
VOOROP IN
DIERGEZONDHEID

De Hygiënecheck Kalf

GD LOOPT VOOROP IN DIERGEZONDHEID
EEN GEZONDE OPFOK, VOOR GEZONDE MELKKOEIEN



Hygiënecheck Kalf uitvoeren?
In het monsternamepakket vind 
je alle benodigde materialen om 
de monsters te nemen en in te 
sturen. Dit pakket is te bestellen 
via www.gdwebshop.nl (artikel-
code VDGEB093).

De Hygiënecheck Kalf geeft inzicht in de hygiëne op drie cruciale punten op 
het bedrijf; de kalverbox, de melkverstrekker(s) en de biest. De Hygiënecheck 
Kalf meet de hoogte van de infectiedruk rondom de kalveren op deze cruciale 
plekken. Is de schoonmaak goed gelukt, of is een verbeterslag mogelijk?

Je neemt zelf monsters op drie cruciale plekken rondom het kalf.

Een schone kalverbox of iglo
Wanneer de iglo of kalverbox niet goed is schoongemaakt, kan het kalf in aanraking komen met 
ziekteverwekkers van oudere kalveren. Kies een kalverbox of iglo die wordt gebruikt voor het 
eerstvolgende geboren kalf en bemonster deze.

Een schoongemaakte melkverstrekker (biestfles, sonde of speenemmer)
Materialen met melkresten zijn een voedselbron voor (ziekteverwekkende) bacteriën en kunnen voor 
problemen zorgen. Je neemt een monster van een schoongemaakte biestfles, sonde of speenemmer. 
Om te zorgen dat kalveren niet te veel bacteriën binnen krijgen, wil je het kiemgetal zo laag mogelijk 
hebben.

De biest (uit de emmer waarin de biest bewaard word)
De kwaliteit van de biest is ook afhankelijk van de hoogte van het kiemgetal. Door een hoog¬ kiemgetal 
daalt de opname van antistoffen van het kalf. Door de biest te controleren op het kiemgetal krijg je een 
indruk hoe schoon de biest is die het kalf krijgt.

De uitslagen geven inzicht in de hoogte van de infectiedruk bij de kalveren tot 2 dagen oud. Zo weet 
je of je schoonmaakprotocollen op orde zijn, een eerste belangrijke stap in het probleemloos laten 
opgroeien van je kalveren. Na interpretatie van de uitslag kun je zo nodig samen met je dierenarts 
het schoonmaakprotocol van de melkverstrekkers of huisvesting optimaliseren, of het proces van biest 
winnen en bewaren verbeteren.
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Meer informatie:

www.gddiergezondheid.nl/hygienecheck

of bekijk de video: 


