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Cuddle Box 5.1

Cuddle Box

Een pasgeboren kalf is de toekomst van uw veestapel en een pas-
gekalfde koe is de start van een nieuwe lactatie. Goed verzorgen 
dus! Alle reden om de periode rondom en tijdens het afkalven 
perfect te organiseren. In de praktijk blijkt vaak dat dit op een 
aantal punten beter kan. De Cuddle box creëert de optimale 
omstandigheden tijdens deze belangrijke eerste fase. 

De meeste veehouders kennen het afkalfprotocol, maar wijken 
hiervan af omdat de omstandigheden niet optimaal zijn. De 
Cuddle box, gemonteerd in het strohok, creëert deze gewenste 
omstandigheden. Voor veehouder, koe en kalf! Werkzaamheden 
rondom het afkalven kunnen veilig, hygiënisch en met een mini-
mum aan stress voor koe en kalf worden uitgevoerd. 

De Cuddle box bestaat uit een kalf- en een koegedeelte. In het 
kalfgedeelte komt het pas geboren kalf in een schone omgeving 
te liggen. 
Het kalfgedeelte is afgebakend door lichte en gemakkelijk uit-
neembare kunststof panelen die eenvoudig te reinigen zijn.

De koe staat afgeschermd in het koegedeelte van waaruit ze 
gemakkelijk het kalf droog kan likken en ruwvoer kan opnemen. 
De uitschuifbare en draaibare zijhekken vergemakkelijken het 
binnenlopen van de koe. Door middel van een koord kan de 
veehouder het vanghek van achter de koe eenvoudig sluiten. 

De Cuddle box wordt bij voorkeur aan de zijkant van het strohok 
geplaatst, zodat de veehouder niet het strohok in hoeft om de 
koe te melken. De zijhekken zijn zo gemaakt dat het uier goed 
bereikbaar is en de koe dus veilig uitgemolken kan worden - vanaf 
de schone zijde.

De Cuddle box is een idee van Vetvice en doorontwikkeld en 
praktijkrijp gemaakt door Spinder. Vetvice is een team van die-
renartsen die streven naar maximaal welzijn en een maximale 
gezondheid van dier en mens.

De voordelen van de Cuddle box: 
• De kalfkoe is eenvoudig door één persoon vast te zetten voor 

bijv. behandeling of verloskundige hulp tijdens het afkalven;
• Er wordt een hygiënische, droge- en tochtvrije ligplek gecreëerd 

voor het pasgeboren kalf. Geen contact met mest reduceert de 
kans op infecties;

• Het pasgeboren kalf ligt op een laag ruwvoer. De geur van 
vruchtwater in het voer stimuleert de koe om direct te gaan 
vreten;

• Directe voeropname na het afkalven helpt een negatieve ener-
giebalans en ketosis voorkomen;

• Een likkende en vretende koe laat de placenta beter gaan;
• Likken door de koe stimuleert het kalf en zorgt dat het niet 

afkoelt;
• De koe staat vast en wordt gefixeerd door hekken zodat zij 

direct na het afkalven veilig gemolken kan worden;
• Een koe die aan haar kalf likt laat zich gemakkelijker melken. 

Het likken stimuleert tevens de oxytocinereflex en daarmee het 
vrijgeven van de belangrijke colostrum!;

• In het kalfgedeelte van de Cuddle box is biest geven aan het 
kalf gemakkelijk;

• Het kalf kan niet gaan zwerven en is makkelijk te verplaatsen.
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Cuddle Box 5.2

02.50.100 Cuddle box compleet, bestaande uit:

Pos. 1 1 stuks  Vang/voerhek
Pos. 2 2 stuks Staander  80 x 180 cm
Pos. 3 1 set bevestigingsdelen (4 stuks) voor bevestiging vang/voerhek 
  aan staander  80
Pos. 4 1 stuks Uitschuifbaar zijhek
Pos. 5  1 stuks  Uitschuifbaar zijhek met touwgeleiding en opsluitketting
Pos. 6 2 stuks Staander  80 x 80 cm
Pos. 7 2 stuks Kunststof paneel
Pos. 8 2 set bevestigingsdelen (2 stuks) voor bevestiging kunststof 
  paneel aan  80

 Toebehoren

10.26.160 Standpijp 2½” x 160 cm
11.06.250 Afdekkap 2½”
11.11.250 Ankerbout M16 x 120 mm (20 per Cuddle Box)
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