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Al bijna 20 jaar is Gerwin Cnossen een begrip
in klauwverzorging in Nederland, Duitsland
en Denemarken. Wij werken met een innovatief klauwverzorgingssysteem waarmee
we op een diervriendelijke wijze de koeien
bekappen. Gerwin Cnossen Klauwverzorging werkt geheel zelfstandig, waardoor hulp
van de veehouder niet nodig is.
We werken in opdracht van de melkveehouderij. Belangrijk is dat we in overleg met de
opdrachtgever van te voren bespreken hoe
de behandeling plaats zal vinden. Of het nu
gaat om snelheid, routine, groepsaanpak of
nazorg; we bieden elke veehouder de oplossing welke aansluit bij
zijn of haar bedrijfsvoering.

Capaciteit

Door onze internationale ervaring is ons klauwverzorgingssysteem
in eerste instantie ingericht op basis van capaciteit en kunnen we,
indien nodig, tot wel 300 koeien per dag behandelen. Maar ook is
ons systeem aan te passen voor kleinere koppel- of groepsbehandelingen. Zo hebben we voor elk type bedrijf de juiste capaciteit.

Hygiëne

Hygiëne is van groot belang op de veehouderij én voor de gezondheid van de koeklauwen. Wij verschijnen met schone werkkleding en
materiaal dat na elke behandeling ter plekke wordt schoongemaakt
dmv een meegebrachte hogedrukreiniger.

Klauwgezondheid

In 2011 introduceren wij het scoren van de klauwgezondheid tijdens
het bekappen. Bij een koppelbehandeling registeren we de koeien
die een extra behandeling hebben moeten ondergaan, zoals het
aanbrengen van een blokje. De veehouder ontvangt standaard een
overzicht van de behandelde koeien.
Een interessante optie is de scoring van de gehele veestapel waarbij
de veehouder een overzicht ontvangt van alle bekapte koeien bin-

nen de koppel, inclusief gezonde koeklauwen, gevonden aandoeningen en behandelde dieren. De veehouder ontvangt de scoringsresultaten op papier of per e-mail.

Preventie en Nazorg

Wij adviseren altijd om voor een preventief klauwbehandelingsbeleid te kiezen en met regelmaat de koppel te laten behandelen.
Natuurlijk kunnen we een kreupele koe ook tussen twee koppelbehandelingen door bekappen. Daarnaast hebben we veel ervaring
met groepsbehandelingen, waarbij wij op afspraak het bedrijf bezoeken en een door de veehouder geselecteerde groep behandelen.
Door te kiezen voor klauwgezondheidsregistratie bouwen we een
historie op over de klauwgezondheid van elke individuele koe op de
veehouderij. Op basis hiervan kan een nazorgplan worden opgesteld,
zodat de veehouder het doel kan stellen om de klauwgezondheid te
verbeteren. Goed klauwmanagement betekent niet alleen besparen
op de kosten voor de klauwverzorger, maar draagt bij aan de gezondheid van de veestapel en dus betere prestaties.

De wens van de veehouder is ons uitgangspunt

Of u nu zoekt naar efficiëntie of effectiviteit tijdens het bekappen
van uw veestapel, wij luisteren naar uw wensen. Voor meer informatie neemt u contact op met Gerwin Cnossen of bezoekt u onze
website WWW.GERWINCNOSSEN.NL
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Afkortingenlijst Klauwgezondheid
RE
WLD
WL
DS
BF
DID
DD
PH
ZP
SK
SG
STG
RSG
SSG
KSK
LI
HS
BS

Bevangenheid
Wittelijn defect
Wandzweer
Dubbele zool
Stinkgroeven
Stinkpoot
Mortelaro
Ontsteking/Zwelling
Tussenklauw ontsteking
Ontstoken kroonrand
Zoolzweer
Drukplek
Ontstoken balhoorn
Teenpuntnecrose
Kneuzing op typische plek
Tyloom
Wandscheur
Bijzonderheden

Mate van aanwezigheid:
.g
aandoening is gering
.m
aandoening is middelmatig
.h
aandoening is hoog aanwezig
Behandelingen:
Klotz
Blokje aangebracht

Klauwgezondheidsregistratie
Gerwin Cnossen Klauwverzorging maakt
het mogelijk om onafhankelijk de klauwgezondheid te scoren op de veehouderij.
Hierdoor garanderen wij dat de resultaten niet in databases van derde partijen worden opgeslagen.
Van iedere koe noteren we de gesteldheid
van de klauwen dmv een computer welke
aan de box is bevestigd. Ook als de klauwen
van de koe helemaal gezond zijn wordt dit
geregistreerd. Het systeem onder-scheidt
alle vier de poten met een verdeling van
de binnenklauw, buitenklauw en de gehele
klauw. Ook geeft de klauwverzorger een
gradatie aan de bevindingen in een score
van `gering’, `middelmatig’ of `hoog’ . De
veehouder krijgt hierdoor een totaalscore
over de klauwgezondheid van de bekapte
koppel, maar kan ook van iedere individuele koe de bevindingen analyseren.
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Bij een volgend bezoek worden de bevindingen wederom per koe geregistreerd in
het systeem. De klauwverzorger heeft bij
een opvolgende behandeling de historie
van de koe meteen voorhanden. De informatie die over de veestapel en de individuele koe wordt verzamelt is van grote
waarde voor de bedrijfsvoering op de
melkveehouderij.
Klauwgezondheid is ontwikkeld door DSP
Agrosoft uit Duitsland. DSP Agrosoft heeft
jarenlange ervaring in management en
financiële systemen toegespitst op de
agrarische sector en is onbetwist marktleider voor agrarische managementsystemen in Duitsland. Met het klauwgezondheidsprogramma van DSP Agrosoft
hebben we de beschikking over een onafhankelijk systeem, welke grensoverschrijdend werkt en geeft de garantie dat
software in de toekomst wordt bijgewerkt.

