
ONDERZOCHT & BEWEZEN

KLAUWKLOSJES: WELKE MOET JE KIEZEN?
Iedere veehouder krijgt ermee te maken: ontstekingen of andere aandoeningen aan de klauwen. Een goede 
klauwverzorging is dan ook essentieel. Klosjes zijn daarin een belangrijk hulpmiddel. Door het ontlasten van 
een zieke pijnlijke klauw verzacht het blokje de sta, -en looppijn van de koe en zal daardoor eerder genezen. 
Er zijn meerdere soorten klosjes op de markt, gemaakt van diverse materialen. De meeste klosjes worden 
van hout gemaakt, maar kun je beter hard, middelhard of zacht hout nemen ?

Wij zetten alle informatie die u moet weten op een rijtje naar aanleiding van een recent wetenschappelijk 
internationaal onderzoek, gepresenteerd tijdens het internationale ‘Lameness in Ruminants Symposium’ in 
München. 

Australische wetenschappers hebben de houten klosjes in de praktijk voor u getest. 28 dagen lang werden 
36 koeien voorzien van verschillende houten blokjes. 12 gezonde melkkoeien werden voorzien van harde, 12 
met middel harde en 12 met zachte houten klosjes. Tijdens iedere melkbeurt werd de dikte van de blokjes 
gemeten en tevens werd de aanhechting van de lijm beoordeeld.

DE RESULTATEN UIT DE PRAKTIJK:
De zachte houten klosjes gingen sneller verloren en waren met 14 dagen zelfs compleet verdwenen! De mid-
delharde en de harde houten klosjes waren in een periode van 21 tot 28 dagen verdwenen. Op het gebied van 
de verlijming was er een significant verschil aan zowel de voorkant als de zijkant tussen de zachte,- en de 
middel harde/harde klosjes.

CONCLUSIE:
Klosjes gemaakt uit hard hout slijten minder snel en slijten gelijkmatiger. De zachte houten klosjes daaren-
tegen slijten veel sneller en ongelijkmatiger.
(Bron: Lezing  Ranjbar et al. in het kader van de  Lameness in Ruminants –Conferentie  2017, München.)

ONS ADVIES:
Aangezien voor de behandeling van klauwen met een klosje geadviseerd wordt om de zieke klauw 28 dagen 
te ontlasten, adviseren wij u altijd harde klosjes te gebruiken. Bij Hofman Animal Care adviseren wij dit al 
jaren en bij ons kunt u ook alleen maar de harde houten klosjes kopen.

Dus: ga niet voor goedkoop maar voor het harde houten blokje 
van Hofman Animal Care.

RUBBEREN KLOSJES: NOG STEEDS ONZE FAVORIET!
Veel veehouders gebruiken nog graag de houten klosjes. Echter is onze mening dat rubberen klosjes meer 
slijtvast zijn dan welke houtsoort dan ook. Rubberen klosjes blijven met alle lijmsoorten 28 dagen zitten, ze 
zijn veel comfortabeler dan een houten blokje en worden daardoor ook steeds vaker geadviseerd door de 
professionals. Naast ons harde houten klosje kunnen we u uiteraard ook voorzien van onze rubberen klosjes.

Welk materiaal uw voorkeur ook geniet:
voor de beste kwaliteit, koopt u nog steeds uw losse klosjes bij Hofman Animal Care!


