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Als melkveehouder zorg je goed voor je kalveren. Dat 

klinkt heel vanzelfsprekend, maar hoe laat je het zien? 

Door die zorg te onderbouwen met betrouwbare cijfers. 

Daarom staat het kengetal kalversterfte vanaf 1 januari 

2018 in de kwaliteits- en duurzaamheidssystemen van 

de zuivelondernemingen. De Gezondheidsdienst voor 

Dieren (GD) heeft in opdracht van ZuivelNL samen met 

melkveehouders de Kalf Opfok Kwaliteitscontrole 

(KalfOK)-score ontwikkeld. KalfOK geeft iedere 

melkveehouder inzicht in de kalvergezondheid op 

het bedrijf. Daarmee kan hij aan de slag om de 

kalveropfok verder te verbeteren.

Een goede zorg voor kalveren en jongvee is belangrijk. Een gezond 

kalf levert tenslotte een duurzame koe op en dus een hoger 

rendement. Op veel melkveebedrijven is de hoeveelheid jongvee de 

laatste jaren afgenomen. Daardoor is het nog belangrijker dat elk 

vaarskalf uitgroeit tot een productieve koe die lang meegaat. Ook 

de vleesveehouderij vraagt om kalveren die gezond zijn, vlot groeien 

en weinig tot geen antibiotica nodig hebben. Bovendien kijkt de 

maatschappij kritisch naar de manier waarop de veehouderij met 

kalveren omgaat. We hebben allemaal belang bij gezonde, vitale 

kalveren en bij een goede opfok.
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Inzicht in kalversterfte 

Met ingang van 1 januari 2018 nemen zuivelondernemingen extra 

basiseisen op in hun kwaliteitssystemen die verband houden met 

de opfok van kalveren. Het kengetal kalversterfte wordt als basiseis 

opgenomen. Dit getal geeft het percentage kalveren aan dat na de 

geboorte binnen 14 dagen sterft. Zo weet elke melkveehouder hoe 

het staat met de kalversterfte op zijn bedrijf. Bedrijven met een zeer 

hoge kalver sterfte worden verplicht een plan van aanpak op te laten 

stellen om de kalversterfte te verlagen. 

Langdurige pijnbestrijding en een erkende kalverhandelaar

Vanaf 1 januari 2018 wordt ook langwerkende pijnbestrijding bij 

het onthoornen van de kalveren opgenomen in het kwaliteits-

systeem. Dit komt bovenop de al verplichte verdoving. De lang-

werkende pijn bestrijding is een maatregel die de meeste dieren-

artsen en melkvee houders al toepassen omdat het kalf hierdoor 

sneller herstelt en goed doorgroeit.

 

Stierkalveren die bestemd zijn voor de kalverhouderij moeten vanaf 

1 januari 2018 verplicht worden afgevoerd via een erkende kalver-

handelaar. Deze eis sluit aan op het KalfVolgSysteem dat nog in 

de maak is en waarmee ieder kalf individueel van geboorte tot 

eindbestemming wordt gevolgd. 
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Deze flyer is mogelijk gemaakt door  
de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO)
Benoordenhoutseweg 46
2596 BC Den Haag
Telefoon: 070 2191700
www.nzo.nl

KalfOK: meer inzicht in opfok 
Vanaf januari kan elke melkvee houder  
de score Kalf Opfok  Kwaliteits   controle 
(KalfOK), van zijn bedrijf op vragen.   
De KalfOK-score geeft inzicht in de opfok 
van alle kalveren die op het bedrijf 
geboren zijn. Het  stimuleert om de 

 gezondheid en het welzijn van kalveren te  verbeteren. Zuivel-
ondernemingen  bevorderen het gebruik van KalfOK  via hun 
kwaliteits- en duurzaam heids programma’s. 

KalfOK is samengesteld uit gegevens over de geboorten en 
opfok, het antibioticagebruik bij kalveren en de bedrijfs-
gezondheids status. In totaal zijn er 12 kengetallen waarmee 
elk bedrijf maximaal 100 punten kan scoren. Het resultaat 
biedt inzicht in de kwaliteit van de kalveropfok op het indivi-
duele melkveebedrijf, en maakt ook een vergelijking met 
andere bedrijven mogelijk. 

Om de KalfOK-score te kunnen inzien dienen melkvee houders 
machtigingen af te geven via hun zuivelonderneming. Dan 
komen cijfers van MediRund, I&R, Rendac en Qlip bij elkaar, 
waaruit de kengetallen ontstaan. 

NZO-4621345-Folder KalfOK-v3.indd   1 19-12-17   17:19


