VEILIGHEID WERKT!
MINDER RISICO’S, MEER RESULTAAT
De media geven er tegenwoordig ruim aandacht aan: in de moderne stal loopt de
koe vrij rond en ze gaat steeds meer natuurlijk gedrag vertonen. Daarmee slaat de
veehouderij twee vliegen in één klap: vrijloop is beter voor de productiviteit én beter
voor de dieren.
De loopstallen brengen echter ook risico’s met zich mee. In grote koppels van
loslopende dieren zit een ongeluk soms in een klein hoekje. Regelmatig raken
veehouders gewond in de stal. Ook bij CRV lopen jaarlijks zo’n 25 medewerkers
verwondingen op tijdens het werk in de stal. Vaak komt dat door een koe die de
inspecteur of inseminator onverwacht aanvalt. Dat leidt al snel tot een kneuzing of
botbreuk en soms tot ernstiger letsel.
De veehouderij staat voor de uitdaging om ook in deze veranderende situatie de
veiligheid te blijven garanderen. Daarom werkt CRV met veehouders actief aan het
verbeteren van de veiligheid op de werkvloer.
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Onze medewerkers maken risicovolle situaties
altijd bespreekbaar, zodat er snel gezocht kan
worden naar een oplossing.

Deskundig werken mét en tussen pinken en koeien kan alleen onder veilige omstandigheden. Daarom besteedt CRV veel aandacht aan veiligheid van medewerkers in de
stal. Dat vermindert het risico op ongelukken en verbetert de kwaliteit van het werk:
een win-winsituatie.

WAT IS EEN VEILIGE WERKPLEK?
	KUNT U DE KOE NIET SEPAREREN OF AAN DE
RAND VAN HET KOPPEL ZETTEN? BLIJF DAN
BIJ DE BEHANDELING

U mag erop rekenen dat CRV uw koeien deskundig
behandelt, zodat de kans op een goed resultaat zo groot
mogelijk is. Dat kan echter alleen op een veilige werkplek. Op de volgende manieren zorgt u voor een werksituatie waarin onze medewerkers veilig en dus geconcentreerd kunnen werken:

DE IDEALE SITUATIE: KOE GESEPAREERD

	Soms is het niet goed mogelijk om de koe aan de rand van
het koppel vast te zetten. Dan kunt u haar op de meest rustige plek vastzetten. Voorwaarde is uiteraard dat er geen stier
en gekende aanvallende koe aanwezig is en dat het koppel
rustig is. Het is belangrijk dat u in deze situatie aanwezig
bent bij de behandeling, zodat de medewerker veilig kan
werken. Wilt u ook zorgen dat de looplijn veilig en kort is?

	De meest veilige manier om een koe te behandelen is in
een separatieruimte. Deze ruimte wordt vaak naast de melkstal gebouwd, zodat de koe haar koppelgenotes blijft zien.
Dat is wel zo rustgevend voor het dier.

	

IN GESPREK OVER RISICO’S
CRV leidt haar medewerkers op om veilig en deskundig te
werken. Onze inseminatoren en inspecteurs leren om veiligheidsrisico’s op voorhand in te schatten om ongelukken te
voorkomen. Is de werkplek onveilig, dan staken ze hun werk en
gaan ze eerst met u op zoek naar een oplossing.
De veehouder is uiteraard dé cruciale factor om de veiligheid
op het eigen bedrijf te optimaliseren. Gelukkig werken de
meeste veehouders actief aan een veilige werkomgeving. Als

WAT IS EEN ONVEILIGE WERKPLEK?
In de volgende gevallen spreken we van een onveilige
werkplek. De kans op een ongeval is dan reëel aanwezig.
In deze omstandigheden gaat de medewerker met u in
gesprek om naar een veilig alternatief te zoeken:

EEN STIER TUSSEN DE KOEIEN
	Staat er een stier tussen de koeien, dan betekent dit altijd:
sein op rood. Onze medewerkers gaan de stal dan niet in.

AANVALLENDE KOE
 ET ALTERNATIEF: VAST AAN HET VOERHEK,
H
AAN DE RAND VAN HET KOPPEL
	Heeft u geen separatieruimte? Dan is de koe het beste te
behandelen als u haar vastzet aan het voerhek. Kies voor
een plek aan de rand van het koppel, dicht bij een uitgang.
De medewerker hoeft dan niet tussen het koppel door. En
mocht zich iets onverwachts voordoen, dan kan hij of zij snel
weg. Voorwaarde is dat er geen stier of gekende aanvallende koe tussen het koppel aanwezig is en dat het koppel
rustig is.

Wilt u dat CRV u helpt met de
veiligheid op de werkvloer?
Onze medewerkers kunnen u
advies geven.

BEHANDELING VAN EEN PINK:
ALTIJD GESCHEIDEN VAN DE GROEP
	Het behandelen van pinken is een geval apart: deze dieren
staan vaak bij elkaar in een beperkte ruimte. In zo’n ruimte is
een behandeling niet veilig. Goed behandelen kan pas als
het dier gescheiden is van de groep, bijvoorbeeld door het
plaatsen van een hek.

onze medewerkers toch onveilige situaties signaleren, merken
ze bij veehouders meestal veel bereidwilligheid om tot een
oplossing te komen.
Niet voor elke veehouder is het mogelijk om veiligheid te creëren door een separatieruimte of het vastzetten van dieren op
een geschikte plek. In zulke gevallen denkt CRV graag met u
mee. Onze inseminatoren kunnen u, wanneer de situatie daarom vraagt, adviseren hoe u de veiligheid kunt verbeteren.

	Is er binnen het koppel een koe die u, een familielid of een
medewerker ooit aangevallen heeft? Dan is het betreden
van het koppel niet veilig voor onze medewerkers.

STRESSKOE
	Signaleren we dat een koe alleen staat en gestrest is, dan
vraagt dit om een oplossing. Een stresskoe kan soms onverwacht tot een aanval overgaan.

DE TE BEHANDELEN KOE IS GEVAARLIJK
	Soms vertoont de koe die behandeld moet worden, agressief gedrag. Voor medewerkers is dat een reden om de
behandeling te staken, voordat er ongelukken gebeuren.

MEST MIXEN IN DE STAL
	Door het mixen van mest kan het klimaat in de stal zo
gevaarlijk zijn dat een medewerker niet aan het werk kan.
Daarom vragen we u soms om even te stoppen met mixen.

PINKEN IN EEN HOK
	Jonge runderen zijn onstuimig in de omgang. Vaak staan ze
ook nog eens met elkaar in een pinkenhok zonder vastzethek. In zo’n situatie is een veilige behandeling niet goed
mogelijk.

GLADDE ROOSTERS EN VLOEREN
	Een medewerker kan ook in het ziekenhuis belanden door
een gladde vloer. Schone en voldoende ruwe (rooster)vloeren helpen om uitglijders te voorkomen. Degelijke bedrijfskleding ook.

AGRESSIEVE HONDEN
	De meeste boerderijhonden weten vriend en vijand goed
te onderscheiden, maar sommige honden maken het voor
onze medewerkers te risicovol om aan het werk te gaan.
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WELKOM IN DE STAL
Met een paar simpele ingrepen maakt u het medewerkers van buiten nog gemakkelijker in de stal. Zo kunnen
ze het werk op uw bedrijf beter uitvoeren:

VOORKOM STRESS BIJ KOEIEN
	Voorkomen is beter dan genezen: merkt u bij het klaarzetten van een koe dat ze onrustig is? Om haar te kalmeren
kunt u meer koeien vastzetten, zodat ze niet gestrest raakt.
Klaarzetten van een emmer brok helpt ook: daarmee kan
bijvoorbeeld de inseminator de koe tot rust brengen.

ONRUSTIGE KOE? WE HOREN HET GRAAG
	Lopen er dieren in het koppel die onrustig kunnen reageren? Dan is het belangrijk dat u hier melding van maakt bij
medewerkers van buiten. Zij kunnen hier dan rekening mee
houden. Slaat een koe gemakkelijk, dan is het ook van belang om dit te laten weten. De inseminator of inspecteur kan
het dier dan hoog aanbinden.

EEN HELPENDE HAND
	Twee paar handen kunnen meer dan één. In sommige gevallen is het prettig dat u zelf meehelpt bij de behandeling.
Bijvoorbeeld bij een behandeling van pinken, omdat zij vaak
onrustiger reageren.

GOEDE KLEDING
	Met professionele en schone bedrijfskleding en laarzen
is het goed werken. Bovendien voorkomt u dat ziekte het
bedrijf binnenkomt. Heeft u ze op een herkenbare plek
klaarliggen, dan zullen CRV-medewerkers er zorgvuldig
gebruik van maken.

VASTE LIJNEN
	Duidelijkheid biedt zekerheid: staan de koeien altijd op
dezelfde plek vast, dan hoeven onze medewerkers niet te
zoeken. Het is ook prettig als er geen obstakels in de looplijn staan.

ADVIES OP MAAT
CRV kan u persoonlijk advies geven over het verbeteren van
de veiligheid op de werkvloer. We kijken wat in uw specifieke
situatie een passende oplossing is om risico’s te verminderen. Vraag onze medewerkers naar meer informatie, of bel de
ki-service voor een antwoord op uw vragen.

CRV KI EN ET ALGEMEEN
(088) - 00 24 430

BIJ EEN ONGEVAL

In een veilige stal gebeuren minder
ongelukken en worden betere
resultaten geboekt

Als een CRV-medewerker toch gewond raakt in de stal,
zijn veehouders vaak minstens zo geschrokken als de
medewerker zelf. CRV neemt dan altijd contact op om
de situatie te bespreken. In sommige gevallen zijn we
verplicht het ongeval te melden bij de Arbeidsinspectie.
Het kan ook zijn dat de verzekering de betreffende veehouder aansprakelijk stelt voor geleden schade. Samen
overleggen we wat er geregeld moet worden en hoe we
een ongeval in de toekomst kunnen vermijden.
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