
 

Diarree bij de kalveren is een vervelend  probleem. De dieren 

lopen een groeiachterstand op en zijn vaak extra gevoelig voor 

andere ziektekiemen. Ook zorgt het voor extra werk en kost de 

behandeling van de dieren geld. Goede redenen dus om 

kalverdiarree te voorkomen en eventuele problemen gericht 

aan te pakken.. 

 

Verwekkers van diarree 

Vaak geeft de leeftijd van de dieren waarop de diarree is 

begonnen een duidelijke aanwijzing met welke verwekker we 

te maken hebben. Eenvoudig uit te voeren mestonderzoek kan 

de diagnose bevestigen. Dit is erg belangrijk omdat zo een 

gerichte aanpak mogelijk is. De belangrijkste veroorzakers 

van diarree bij jonge kalveren zijn E.coli, Rota– en 

Coronavirus en Cryptosporidien. 

 

Overige oorzaken 

Niet altijd wordt diarree veroorzaakt door ziektekiemen. Ook 

fouten in het rantsoen zoals niet goed bereide kunstmelk 

(verkeerde temperatuur of concentratie), matige kwaliteit 

melkpoeder of te abrupte voerovergangen kunnen diarree tot 

gevolg hebben. 

 

Behandeling 

Belangrijkste bij het behandelen van kalveren met diarree 

is het verstrekken van voldoende vocht. Gebruik hiervoor 

eventueel een sonde. Drinkt het kalf niet meer zelf of is 

het erg slap, kan vocht via een infuus toegediend worden. 

● Geef de kalveren 4 maal daags een halve liter melk 

met een daarvoor geschikte electrolytenmix (bijv 

Rehydrion). Geef tussendoor 3 a 4 keer 1 liter water met 

electrolytenmix 

● Gedurende de gehele dag dient vers water met 

electrolyten beschikbaar te zijn. 

Eventueel kunt u antibiotica toedienen ter ondersteuning, bijv 

Baytrill 
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Aanpak Kalverdiarree 
 

 

Plan van aanpak 

Stap 1: Oorzaak vaststellen mbv mestonderzoek 

Neem meerdere monsters, direct bij de eerste symptomen 

dus als kalf niet of traag drinkt. 

 

Stap 2: Controleer de weerstand van de kalveren mbv 

bloedonderzoek. Doe dit bij 5 kalveren van 2-10 dagen 

oud. 

 

Stap 3: Bij verminderde weerstand kwaliteit van de biest 

meten mbv een “colostrummeter” en biestmanagement 

aanpassen 

 

Stap 4: Bij verminderde biestkwaliteit moederdieren vac-

cineren. 

 

Tips 
Huisvest nuchtere kalveren in eenlingboxen of iglo`s. 

Reinig en desinfecteer deze iedere keer voor er 

nieuwe kalfjes in komen. 

Werk van jong naar oud. Zo voorkomt u versleep van 

ziektekiemen naar de jongste, gevoeligste dieren. 

Verzorg zieke dieren als laatste. 

Zorg voor goede biestopname, dit verbeterd de weer-

stand. Zie hiervoor ook het stukje over 

“Biestmanagement”. 

Werk hygienisch! Geef ieder kalf zijn eigen speenemmer 

en maak deze steeds met heet water schoon. Laat 

de emmers goed drogen. 

 

 


