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Klauwverzorgingsboxen

De eerste voorwaarde om snel en  efficiënt aan klauwverzorging te kunnen doen 
is een praktische klauwverzorgingsbox

– Degelijke kwaliteit

– Goed  opgesteld

– Gemakkelijk bereikbaar

– Op een goed verlichte plaats
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Ouderwetse manier van  klauwen “bekappen” =  levensgevaarlijk
Klauwen “bekappen” doen we niet meer, wel “klauwen verzorgen” met hedendaags 
materiaal ( klauwmesjes en frezen)

Enige historiek: Klauwverzorgingsbox, travaille of ferradou uit de oude doos
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Deze “travail” is nog steeds te vinden in Curemonte( Frankrijk)

Foto uit de oude doos, zeer eenvoudige maar  degelijke  en mobiele klauwbox
bij de gebroeders Van Dorpe : Maurisken en Julleken
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Eerste mobiele klauwverzorgingsbox in België van  Dr Pluym Oostmalle(1959)
= nu een museumstuk

Tegen een buis aantrekken zoals bij paarden = een zeer tijdrovende bezigheid 
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Meest elementaire klauwverzorgingsbox , met weinig werkcomfort maar het werkt
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Eenvoudige  manuele overzetbox van WOPA, vastgemaakt aan voederhek, zeer elementair, 
zeer bewerkelijk, tijdrovend, weinig robuust ( +/- 1500 euro)

Overzetboxen ( Van Mook) die gemonteerd worden op de hydraulische inrichting van tractor en 
over het voederhek  over de koe heen worden geplaatst
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Van Mook ( NL)  flexicarebox

Mobiele mechanische brede “WOPA” box, geschikt voor zware BWB- dieren en 
stieren: kostprijs +/- 6.000 euro 
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Electrische box van Schippers, betaalbaar model voor elke melkveehouder( +/- 4500 euro) 

Goed samengestelde en goed opgestelde box,  kostprijs 5.500 euro
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Goed opgesteld
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Goed opgesteld ( = ?) en  niet echt praktisch goedwerkende box

21

22



12/01/2022

Goed opgesteld (?) aansluitend op behandelgang

Achter de hoek plaatsen of aansluitend hekwerk, kort kunnen opsluiten, openen en 
sluiten met afstandsbediening
goed opstellen om vlot te kunnen werken is belangrijk, anders teveel tijdverlies
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Multifunctionele behandelgang  bij BWB kweker opgesteld als scheiding van twee boxen en 
aansluitend op uitgang naar buiten ( licht)
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Mobiele hydraulische  box, kostprijs  +/- 25.000 euro

Mobiele hydraulische box met  met vanghekkens kostprijs 32000 euro
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Kantelboxen of tilttafel
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Voordeel: alle vier poten tegelijkertijd
Nadeel: bewerkelijk, niet ergonomisch ( belasting wervelkolom)

33

34



12/01/2022

Kantelbox Rosensteiner (Duitse makelij)
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Hydraulische kantelbox of tilttafel voor zware stieren (UK, Ierland)

Duitse professionele klauwverzorger
in volle ornaat
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Kantelbox opgesteld in container

Kantelbox opgesteld in container
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Deur wordt bediend met afstandsbediening

Koe gaat in kantelbox
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Een zeer handige verplaatsbare hydraulische klauwverzorgingsbox:                 
kostprijs +/- 15.000 euro

Één van de beste mobiele zelfrijdende box op de markt : vnl qua  prijs / kwaliteit met 
batterij en afstandsbediening ( +/- 30000 euro)
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Box moet in verhouding zijn tot de te behandelen dieren
Deze box is iets te smal en te kort voor deze zware, grote en lange dekstier
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Bakje (te ) vol

Amerikaanse box ( Accutrim)  voor professionals of zeer grote bedrijven, 
kostprijs 40,000 euro
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KVK box: De meest verkochte box in de Scandinavische landen, zeer degelijke kwaliteit
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De nieuwste WOPA-box: 

kostprijs > 35000 euro
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Zware hydraulische box met mobiele hekkens voor snelle aanvoer van de volgende koe 

Praktische wachtgang
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Stevige praktische multifunctionele behandelbox voor vleesvee van Franse origine (Maréchalle)
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Uit het gamma van GDS.Hoofcare( NL)

manueel                            electrisch hydraulisch

Hydraulisch zelfrijdend                  hydraulisch zware uitvoering        hydraulisch met lift
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Uit het gamma van WOPA (NL)
mechanisch                                elektrisch                                     hydraulisch            

Zelfrijdend op rupsen                                                 hydraulisch met lift zware uitvoering

Enkele Amerikaanse “Appleton “ boxen

Hydraulisch met koelift
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“Heavy duty” Appleton

The American way of live
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Zelfgemaakte box van Amerikaanse klauwverzorger , kostprijs +/- 80.000 dollar
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Voorgeslepen klauwmesjes / blokjes  /  schoentjes / verschillende lijmmethodes: 
blokjes  zeer goed hulpmiddel om letsels de kans te geven om te genezen
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Blokjes lijmen 
volgens de 
regels van de 
kunst =
vlak frezen, 
drogen , 
opwarmen, 
zacht 
aandrukken, 
even geduld

Lijmpatronen werken zeer snel, opletten voor verlies van materiaal door onzorgvuldig  
toepassen en afsluiten van tube,  koop tubes met een “schroefdopsysteem”
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Plakken van een blokje moet volgens de regels van de kunst, mislukking ligt niet aan het 
materiaal maar aan de uitvoerder

klauwtangen
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Hoefmesjes op batterij!

Klauwmesjes op batterij
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Hoefmesjes op batterij

Allerhande frezen of slijpschijven
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Haakse slijpmachines +  slijpschijven 800 watt is voldoende, liefst niet te zwaar
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Handige slijpschijven 

Klauwverzorgingsmateriaal : Professionele klauwverzorger met veiligheidsbril, oordoppen en  een grote frees
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Handige slijpmachinecombinatie zorgen voor zeer scherpe klauwmesjes dat maakt het werk 
veel aangenamer en zorgt voor beter kwaliteitswerk 

Bedankt voor uw aandacht veearts Marcel Van Aert

Congres lameness in ruminants 2012   Rotorua Nieuw Zeeland, 
in het midden op de foto: Prof. Dr. Carlo Maria Mortellaro
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