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Naar schatting kampt jaarlijks 50 - 80 procent van de melkkoeien in Nederland met 
klauwproblemen. Dit zijn ontstekingen aan de voetzool, enkel, of tussen de klauwen van de koe, 
welke kunnen leiden tot pijn en kreupelheid. Klauwproblemen kunnen onder andere preventief 
voorkomen worden door koeien meer in de wei te zetten en door in de stal de vloeren poepvrij 
en van een zachter materiaal te maken. 
 
De melkindustrie kiest er nu voor om klauwproblemen in te perken met giftige en 
dieronvriendelijke voetbaden. Formaline is het middel dat hiervoor het meest wordt ingezet. 
Door de koeien door een laag water met formaline te leiden, moeten de poten worden 
gedesinfecteerd. De effectiviteit hiervan is twijfelachtig, maar het effect op het welzijn van de koe 
is dit niet: giftige stoffen als formaline kunnen bijten in wonden op de klauwen van koeien. 
 
Wakker Dier wil dat deze dieronvriendelijke middelen per direct uit de stal verdwijnen. De 
omstandigheden in de stal zijn slecht voor het dier, waardoor deze klauwproblemen krijgt. Het 
toevoegen van giftige baden is geen oplossing voor het probleem. Wakker Dier roept daarom 
minister Staghouwer op om formaline en soortgelijke dieronvriendelijke stoffen te verbieden in 
de veehouderij.  
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Een van de meest hardnekkige problemen in de melkveehouderij zijn klauwaandoeningen. Dit is 
een overkoepelde term voor verschillende infectieuze en niet-infectieuze aandoeningen aan het 
onderste gedeelte van de poot; de klauw 1. Naar schatting heeft 50 – 80 procent van de koeien 
ten minste een keer per jaar last van één of meerdere klauwproblemen, variërend van licht tot 
zeer ernstig 2-5. Als gevolg is één op de drie koeien kreupel 6. Daarnaast blijkt uit recent 
onderzoek dat de prevalentie van klauwproblemen de laatste vijf jaar bijna niet is veranderd 7. 
Belangrijke oorzaken zijn harde en onhygiënische stalvloeren bedekt met een laagje mest, de 
hoge melkproductie die de algehele conditie van de koe verslechtert, te veel krachtvoer en een 
gebrek aan weidegang 3,8. 
 
Klauwproblemen zijn terug te dringen met bijvoorbeeld droge en zachtere stalvloeren, ander 
soort voer en meer weidegang 8,9. Een deel van de melkveehouders kiest een andere aanpak om 
klauwaandoeningen onder controle te houden. Zij laten de koeien regelmatig door een voetbad 
met een desinfecterende vloeistof lopen. Het meest gebruikte middel in deze baden is formaline 
10: een bijtende, kankerverwekkende stof 11. Ook het verboden en milieuvervuilende kopersulfaat 
lijkt nog altijd illegaal te worden ingezet 10. 
 
 

“We schieten nog niet echt op met het verbeteren van klauwproblemen op 
melkveebedrijven over de laatste twintig jaar. Ik verwacht dat als er geen 
klauwproblemen zijn in de veestapel, dat dit op het gemiddelde bedrijf één tot 
twee lactaties scheelt.” 

Menno Holzhauer, Rundveedierenarts Gezondheidsdienst voor Dieren (Royal GD)12 

  



WAKKER DIER – GIFTIGE VOETBADEN 

 

5 / 12 

 

 
Figuur 1. Voorbeelden van klauwproblemen bij melkkoeien. Linksboven: laesie als gevolg van de ziekte van 
Mortellaro. Dit is de meest voorkomende klauwaandoening en wordt mogelijk veroorzaakt door een 
bacteriële infectie (Treponema) (Royal GD/aandoeningen, Mortellaro M-score). Rechtsboven: de ziekte van 
Mortellaro veroorzaakt huidontstekingen op de overgang tussen huid en hoorn, voornamelijk in het 
balgebied tussen de klauwen (Royal GD/aandoeningen). Linksonder: ziekte van Mortellaro. Rechtsonder: 
ernstig stadium van zoolzweer. Dit is een niet-infectieuze aandoening veroorzaakt door een combinatie van 
voeding, harde ondergrond en slechte lichaamsconditie (Royal GD/aandoeningen). Bron foto’s: René Pijl. 
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Voetbaden zijn ondiepe bakken gevuld met een vloeistof waar koeien doorheen moeten lopen. 
De voetbaden worden ingezet om de klauwen van koeien schoon te maken, te ontsmetten en te 
verharden. Ze worden vaak na de melkput of melkrobot geplaatst, op zo’n manier dat de koeien 
het bad niet kunnen ontwijken 13. De koeien mogen bijvoorbeeld niet langs de zijkant kunnen 
glippen of er overheen kunnen springen. Royal GD raadt een lengte van minimaal drie meter aan, 
zodat elke koe iedere poot twee keer in het bad zet. Het vloeistofniveau moet volgens de 
instantie minimaal twaalf centimeter zijn. Op die manier komt de vloeistof bij de koe tot aan de 
overgang van de hoorn naar de huid; de plek waar de 
meeste ontstekingen zitten 13. 
 

 
Er zijn verschillende middelen beschikbaar voor 
voetbaden. Formaline wordt het meeste gebruikt 14,15. 
De aangeraden verdunning is 3-5 procent formaline in 
water 14,15, hoewel hogere percentages tot wel 12 
procent ook voorkomen 16. Opvallend genoeg lijkt 
kopersulfaat op de tweede plek te staan 14,15. Het 
gebruik hiervan in voetbaden is sinds 2006 wettelijk 
verboden, omdat het schadelijk is voor het milieu 17,18.  
 
Naast formaline en kopersulfaat zijn er ook andere desinfecterende middelen verkrijgbaar onder 
verschillende merknamen 13. Deze middelen zijn niet op basis van formaldehyde of kopersulfaat, 
maar gebruiken andere werkzame bestanddelen. Meest voorkomend zijn gluteraldehyde, 
quarternaire ammoniumverbindingen (QAV) en natuurlijke zuren. Hoewel niet 
kankerverwekkend, zijn gluteraldehyde 19 en QAV 20 door de European Chemicals Agency ook 
geclassificeerd als in meerdere en mindere mate irriterend voor huid en luchtwegen. Slechts van 
enkele middelen op basis van natuurlijke zuren is bekend dat ze een niet-bijtende werking 
hebben, zoals Digiderm™ 10 en Exolium® 21. 
 
In 2016 concludeerde men bij het Kennisnetwerk voor Biociden dat er voor alternatieve 
middelen onvoldoende wetenschappelijk bewijs is dat het werkt 22. GD-rundveedierenarts 
Menno Holzhauer zegt daarentegen in een interview met Nieuwe Oogst 23: “Er zijn enkele goede 
middelen op de markt die formaline kunnen vervangen, alleen zijn die een stuk duurder.” En zegt 
hij: “als de kosten van de formalinevervangers omlaaggaan, dan worden die door veehouders 
massaal ingezet in de stal. Daar ben ik van overtuigd.” Caring Vets adviseren het gebruik van 
voetbaden als laatste redmiddel, maar raden aan het niet met formaline te vullen vanwege de 
schadelijkheid van de stof 24.   

Sterk water 
De meeste mensen 
kennen formaldehyde als 
het middel dat wordt 
gebruikt om organen en 
dierlijk weefsel te 
conserveren.  
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Formaline wordt het vaakst gebruikt als ontsmettingsmiddel in voetbaden 14. Het is een 
oplossing van 37 procent formaldehyde in water, gestabiliseerd met methanol 25. Formaldehyde 
(CH2O) is een vluchtig, kleurloos gas met een zeer sterke en onaangename geur. Het is werkzaam 
tegen bijna alle virussen, schimmels, gisten en bacteriën. Het gaat verbindingen aan met eiwitten 
en maakt ze daardoor kapot (denatureert ze), zowel op de oppervlakte van het micro-organisme 
als in het genetisch materiaal 25. Op deze manier doodt formaldehyde levende cellen 26. 
 

 
Door de EU is formaldehyde geclassificeerd als een stof die kanker kan veroorzaken 11. In de 
vorm van vloeibare formaline is het giftig bij aanraking met de huid met irritatie en mogelijk 
zelfs brandwonden tot gevolg 11. Daarnaast verdampt het snel en als gas veroorzaakt het sterke 
irritatie van de ogen, keel en luchtwegen 27. Bij herhaalde blootstelling kan zelfs permanente 
blindheid 28 of reukverlies 10 optreden.   
 

 
Vanwege de schadelijke eigenschappen van formaline is het gebruik ervan in voetbaden 
verboden in België 29. Er wordt ook al jarenlang gesproken over een mogelijke afschaffing van 
het product in Nederland of zelfs Europa 10. Toch is er op Europees niveau recentelijk weer 
toestemming gegeven voor het gebruik van formaline in voetbaden tot ten minste januari 2025 
11. 
 
Vanwege de schadelijke bijwerkingen van formaline zijn er wettelijke grenswaardes vastgesteld 
voor arbeidsomstandigheden. Bij een korte tijdsduur (15 minuten) is een maximum concentratie 
van 0,4 parts per million (ppm) toegestaan en bij een blootstelling tot 8 uur ligt de maximale 
waarde op 0,12 ppm 30. Door de hoge verdampingssnelheid van formaline bij kamertemperatuur 
worden deze grenswaarden al snel overschreden 25. 
 
 

“Als er op de verpakking staat dat formaline een giftig middel is, waarvoor 
mensen luchtwegen, ogen en huid moeten beschermen, is het dan te 
rechtvaardigen dat koeien, vaak met open wonden, er doorheen lopen?” 

René Pijl, Klauwenverzorger 16   
 
 

 
Zowel in de praktijk als in de wetenschappelijke literatuur is men er niet over uit of formaline 
wel effectief is vergeleken met andere voetbad-middelen. Uit een recente meta-analyse bleek 
bijvoorbeeld dat een voetbad met formaline infectieuze klauwproblemen niet beter tegenging 
dan een voetbad waar alleen water in zat, en ook niet effectiever was dan helemaal geen voetbad. 
Van alle vergeleken ontsmettingsmiddelen vond dit onderzoek alleen een effect van kopersulfaat 
31. Een ander overzichtsartikel ziet wel een effect van formaline tegen infectieuze 
klauwproblemen, hoewel niet beter dan andere beschikbare middelen 32. Ook in de praktijk 
zingen verschillende mengingen rond over de effectiviteit 33-35.  
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De meest recente publicatie over inzetcijfers van formaline in de melkveehouderij komt uit 2018. 
Op basis van een rondvraag bij 83 boerderijen, concludeerde dit onderzoek dat 60 procent van 
de melkveehouderijen een voetbad gebruikt 14. Van deze boeren gebruikte 90 procent formaline 
en 50 procent kopersulfaat. Deze twee middelen worden regelmatig in combinatie gebruik, 
hoewel kopersulfaat – ook toen al – illegaal is 10,18. Royal GD 36 en verschillende experts 16,35,37 
schatten dat vergeleken met 2017 het gebruik van voetbaden is gedaald tot 50 procent, waarvan 
60 - 70 procent nog formaline gebruiken. Ook wordt genoemd dat formaline voetbaden vooral bij 
gangbare bedrijven ingezet worden 16,35. 
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Er is weinig bekend over eventuele effecten van formaline op de luchtwegen van koeien. En dat 
terwijl ook zij de dampen inademen, zowel wanneer zij door het voetbad lopen, als wanneer zij 
er dichtbij staan (voetbaden blijven minstens twee uur, tot soms overnacht liggen) 38. Het meest 
bekende welzijnsprobleem van de formalinebaden bij koeien is het directe effect op de klauwen: 
formaline bijt in open wonden. Verder werkt formaline het genezingsproces juist tegen 39 en kan 
het daardoor een ontsteking zelfs verergeren, met alle pijnlijke consequenties van dien 40. Het 
wordt dan ook sterk afgeraden om koeien met open wonden door de voetbaden te laten lopen 
omdat dit erg pijnlijk is 17,22,41.  
 
Er is echter geen methode om alle koeien met open wonden goed om te leiden 16,38. 
Melkveehouders weten vaak niet welke koeien precies open wondjes aan hun voeten hebben. Dit 
komt doordat, zoals het onderzoek van Béke Nivelle van KU Leuven aantoonde, niet alle koeien 
met aandoeningen kreupel lopen 42. Ook verschillende andere experts bevestigen aan Wakker 
Dier dat de kans dat boeren van elke open wond op de hoogte zijn klein is. “Dan moet je elke poot 
optillen, daar heeft de boer echt geen tijd voor,” aldus een van deze experts 38. En: “Boeren weten 
van vijftig koeien al niet of er wonden zitten,” zegt ervaren klauwenverzorger Pijl 16. Dit maakt 
het heel waarschijnlijk dat koeien met open wonden door die baden heengaan. En dit doet 
ontzettend veel pijn, zoals geobserveerd door Pijl 16: “Als deze koeien door een voetbad lopen, 
dan staan die daarna op drie benen.” 
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Wakker Dier wil dat formaline en andere stoffen die schadelijk zijn voor de koe, direct verboden 
worden. Onderliggende oorzaken van klauwproblemen zijn vaak slechte leefomstandigheden: 
harde en vieze stalvloeren, de hoge melkproductie die de algehele conditie van de koe 
verslechtert en een gebrek aan weidegang 3,43. Wakker Dier wil dat deze oorzaken worden 
aangepakt om klauwproblemen terug te dringen zoals aangeraden door verschillende experts 
8,16,35: door meer weidegang te bieden; in de stal drogere, schonere en zachtere vloeren te 
plaatsen; en door de koeien minder te overvragen door middel van een lagere melkproductie. 
Ook een aanpassing van het voer is nodig: wat een koe eet heeft grote invloed op onder andere 
het immuunsysteem en dus de weerbaarheid tegen infecties. Dit betekent minder krachtvoer en 
kuilgras en meer vers gras en hooi. Als laatste is het belangrijk dat er regelmatig een 
klauwkapper langskomt voor een goede verzorging van de poten. Daarnaast kan een 
melkveehouderij bij het uitkiezen van een stier, kiezen voor een dier dat weinig last heeft van 
klauwproblemen, om ook de genetische invloed te verlagen 3.  
 
Als melkveehouders met alle bovenstaande maatregelen klauwproblemen niet onder controle 
kunnen krijgen, kan alsnog een voetbad worden ingezet. Hiervoor zijn producten beschikbaar 
die veel minder schadelijk zijn voor de koe 13,44. 
 
Wakker Dier vindt het onzinnig en ongepast dat koeien door giftige en voor sommige koeien 
pijnlijke baden worden gedwongen om klauwaandoeningen onder controle te krijgen. Voetbaden 
pakken het daadwerkelijke probleem niet aan en zijn bij gebruik van giftige middelen 
dieronvriendelijk. Wakker Dier roept minister Staghouwer (ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselveiligheid) op om deze dieronvriendelijke middelen per direct te verbieden in de 
veehouderij. 
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