
Werken met /planmatig werken

Het gebruik van standaard protocols als 

onmisbare werktool op het moderne 

melkveebedrijf  

Koen De Bleecker

Inleiding en achtergrond

Waarom ?

Wat zijn ?

Belang voor onze Vlaamse melkveehouder?

Hoe een SOP maken/schrijven?
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Evolutie aantal melkveebedrijven/aantal melkkoeien

Inleiding
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Evolutie in specialisatie
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Het grootste deel van de melkkoeien zit op grote bedrijven

6

0%

20%

40%

60%

80%

100%

gespecialiseerde melkveebedrijven geheel van de bedrijven

niet familiale arbeidskrachten, onregelmatig tewerkgesteld (VAK)

niet familiale arbeidskrachten, regelmatig tewerkgesteld (VAK)

familiale arbeidskrachten (VAK)



7 8

Toekomst melkveehouderij?
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Wat is de hamvraag?

Licence to compete, to produce en to operate
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licence

Hoe verleng ik de levensduur van mijn melkvee op 
een manier die tot economisch rendement leidt?

door continue verbetering van dierenwelzijn en 
dierengezondheid

door gebruik van kengetallen

Hoe blijf ik als melkveehouder in verbinding met de 
consument, burger en politiek, zodat mijn bedrijf de 
ruimte krijgt en de toekomst ervan behouden blijft?

door een klimaatneutrale ontwikkeling

door behoud van biodiversiteit en milieu

Uit B&T van 9 mei 2019
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Zorgen voor de koe= zorgen voor uzelf

Vandaag in NL/BE:

Naar Cow signals-Joep Driessen



Wat is gemiddelde productieve levensduur van een 

melkkoe?

In (Westerse)wereld ?

USA ?

Beste 1% veehouders NL/BE ?     

2,5 jaar

1,9 jaar

3,5 jaar

5 jaar

Naar Cow signals-Joep Driessen Naar Cow signals-Joep Driessen



Verdubbelen van levensduur van koe van 2,5 naar 5 

jaar

Helft minder jongvee nodig voor vervanging

Van 27 naar 23 maand voor 1ste kalving

ds)

Methaanemissie reductie van 32%

Naar Cow signals-Joep Driessen

=>Planmatig werken is een must voor het behoud 

en verbeteren van de gezondheidsstatus op onze 

grotere en meer gespecialiseerde bedrijven
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Hoe?

Veehouder wordt: 
of multi-tasker

of bedrijfsmanager en 
ondernemer?
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Hoe kan ik ervoor zorgen dat iedere koe of kalf op mijn unieke 
bedrijf de juiste en steeds dezelfde zorg en aandacht krijgt die 

het vraagt, en dit steeds op het juiste moment, de juiste 
plaats en in de juiste hoeveelheid?

Hoe moet ik dat transparant maken?

Hoe moet ik dat organiseren?

Managen= jezelf vragen stellen
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Sensoren
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Werk via vaste en afgesproken en afgetoetste protocols: SOP (Standard 
operating procedures)

Vertrek van PDCA regel

Managen van acties via 
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Wat is een SOP?

-voor-

een kook recept

Managen van acties via 

22

Waarom werken via SOP?



Hoe begin ik eraan?

Vruchtbaarheid
inseminatie
Mastitis
Droogstand
Afkalven
Biestprotocol
Kalfveropfok protocol 
Verse koeien protocol
Voerprotocol
Melkersprotocol
Conditiescoreprotocol

Stap 1: breng eerst al uw processen in beeld en beslis voor welke processen 
u een SOP wil schrijven
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Welk resultaat wil ik bekomen? 

Data verzameling! Actie (SOP

Wie is de gebruiker?

Veehouder zelf- familie- externe medewerker erfbetreder- enz..

Op welk niveau kan je protocollair werken?

Koe/kalf niveau koppel bedrijf keten -

Welke tijdsdimensie?

Plaats?

Waar de koe/kalf is

Waar de gebruiker is

Stap 2: werk schematisch en stel de juiste vragen
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Hoe begin ik er aan?

Bron: Penn
State university
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De 7 geboden bij het schrijven van een SOP
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Voorbeeld gebruikt 

op een Vlaamse 

melkveebedrijf
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Bvb SOP rond 
mastitis detectie 
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Bvb SOP rond 
mastitis detectie 
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Breng al uw 
belangrijke 
processen goed in 
beeld

Bvb SOP rond 
mastitis detectie 
proces
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Voorbeeld 
rond biest-
voorziening 
en 
biestkwaliteit
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Voorbeeld uit 
Vlaams bedrijf
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Planmatig werken via op maat gemaakte en 
gestandaardiseerde protocols helpen ons om

Prestaties te optimaliseren en het bedrijf rendabeler 
te maken

Duurzaamheid en langleefbaarheid van koeien te 
verhogen

Minder antibiotica te gebruiken

Kortom: om een maatschappelijk geaccepteerde, 
maar ook rendabele en duurzame melkveehouderij 
te behouden in een steeds meer concurrerende 
omgeving

Conclusie 

DGZ Bioveiligheid Award

Veetoernee 25/06/2019
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Voor wie?

Je bent melkveehouder, vleesveehouder of vleeskalverhouder

Het is belangrijk voor jou om met jouw bedrijf een hogere gezondheidsstatus te 

bereiken

Preventie van dierziekten op jouw bedrijf is cruciaal voor jou (net als voor DGZ)

Je investeert nu of in de nabije toekomst in een bioveilig bedrijf, misschien wel op 
een creatieve of innovatieve manier

Hoe?

Op de Award website vind je zowel het inschrijvingsformulier als praktische tips waar 
je onmiddellijk mee aan de slag kunt: www.mijnmaniervanwerken.be

Of neem gewoon straks een inschrijvingsformulier mee!

Bioveiligheid Award 2020
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Terugblik eerste editie - 2017
Bekendmaking winnaars op Agribex 2017

Melkvee Vleesvee

Vleeskalveren

Maes, Melsele

Van Loon, Weelde

Van Ter Bos, Avelgem



Wedstrijdverloop

Contactgegevens: 
tel. 078 05 05 23 e-mail: helpdesk@dgz.be 



Vragen?

Contactgegevens: 
tel. 078 05 05 23 e-mail: helpdesk@dgz.be 


