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Klauwbekappen, hoefverzorging en veescheren

Bij het klauwbekappen en de hoefverzorging wordt er langdurig gebukt gewerkt. Dit kan rug-, nek-, schouder- en armklachten
veroorzaken. Bovendien zijn elektrisch gedreven gereedschappen lawaaiig en kunnen rondvliegende hoefdelen de ogen beschadigen.
Er worden lijm en antibioticasprays gebruikt. Ook het plaatsen van de dieren in de behandelbox kan lichamelijk belastend en gevaarlijk
zijn.
Veescheren is een repeterende handeling die in allerlei (ongunstige) houdingen in soms koude omstandigheden wordt uitgevoerd. De
scheerder wordt blootgesteld aan stof, haar en huidschilfers van de dieren en mogelijk aan dierziektes zoals schurft. De
trillingsbelasting van het scheerapparaat is afhankelijk van de neuslager van de tondeuse.

Wat is de gewenste situatie?
Het klauwbekappen en veescheren wordt in gecontroleerde omstandigheden uitgevoerd.
De inzet van hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen voorkomt gezondheidsklachten en ook de veiligheid is
geborgd.

Maatregelen
Zorg voor goede omstandigheden in de stal. Dat vermindert het aantal keren dat de hoeven verzorgd moeten worden.
Zorg voor de juiste hulpmiddelen en gereedschappen en voor goede omstandigheden in de stal tijdens het uitvoeren van het
werk.
Zorg voor de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.

Checklist
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Plaats voordat begonnen wordt met het werk altijd de veiligheidsketting of -beugel.
Wees alert op de terugslag van een handlier.
Gebruik veiligheidschoenen en een veiligheidsbril en eventueel gehoorbescherming.
Zet het vee in het voerhek bij voorkeur om en om.
Werk alleen aan een dier.
Zorg dat verlengsnoeren niet bekneld kunnen raken.
Neem extra hygiënemaatregelen bij schurftverschijnselen.
Scheer in een rustig tempo en bij voorkeur niet een hele dag achter elkaar.
Draag een stofkapje van P2- kwaliteit.
Draag veiligheidsschoeisel met een goed geprofileerde zool.
Werk in tochtige en koudere omstandigheden met thermo-ondergoed en sokken.

Toelichting op de maatregelen

Klauwbekappen en hoefverzorging
Organisatie en voorbereiding
Besteed het werk uit aan gespecialiseerde bedrijven. Let op dat met gekeurd materiaal wordt gewerkt.
Optimaliseer het rantsoen en de stalomstandigheden zodat de hoeven minder verzorgd hoeven te worden.
Zorg voor voldoende antislip op de werkplek.
Werk met een behandelbox die is uitgerust met een elektrisch-hydraulische lier, die extra gezekerd is met een aardlekschakelaar
en toeleidingshekken heeft.
Werk bij het klauwbekappen van schapen met de wopa SA0090 of maak gebruik van een hefplateau.
Zorg voor voldoende licht op de werkplek.

Gereedschap, machines en apparaten
Zorg voor goed scherp gereedschap. Dat geldt voor de messen en de schraapijzers op de elektrisch gedreven roterende
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slijpmachine.

Opleiding en instructie
Geef medewerkers voorlichting over het juiste gebruik van lijmen en antibioticaspray en over het juiste gebruik van de
beschikbare persoonlijke beschermingsmiddelen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Zorg voor professionele persoonlijke beschermingsmiddelen die beschermen tegen snijgevaar, voetbeknelling, gehoorschade,
huidbeschadiging, oogschade en chemische belasting.

Veescheren
Organisatie en voorbereiding
Beperk het uitscheren door tweewekelijks uierbranden.
Laat het vee vastlopen in het voerhek bij voorkeur om en om.
Werk met een dubbel gezekerd scheerapparaat achter een aardlekschakelaar of met een snoerloos scheerapparaat (met accu).
Laat de apparatuur jaarlijks keuren volgens NEN 3140.
Zorg dat verlengsnoeren niet bekneld kunnen raken.
Laat één medewerker aan één dier werken.
Neem extra hygiënemaatregelen bij schurftverschijnselen.

Gereedschappen, machines en apparatuur
Controleer het neuslager op slijtage.
Verwissel regelmatig van mes (trillingen).

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Zorg voor stofkapjes van P2-kwaliteit.
Zorg voor veiligheidsschoeisel met een goed geprofileerde zool.
Zorg voor thermo-ondergoed en sokken als er in tochtige en koude omstandigheden wordt gewerkt.

Wat u verder moet weten
Checklist Veilig werken met runderen

