
Protocol            
 

Datum:  vanaf nov. 2011 Contact in geval van nood   
Opsteller: Siebe 
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Voorbereiding 
Melk geven 

Zorg dat je weet welke kalveren van welke koe melk moeten 
hebben. 
Welke kalveren er met een speenemmer of met een fles 
drinken. 
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Materialen verzamelen 

Zorg dat je genoeg emmers bij je hebt 
een trechter 
genoeg flessen 
genoeg spenen 
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Melk uit robot pakken 

Loop naar de robot en druk op de emmers rechts in beeld 
Hier staat van welke koe, hoeveel liter melk, er in welke 
emmer zit. 
Giet de melk die je nodig hebt in de emmers die je bij je hebt. 
Spuit de lege emmers van de robot schoon en zet ze terug. 
Spuit ook de vloer waar je evt. op hebt geknoeid schoon. 
Ga nu naar het touchscreen van de robot en druk weer op de 
emmers. Hier kun je op aan geven welke emmers je hebt 
leeggemaakt.  
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Melk klaarmaken 

Breng de emmers naar de washok. 
Giet voor alle kalveren die uit een fles drinken, de melk over in 
een fles. 
De melk die evt. over is; giet het weg of bewaar de melk in dat 
hok. 
Loop nu met de nodige melk naar de kalveren 
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Controleer de kalveren 

 

Ga voordat je de melk aan de kalveren geeft langs de 
kalveren. 
Zie diaree? Hebben ze natte staarten? Hoesten ze? Hebben 
ze koorts?  
Pas de melkgift op jouw waarnemingen aan 
 



6. 
 

  
Geef de kalveren melk 

Geef nu de kalveren melk. 
Controleer onder het melk geven de kalveren nog een keer. 
Zijn ze actief genoeg? Hebben ze genoeg gedronken? 
Probeer al de nodige melk zelf in de kalveren te krijgen 
 

7. 
 

  
Opruimen goederen 

Loop nu met al je emmers, flessen en spenen terug naar het 
washok.  
Maak alles goed zuiver met de witte borstel en evt. zeep 
Zorg dat je de goederen op dezelfde plaats neerlegt als je ze 
gepakt hebt. 
Laat het washok ook achter hoe je erin begonnen bent. Maar 
de vloer schoon met de slang van de 2e robot. 

8. 
 
  

Visie van controle 
doorgeven 

Wat je hebt geconstateerd tijdens het melk geven, doorgeven 
aan iedereen die ook de kalveren melk moet geven. 
schrijf je bevindingen op en zorg dat alle betrokkenen op de 
hoogte zijn.  

 


