
 

Biest: de startmotor voor het kalf. 

 
1. De biestkwaliteit (hoeveelheid afweerstoffen) neemt snel af binnen 24 uur na afkalven 
2. De opname van afweerstoffen (absorbtie) door het kalf neemt snel af binnen 24 uur na          

 de geboorte 

Een kalf wordt zonder enige immuniteit geboren en is daarom erg gevoelig voor ziekte-
kiemen. Biest is de enige manier om het kalf afweerstoffen te geven. Toch verloopt de 
biestverstrekking niet altijd optimaal.  Twee factoren zijn belangrijk om te onthouden: 

Een goede biestvoorziening zorgt voor een snelle opbouw van immuniteit, betere gezondheid en 

groei, en minder problemen met diarree, luchtwegaandoeningen en sterfte. 

 

Melk de koe volledig 
uit bij de 1e melking 
De hoeveelheid afweer-
stoffen in de biest ne-
men zeer snel af. Het is 
van groot belang dat 
het kalf zoveel mogelijk 
melk binnen krijgt van 
deze 1e melking, ver-
deeld over enkele por-
ties. 
Het volledig uitmelken 
van de koe bij de 1e mel-
king heeft geen nadeli-
ge invloed op het ont-
staan van melkziekte 
(door melk in het uier te 
laten zitten wordt de 
calciumbehoefte niet 
minder), en volledig uit-
melken vermindert het 
risico op uierontsteking. 

Gebruik biest van  
eigen moeder 
Dit vermindert de ver-
spreiding van ziektes 
die via de melk worden 
overgedragen, zoals 
paratuberculose. Alleen 
indien de biestkwaliteit 
onvoldoende is 
(volgens de biestme-
ter), heeft ingevroren 
biest  de voorkeur. 

 

Geef binnen 1 uur 
 3-4 liter biest 
De zuigreflex is kort na 
geboorte zeer sterk en 
het kalf zal meestal zelf 
tot 2 liter per keer kun-
nen drinken. Overvul-
ling van de lebmaag is 
op deze leeftijd geen 
probleem; er kan nog 
geen rotting in de pens 
optreden. Vier liter biest 
het eerste uur na afkal-
ven geeft niet alleen 
een betere groei, maar 
geeft ook later een koe 
met een hogere levens-
productie (zie onder-
staande tabel). 

   2 liter biest 4 liter biest 

Aantal kalveren in de proef 37 31 

Groei (gram/dag) 0.8 1.03 

Leeftijd 1e inseminatie (mnd) 14 13.5 

Aanwezig op bedrijf na 1e en 2e lactatie (%) 75.7 87.1 

Melkproductie in 1e en 2e lactatie (kg) 16.015 17.042 
Faber et al., 2005 
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Tijd (uren) Absorptie Concentratie Totaal 

0 100% 100% 100% 

6 80% 80% 48% 

12 48% 60% 29% 

24 12% 23% 3% 



 

Geef binnen 24 uur in 
totaal 6-8 liter 
De darm van het kalf 

neemt alleen kort na de 

geboorte afweerstoffen 

op in het bloed. Binnen 

24 uur ‘sluit’ de darm-

wand zich en het kalf 

bouwt dan ook verder 

geen afweer meer op uit 

de biest. Zelfs 12 uur na 

geboorte neemt de 

darm nog maar de helft 

van de aanwezige af-

weerstoffen op, dus hoe 

sneller het kalf biest 

krijgt, hoe meer afweer 

er wordt opgebouwd! 

De benodigde hoeveel-

heid biest in de eerste 

dag is ongeveer 15% van 

het lichaamsgewicht. 

Onthoud het oude ge-

zegde: Veel, Vlug ,Vaak 

en Voldoende! 

Warm biest op tot 40°C 
Gebruik hiervoor echter 
nooit de magnetron (dit 
vernietigt de afweer-
stoffen); warm de biest 
op in een bak met warm 
water. 

 

Geef biest via een 
speenfles 
Slappe kalveren kunnen 
eventueel via een sonde 
gevoerd worden. Ook 
als een kalf niet zelf 
drinkt moet er binnen 24 
uur 6-8 liter biest in! 

Onthoud het oude gezegde: Veel, 

Vlug ,Vaak en Voldoende! 

 
Zorg voor hygiëni-
sche biestvoorziening 
Vervuiling van de biest 
(bijv. mest) zorgt voor 
een veel lagere opname 
van afweerstoffen door 
het kalf. Zowel het uit-
melken als het bewaren 
dient dus schoon te ge-
beuren. Na het geven 
van de 1e voeding 
(binnen 2 uur) moet de 
biest in een afgesloten 
fles/emmer in de koel-
kast bewaard worden. 

Controleer altijd de 
biestkwaliteit 
Dit kan met behulp van 
een biestmeter of zelfs 
een refractometer. De 
kwaliteit van biest kan 
enorm uiteenlopen van 
koe tot koe, dus contro-
leer van iedere koe de 
biest. 

Controleer de opna-
me van afweerstoffen         
door bloedonderzoek 
Bij kalveren van 2-5 da-
gen oud kan vrij eenvou-
dig door middel van 
bloedonderzoek be-
paald worden of er vol-
doende afweerstoffen 
zijn opgenomen. Zo-
doende kunt u meten of 
uw biestmanagement 
het kalf voldoende be-
scherming geeft. 
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