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1. Inleiding 
 
 
 
1.1 Achtergrond en aanleiding 
 
In de praktijk van de biologische melkveehouderij blijkt dat het gebruik van homeopathische 
middelen ter preventie van melkziekte een positief effect heeft (mond med Liesbeth Ellinger, 
homeopathisch diererarts). Ook bij kalverdiarree wordt homeopathie regelmatig toegepast, ter 
preventie of ter behandeling. Inmiddels doen ongeveer tien veehouders mee aan experimenteel 
onderzoek naar homeopathie en melkziektepreventie en/of kalverdiarree, om het geconstateerde 
positieve effect ook wetenschappelijk aannemelijk te maken. (BIOVEEM, 2004). 
 
Gedurende het afgelopen jaar zijn er naar aanleiding van de dekstudie homeopathie en 
fytotherapie in de biologische veehouderij (Baars en Baars, 2002), onder andere twee 
verkennende studies verricht. Beide onderzoeken zijn uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut te 
Driebergen. In de eerste studie is onderzocht of er een positief verband bestaat tussen het 
toedienen van het middel Caulophyllum en het aflammergemak bij ooien (Doppenberg, 2003). 
Tijdens de tweede studie is nagegaan welke ervaring en zekerheid melkveehouders hebben die 
homeopathie toepassen na het volgen van een cursus homeopathie. Hierbij zijn behandelingen, 
succesfactoren en patroonherkenning van veehouders beschreven (Deru, 2004). 
Uit deze ervaringevaluaties van veehouders komt een positief oordeel naar voren omtrent de 
doeltreffendheid van homeopathische middelen tegen kalverdiarree. Op grond van de genoemde 
onderzoeken lijkt homeopathie een gunstig effect te hebben op de preventie en behandeling van 
kalverdiarree. Dit gegeven vormt in belangrijke mate de aanleiding om het effect van 
homeopathische middelen tegen kalverdiarree nader te onderzoeken. Er is behoefte aan een 
verdere differentiatie van het middelengebruik en een betere beschrijving van de diagnose van 
diarree op basis van de ervaringen van de veehouders. 
 
Het onderzoek is (vooral) uitgevoerd op Biologische melkveehouderijbedrijven die zijn aangesloten 
bij het BIOVEEM project. BIOVEEM (BIOlogische VEEhouderij en Management) is een integraal 
project waarbij de ondernemers centraal staan en begeleid worden door het Louis Bolk Instituut 
(LBI) te Driebergen, Dienst Landbouw Voorlichting (DLV) en het Praktijkonderzoek Veehouderij 
(PV). Op de BIOVEEM bedrijven worden verschillende homeopathische middelen in gecontroleerd, 
experimenteel onderzoek getoetst. Bij deze toetsing is rekening gehouden met het stadium van 
diarree in relatie tot de keuze van het homeopathische geneesmiddel.  
 
 
1.2 Doelstelling 
 
Het doel van dit onderzoek is om op basis van ervaringen met de homeopathische middelen 
Arsenicum, Calcium/phosphoricum en Veratrum door melkveehouders, met behulp van casuïstisch 
effectonderzoek aan te tonen dat deze homeopathische middelen een stimulerend effect hebben 
op de gezondheid van het kalf en zodoende kalverdiarree voorkomt dan wel geneest. 
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Subdoelstellingen 
De hierboven vermelde doelstelling vormt de rode draad van dit onderzoek. Op basis van de 
hieronder geformuleerde subdoelstellingen zal de hoofddoelstelling worden beantwoord. 
 
Ervaringsonderzoek 
• Op basis van de interviews beschrijven waaruit het effect blijkt van het homeopathische 

middel (gecontroleerde retrospectieve ervaringsevaluatie). 
• Evalueren welke differentiatie de veehouder kan aanbrengen in diagnose en middelenkeuze 

tegen kalverdiarree. 
• Op basis van de interviews beschrijven hoe zeker veehouders zijn over de werking van het 

middel en daarbij analyseren in hoeverre kan worden verklaard dat het waargenomen effect 
ook daadwerkelijk door het homeopathische middel wordt veroorzaakt. 

 
Casuïstisch effectonderzoek (CEO) 
Toetsen in hoeverre het voorkomen, dan wel genezen, van kalverdiarree afhankelijk is van het 
toedienen van een homeopathisch middel. 
 
Het (dubbelblinde-) effectonderzoek is op twee melkveehouderijbedrijven uitgevoerd. Op beide 
bedrijven wordt echter een verschillend management gevoerd ten aanzien van de kalverdiarree 
bestrijding. Het eerste bedrijf (JN) past homeopathie preventief toe op de kalveren, terwijl het 
tweede bedrijf (JE) homeopathie curatief toepast. De volgende hypothesen worden getoetst 
middels de X2- toets 
 
Melkveehouderijbedrijf JN 
H0: Er bestaat een causaal verband tussen het geven van het homeopathische middel 

Calcarea-phosphorica en het voorkomen van kalverdiarree bij kalveren van 0-3 dagen oud. 
 
H1: Er bestaat geen causaal verband tussen het geven van het homeopathische middel 

Calcarea-phosphorica en het voorkomen van kalverdiarree bij kalveren van 0-3 dagen oud. 
 
Melkveehouderijbedrijf JE 
H0: Er bestaat een causaal verband tussen het geven van het homeopathische middel 

Calcarea-phosphorica en het genezen van kalveren van 0-3 dagen oud met kalverdiarree. 
 
H1: Er bestaat geen causaal verband tussen het geven van het homeopathische middel 

Calcarea-phosphorica en het genezen van kalveren van 0-3 dagen oud met kalverdiarree. 
 
 
 



              Afstudeeronderzoek: homeopathie en kalverdiarree 2. Materiaal en methode 
 

LBI-juni 2004 8 

2. Materiaal en methode 
 
 
 
Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen (te weten: het een ervaringsonderzoek en het 
effectonderzoek). Deze worden apart besproken.  
 
In beide onderdelen is gebruik gemaakt van fokkalveren. Hieronder wordt verstaan, kalveren die 
aangehouden worden als toekomstige melkproducent ter vervanging van afgevoerde melkkoeien. 
De opfokperiode bestrijkt de eerste 5 tot 6 levensmaanden. 
Ook mannelijke kalveren die niet worden aangehouden maar na ca. 10 dagen naar de 
kalvermesterij gaan, of stiertjes die bestemd zijn voor de (eigen)fokkerij vallen onder de categorie 
fokkalveren. 
 
Alhoewel soms sterk afwijkend in genetische aanleg, groei en voederopnamecapaciteit, verschilt 
de voeding tijdens de eerste levensmaanden van zoogkalveren in de vleeszoogkoeienhouderij, niet 
zo veel met deze van fokkalveren afkomstig uit de melkveehouderij. Groot verschil is echter, dat in 
de vleesveehouderij moeder en kind niet gescheiden worden. 
 
Aangezien de eerste levensmaanden van de kalveren op melkveehouderijbedrijven en de kalveren 
op vleesveebedrijven met zoogkoeien overeenkomstig is, is het onwaarschijnlijk dat er een verschil 
zal zijn in de werking van het homeopathische middel. 
 
2.1 Het Ervaringsonderzoek 
 
De ervaringen van veehouders zijn middels het houden van een open interview verkregen. Er is 
voor een open interview gekozen, omdat dit het beste weergeeft wat de veehouder zelf denkt en 
vindt ten aanzien van de werkzaamheid van het homeopathische middel. Voorafgaand aan het 
interview is wel een checklist opgesteld, waar de interviewer houvast aan ontleende en waardoor 
dezelfde elementen in elk gesprek terugkomen. 
 
Selectie van de veehouders 
De rundveehouderijbedrijven waarop het onderzoek is uitgevoerd zijn geselecteerd op basis van 
hun positieve ervaringen met homeopathische middelen tegen kalverdiarree. De geografische 
ligging is hierbij  geen beperkende factor. 
Er zijn zes veehouders geselecteerd uit de lijst van veehouders uit de vervolgcursus homeopathie 
door Liesbeth Ellinger. Er is verondersteld dat veehouders die de vervolgcursus hebben gedaan 
serieus met homeopathie bezig zijn en al veel ervaring hebben opgedaan. Het feit dat veehouders 
dezelfde cursus hebben gevolgd maakt het gemakkelijker om de resultaten tussen veehouders te 
vergelijken: ze hebben allemaal ongeveer dezelfde informatie gekregen en eenzelfde selectie aan 
homeopathische geneesmiddelen, ook qua verdunning en potentie. 
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De namen van geselecteerde bedrijven van het ervaringsonderzoek, inclusief het type bedrijf en de 
dieren zijn weergegeven in tabel 1. 
 
Tabel 1: Overzicht van de de geselecteerde bedrijven en dieren van het ervaringsonderzoek 
Naam Type bedrijf Dieren (ras/kruising) 
1. ML Melkveehouderij MRIJ 
2 JN Melkveehouderij HF 
3 RB Zoogkoeien Limousin 
4 PJ Melkveehouderij HF 
5 JE Melkveehouderij HF x Jersey 
6 JD Melkveehouderij HF 
 
Type interview en interviewafname 
De zes bedrijven hebben toegezegd voor een interview. Waarbij het interview getypeerd kan 
worden als een open vraaggesprek. De interviews zijn allen in de periode van februari tot en met 
mei 2004 afgenomen. De duur van het interview ligt tussen een half tot één uur, afhankelijk van 
de spraakzaamheid van de veehouder. Voorafgaand aan het gesprek is uitgelegd wat de 
bedoeling van het onderzoek is (beoordelen in hoeverre veehouders differentiatie kunnen 
aanbrengen tussen het type kalverdiarree en het al dan niet bijpassende homeopathische middel, 
op basis van eigen ervaringen). Waarbij de veehouder zoveel mogelijk gestimuleerd is om vanuit 
zijn eigen inzichten te spreken. Daarop aansluitend is doorgevraagd naar de manier waarop de 
veehouder het juiste middel vindt en vooral naar de mate van zekerheid achter de bewering 
wanneer een middel gewerkt heeft. 
De interviews zijn afgenomen met behulp van een vooraf opgestelde vragenlijst (bijlage 1). De 
vragenlijst is echter als zoveel mogelijk leidraad gebruikt. Als eerste is de veehouder gevraagd om 
zijn ervaringen te vertellen op het gebied van kalverdiarreebestrijding.  
Om tot zekerheid te komen over de juistheid van de uitspraken en conclusies over de beschreven 
werking van de homeopathische middelen is zoveel mogelijk doorgevraagd om de argumenten, 
ervaringen en de waarnemingen te doorgronden. 
 
Verwerking van de interviews en verslaglegging 
 
Verslaglegging 
De interviews zijn opgenomen met behulp van een digitale voice recorder. Naderhand is het 
interview uitgetypt, waarbij de citaten in chronologische volgorde zijn geplaatst. Er is gekozen om 
veel citaten in het rapport te verwerken. De reden daartoe is dat citaten de primaire informatie 
bevatten en meer sprekend zijn dan verwerkte tekst. Ook voor veehouders die het rapport lezen 
zullen de ervaringen van collega’s waardevol zijn omdat deze concreter en directer zijn.  
De citaten zijn duidelijk herkenbaar in de tekst (cursief, kleinere lettertype, inspringen, tussen 
aanhalingstekens), en aan de betrokken veehouder wordt met een afkorting gerefereerd. 
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Analyse van de casussen over aandoeningen 
Ten eerste is uit alle interviews de informatie per ziekte gerangschikt. Daarna zijn alle bruikbare 
casussen in een Excelsheet gezet om ze makkelijker te kunnen analyseren en vergelijken. 
Een casus is onbruikbaar verklaard, wanneer essentiële informatie ontbreekt over: 
• het ziektebeeld 
• het gebruikte middel of de volgorde waarin middelen werden gebruikt als het er veel waren en 
onduidelijk was welk middel werkte 
• het effect van de behandeling. 
 
Om de uitspraken van de veehouders over effecten van specifieke behandelingen met elkaar te 
kunnen vergelijken zijn alle bruikbare casussen op een schaal van 0 (slecht/ weinig/ geen) tot 4 
(goed/ veel) gescoord op: 
• het oordeel (van de veehouder) over het effect van de behandeling met een bepaald middel, 
• de zekerheid dat het effect het gevolg is van het toedienen van het homeopathisch middel 
(interpretatie door de onderzoeker). 
 
Het effect van het homeopathische middel 
Het effect is gescoord aan de hand van wat de veehouder vermeld heeft en hoe hij dat heeft 
gedaan. Met andere woorden: waaruit leidt de veehouder af dat homeopathische middel gewerkt 
heeft. Hierbij valt te denken aan gedragsveranderingen bij het kalf zoals, terugkerende 
levendigheid (vitaliteit) en eetlust, maar bijvoorbeeld ook een terugkerende glans over de vacht. 
Hierbij is ook enthousiasme en verwondering bij de veehouders meegenomen, waardoor de tekst 
een “sprekend” karakter krijgt. 
 
De zekerheid van het effect 
Het scoren van de zekerheid is gedaan door kritisch naar de casussen te kijken en aan de hand 
van de theorie over patroonherkenning. Per casus is bekeken welke elementen zekerheid geven 
over de werking van het gegeven middel. Hierbij valt te denken aan een ziekte met een lange 
voorgeschiedenis en duidelijke symptomen ten opzichte van de gezonde situatie, waarbij de 
symptomen direct na het geven van het middel verdwijnen. Ook ontstaat er zekerheid wanneer 
een veehouder in staat is om precieze afwijkingen te beschrijven van het verloop van het 
genezingsproces bij gebruik van homeopathie ten opzichte van wat hij normaal bij deze ziekte 
gewend is. 
 
 
2.1 Het casuïstisch effectonderzoek 
 
In het onderzoek is gekozen om een dubbelblind effectonderzoek uit te voeren op bedrijven waar 
al enige tijd homeopathie wordt toegepast. De dieren krijgen hierbij hetzij een homeopathisch 
middel, hetzij een placebo (middel A of B). Middels dit effectonderzoek kan een causaal verband 
tussen het toedienen het middel en het genezen/voorkomen van kalverdiarree worden 
vastgesteld. Zodoende wordt de veronderstelling bevestigd dat homeopathische middelen effectief 
tegen kalverdiarree kunnen worden gebruikt. 
 
De algemeen geaccepteerde standaard in de hedendaagse wetenschappen voor het aantonen van 
een causaal verband tussen een interventie (het geven van een (homeopathisch) geneesmiddel) en 
het optredend effect, is het gerandomiseerd (dubbel-) blindonderzoek (= Randomised Clinical Trial: 
RCT). Dit type onderzoek wordt gekarakteriseerd door het uitsluiten van mogelijke storende 
factoren die het optredende effect kunnen beïnvloeden. 
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Het casuïstisch effectonderzoek (CEO) daarentegen wordt gekenmerkt door het positief 
identificeren van veroorzaker het optredende effect. Deze vorm van effectonderzoek maakt het 
mogelijk om in één of enkele gevallen het effect van de behandeling vast te stellen, zonder de 
klinische praktijk (inclusief het situationeel behandelen ten behoeve van de individuele patiënt) te 
verstoren. Op basis van het vóórkomen van unieke patronen en het vaststellen van de 
overeenkomst in unieke patronen en (be)handeling kan een causaal verband worden vastgesteld 
(Baars et al., 2003). 
 
De veehouder/ervaringsdeskundige ziet iedere dag zijn dieren in al hun verschijningsvormen. Bij 
de dieren stelt hij gedurende het jaar vele aandoeningen vast. Doordat de veehouder zijn dieren 
zo goed kent, is hij in staat de kleinste veranderingen in gedrag dan wel gezondheid bij de dieren 
waar te nemen en te interpreteren. Daarom kan de veehouder deze veranderingen na de 
interventie met grote zekerheid al dan niet toe kennen aan het gegeven (homeopathische) middel 
(Deru, 2004). 
 
In het onderzoek over case-studies door Swanborn (2000) wordt de aanpak van effectonderzoek 
en casuïstiekverklaard. Twee ingrediënten worden in dit onderzoek genoemd die de zeggingskracht 
van casuïstische uitspraken vergroten. Ten eerste het vergroten van het aantal datawaarnemingen 
(hierdoor wordt het patroon unieker) en het werken met verwachtingen of voorspellingen als 
toetsing voor het begrip of de theorie (als prognose / hypothese ter toetsing) (Baars et al., 2003). 
 
De bedrijven 
Het casuïstisch effectonderzoek is op twee melkveehouderijbedrijven een dubbelblind onderzoek 
uitgevoerd. Een korte beschrijving van de bedrijven is tabel 2 weergegeven. 
 
Tabel 2: Algemene informatie per bedrijf 
 JN JE 
Type bedrijf Ecologisch Ecologisch 
Soort bedrijf Melkveehouderij Melkveehouderij 
Aantal koeien 100 130 
Staltype Ligbox Ligbox 
Ras HF HF x Jersey 
 
Kalveropfok per bedrijf 
Hieronder wordt een korte beschrijving gegeven van de huisvesting van de kalveren en het 
opfoksysteem per bedrijf. 
 
JN 
Gedurende de eerste levensdagen zijn de kalveren op dit bedrijf in eenlingboxen met open front 
gehuisvest. De wanden van de eenlingbox bestaan uit dichte watervaste houten schotten. De open 
front bestaat uit een houten hekwerk waaraan de speenemmer wordt gehangen. De boxen zijn 
voorzien van stro. De eenlingboxen worden gereinigd nadat het kalf de box heeft verlaten (na ca. 
14 dagen), zodat de box schoon is voor het volgende kalf. Tussentijds worden de boxen niet 
gereinigd. Het stro wordt echter ververst indien het te nat geworden is. 
De eenlingboxen zijn in een stal geplaatst in een open ruimte waar tevens een stier en twee geiten 
worden gehuisvest. Direct contact tussen de kalveren is uitgesloten. De afmetingen van de 
eenlingboxen zijn conform de SKAL- norm voor individuele huisvesting van kalveren (zie bijlage 
VII). 
De voeding van de kalveren van 0 tot 3 dagen bestaat uit biest afkomstig van de eigen moeder, 
gevolgd door verse melk uit de melktank. De biest en de verse melk worden verstrekt via een 
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individuele speenemmer. Voorafgaand aan iedere voerbeurt worden de speenemmers gereinigd 
met heet water waarin een chloortablet is opgelost. 
 
JE 
De kalveren op dit bedrijf zijn individueel in iglo’s gehuisvest. Contact met elkaar en oudere dieren 
is op deze manier uitgesloten. De iglo’s zijn voorzien van stro en hebben een kleine uitloop, welke 
is afscheiden middels een hekwerk. De iglo’s worden eenmalig gereinigd nadat een kalf, na 10-14 
dagen, de iglo verlaten heeft. Zodoende is de iglo schoon wanneer er een ander kalf in komt. Het 
stro wordt tussentijds ververst indien noodzakelijk. 
De iglo’s zijn op het erf in de openlucht geplaatst. De afmetingen van de iglo’s voldoen 
ruimschoots aan de vastgestelde SKAL- normen voor individuele huisvesting (zie bijlage VII) 
De voeding van de kalveren van 0 tot 3 dagen bestaat uit biest afkomstig van de eigen moeder, 
gevolgd door verse melk, welke afkomstig is uit de melktank. De biest en de verse melk worden 
verstrekt via een individuele speenemmer. 
 
Diarree score 
In het onderzoek constateert de veehouder zelf of de kalveren diarree hebben. Hiertoe is een 
diarree score formulier opgesteld (zie bijlage 2). In het formulier zijn de volgende criteria 
opgenomen: 
• Mestbeschrijving tijdens de diarree 
• Algemene indruk van het kalf tijdens de diarree 
• Voeropname tijdens de diarree 
• Algemene indruk van kalf op een leeftijd van vijf dagen 
• Voeropname op een leeftijd van vijf dagen 
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3. Resultaat van de literatuurstudie over kalverdiarree 
 
In de literatuurstudie komen een aantal onderwerpen expliciet aanbod. Als eerste wordt het begrip 
kalverdiarree besproken, wat zijn de belangrijkste ziekteverwekkers en hoe kenmerken die zich. 
Vervolgens komt de kalveropfokperiode (o.a. huisvesting en voeding van kalveren) aan bod en 
welke invloed verschillende opfokfactoren deze kan hebben op de gezondheid van kalveren. Stress 
als gevolg van verkeerde voeding en huisvesting kan ernstige gevolgen voor het kalf hebben en 
wordt daarom ook besproken.  
 
3.1 Kalverdiarree algemeen 
 
Kalverdiarree is een van de meest voorkomende aandoeningen waaraan het kalf kan lijden in de 
periode tot het spenen. Uit Amerikaans onderzoek onder melkveehouders bleek dat 27% van de 
zogende kalveren lijdt aan een of meerdere vormen van kalverdiarree. Hiervan overlijdt 52% aan 
de gevolgen van kalverdiarree (Marcinkowski, 2003). Ondanks dat het onderzoek in de VS is 
uitgevoerd blijkt uit de resultaten dat kalverdiarree, ook binnen Nederland, een niet te 
onderschatten probleem is. Er zijn verschillende pathogenen die diarree kunnen veroorzaken. De 
belangrijkste zijn: 
• Escherichia coli (diarree <4 dagen), een bacterie;  
• Salmonella (S. dublin en S. typhimurium), een bacterie; 
• Rotavirus (4-21 dagen), een virus;  
• Coronavirus (4-21 dagen), een virus;  
• Cryptosporidium parvum (5-28 dagen), een Protozoa;  
Daarnaast kan diarree veroorzaakt worden door verkeerde voeding of door een combinatie van de 
genoemde pathogenen. 
Omgevingsfactoren als de huisvesting, het klimaat en de algehele hygiëne op het bedrijf spelen 
een belangrijke rol in de strijd tegen kalverdiarree. 
Dit maakt het vaak gecompliceerd om een simpele oorzaak van diarree vast te stellen en het is 
daarom vaak lastig om een goed werkende, gerichte behandeling te geven. (Bayer, 2004) 
Diarree is dan ook geen ziekte op zichzelf dat door een enkele pathogeen veroorzaakt wordt, maar 
een symptoom dat als gevolg van een besmetting van een of meerdere pathogenen, dan wel als 
gevolg van verstoorde milieu omstandigheden veroorzaakt wordt (Marcinkowski, 2004). 
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3.2 Soorten kalverdiarree 
 
Hieronder volgt een verdere uitwerking van de meest voorkomende typen kalverdiarree. Hierbij 
wordt het ziekteverloop en de onderscheidende symptomen beschreven.  
 
3.2.1 Virussen 
 
Het Bovine Virus Diarreevirus 
 
Het BVD-virus 
Bovine Virusdiarree is een wereldwijd voorkomende infectie in de rundveepopulatie. Het virus dat 
BVD veroorzaakt, behoort samen met het Borderdiseasevirus (BDV) en het Klassieke 
Varkenspestvirus (KVP) tot de Pestvirussen. Deze virussen vertonen qua eigenschappen grote 
overeenkomsten. Dit heeft tot gevolg dat overdracht van het BVD-virus tussen varkens, schapen en 
runderen mogelijk is. 
 
De symptomen (algemeen) 
De klinische symptomen van een BVD-infectie zijn onder meer afhankelijk van het feit of het dier 
afweerstoffen tegen het virus heeft. Is een dier ooit besmet geraakt met het BVD-virus, dan zal het 
dier (waarschijnlijk) levenslang afweerstoffen aanmaken tegen het virus. Een herbesmetting zal 
dan veelal ongemerkt voorbijgaan: dieren met afweerstoffen vertonen geen ziekteverschijnselen bij 
een herinfectie en verwerpen niet. Dieren die nooit eerder met het BVD-virus in aanraking zijn 
geweest, maken geen afweerstoffen aan tegen BVD. Ook bij deze dieren kan een BVD-infectie 
symptoomloos verlopen. Het BVD-virus kent twee verschillende typen. In Nederland worden de 
meeste infecties veroorzaakt door BVD type 1. Een infectie met type 1 van een (drachtig) dier kan 
de volgende ziekteverschijnselen veroorzaken: 
 
• Productiedaling. 
• Ontsteking van de slijmvliezen, waardoor diarree, koorts, speekselen, verminderde eetlust 

en/of uitdroging kunnen ontstaan. 
• Afsterven en verwerpen van de vrucht. Veelal vindt dit plaats wanneer het moederdier in de 

eerste twee maanden van de dracht wordt besmet. Het afsterven van de vrucht kan ook 
worden gevolgd door mummificatie of resorptie. Verwerpen door BVD kan echter gedurende 
de hele dracht optreden. 

• De geboorte van een dragerkalf (een persistent met BVD-virus geïnfecteerd kalf). Dit gebeurt 
overwegend als de vrucht tussen dag 30 en 120 van de dracht wordt geïnfecteerd. Omdat 
infectie plaatsvindt op het moment dat het immuunapparaat van het kalf nog niet is 
ontwikkeld, wordt het BVD-virus als lichaamseigen beschouwd. Het kalf zal dan ook geen 
afweerstoffen produceren. 

• Geboorte van kalveren met waarneembare afwijkingen, zoals oog-, vacht- en 
hersenafwijkingen. Deze afwijkingen komen zowel voor bij dragers als niet-dragers. 

• Luchtwegproblemen bij kalveren jonger dan drie maanden. BVD tast niet primair de long aan, 
maar door de immuniteitsverlagende eigenschappen kunnen andere infecties makkelijker 
toeslaan. 

• Diarree gedurende de gehele opfokperiode. 
(Anonymous a, 2004) 
Infecties met BVD-virus type 2 komen in Nederland slechts incidenteel voor. Deze veroorzaken 
bloedingen, met name zwarte of bloederige diarree en bloedingen op de slijmvliezen. Besmette 
dieren sterven veelal binnen 48 uur. 
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BVD-cyclus binnen het bedrijf 
Uit onderzoek blijkt dat zeventig tot tachtig procent van de Nederlandse runderen ouder dan zes 
maanden, afweerstoffen heeft tegen BVD. Eén à twee procent van deze leeftijdsgroep is BVD- 
virusdrager. Vermoedelijk komen op bijna alle bedrijven dieren met afweerstoffen voor. De 
verwachting is dat op dertig tot veertig procent van de melkveebedrijven BVD-dragers voorkomen. 
Volgens schattingen wordt drie tot vijf procent van de kalveren als BVD-drager geboren. Vijftig tot 
tachtig procent daarvan sterft binnen een jaar. Negentig procent van de dragers sterft vóór het 
tweede levensjaar.  
Het instandhouden van een BVD-infectie op een bedrijf gebeurt door BVD-dragers. Deze dragers 
verspreiden continu BVD-virus, in tegenstelling tot recent geïnfecteerde dieren. Die dieren 
scheiden in totaal gedurende zeven tot veertien dagen het virus uit. Een recent geïnfecteerd dier 
scheidt niet alleen veel korter, maar ook veel minder virus uit dan een drager. Het is niet bekend in 
welke mate recent geïnfecteerde dieren als besmettingsbron van het BVD-virus kunnen optreden, 
maar ze kunnen wel de bron van introductie in een koppel zijn. Het zijn voornamelijk de dragers 
die zorgen voor de verspreiding van het virus en het instandhouden van de infectie binnen het 
koppel. 
Het BVD-virus wordt uitgescheiden met alle lichaamsvloeistoffen. De grootste hoeveelheid virus 
wordt aangetroffen in speeksel en neusuitvloeiing. Overdracht van het BVD-virus gebeurt meestal 
via diercontact. Daarnaast is indirecte verspreiding via mensen of materialen mogelijk. Opname 
van het virus geschiedt in het algemeen via de neus of de mond. Twee tot vier dagen later is het 
virus in het bloed aantoonbaar.  
Bij runderen die een BVD-infectie hebben doorgemaakt, zijn na twee tot drie weken afweerstoffen 
in het bloed meetbaar. Runderen met afweerstoffen zijn langdurig, waarschijnlijk zelfs levenslang, 
beschermd tegen de ziekte en het verwerpen door herinfectie met BVD. Door de 
weerstandsverlagende eigenschappen van BVD zijn dieren die een BVD-infectie doormaken, 
gedurende de infectie vatbaarder voor andere infecties.  
 
Besmettingsroute 
Binnen de rundveepopulatie is gemiddeld één tot twee procent van de dieren ouder dan zes 
maanden BVD-drager. BVD-virusdragers zijn de voornaamste bron van verspreiding van BVD- virus 
binnen de rundveepopulatie, omdat zij continu nieuw virus uitscheiden. Alle runderen die in 
contact komen met een drager maken de BVD-infectie door. 
Wanneer een rund voor de eerste keer wordt besmet met BVD, gaat het (waarschijnlijk) levenslang 
afweerstoffen aanmaken. Wordt dat rund later opnieuw besmet, dan schakelen de afweerstoffen 
het virus snel uit en zal het dier niet ziek worden.  
Wanneer een drachtig rund voor het eerst wordt besmet, heeft dat ook consequenties voor het 
kalf. Het kalf kan worden verworpen, mummificeren of als drager ter wereld komen. Wanneer de 
besmetting plaatsvindt tussen dag 30 en 120 van de dracht, dan kan het moederdier de 
ongeboren vrucht niet beschermen en wordt het kalf als BVD-drager geboren. Het dier herkent het 
BVD-virus niet als ‘lichaamsvreemd’ en zal daarom geen afweerstoffen aanmaken. Wel verspreidt 
de drager het virus continu in grote hoeveelheden. Op die manier kunnen weer meer dieren 
besmet worden. Dragers blijven vaak achter in groei, zijn vaker ziek en genezen moeilijker. 
Negentig procent van de dragers wordt door deze verschijnselen niet ouder dan twee jaar. 
Wanneer kalveren (besmet voor de eerste 120 dagen van de dracht) opnieuw besmet raken met 
het BVD-virus, kan het Mucosal Dissease (MD) voordoen. De dieren zijn dan ernstig ziek en sterven 
binnen enkele dagen. 
De verspreiding tussen verschillende dieren op een bedrijf gaat het snelst bij introductie van BVD- 
virusdragers. Afhankelijk van het aantal dieren in het koppel met afweerstoffen zal het virus zich 
verspreiden totdat ongeveer tachtig procent van de dieren afweerstoffen heeft. Dit proces kan 
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binnen het bedrijf, afhankelijk van diercontacten, soms twee jaar bestrijken. In deze periode 
kunnen steeds drachtige dieren worden geïnfecteerd en worden er nieuwe BVD-virusdragers 
geboren die opnieuw voor virusverspreiding zorgen. De introductie of geboorte van een drager 
wordt vaak gevolgd door een aantal acute infecties van drachtige en niet-drachtige dieren. Enkele 
weken later kan dan een aantal abortussen volgen, enige tijd later mogelijk gevolgd door de 
geboorte van één of meer dragers. 
 
Bestrijding van het BVD-virus 
Tot op heden is er nog geen algemeen toegepast geneesmiddel tegen het BVD-virus beschikbaar. 
De huidige wijze van BVD-bestrijding richt zich met name op het afvoeren van zieke en/of 
besmette dieren en het voorkomen van besmetting van de veestapel met de ziekteverwekker. Het 
voorkomen van een besmetting kan op verschillende manieren, te weten: 

• Wanneer dieren worden aangekocht, er op toezien dat deze BVD-vrij zijn. Hiertoe kan men 
de dieren de eerste tijd in quarantaine huisvesten. 

• Voorkomen van contact van jonge dieren met oudere dieren. 
Uit onderzoek is de afgelopen jaren gebleken dat het BVD-virus op 5-10% van de BVD-vrij 
verklaarde bedrijven toch weer opduikt. Uit recentelijk onderzoek van het GD in samenwerking 
met Intervet is gebleken dat de entstof Bovilis BVD een nuttige aanvulling is op het BVD-
bestrijdingsprogramma is. Het middel wordt inmiddels door heel Europa toegepast. Daarnaast 
heeft onderzoek onlangs aangetoond dat entingen met Bovilis BVD ook leiden tot bescherming 
tegen BVD-besmetting van ongeboren kalveren. 
 
Het Coronavirus 
Coronainfecties komen over het algemeen voor bij kalveren tussen de 5 tot 10 dagen oud, maar 
kunnen ook voorkomen bij kalveren tot 3 weken oud. Het ziektebeeld lijkt op dat van een 
rotavirusinfectie, hoewel de symptomen heviger zijn omdat zowel de dikke als de dunne darm zijn 
geïnfecteerd (Williamson, z.j.). 
Infectie met het virus vindt plaats via het in contact komen met besmette mest. Het virus tast de 
villi van het darmepitheel aan, waardoor ernstige afvoer van vocht en elektrolyten via de 
ontlasting wordt veroorzaakt. De herstelperiode van een coronavirusinfectie duurt meestal langer 
in tegenstelling tot een rotavirusinfectie. Het type diarree is in beide gevallen overeenkomstig. Als 
gevolg van de villi-beschadiging neemt het absorptievermogen van zowel de dunnen als de dikke 
darm af, dit leidt tot een osmotische(waterige) diarree. 
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Afbeelding 1: foto coronavirus 

Diagnose  
Het virus wordt omgeven door een stralenkrans (Afbeelding 1), dat 
middels elektronenmicroscopie kan worden onderscheiden. Een 
ELISA- test is niet beschikbaar om een infectie mee vast te stellen. 
Behandeling 
De behandelmethode is hetzelfde als voor een rotavirusinfectie. 
Vaccinatie is mogelijk alhoewel de werkzaamheid beperkt is. Volgens 
de GD moet de veehouder dus vooral eropgericht zijn dat besmetting 
met het virus zo veel mogelijk voorkomen wordt. 
 
Het Rotavirus 
Veel bedrijven krijgen in de loop van het stalseizoen te kampen met ernstige diarreeproblemen 
onder de groep jonge kalveren. De kalveren worden op steeds jongere leeftijd ziek, naarmate het 
stalseizoen vordert. De veroorzaker is veelal het rotavirus.  
 
De ziekte 
Kalveren met rotavirusdiarree zijn wat sloom, maar niet ernstig ziek. Kalveren zijn gevoelig voor 
het rotavirus vanaf enkele dagen tot enkele weken na de geboorte. Problemen ontstaan vooral 
omdat de diarree vaak lang aanhoudt. De kalveren slijten en kunnen uiteindelijk door uitputting 
sterven. 
Het rotavirus (zie afbeelding 2) dat de diarree veroorzaakt, komt op bijna alle rundveebedrijven 
voor. Rotavirus kan lang in het milieu overleven en is weinig gevoelig voor desinfectiemiddelen. 
Het virus laat zich heel gemakkelijk verslepen en kleeft aan laarzen, melkemmers en dergelijke. 
Aangezien een kalf met diarree extra aandacht krijgt (contact), verspreidt het virus zich snel over 
het hele bedrijf. Afhankelijk van de besmettingsdruk (hoeveel virus is er aanwezig in de omgeving) 
ontstaan er ziekteverschijnselen. De infectie kan worden vastgesteld door bij zieke kalveren een 
mestonderzoek uit te voeren. Middels mestonderzoek kan het virus worden aangetoond. 
 
De cyclus van het virus 
Kalveren zijn de eerste dagen na de geboorte vaak 
nog redelijk goed beschermd door afweerstoffen uit 
de biest. Onvoldoende beschermde kalveren gaan 
binnen een dag na besmetting het virus 
uitscheiden via de mest. Ze blijven dat doen 
gedurende 4 tot 6 dagen. Zodoende zijn kalveren 

in de eerste levensweek erg gevoelig voor een 
infectie, terwijl kalveren in de tweede en derde 
week de grootste uitscheiders van het virus zijn. 
[Erik deze laatste zin overhevelen naar preventie] 
 
Preventie 
Preventie is het belangrijkste wapen in de strijd tegen het rotavirus. Een goede biestvoorziening is 
de basis van de preventie tegen de verspreiding van het virus 
Daarnaast is hygiëne en gescheiden huisvesting van kalveren jonger dan 6 dagen en kalveren 
ouder dan 6 dagen erg belangrijk. Zodoende kunnen de jonge dieren niet met grote hoeveelheden 
virus in contact komenen en hebben de dieren de tijd hun actieve weerstand op te bouwen.In 
hardnekkige situaties kan vaccinatie van de moederdieren worden overwogen. 
 

Afbeelding 2: rotavirus (L: schmatisch; R,: foto) (Pubmedcentral, 2004) 
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Roulerend hoksysteem 
Het strikt gescheiden huisvesten van kalveren kan de infectieketen doorbreken. Dit kan met 
behulp van een roulerend hoksysteem. Dit betekent dat blokken van bijvoorbeeld drie 
eenlinghokken aan elkaar vastmaakt worden en deze blokken verrijdbaar worden gemaakt. Ieder 
blok heeft daarbij zijn eigen emmers. Een blok hokken is bedoeld voor kalveren die binnen een 
periode van vijf dagen worden geboren. Wanneer op maandag het eerste kalf in het eerste hok 
wordt geplaatst, mag het laatste kalf er uiterlijk op vrijdag in. Vanaf de zaterdag (vijf dagen later) 
wordt met het volgende blok gewerkt. 
Tevens dient rekening gehouden te worden met de volgorde van voeren. Waarbij begonnen dient 
te worden met de jongste dieren gevolgd door de oudere dieren. Afhankelijk van de 
bedrijfsgrootte en het afkalfpatroon worden de blokken groter of kleiner gemaakt.  
Door voldoende blokken te maken, kunnen reserveblokken leeg blijven. Zodoende kan het blok 
buiten schoon worden schoongespoten en in de buitenlucht drogen. Zo wordt voorkomen dat 
tijdens het reinigen van de hokken kiemen worden verspreid. Bovendien kunnen de virussen slecht 
tegen droogte en zonlicht. 
 
3.2.2 Bacteriën 
 
Escherichia coli 
 
Algemene ziekte beschrijving 
E.coli is de naam van een groep bacteriën die de veroorzakers van diarree in verschillende 
diersoorten kunnen zijn. E.coli veroorzaakt samen met rota- en coronavirussen. Omdat er meerdere 
varianten (serotypes) van deze bacterie bestaan1, lopen de symptomen uiteen. Zo kunnen de 
symptomen vrij mild en voorbijgaand van aard zijn, tot aanhoudend en leiden tot de dood. De 
periode waarbinnen de kalveren worden besmet, ligt tussen 12 uur na de geboorte tot de 7e 
levensdag. Typisch is de geel gekleurde ontlasting. De belangrijkste oorzaken van besmetting zijn: 
over voedering van (biest)melk of kunstmelk, verkeerde huisvesting; dicht op elkaar gepakte 
dieren, of dieren die dicht bij elkaar zijn gehuisvest. 
 
Verspreiding van de bacterie 
De ziekteverwekker wordt via de mest van voornamelijk klinisch zieke dieren overgedragen. De 
bacterie is persistent en blijft lang nadat het via de mest het lichaam heeft verlaten pathogeen. 
 
 
 
 
Behandeling 
Het oraal toedienen van elektrolytenmix heeft over het algemeen een positief effect. Op dezelfde 
wijze werd in het verleden veel antibiotica verstrekt, echter E.coli blijkt in veel gevallen niet meer 
op antibiotica te reageren. 
Tegenwoordig worden kalveren met diarree (met name in geval van E.coli) steeds vaker behandeld 
met behulp van Probiotica.  
Probiotica zijn micro-organismen, zoals levende gisten en melkzuurbacteriën, die een positieve 
bijdrage leveren aan prestaties en gezondheid van dieren. Hierdoor vormen ze een mogelijk 

                                                      
1 K99 E.coli wordt over het algemeen waargenomen. Daarnaast komen de serotypes K88 en F41. Een E.cloi 
0157:H7 (“hamburger”-bacterie) infectie kan ernstige gevolgen hebben voor de mens, maar verloot bij kalveren 
asymptomatisch. 
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alternatief voor antimicrobiële groeibevorderaars (AMGB’s) (Van Krimpen, 2004)De werkzaamheid 
van probiotica is alhoewel variabel, over het algemeen wel succesvol. 
 
Paratuberculose 
Paratuberulose is een besmettelijke ziekte, die ontstaat als gevolg van een ongeneeslijke 
darmontsteking. De aandoening komt vooral voor bij herkauwers. In Nederland wordt de ziekte 
regelmatig bij runderen en geiten aangetroffen. Veel rundveebedrijven zijn besmet, ofschoon dit 
vaak niet wordt opgemerkt, omdat zieke dieren slechts in beperkte mate ziekteverschijnselen 
vertonen. Daarnaast zijn de ziekteverschijnselen ook niet altijd duidelijk. De bestrijding van de 
ziekte is daarom met name op de preventie gericht. 
 
Verschijnselen 
Runderen die besmet zijn met paratuberculose (paratbc) ontwikkelen een ongeneeslijke 
darminfectie. Dit gaat heel langzaam, waardoor vaak pas op een leeftijd van drie tot zes jaar 
ziekteverschijnselen zijn te zien.  
Dit zijn achtereenvolgens:  
• Daling van de melkgift met tien tot twintig procent;  
• Afnemende conditie, ondanks een goede eetlust;  
• Te laag geboortegewicht van de kalveren;  
• Uiteindelijk aanhoudende diarree, waarbij vaak gasbelletjes zichtbaar zijn en een verdere 
daling van de melkproductie;  
• Sterfte.  
Opvallend is dat er bij paratbc geen koorts optreedt. 
Doordat de verschijnselen ook bij andere ziekten voorkomen, blijft paratbc vaak lang 
onopgemerkt. 
 
De ziekteverwekker 
De bacterie Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis is de veroorzaker van de ziekte 
paratuberculose. Deze bacterie behoort tot de groep van tuberculose-bacteriën.  
Deze groep bacteriën hebben een zeer lange incubatietijd. Voor paratbc varieert de incubatietijd 
van anderhalf tot meer dan tien jaar.  
De paratbc-bacterie heeft een stevige waslaag, waardoor deze heel lang (meer dan een jaar) 
buiten het dier kan overleven in bijvoorbeeld kuilgras, mest, water en grond. Onder invloed van 
UV-straling, zoals bijvoorbeeld zonlicht, gaat de bacterie snel dood. 
 
Wijze van besmetting 
Besmette runderen scheiden de bacterie vooral uit via de mest en daarnaast via melk en biest. 
Infectie vindt plaats via de bek, door opname van met de bacterie besmette mestdeeltjes, biest, 
melk, voer en drinkwater. Het ongeboren kalf kan ook via de baarmoeder worden besmet. 
Kalveren zijn vooral het eerste levensjaar gevoelig voor een besmetting. Hoe jonger, des te 
gevoeliger. Runderen vanaf een jaar zijn duidelijk minder gevoelig. Wanneer ze de paratbc-
bacterie opnemen, worden ze niet ziek en zullen ze geen besmetting overbrengen.  
Een besmette koe kan vanaf tweejarige leeftijd de paratbc-bacterie verspreiden. Aangezien het 
nooit zeker is dat een koe vrij is van paratbc, kan in principe elk rund ouder dan twee jaar de 
ziekte overdragen. 
 
Van geiten is bekend dat ze de ziekte op runderen kunnen overdragen. Veel geiten zijn besmet 
met paratbc. 
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Afbeelding 3: het ijsberg effect bij paratbc 

 
Het “ijsbergeffect” 
Besmette runderen ontwikkelen een 
ongeneeslijke darminfectie. Hierdoor 
produceren ze minder melk en gaan ze in 
conditie achteruit. Omdat paratbc niet is te 
genezen, zullen deze runderen vroegtijdig 
worden afgevoerd en minder opbrengen bij 
afvoer. In de tussentijd zijn er de nodige 
kosten voor diergeneeskundige behandeling 
geweest. 
Een rund met ernstige verschijnselen van 
paratbc vormt het spreekwoordelijke 'topje van 
de ijsberg'. Meestal zijn er op het betreffende 
bedrijf (veel) meer runderen besmet. 
Afbeelding 3 laat zien waarom paratbc een ziekte is die zeker niet mag worden onderschat. Uit de 
figuur blijkt dat wanneer ten minste 3 dieren ziekte verschijnselen vertonen er 14 tot 22 dieren 
ten minste drager zijn van de bacterie.  
 
Mogelijke gevolgen voor de mens 
Bij mensen is een ziekte bekend die ook door een mycobacterium wordt veroorzaakt en die sterk 
lijkt op paratbc: de ziekte van Crohn. Het is niet bekend of er verband is tussen deze twee ziekten. 
 
Salmonellose 
 
Salmonellose bij runderen 
Op ongeveer tien procent van de melkveebedrijven komt de ziekte salmonellose voor. Van de 
verwekker, de Salmonella-bacterie, zijn verschillende typen bekend. De belangrijkste zijn 
Salmonella dublin en Salmonella typhimurium. De eerste komt vooral bij runderen voor, de tweede 
bij verschillende diersoorten, waaronder rundvee en varkens. Besmette runderen verspreiden 
Salmonella vooral via de mest, ook kan de melk bacteriën bevatten. Een bedrijf kan worden 
besmet door aankoop van besmette runderen, maar ook door aanvoer van mest.  
 
 
 
Ziekte beschrijving 
Salmonellose is een regelmatig voorkomende ziekte bij vrijwel alle gewervelde dieren (waaronder 
ook de mens). De ziekte komt bij alle leeftijden voor, maar jonge, oude en/of verzwakte dieren zijn 
er het meest vatbaar voor. Salmonellose is de naam van de ziekte die veroorzaakt wordt door de 
zoönose Salmonella spec. 
 
Onder herkauwers worden de volgende twee vormen van salmonellose onderscheiden: 
1. Septische Salmonellose (met betrekking tot de bloedsomloop) 
2. Intestinale Salmonellose (met betrekking tot de ingewanden) 
Voornamelijk kalveren, lammeren en kleine kinderen zijn gevoelig voor de eerste vorm. Gebrek aan 
passieve weerstand, te kleine huisvesting, koude, transport en te arme voeding maken jonge 
dieren in verhoogde mate vatbaar voor salmonellose. 
Volwassen dieren zijn hoofdzakelijk vatbaar voor de intestinale vorm. 
Kalveren van eerste tot en met de twaalfde week na de geboorte zijn in verhoogde mate vatbaar 
voor infectie. Dieren die een infectie hebben opgelopen vertonen aanvankelijk kenmerken van een 
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Afbeelding 4: cryptosporidium cyclus 

darminfectie, welke overgaat in sepsis (bloedvergiftiging). In het andere geval kan jongvee 
overlijden nog voordat diarree zichtbaar is geworden. Pneumonie, polyarthritis en meningitis zijn 
de mogelijke consequenties van sepsis. 
De diarree als gevolg van salmonellose ent verschillende uiterlijke kenmerken. De diarree is over 
het algemeen waterig, bevat stukje mucose, slijm, fibrine en/of bloed. Het percentage zieke dieren 
en het percentage uitval is erg hoog. 
 
S. typhimurium bij rundvee 
Op bedrijven met een recente S. typhimurium-infectie is middels onderzoek (GD-dieren) nagegaan 
welke factoren van invloed konden zijn op de insleep van de ziekte. De onderzochte bedrijven 
kunnen ingedeeld worden in twee typen, namelijk bedrijven met en zonder een S. typhimurium-
infectie. Aan de veehouders zijn vragen gesteld over voeding, mogelijke insleep (aankoop 
runderen, aanvoer mest), aanwezigheid andere diersoorten, bedrijfsomvang en dergelijke. Een 
belangrijke uitkomst van dit onderzoek is dat bedrijven met een S. typhimurium-infectie vaker 
varkensdrijfmest aangevoerd blijken te hebben dan bedrijven zonder deze infectie. 
 
Adviezen mestaanvoer 
Uit het oogpunt van ziektebestrijding is het belangrijk bij de aanvoer van mest altijd rekening te 
houden met de mogelijke aanvoer van ziektekiemen, waaronder de Salmonella-bacterie. Het is 
daarom het beste de aanvoer van mest zoveel mogelijk te vermijden. Het risico is voor biologische 
bedrijven derhalve sterk afgenomen. 
Bij aanvoer van varkensmest kan S. typhimurium worden binnen gehaald, bij de aanvoer van 
rundveemest is er een risico van insleep van zowel S. dublin als S. typhimurium. Het insleeprisico 
wordt verkleind door de aangevoerde mest alleen aan te wenden op maïs- of bouwland. Indien de 
mest wordt aangewend op weiland, dienen deze percelen de eerste zes weken niet te worden 
beweid. Na deze periode zijn de eventueel aanwezige Salmonella-bacteriën grotendeels dood. Het 
gras van deze percelen kan echter zonder problemen worden ingekuild. 
Bij de aanvoer van rundveemest kunnen ook andere mestoverdraagbare kiemen worden 
aangevoerd. De paratbc-bacterie is hiervan de belangrijkste. Deze kiem 
kan bij aanwending op weiland lang in leven blijven, mogelijk zelfs 
langer dan een jaar. (GD-Dieren, 2004) 
3.2.3 Protozoa 
 
[Erik leg even kort uit wat Protozoa zijn als groep] 
 
Cryptosporidium parvum 
Cryptosporidium parvum is een ubiquitaire protozoaire parasiet behorende tot de Coccidia, die de 
laatste decennia veel aandacht kreeg als klinisch belangrijke dierlijke en tevens humane 
pathogeen (Berghen, 2003). Pas in de jaren zeventig werd Cryptosporidium parvum in verband 
gebracht met diarree bij kalveren. In dertig jaar tijd evolueerde de parasiet tot een van de 
belangrijkste diarreeverwekkers bij kalveren (CR-Delta, 2003). 
Er zijn momenteel 2 genotypen geïsoleerd nl. Type H (uitsluitend bij mens) - en type C (bij mens 
en dier). Het is een weinig specifieke parasiet en kan bij de meeste zoogdieren en vogels 
voorkomen. Vooral bij grote en in mindere mate kleine herkauwers zijn 
de economische verliezen aanzienlijk. Cryptosporidiosis is een belangrijke 
zoönose voornamelijk in geval van kalf - mens infecties. 
 
Levencyclus van Cryptosporidium parvum  
De levenscyclus (Afbeelding 3) is monoxeen (= in een enkele gastheer) 
en direct, waarbij een nagenoeg analoog patroon gevolgd wordt als bij 



              Afstudeeronderzoek: homeopathie en kalverdiarree 3. Literatuuronderzoek 
 

LBI-juni 2004 22 

andere darmcoccidia. Na ingestie vindt excystatie plaats onder invloed van galzuren. De 
sporozoïten hechten aan de celwand van epitheelcellen in het maag-darmkanaal en 
galwegen. Een direct cytopathisch effect is niet aangetoond. Epitheel van de 
ademhalingswegen kan geïnfecteerd zijn. De sporozoïten rijpen tot meronten I (direct 
onder de celmembraan, intracellulair maar buiten het cytoplasma) waaruit grote 
aantallen merozoïten ontstaan die uitgescheiden worden in het darmlumen en daar 
weer andere epitheelcellen infecteren . 
De merozoït wordt meront II. Hierna volgt een seksuele cyclus met vorming van micro- en macro-
gameten, zygote met oöcysten-vorming (dik- en dunwandig) en sporogonie. De prepatent periode 
bij geïnfecteerde kalveren is 3 tot 6 dagen en dikwandige (resistent tegen chloorhoudende 
producten), infectieuze oöcysten (grootte 4,5 - 5 m) worden gemiddeld gedurende 4 - 13 dagen 
via de feces uitgescheiden. Uitdroging wordt slecht verdragen. In waterig milieu kunnen zij enkele 
maanden overleven. 
Afwijkend bij deze cyclus is dat merozoïten van Type I meront aanleiding kunnen geven tot 
autoinfestatie (rood weergegeven). Dit is eveneens het geval voor de sporozoïeten van de 
dunwandige oöcysten die in darmkanaal excysteren. Het gevolg is dat bij afwezigheid van een 
voldoende protectieve immuunreactie, de parasiet zich in een enkele gastheer kan handhaven 
zonder verdere exogene infecties. 
 
Infectie met de oöcyste vindt plaats langs fecaal-orale route, dus wanneer het kalf besmette mest 
via de mond heeft opgenomen. Door het grote aantal geproduceerde dikwandige oöcysten (ruim 
100 per gram faeces/dag) en het feit dat ze onmiddellijk infectieus zijn, is de infectiedruk in het 
nabije milieu groot. De besmetting gebeurt dan ook via drinkwater van oppervlaktewateren, grond 
en voedsel die met fecaliën in contact geweest zijn (Berghen, 2004). 
 
Symptomen  
De volgende symptomen worden onderscheiden: 
1. Bij neonatale kalveren is overvloedige en waterige diarree zichtbaar, welke houdt 4 tot 17 

dagen aan houdt 
2. Hoog percentage uitval, dehydratatie en groeivertraging kunnen optreden. 
3. Naarmate de dieren ouder zijn, vermindert de ernst der symptomen. 
4. Bij vleesrassen zoals Belgische Blauwe, Limousin en Charolais wordt een relatief hoge 

mortaliteit vastgesteld uitsluitend te wijten aan Cryptosporidiosis. 
5. Bij gespeende kalveren en volwassen dieren treedt soms een milde vorm van symptomen op, 

veroorzaakt door Cryptosporidium muris en gekenmerkt door gewichtsverlies en verminderde 
melkproductie. 

Tevens dient te worden opgemerkt dat bij jonge kalveren een grote variabiliteit wordt vastgesteld 
in de graad en duur van de optredende symptomen. 
 
Welke aanpak werkt het beste? 
Het grote verschil met de belangrijkste diarreeverwekkers zoals E.coli, het rota- en coronavirus ligt 
in de behandeling van de ziekte. Dierenartsen kunnen de meeste vormen van diarree over het 
algemeen goed aanpakken. Het probleem is dat bij Cryptosporidiose de standaard aanpak, het 
toedienen van antibiotica en elektrolyten, weinig helpt., Hierdoor zien veehouders na verloop van 
tijd de kalveren verder wegkwijnen. Toch is toediening van elektrolyten ook bij deze diarree 
noodzakelijk om uitdroging te voorkomen. Het is daarnaast van belang dat men bij een 
cryptobesmetting zoveel mogelijk energie aan het kalf blijft verstrekken. 
De darmvlokken in het verteringsstelsel van het kalf worden door de parasiet aangetast. Zodoende 
wordt de oppervlakte van de darmwand verkleind, waardoor het opnemen van stoffen wordt 
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bemoeilijkt. Sturing van de darmflora en de zuurgraad in de darm is in dat kader nuttig om de 
schade van de darmwand te beperken. 
Om toch aan voldoende energie te komen, gaat het kalf zijn eigen lichaamsvet afbreken. Dat is de 
reden waarom de kalveren soms tien tot vijftien procent lichaamgewicht prijsgeven. Veehouders 
dienen er op toe te zien dat de kalveren niet overlijden als gevolg van een energietekort. 
Als behandeling kunnen het beste kleine hoeveelheden biest aan de zieke kalveren worden 
verstrekt. Hierdoor wordt de weerstand in de darm van het kalf verhoogd. Biest vormt bij een 
dosering van 50 tot 100 ml per voedingsbeurt een krachtig energiesupplement als aanvulling op 
de elektrolytenoplossing. 
Komt de ziekte tot ontwikkeling bij een bepaald kalf, dan is het in de eerste plaats noodzakelijk 
om dit dier zo snel mogelijk uit het koppel te verwijderen. Door zieke kalveren weg te halen van de 
rest van de dieren, wordt de infectiedruk verlaagd. 
Het middel Halocur (dat uitscheiding van de parasiet vermindert) is tot nu toe het enig erkende 
middel op de markt waarmee de uitscheiding van de oöcysten aangepakt kan worden. (CR-Delta, 
2004) 
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3.3 De opfok van klaveren 
 
Gedurende de opfokperiode loopt het kalf voortdurend risico besmet te raken met een 
ziekteverwekker waardoor het kalf diarree kan krijgen. Goede voeding in combinatie met de 
huisvesting bepalen in belangrijke mate het risco op een bepaalde besmetting. Het is de taak van 
de veehouder zijn opfoksysteem dusdanig in te richten dat de risico’s en de mate van besmetting 
zo gering mogelijk zijn.  
De kalveropfokperiode kan opgesplitst worden in drie fasen: 
1. Melkfase, waarbij het grootste deel van het rantsoen uit koemelk of kunstmelk bestaat (tot ca. 

8 weken). 
2. Overgangsfase, waarbij de dieren gespeend worden (tot ca. 11 weken) 
3. Na het spenen, waarbij de dieren uitsluitend vaste voeders krijgen (tot ca. 6 maanden) 
 
Elke fase is gekenmerkt door specifieke voedingsfysiologische aspecten, die betrekking hebben op 
de ontwikkeling van de voormagen, waardoor de lebmaag in belang afneemt en de overige 
magen tot ontwikkeling kunnen komen. Hieronder wordt verder ingegaan op het belang van 
voeding op de gezondheid van de kalveren gedurende de eerste levensdagen. De voeding 
gedurende de verdere opfokperiode wordt hierbij achterwege gelaten aangezien dit niet relevant is 
aangaande het onderzoek. 
 
Het belang van biest 
Colostrum (biest) is van levensbelang voor het kalf om de volgende drie redenen: 
1. Colostrum heeft een laxerende werking waardoor het meconium (darmpek) gemakkelijk wordt 

uitgedreven. 
2. Colostrum bevat zeer hoge gehalten aan verteerbare voedingsstoffen voor het kalf zoals, 

mineralen en vooral vetoplosbare vitamines. 
3. Colostrum bevat hoge gehalten aan immuunstoffen (antistoffen). 
 
Colostrum bevat antistoffen die specifiek zijn voor de op het bedrijf aanwezige ziektekiemen. Het 
colostrum van oudere koeien die reeds lang op het bedrijf aanwezig zijn, bevatten een hogere titer 
aan deze specifieke antistoffen dan het colostrum van vaarzen of pas aangekochte dieren. 
Wegens de placentaire barrière, wordt het kalf met slechts geringe hoeveelheden antistoffen 
geboren. Het belang ban colostrum is aldus zeer groot. Bij het voederen van colostrum dient 
echter gelet te worden op het volgende: 
• Het tijstip van toediening.  
• De hoeveelheid colostrum en de verdeling ervan.  
 
Het kalf is tot twaalf uur na de geboorte goed in staat de onafgebroken afweerstoffen vanuit de 
darm in het bloed op te nemen. Daarna neemt dat snel af, na 24 uur worden de afweerstoffen in 
de darmen afgebroken en als normale bouwstoffen opgenomen. Voor een goede afweer moet het 
kalf binnen twaalf uur na de geboorte minimaal vier liter goede kwaliteit colostrum (van de eigen 
moeder) opnemen. Colostrum die langer dan 24 uur na de geboorte wordt gegeven, verhoogt de 
concentratie afweerstoffen in het bloed van het kalf niet verder, maar kan in de darm nog wel 
enige bescherming geven tegen diarreeverwekkers, zoals rota- en coronavirussen. (GD-Dieren, 
2004) 
 
Bij het voeren van colostrum dient de veehouder op een aantal zaken te letten, als volgt: 
• Direct na afkalven minimaal 5,5 liter biest uitmelken (eerstemelks biest). 
• Het kalf direct na de geboorte twee liter biest verstrekken. 
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• Nog eens twee liter geven binnen twaalf uur na geboorte. 
• De resterende 1,5 liter zes tot acht uur na de tweede beurt geven. 
• Als het kalf de biest niet spontaan opneemt, zonodig met sonde verstrekken. 
• Op dag twee driemaal daags 1,5 liter biest van het tweede melkmaal verstrekken. 
• Uitsluitend biest van de eigen moeder geven, behoudens noodsituaties. 
• Bewaar een voorraad goede kwaliteit eerstemelks biest in de diepvries, voor noodsituaties. Bij 

–21 0C is de houdbaarheid één jaar. 
• Registreer wanneer een kalf biest krijgt van een andere koe. 
• Bij problemen met kalverdiarree twee maal daags 150 tot 250 ml eerstemelks biest toevoegen 

aan de melkvoeding gedurende de eerste tien levensdagen. (GD-Dieren, 2004) 
 
kalveropfoksystemen 
Het primaire doel van de melkveehouderij is het produceren van melk voor humane consumptie. 
Daarom worden kalveren in de reguliere veehouderij vlak na de geboorte (soms ook enkele dagen 
later) van de moeder gescheiden en kunstmatig (met de hand) groot gebracht. In de biologische 
veehouderij wordt hier anders over gedacht (Langhout, 2002). Daarnaast is hygiëne rondom het 
kalf een belangrijke reden om het dier van de moeder te scheiden en gedurende de eertse 10 tot 
14 dagen individueel te huisvesten. Bovendien kan de veehouder de biest- en (kunst)melkopname 
en de vaste voeropname in een dergelijk opfoksysteem controleren. Daarom worden kalveren 
doorgaans met behulp van een standaard opfokschema gevoerd. Dit standaard schema wordt als 
volgt beschreven: 
Voor een goede biestvoorziening dient direct na het afkalven 5,5 liter biest aan het kalf op 
hygiënische wijze te worden verstrekt. De eerste 2 liter dient direct na de geboorte en nog eens 2 
liter binnen 12 uur na de geboorte te worden verstrekt. De derde biestgift van 1,5 liter wordt 
verstrekt tussen 12 en 24 uur na de geboorte. De tweede levensdag dient het kalf drie maal daags 
1,5 liter biest (afkomstig van de tweede melkbeurt na de geboorte) te krijgen. 
Indien er problemen zijn met virusdiarree, dient 1,5 liter biest extra uit (in totaal dus 7 liter) aan 
het kalf te worden verstrekt. Om de passieve weerstand van het kalf langer in stand te houden kan 
twee maal daags 150 tot 250 ml naast de normale melkvoeding van de derde tot en met de 
tiende levensdag worden gegeven (GD-Dieren, 2004). 
 
Binnen een kunstmatig kalveropfoksysteem kan de biest of (kunst)melk op verschillende manieren 
worden verstrekt, de meest gangbare zijn: 
• Via een open emmer (kalveren drinken uit de emmer) 
• Automatische voedering via een kalverdrinkautomaat (permanent melk beschikbaar via een 

gezamenlijke speen voor de kalveren, waarbij de melk automatisch wordt gemend) 
• Via een speenemmer (individuele voedering) 
 
 
 
Voedingswijzen 
Het kalveropfokschema zoals hierboven is beschreven, kan echter op verschillende wijzen aan het 
kalf worden verstrekt. 
 
Voedering via een open emmer 
Het open emmer voersysteem is gericht op een zo snel mogelijke ontwikkeling van de pens. Het is 
belangrijk dat de melkopname geminimaliseerd wordt, zodat het kalf gestimuleerd wordt water en 
ander voer op te nemen. In dit systeem wordt zowel kunstmelk als verse melk gebruikt. Koemelk 
veroorzaakt overigens meer verteringsproblemen als gevolg van een hoger en variërend 
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vetpercentage in de melk. Ter vergelijking, koemelk bevat gemiddeld rond de 4 % vet terwijl 
kunstmelk 2,5 tot 3 % vet bevat. Daarentegen varieert het vetpercentage in kunstmelk niet (mits 
altijd volgens dezelfde melk-water verhouding gemengd) terwijl koemelk gedurende het seizoen 
een variërend vetpercentage bevat. 
 
Automatische melkverstrekking 
De kalverdrinkautomaat bestaat in verschillende types. Over het algemeen wordt de melk in kleine 
porties van een halve liter per voerbeurt verstrekt. Enkele types kunnen gecombineerd koemelk en 
kunstmelk aan de kalveren verstrekken. Het voordeel van een drinkautomaat is dat de 
voederbehoefte individueel kan worden gestuurd en dat de porties in kleine hoeveelheden 
verspreid over de dag worden verspreid. 
 
Voedering via een speenemmer 
De speenemmer methode is een kalveropfoksysteem waarbij de kalveren na de biestperiode 
kunstmelk krijgen. Zowel de biest als de kunstmelk kunnen in de speenemmer worden verstrekt. De 
speenemmer is verbonden met een groot vat waarin kunstmelk is opgeslagen. De opname van 
water en vast voer in dit systeem zijn lager dan in het open emmer systeem, omdat de melk ad 
libitum wordt verstrekt. 
 
Het zoogsysteem “kalveren bij de koe” 
Naast de verschillende voedingswijzen, is het ook mogelijk het kalf op een geheel andere, 
alternatieve, manier op te fokken. Bijvoorbeeld door het kalf bij de moeder in de koppel of 
meerdere klaveren apart met een pleegmoeder te huisvesten te houden. Dit systeem wordt 
“kalveren bij de koe” genoemd, hieronder volgt een korte beschrijving van dit systeem (Langhout, 
2003). 
 
Zoogsystemen worden al enige tijd in de extensieve vleesveehouderij regelmatig toegepast 
(Afbeelding 5). In een zoogsysteem worden vaak (afhankelijk van het management van de 
veehouder) meerdere kalveren bij een koe gezet om te drinken (vaak een mastitis en/of 
antibiotica koe). Sommige koeien zijn echter selectief wat betreft het laten drinken van kalveren. 
Daarnaast kan het per ras verschillen hoe er op pleegkalveren wordt gereageerd. Koeien die nog 
niet eerder hebben afgekalfd en die in de eerste 24 uur na afkalven geen contact hebben met het 
kalf, zullen een zogend kalf niet accepteren ook al is het hun eigen kalf. Tweede en meerdere 
kalfskoeien daarentegen die ervaring hebben met een zogend kalf, zullen het kalf ook na de eerste 
24 uur accepteren ook al is er nog geen eerder contact geweest (Bouissou et al, 2001). 
In de melkveehouderij, waarbij het hoofddoel melkproductie betreft, komen zoogsystemen 
nauwelijks voor. Gedurende de afgelopen jaren hebben een aantal biologische melkveehouders 
een zoogsysteem op het bedrijf geïntroduceerd ten einde het welzijn van het jonge kalf te 
verbeteren. Er kunnen drie typen zoogsystemen worden onderscheiden: 
1. Korte termijn zogen, alleen de biestperiode van 24 uur tot ca. drie dagen na afkalven. 
2. Lange termijn zogen bij de eigen moeder, waarbij de koe gemolken blijft worden gedurende 

de eerste 6 tot 12 weken. De koeien wordenzowel voor als na het spenen gemolken. 
3. Lange termijn zogen, zonder dat de koe gemolken wordt, waarbij de gehele melkbehoevende 

periode van het kalf wordt gedekt, gedurende de eerste 6 tot 12 weken. De koeien worden 
gedurende de voor- en naspeen periode niet gemolken. In een eenzijdig zoogsysteem zoogt 
een koe haar eigen kalf, in een meervoudig zoogsysteem kan een koe 2 tot 4 kalveren zogen. 
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Afbeelding 5: Kalf bij de koe tijdens de weidegang 

 
Kalvergezondheid 
Uit onderzoek (Bar-Peled et al, 1997) waarin de gezondheid van kalveren is vergeleken die bij de 
moeder zogen en kalveren die met de emmer worden gevoerd, blijkt dat er alleen wat betreft 
diarree verschil tussen beide systemen bestaat. Kalveren die bij de moeder zogen, hebben 
gedurende de eerste 14 dagen diarree, hoewel daarvoor geen directe oorzaak kon worden 
aangewezen. Biest is een belangrijke factor in de ontwikkeling van de weerstand van het kalf. 
Lidfors (1996) vond lagere uitvalpercentages bij kalveren die gezoogd werden aan dan kalveren 
die emmervoeding kregen. 
 
Voorkomen van virale en bacteriële besmetting 
Ter voorkoming van infectie met een of meerdere pathogenen is het in de Nederlandse 
melkveehouderij aanbevolen (door de GD) het kalf direct na de geboorte van de moeder te 
scheiden, geen verse koemelk te geven en het contact met oudere dieren te vermijden. Zodoende 
is directe besmetting (bijvoorbeeld via het zuigen aan spenen) niet meer mogelijk. Dit is echter 
niet conform de intenties van de biologische veehouderij, waar men vanuit welzijnsoogpunt een 
natuurlijk systeem nastreeft. 
 
Preventie doormiddel van verhoogde immuniteit 
Biest is zoals gezegd de belangrijkste bron van afweerstoffen voor het kalf vlak na de geboorte. De 
slokdarmsleufreflex zorgt ervoor dat de melk na opname direct in de lebmaag van het kalf terecht 
komt. In de dunne darm (duodenum) worden de immuunglobulinen uit de biest opgenomen. De 
noodzakelijke slokdarmreflex wordt geactiveerd door de opname van melk en de zuigbeweging. 
Wanneer (kunst)melk wordt opgenomen uit een emmer en de zuigbeweging minder is, is de 
slokdarmsleufreflex verminderd (Bell, 1981). 
 
In een opfoksysteem waarbij de kalveren gedurende de speenperiode bij de moeder en in de 
kudde blijven, komen zij in contact met oudere dieren en met pathogenen van oudere dieren. Dit 
kan als een voordeel worden beschouwd, aangezien de dieren zodoende weerstand opbouwen 
tegen deze pathogenen. Hierover verschilt men overigens sterk van mening. De huidige algemene 
aanpak is er op gericht ziekteverwekkers uit te schakelen, dan wel het contact ermee zo veel 
mogelijk te voorkomen. Het elimineren van infecties, met behulp van zeer specifieke pathogeen 
gerichte geneesmiddelen, hoeft lang niet altijd de optimale oplossing te zijn. Steeds meer 
bacteriën waartegen antibiotica wordt gebruikt (denk aan E.coli-diarree, maar ook bij mastitis (S. 
aureus)), vertonen in toenemende mate resistentie en tevens een verhoogde virulentie. 
 
3.3.5 Argumenten voor “kalveren bij de koe” 
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Kunstmelk is goedkoper dan verse koemelk. Daarom is het voor veehouders economisch gezien 
gunstig om kunstmelk te voeren. Biologische kunstmelk echter is aanzienlijk duurder dan 
gangbare kunstmelk. Daarom is het voor biologische veehouders eerder aantrekkelijk om de 
kalveren bij de koe te laten. Hieronder is de vergelijking weergegeven: 
 
Tabel 1: Kosten in euro’s voor kunstmelk in de gangbare melkveehouderij versus de  

biologische melkveehouderij 
 Gangbaar Biologisch 
Kunstmelkpoeder/kg € 1,30 € 2,60 
Per liter melk (1:9)* € 0,14 € 0,29 
   
Melkprijs** € 0,30 € 0,38 
(Langhout, 2003) 
*mengverhouding: 1 kg kunstmelk op 9 l water 
** o.b.v. voortschreidend gemiddelde laatste 12 mnd (Productschap zuivel, mei  2004) 

 
Hoewel biologische en gangbare kunstmelk goedkoper zijn dan verse koemelk, kan het houden 
van de kalveren bij de koe wel voordelen hebben. Doordat de dieren een beter weerstand 
opbouwen, hoeven de dieren minder vaak behandeld te worden. Daarnaast worden kosten 
gespaard doordat er voor de kalveren geen aparte huisvesting hoeft te zijn. Bovendien groeien de 
kalveren sneller, kalveren zodoende eerder af en beginnen daarmee eerder aan de eerste lactatie.  
 
 
[Eric, rond het deel klaveropfok af met een aantal concluderende opmerkieng over hygiene 
noodzaak, de wens van biola, de tegenspraak GD en biola en wat de boeren 8bio) in de praktijk 
anders doen] 
 



              Afstudeeronderzoek: homeopathie en kalverdiarree 3. Literatuuronderzoek 
 

LBI-juni 2004 29 

3.5 Homeopathie 
 
Het woord homeopathie is een samenvoeging van 2 Griekse woorden homoios (gelijksoortig) en 
pathos (lijden). Homeopathie is een stelsel van geneeskundige behandelingen ontwikkeld door de 
Duitse arts Hahnemann (1755-1843). De werkzaamheid wordt door de zogeheten ‘klassieke’ 
homeopathie toegeschreven aan de volgende hypothetische principes. 
 
Het eerste is het similia-principe: Een stof die bepaalde symptomen bij een gezond persoon oproept, 
kan een zieke patiënt (met gelijkende symptomen) genezen. 
Men vormt zich eerst een totaalbeeld van de klachten van de patiënt. Vervolgens zoekt men een 
middel dat bij toediening in hoge dosering bij gezonde personen symptomen veroorzaakt, die 
overeenkomen met de klachten van de patiënt.  De reguliere geneeskune uit de 18e en 19e eeuw 
maakte gebruik van toxische middelen. Dit heeft de ontwikkeling van de homeopathie bevorderd.  
 
Het tweede principe van de homeopathie is de toediening van middelen in verdunde en 
gepotentieerde vorm. Van ieder middel wordt eerst een oertinctuur gemaakt. Een oertinctuur bevat 
10 g werkzame stof opgelost in 100 ml oplosmiddel. Daarna vindt potentiering plaats: het 
herhaald verdunnen en het telkens schudden na elke verdunning. Door het verdunnen en 
potentieren wordt de genezende kracht van de stof overgedragen of de dragervloeistof, meestal 
water. Deze neemt toe met de graad van verdunning die meestal wordt uitgedrukt in D (decimale 
verdunning) en ook in C (centimale verdunning). D1 staat voor een 1:10 verdunning, dus één deel 
van de oorspronkelijke stof op negen delen oplosmiddel (water, alcohol) of verwrijving 
(melksuiker). Na goed schudden of verwrijven wordt hiervan één tiende deel met negen delen 
vermengd en verkrijgt men na schudden een D2. Dit kan zo voortgaan tot verdunningen van 
D200 en zelfs hoger. C1 staat voor een 1:100 verdunning, dus één deel stof op 99 delen 
oplosmiddel of verwrijving. 
In een verdunning hoger dan D24 of C12 is de kans om nog een molecuul van de oorspronkelijke 
stof terug te vinden gering. Dit wordt het getal van Avogadro genoemd. De werking van de stof 
gaat hierbij volgens de homeopathie niet verloren omdat een ‘afdruk’ van de oorspronkelijke stof 
in de vloeistof of de verwrijving achterblijft. 
 
Soorten homeopathie 
In de homeopathie worden drie verschillende stromingen onderscheiden. Deze drie stromingen 
zijn: 
 
1. De klassieke homeopathie gaat uitvoerig in op klachten van de patiënt. Ook de gevoelens van 

de patiënt zijn belangrijk en of de klachten juist op bepaalde momenten verslechteren of 
verbeteren. Van belang zijn verder gegevens over voeding, temperatuurgevoeligheid, 
bijzonderheden over slaap, dromen, het mentale functioneren. Het is dus de bedoeling om het 
fysiek en mentaal functioneren in heden en verleden duidelijk te krijgen 

2. Klinische homeopathie noemt men die methode, waarbij de arts of therapeut kiest 
voor een middel dat meer correspondeert met de symptomen van de ziekte, dan 
met de algemene symptomen van de patient. Niet de gehele persoon, maar de 
ziekte staat centraal. Deze methode, die meestal toepassing vindt in acute 
situaties en bij zelfmedicatie, is dus duidelijk een andere dan die van de klassieke 
homeopathie 

3. Complex homeopathie schrijft diverse homeopathische middelen voor in een 
gestandaardiseerde mix. 

(KVHN, 2001) 
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In dit onderzoek is de klassieke homeopathie van toepassing. 
 
Belangrijke uitgangspunten van de klassieke homeopathie 
 
Individuele behandeling 
Een belangrijk uitgangspunt is dat ieder mens met klachten een unieke ziektegeschiedenis heeft, 
zowel in ontwikkeling als (allopatische) behandeling. Net zo belangrijk is ook dat ieder mens met 
een eigen aanleg voor ziektes geboren wordt. Daarbij kan een mens op diverse manieren reageren 
in zijn poging naar herstel. Dat kan met grote heftigheid en overdaad, maar ook snel en 
destructief, soms gaat het nauwelijks met symptomen gepaard. Soms komt het voor dat de patiënt 
in een acute fase van ziekte om hulp komt vragen, maar het kan ook zijn dat de patiënt komt op 
een moment dat er eigenlijk niets acuuts is, maar dat er van een chronisch soort onwel bevinden 
sprake is. Dit soort zaken maakt dat een homeopaat een uniek behandelplan moet maken voor de 
patiënt. 
 
De holistische (dier)visie 
De term holisme komt van het woord holos, wat “het geheel” betekent. Bij de Holistische 
geneeswijze gaat men uit van drie “lagen”: fysiek, energetisch en emotioneel/spiritueel. 
Onderzoek en behandeling zijn erop gericht het dier in zijn totaliteit te behandelen en te streven 
naar een emotionele en lichamelijke balans. Men streeft naar een beter resultaat, dan op 
allopathische wijze mogelijk is, door de oorzaak op te sporen en van diverse kanten te benaderen. 
 
Levenskracht 
De homeopaat gaat er vanuit dat in ieder levend wezen levenskracht aanwezig zijn, vormkrachten 
en zelfgenezende vermogens. De homeopaat probeert de aanwezige levenskracht te mobiliseren, 
aan te zetten tot genezende reacties.  
In geval van acute klachten treedt na inname van het juiste homeopathische middel doorgaans 
direct verlichting op. Bij chronische ziekteverschijnselen kan het proces langer duren. 
In de behandeling blijkt de homeopathie vaak een betere bijdrage te geven tot herstel in 
tegenstelling tot de allopathie, die zich meer baseert op het wegnemen van het ziekteresultaat 
(symptomen) en niet van de oorzaak (NVKH, z.j.). 
 
Het homeopathische geneesmiddel 
De homeopathische geneesmiddelen worden voor 80% gemaakt van een plant. De resterende 20 
% wordt gemaakt van mineralen, dierlijke substanties en ziektemateriaal (nosodes). Hiervan wordt 
een oertinctuur gemaakt, waarvan een kleine hoeveelheid telkens verdund wordt met water en 
krachtig geschud (gepotentieerd), waardoor het uiteindelijke middel ontstaat.  
Homeopathische geneesmiddelen zijn niet giftig, verslavend of onderdrukkend. Toch zijn 
homeopathische middelen niet geheel risicovrij. Middelen roepen immers bij gezonde mensen 
dezelfde ziekteverschijnslen op als de symptomen van de ziekte waartegen het gebruikt kan 
worden. Bij verkeerd middelgebruik kunnen er zodoende ongewenste reacties optreden. Het 
homeopathisch geneesmiddel probeert op de juiste manier een prikkel aan de levenskracht, 
waardoor het zelfgenezend vermogen wordt gestimuleerd. 
 
3.6 Kritische kantekeningen bij de homeopathie 
 
De geldigheid van het similia-principe 
Het similia-principe (zie paragraaf 3.5) is niet exclusief voor de homeopathie, het is een van 
oudsher in velerlei varianten toegepaste wet, vaccins zijn hier een voorbeeld van. Recente 
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ontwikkelingen op het gebied van vaccins laten zien dat deze niet alleen van tevoren worden 
toegediend teneinde het immuunsysteem te activeren, maar ook achteraf (na een infectie) bij een 
onvoldoende natuurlijke afweerreactie. Belangrijk onderzoek naar de geldigheid van de similia- 
regel (homeopathie en isopathie) werd verricht door een groep celbiologen aan de universiteit van 
Utrecht (Van Wijk en wiegnant, 1989, 1994a, 1994b, 1997; Van Wijk, 1992; Wiegnant, Van Rijn 
en Van Wijk, 1997). In dit onderzoek werd het volgende aangetoond: 
“Wanneer lage doses van schadelijke condities toegediend worden volgens het similia-principe er 
een stimulering plaatsvindt op cellulair niveau van de overlevingscapaciteit (uitgedrukt in termen 
van tolerantie ontwikkeling) en een stimulatie van beschermeiwitten.” 
De kern van het Utrechtse onderzoek is, dat na een voorafgaande (proteotoxische) beschadiging 
van de cel (via een “heat shock”met natriumarsenie of cadmium) een vorm van zelfherstel op gang 
komt die gekenmerkt wordt door een voorbijgaande fase, waarin de cel extra gevoelig is voor de 
oorspronkelijke stressor. In deze periode van extra gevoeligheid kan het zelfherstel 
(overlevingscapaciteit) extra gestimuleerd worden door toediening van de desbetreffende stressor  
in een kleinere dosis dan de dosis die de beschadiging heeft veroorzaakt. Men spreekt in dit 
verband van een transitorisch sensitiviteitssysteem. 
Bij cellen verloopt het stimuleren van een verstoord zelfherstel via de extra aanmaak van bepaalde 
beschermeiwitten die normaal in de cel aanwezig zijn (HSP’s, heat shock proteins). Proteotoxische 
beschadigde cellen die geen nabehandeling met een lage dosis ondergaan, vertonen een geringe 
synthese van beschermeiwitten en een geringe overlevingscapaciteit. 
Verder onderzoek heeft geleerd dat de hoeveelheid beschermeiwitten en de overlevingscapaciteit 
van de cellen ook toenamen na toediening van een lage dosis van een andere (heterologe) 
stressor dan de oorspronkelijke proteotoxische stressor: dus bijvoorbeeld eerst “heat shock” en dan 
cadmium. Deze toename bleek des te groter naarmate de reactie patronen 
(geneesmiddelenbeelden) die beide stressoren bij de cellen teweeg kunnen brengen, meer op 
elkaar leken (similia- regel). Deze bevinding is een sterke ondersteuning voor de geldigheid van 
het similia-principe (Baars, 2003). 
 
 
3.7 Homeopathische middelen tegen kalverdiarree 
 
Tegen kalverdiarree kunnen aan scala aan homeopathische middelen worden gebruikt. Elk type 
kalverdiarree kent zijn eigen homeopathische middel, dat wil zeggen bij ………… 
 
Aconitum [hoe, welke vorm, welk potentie] 
Bij symptomen die ontstaan nadat het dier in de harde koude wind heeft gestaan. Acuut hoge 
koorts, het dier voelt heet en droog aan. Ook kunnen klachten na hevige schrik voorkomen. Het 
dier kan rode ontstoken, tranende ogen hebben. Het dier heeft neusuitvloeiing en een snelle pols. 
Soms heeft het dier geen uitscheiding en heeft het veel dorst. Vaak betreft het een robuust en 
beweeglijk dier. De symptomen manifesteren zich vooral ’s nachts. 
 
Arsenicum [idem] 
Dit middel kan worden gegeven wanneer de diarree groen ziet, waterig en erg stinkend (rottend 
is). Het dier heeft dorst, maar vooral voor kleine beetjes water. Het kalf kan ook een extreme 
behoefte voor melk hebben. De diarree put het dier uit. Het middel wordt vaak tegen diarree 
verschijnselen gebruikt. 
 
Calcerea phosphorica [idem] 
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Indien het kalf diarree krijgt ten gevolge van overmatig melk drinken en de mest is groengeel, is 
calcerea phosphorica aanbevolen. Tevens kunnen dezelfde middelen ingezet worden als bij de 
diarree bij oudere dieren, mits de symptomen passen. 
 
China 
China wordt gegeven wanneer het dier veel vocht verloren heeft en daardoor verslapt is. Dit vocht 
kan diarree zijn, maar ook bloed of secreet. 
 
Gelsemium 
Slaperigheid en uitputting als gevolg van infectieziekten kenmerken dit middel. Na een 
opwindende gebeurtenis krijgt het dier diarree of epilepsie (ook bijvoorbeeld bij seksuele 
opwinding van een stier of hengst). Het middel wordt gebruikt bij pinkengriep, de dieren hangen 
boven de drinkbak, ze staan te zeveren met de ogen half open. Er is sprake van ongecoördineerd 
gedrag, eventueel ook spiertrekkingen. 
 
Mercurius 
Mercurius heeft een heftige slijmerige en soms bloedrige mest, die de anus rauw en rood kan 
maken. Ook hier kan de mest erg stinken. De mest komt steeds met kleine beetjes, omdat het diet 
constant aandrang heeft. 
 
Nux vomica 
Nux vomica krijgt darree door de minste voerverandering, of door een fout in het voer en door 
overeten. Hevig persen is een van de symptomen van dit type diarree, zelfs zo erg dat de anus kan 
uitzakken. 
 
Veratrum album 
Het heeft is bij dit middel volledig uitgeput door de diarree (collaps). De mest kan in grote 
hoeveelheden komen, waarbij het dier hevig perst. Zodoende raakt het dier uitgeput en krijgt het 
koud zweet. De mest is over het algemeen waterig, kleur- en geurloos, maar ze kan ook groen zijn. 
De diarree kan ontstaan als gevolg van het drinken van koud water op een warme dag. 
 
Naast de bovengenoemde middelen zijn er nog een aantal middelen die in geval van diarree 
verschijnselen gegeven kunnen worden. Deze middelen worden door geen van de veehouders 
gebruikt tegen kalverdiarree en worden derhalve alleen genoemd. Deze overig middelen zijn: 
• Ignatia 
• Phosphoricum acidum 
• Sulphur 
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5. Discussie 
 
 
Het verslag lijkt zich op het punt van kalverdiarree tegen te spreken. Er wordt gesproken over het 
systeem “kalveren bij de koe.” Dit systeem zou kalverdiarree voorkomen. In de paragraaf soorten 
kalerdiarree/paratuberculose staat juist vermeld dat kalveren niet met oudere dieren in contact 
mogen komen en dat een besmetting juist in de hand wordt gewerkt wanneer kalveren te lang bij 
de moeder blijven. 
De tegenstelling is echter bedoelt om de relativiteit tussen opfoksystemen weer te geven. Het ene 
systeem is niet per definitie beter of slechter dan het andere. Het beste systeem bestaat namelijk 
niet. Het succes van een systeem is namelijk altijd afhankelijk van het soort bedrijf, het soort en 
type dieren en de houding van de veehouder zelf. 
 
De ervaringsstudie is primair gebaseerd op wat de veehouders tijdens het interview hebben 
vermeld. De interviews zijn eenmalig op een dag afgenomen. Men kan dus vraagtekens plaatsen 
bij de betrouwbaarheid van de gegevens. De ervaring van de veehouder kan bijvoorbeeld 
vertekend zijn doordat hij onlangs een positieve of juist negatieve, ervaring met een 
homeopathisch middel heeft gehad. Daarnaast kan de veehouder juist datgene zeggen wat in het 
belang van het onderzoek gewenst is, zodoende is die ervaring eveneens niet betrouwbaar. 
De ervaringen van de veehouder zijn echter gebaseerd op patroonherkenning. Dat wil zeggen op 
basis van zijn eigen ervaringen met een homeopathisch middel, wordt een bepaalt patroon 
duidelijk. Wanneer een veehouder bijvoorbeeld zegt:  

“Kalfjes die ik vroeger veel antibiotica moest geven om ze er bovenop te helpen, bleven maar 
kwakkelen, ze werden nooit echt honderd procent beter. Met homeopathie, als ze het juiste middel 
hebben gehad en ze zijn genezen, dan worden ze nooit meer ziek.(RB)” 

blijkt een duidelijk patroon. Namelijk iedere keer wanneer de veehouder een kalf met succes 
homeopathisch heeft behandeld wordt het betreffende dier niet weer ziek. Naarmate dit patroon 
zich door de tijd herhaald, wordt de veronderstelling meer en meer bevestigt, dat het 
homeopathische middel de waargenomen verandering moet hebben veroorzaakt. 
 
Discussie niet altijd dezelfde symptomen bij werking van eenzelfde homeopathisch middel. 
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6. Conclusie 
 
Jos Elderink 
  a b Total 
genezen ja 4 2 6 
genezen nee 000 1 1 
Total 4 3 7 
Degrees of freedom: 1  
Chi-square = 1.55555555555556  
For significance at the .05 level, chi-square should be greater than or equal to 3.84.  
The distribution is not significant.  
p is less than or equal to 1.  
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Bijlage1: Vragenlijst kalverdiarree 
 
 
 
Doel: Wat is de gereflecteerde ervaring van veehouders ten aanzien van het gebruik van 
uiteenlopende homeopathische middelen ter voorkoming dan wel genezing van kalverdiarree in 
verschillende stadia van het ziekteverloop en op basis van verschillende symptomen? 
 
Algemeen: 
1. Heeft u veel problemen met kalverdiarree op dit moment, of problemen gehad? 
 
2. Kunt U gedifferentieerd beschrijven welke vormen U van klaverdiarree heeft en daarbij 

aandacht besteden aan: leeftijd, type kalf, diarreevorm, tijdstip van diagnose, 
 
3. Wanneer begint u met behandelen (tijdstip van waarop de diarree begint) en waarom? Zijn de 

dieren dan vaak al wat langer ziek of begint u al met behandelen op het moment dat de 
dieren minder melk opnemen? (maw hoe snel neemt de veehouder kalverdiarree waar) 

 
4. Kunt u gedetailleerd uw handelingen en behandelingen beschrijven. Hoe kijkt U, hoe weet U 

of het goed of slecht gaat, etc. 
 
5. Hoe lang houdt u de behandeling aan? Is hier verschil in soort diarree, waarom is dit 

noodzakelijk? 
 
Waarom welk middel 
6. Wat is uw ervaring met homeopathische middelen tegen kalverdiarree in het verleden. 

Waaraan ontleent u de zekerheid dat een middel gewerkt heeft? 
 
7. Met welke middelen heeft u de beste ervaring, bij welke dieren, in welke vorm van diarree en 

in welk stadium van de ziekte, zomer vs winter? 
 
8. Gebruikt u de middelen tegen iedere soort diarree? 
 
9. Hoe komt u tot de keuze van het juiste middel, wat maakt dat u voor een bepaald middel 

kiest? 
- Verschilt dit per geval? 
- Hoe verklaart u dat? 

 
10 elk gevoel heeft u erbij wanneer u een homeopathisch middel geeft, of tot een keuze van een 

bepaald middel komt? Is dit intuïtief of op basis van het repertorium van LE of op basis van 
eigen aanvullende diagnose? 

 
11 Gebruikt u naast homeopathische middelen ook nog andere middelen tegen kalverdiarree, 

zoals: elektrolytenmixen, antibiotica, kruiden ed.? Exact beschrijven hoe en wat 
 
Effect van de middelen 
12 Heeft hetzelfde middel altijd hetzelfde effect? 
 
13 Waarom denkt u dat het gegeven middel werkt? Kunt u dat verklaren? 
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14 Denkt u dat homeopathie op de duur antibioti ca uit kan sluiten gezien toenemende 
resistentie? 

 
Zekerheid 
15 Hoe schat u de zekerheid mbt de werkzaamheid van het toegediende middel in? Verklaring. 
 
16 Hoe verklaart u dat het effect dat u heeft waargenomen ook daadwerkelijk door het 

toegediende middel is gekomen? 
 
Na eerdere behandeling tegen kalverdiarree 
17 Wanneer de dieren behandeld zijn komt diarree dan nog vaak voor? 
 
18 In welke mate komt diarree na eerdere behandeling nog voor 
 
19 Welke soorten diarree zijn dit over het algemeen 
 
20 Welk middel gebruikt u na eerdere behandeling? Waarom juist dit middel? 
 
21 Gebruikt u na eerdere behandeling ook (of alleen juist dan) elektrolytenmixen dan wel andere 

middelen tegen kalverdiarree? Waarom wel/niet? 
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