
Protocol afkalven           

 
Datum:  vanaf dec. 2010 Contact in geval van nood   
Opsteller: Johnl DAP Overlaet     
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Voorbereiding afkalven 

Als koe zichtbare verschijnselen vertoont van afkalven dan 
wordt de koe begeleidt naar het strohok, waarin vers of 
schoon stro ligt. 
 
De koe wordt zo veel mogelijk met rust gelaten tot de 2 
pootjes zichtbaar zijn of tot 2 uur geen actieve vooruitgang 
zichtbaar is. 
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Benodigde materialen 
klaar zetten 

Voordat ingegrepen of ondersteund wordt, moeten de 
volgende zaken worden klaargezet: 

Emmer warm water; 
Afkalftouwtjes (hangen schoon boven de wasbak in 
oude tanklokaal); 
Afkalfkrik binnen handbereik opstellen (staat achter 
boiler in hygiënesluis); 
Was de handen (met zeep) 
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Afkalfproces       
ondersteunen 

 

Indien de pootjes zichtbaar uitsteken kunnen de touwtjes om 
de poten worden gedaan door de lus zachtjes aan te trekken. 
Meestal is het voldoende om tegelijk met de perswee van de 
koe mee te trekken. Mocht de voortgang niet voorspoedig 
verlopen dan kan de afkalfkrik worden ingezet om sneller en 
krachtiger het kalf van de koe te halen. 
Bij twijfel over de ligging kan met de hand de ligging van het 
hoofd en eventuele poten gecontroleerd worden of goed 
worden gelegd. 
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Controle kalf 

 

Controleer de ademhaling van het kalf. 
 
Bij een zwakke ademhaling kan koud water op de nek worden 
gedaan. Verder dient de bek op eventueel aanwezige 
slijmresten te worden gecontroleerd en eventueel verwijderd. 
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Controle koe 

Bij enige twijfel over een meerling kan met een handschoen 
opgevoeld worden of er een tweede kalf aanwezig is, zo ja, 
herhaal stap 3 en 4. Indien nee, ga verder. 
 
Melk zo spoedig mogelijk de koe, dit kan met mobiele melker 
(oude melklokaal) of in melkstal (in biestbus). 

6. 
 

  
Verzorging kalf 

Controleer het kalf op eventuele afwijkingen en op geslacht. 
Ontsmet de navel met violetspray (op bureau) 
Verplaats het kalf naar een schoon eenlinghok. Voorkeur 
vaarsjes binnen en stierkalveren buiten. 
 
Verstrek het kalf zo snel mogelijk biest met de speenfles (oud 
melklokaal in wasbak). 
 
Werk de registratie bij in de computer, incl. melding I&R. 
 

7. 
 

  
Opruimen 

Maak de gebruikte materialen schoon en plaats ze terug. 

 


