoeder.

Wanneer het Ca-peil minder sterk gedaald
is, kan de koe vaak wel staan. Deze gevallen
van ‘subklinische kalfziekte’ kunnen
onopgemerkt voorbijgaan, wat echter niet
betekent dat ze onschadelijk zijn. Het te lage
Ca-gehalte zorgt immers voor een verlaagde
beweging van het spijsverteringsstelsel. Dat
verhoogt niet alleen de vertering, de voer-
opname en het risico op lebmaagverplaatsing,
maar doet ook de productie dalen. Ook de
contractiekracht van de sluitspier aan de
tepeltop is verlaagd. In combinatie met het
vaker liggen, leidt dit tot een verhoogd risico
op uierontsteking. Er is bovendien aangetoond
dat de werking van de afweercellen algemeen
verlaagd is bij kalfziekte, wat het risico voor
alle mogelijke infectieziekten vergroot.
Onlangs werd aangetoond dat ongeveer de
helft van de melkkoeien een dergelijke
periode van subklinisch Ca-gebrek doormaakt
na de kalving. Het belang van deze gevallen
mag dus niet onderschat worden.

Behandeling
De behandeling van kalfziekte is een spoed-
geval. Door langdurig liggen of vruchteloze
pogingen om op te staan, kan de koe snel
uitgeput raken. De spieren, zenuwen en
beenderen kunnen vaak blijvend beschadigd
worden. Bovendien kan de pens oplopen door
het blijven liggen en door het gebrek aan
activiteit in de voormagen. Deze complicaties
kunnen vermeden worden door de koe op
een zachte ondergrond te leggen (bv. aarde
of een potstal), regelmatig van kant te
wisselen en water aan te bieden.

Preventie
Het risico op kalfziekte wordt in belangrijke
mate bepaald door het droogstandrantsoen,
meer specifiek door het Ca-gehalte, het
Mg-gehalte, en de KAB.

Ca-gehalte

Een eerste aandachtspunt in het droogstand-
rantsoen is het Ca-gehalte. Indien de dieren
tijdens de droogstand een overmaat aan Ca
voorgeschoteld krijgen, is het lichaam niet
gewend om er zuinig mee om te springen.

Als een dergelijke koe plots te kampen krijgt
met een Ca-tekort, dan duurt het gemiddeld
24 tot 48 uur voordat de Ca-sparende
mechanismen ter hoogte van darm, bot en
nier goed en wel werken. Het risico op
kalfziekte is nu verhoogd. Houdt men de
Ca-voorziening tijdens de droogstand laag
(liefst lager dan 25 gram/dag), dan zijn de
mechanismen die de Ca-spiegels op peil
houden, al in werking op het moment van
de kalving. Onmiddellijk na het kalven moet
de koe een Ca-rijk rantsoen kunnen opnemen.

Mg-gehalte

Voor de activering van het bijschildklier-
hormoon en de gevoeligheid van darm, bot
en nier, is Mg noodzakelijk. Koeien zijn voor
hun Mg-behoefte aangewezen op een
continue aanvoer uit het rantsoen omdat
hiervan geen reserves kunnen worden
aanleggen. De meeste ruwvoeders zijn arm
aan Mg, zeker als ze afkomstig zijn van
intensief bemest land. Een overmaat aan K
verdringt de Mg-opname in het gewas.
Daarom is het bij hoogproductief melkvee
noodzakelijk om Mg bij te voeren, meestal in
de vorm van droogstandmineralen.

KAB

De werking van de eerder genoemde
hormonen en het vlot beschikbaar komen
van Ca vanuit de botreserves, worden mede
bepaald door de zuurtegraad van het bloed.
Deze is op zijn beurt weer beïnvloed door de
optelsom van positief en negatief geladen
ionen in het rantsoen, ook wel de KAB
genoemd. Een positieve KAB, veroorzaakt
door een overmaat aan kalium (K) en
natrium (Na) en te weinig chloor en zwavel,
leidt tot een gebrekkige Ca-huishouding. De
KAB dient licht negatief te zijn tijdens de
droogstand.Men kan het droogstandrantsoen
zodanig samenstellen dat een lage KAB
verkregen wordt. Een andere optie is om het
voer aan te zuren met anionische zouten,
zoals waterstofchloride en ammonium-
chloride. Deze zouten kunnen wel de
smakelijkheid van het rantsoen verminderen.

Stro en maïs
In onze streken is gras traditioneel een zeer
belangrijk onderdeel van het lactatierantsoen.
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Tijdens de droogstand moet men echter
oppassen met luzerne, bieten, gras en
afgeleide producten (kuil, hooi). Naast het
feit dat deze gewassen gemakkelijk leiden
tot vervetting, zijn ze te rijk aan Ca, Na en Ka
(zie tabel ) en hebben ze een positieve KAB.
Vermijd deze producten (uitgezonderd
graszaadhooi) in het droogstandrantsoen.
Maïskuil en stro scoren hier beter. Ze zijn
armer aan Na, K en Ca en hebben dus een
lagere KAB. Houd voor maïskuil ongeveer
6 kg DS aan om vervetting te voorkomen.
Stro kan onbeperkt gevoerd worden en is
een prima basisbestanddeel van het
droogstandrantsoen. Het kan gehakseld
worden voor een betere opneembaarheid.
Om voldoende Mg aan te voeren, zijn
droogstandmineralen onontbeerlijk.

Aanvullende maatregelen
Naast het droogstandrantsoen zijn er nog
anderemaatregelenmogelijk om kalfziekte te
voorkomen. Ca-bolussen of -gels, toegediend
rond het moment van afkalven en kort
daarna, kunnen zeer nuttig zijn als preventie-
maatregel voor risicokoeien. Hiermee kan als
aanvullende therapie na een Ca-infuus, het
risico op terugval worden beperkt. Het mag
echter niet de bedoeling zijn om een gebrekkig
droogstandrantsoen te compenseren met

bolussen. Om verslikking te vermijden kan
men deze bolussen beter niet toedienen als
er tekenen van kalfziekte zijn.Over het gebruik
van vitamine D3 bestaat er onenigheid in de
literatuur. In sommige studies werd een
beperkt gunstig effect gevonden bij injecties
met vitamine D3 op 14 en 7 dagen vóór de
verwachte kalfdatum.
Elke verstoring van de voeropname rond en
na het afkalven is een risicofactor voor kalf-
ziekte en andere problemen, zoals lebmaag-
verplaatsing en slepende melkziekte. Een
vlotte overgang van droogstand naar lactatie
is mogelijk door de koeien de laatste week
van de droogstand mee te laten lopen met
de melkgevende koeien. De koe kan zich zo
aanpassen aan het nieuwe rantsoen, de groep,
en de pens aan het energierijkere dieet. Let
wel: droge koeien die langer dan 10 dagen

meelopen met de lacterende dieren, lopen
risico op vervetting. En koeien die vet afkalven
eten minder rond het kalven. Vaak zijn deze
koeien ook al vervet door een te energierijk
droogstandrantsoen rijk aan Ca. Beperk
verplaatsen en afzonderen van op het moment
van afkalven om zoveel mogelijk stress te
beperken.

Conclusie
De economische impact van hypocalcemie
reikt verder dan de schade van de klinische
gevallen.Ook koeien die lijden aan subklinische
kalfziekte presteren onder hun potentieel en
lopen een sterk verhoogd risico op metabole
en infectieuze ziekten. Voor de preventie van
beide vormen van kalfziekte is vooral een
droogstandrantsoenmet een laag Ca-,K- enNa-
gehalte en een lage KAB van groot belang.<
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Tabel: Gemiddelde energie- en mineralengehaltes in enkele vaak gebruikte ruwvoeders.

Gewas Ca Na K Mg Energie
(g/kg DS) (g/kg DS) (g/kg DS) (g/kg DS) (VEM/kg DS)

Weidegras 5,8 2,3 36,6 2,5 900-1100
Graskuil 5,0 2,3 34,1 2,3 850-900
Maïskuil 1,5 0,2 12,0 1,2 850-950
Stro 3,1 1,2 15,5 1,4 400-500

Bron: Tabellenboek Veevoeding (editie 2007), Productschap Diervoeder, Den Haag, Nederland.Meer info op www.cvb.pdv.nl

Zolang deze koe op de roosters blijft liggen is het risico op spier- en zenuwbeschadiging groot. Door ze op een mat te leggen en ze naar een zachte
ondergrond te slepen, kunnen de kansen op herstel flink verhoogd worden.


