
Praktijkopdrachten Klauwen 
 

Opdracht 1 – Beenstand  

1. Bekijk op je praktijkbedrijf de beenstand van 15 willekeurige koeien. Noteer welke 
koeien je bekijkt en geef elk koe een cijfer voor de beenstand. Dit gebeurt gebruikelijk 
met een cijfer tussen 1 en 9. In het boek klauwsignalen zie je hoe dit moet. 

2. Bespreek jouw cijferlijstje met je praktijkopleider en geef aan wat hij van jou resultaten 
vindt.  

Opdracht 2 – Bewust kijken 

Als jij ’s ochtend naar school of BPV-bedrijf gaat, loop je onderweg risico’s. Als je pech hebt 
struikel je en val je van de trap. Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje. Koeien lopen in de 
stal bepaalde risico’s. Vooral met de klauwen kan er veel mis gaan. 
1. Zoek in de stal van je BPV-bedrijf minstens 5 risicoplaatsen en infectiehaarden. Noteer 

deze en maak van 2 van de plaatsen een foto. 
2. Bespreek de risicoplaatsen en infectiehaarden die je gevonden hebt met je 

praktijkbegeleider. 
3. Bedenk betaalbare maatregelen om de risico’s te verminderen of weg te nemen. 

Opdracht 3 – Kreupelheid controleren      

Wanneer je zere voeten of benen hebt en niet goed kan lopen, ben je behoorlijk beperkt: 
veel dingen kun je dan niet of minder goed doen. Voor melkkoeien is dat niet anders. 
1. Controleer op je praktijkbedrijf 10 willekeurige koeien op kreupelheid. Laat de koeien 

stuk voor stuk een eindje lopen en kijk daarbij goed naar de rug in stilstand en in 
beweging. Noteer per koe de locomotionscore. In het boek klauwsignalen kun je lezen 
hoe dit moet. 

2. Bespreek het resultaat met je praktijkbegeleider en geef aan wat hij van je resultaten 
vindt. 

Opdracht 4 – Klauwproblemen  

1. Wat wordt er op jouw BPV-bedrijf gedaan om klauwproblemen te voorkomen 
(preventie)? Denk aan voeding, klauwbaden, bekappen, fokkerij. 

2. Noem de meest voorkomende klauwproblemen op je bedrijf. 
3. Hoe worden deze behandeld? 

Opdracht 5 – Klauwcomfort  

1. Maak een top-15 van voorwaarden waaraan de omgeving, de veehouder en het rantsoen 
op je BPV-bedrijf moeten voldoen om een optimale klauwgezondheid te bereiken. 

2. Stel je bent bedrijfsleider op jouw praktijkbedrijf. Noteer wat je de komende 5 jaar zou 
veranderen om de klauwgezondheid te verbeteren. Geef aan in volgorde van 
belangrijkheid. 

 


