
Protocol Koe kan niet meer opstaan           
 
Belangrijke nummers 
Opsteller Arie: 
Dierenarts 
In geval van nood:  
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Plaats van de koe 

- Koe ligt in de wei  Stap 2         
- Koe ligt in de boxen  Stap 3 
- Koe ligt op de roosters  Stap 4 
- Koe ligt in het strohok  Stap 2 
- Koe ligt in de robot  Stap 5 
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Algemeen 

- Koe stabiliseren  Goed leggen, water geven, 
temperatuur opnemen.  

- Gegevens koe controleren in 
managementprogramma. Let op afkalfdatum en 
eventuele behandelingen. Kijk in T4C naar 
afwijkingen. 

- Diagnose stellen, behandeling via 
bedrijfsbehandelplan. Bij twijfel contact opnemen 
met Arie, indien onbereikbaar met de dierenarts. 

- Noteer het medicijngebruik vóór toedienen in T4C, 
en stel melkseparatie in. 

- Blijf de koe elk uur controleren, bij 
ongeregeldheden neem contact op met Arie of 
dierenarts. 
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Koe ligt in boxen 

- Pak het dikke blauwe touw dat voor bij het kantoor 
hangt, en een dunner stuk. 

- Plaats de rubbermat achter de box op de roosters. 
De rubbermat ligt achter de stal, onder de 
krachtvoersilo 

- Rijd met de Skidster op de roosters tot achter de 
box waar de koe ligt.  

- Bevestig het dikke touw onder de nek van de koe, 
en met behulp van het dunne touw aan de 
Skidster. 

- Trek de koe met de Skidster rustig achteruit de 
box, op de rubber mat. FORCEER NIETS! 

- Sleep met behulp van de Skidster de rubbermat 
met daarop de koe naar het strohok.  

- Ga nu verder met stap 2. 
- Ruim na gebruik de materialen op. 
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Koe ligt op de roosters 

- Pak de rubbermat die achter de stal onder de 
krachtvoersilo ligt.  

- Pak de Skidster en plaats deze achter de koe. 
- Plaats de rubbermat naast de koe, en rol de koe op 

de rubbermat.  
- Als de koe te zwaar is gebruik dan de Skidster, 

bevestig een touw aan de achterpoot en til deze 
omhoog, de koe rolt nu eenvoudiger om. 
FORCEER NIETS! 

- Sleep de rubbermat met de Skidster naar het 
strohok. 

- Ga verder met stap 2. 
- Ruim na gebruik de materialen op. 
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Koe ligt in de robot 

- In veel gevallen is de koe op de zelfde manier uit 
de robot te krijgen als bij stap 3, in de boxen.  

- Indien stap 3 niet voldoende is, bel dan het 
nummer bij in geval van nood. 

- Als de koe uit de robot is en in het strohok ligt, 
gebruik stap 2. 

 


