
Live vanuit de koe,  
nauwkeuriger kan niet 

Wanneer je een bedrijf runt met 280 melkkoeien, 10.000 kalkoenen  

en 250 ha akkerbouw, dan gaan er dagen voorbij dat je minder in de  

stal komt. Toch is er geen tochtige of zieke koe die aan de aandacht  

van Martin Spaltmann ontsnapt.

Dagelijks worden, aan de hand van de 
informatie die Martin via zijn smaXtec 
Messenger ontvangt, de werkzaamheden op 
het bedrijf verdeeld onder de medewerkers. 
Het veelzijdige bedrijf ligt in Duitsland,  
tussen de grens van Nijmegen en het 
noordelijke deel van het Ruhrgebied. 
Arbeid is hier een schaars goed, dus het is 
zaak deze zo efficiënt mogelijk in te zetten. 
Daarom was Martin al langere tijd op zoek 
naar een systeem dat hem kan helpen bij 
het monitoren van de gezondheid en de 
tochtsignalering van zijn koeien. Hij heeft 
verschillende aanbieders over de vloer gehad 
maar het was met name de eenvoud van het 

smaXtec-systeem, dat hem aansprak. ‘Je hebt 
slechts vier stekkerdozen nodig en één bolus 
per koe, dat is alles. Halsbanden, oormerken 
of stappentellers, koeien krijgen het allemaal 
kapot. Bij smaXtec schiet je een bolus in zoals 
bijvoorbeeld een calciumbolus en je hebt er 
geen omkijken meer naar’. 

Interne monitoring
Het smaXtec-systeem bestaat uit een bolus  
die de koe wordt ingegeven. Deze registreert  
continu belangrijke parameters als 
temperatuur, activiteit en wateropname 
van het individuele dier. De verzamelde 
gegevens worden in real-time naar de server 

verzonden. Hier worden deze omgezet 
in concrete waarschuwingssignalen en 
aanbevolen handelingen voor de veehouder. 
Via de smaXtec-Messenger, die op iedere 
smartphone kan worden geïnstalleerd,  
wordt hij hierover geïnformeerd en kan hij 
tijdig maatregelen nemen, waardoor erger  
kan worden voorkomen. 

280 melkkoeien, 10.000 kalkoenen en 250 ha akkerbouw.
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Hoewel aan de tekst en opmaak in dit artikel de grootst mogelijke  
zorg is besteed kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.  
Ingenieursbureau Heemskerk B.V. en gelieerde bedrijven kunnen nooit aansprakelijk  
worden gesteld voor eventuele onjuiste informatie van welke aard dan ook.

     Snel en preventief handelen
Martin heeft goede ervaringen met de 
temperatuurmetingen die het systeem 
24 uur per dag en 7 dagen in de week 
verricht. ‘Wanneer een koe een afwijkende 
temperatuursverhoging doormaakt, krijg ik 
een melding en weet ik direct dat er iets mis 
is. Ze kan mastitis, baarmoederontsteking 
of melkziekte hebben, zonder dat ze al 
zichtbare verschijnselen heeft. We kunnen 
dan vroegtijdig preventief behandelen 
waardoor antibiotica of andere medicamenten 
achterwege kunnen blijven. Door het systeem 
hebben we al veel minder melk weg hoeven te 
gooien’, heeft Spaltmann ondervonden. 

100% tochtdetectie
Maar niet alleen het antibioticagebruik is sterk 
verminderd, ook het aantal koeien dat met 
vruchtbaarheidshormonen wordt behandeld 
is sinds het gebruik van smaXtec nagenoeg 
nul. ‘De activiteitenmeting is zo nauwkeurig 
dat alle tochtige koeien eruit gepikt worden, 
ook koeien met een stille tocht. Alleen koeien 
met cysten worden nog door een dierenarts 
behandeld en zelfs deze dieren spoort 
het systeem op’. Net als Martin is ook de 
dierenarts op het bedrijf enthousiast.  
‘Nadat we de koeien hadden laten enten,  

kregen we binnen enkele uren van alle geënte  
dieren een melding van temperatuursverhoging.  
Ik had eerst niet in de gaten wat er aan de 
hand was. De dierenarts was totaal verrast 
maar kon het wel verklaren. Het was een 
reactie op de enting en een teken dat de 
entstof zijn werk deed’. 

Koppeling managementprogramma
Het is nu ruim twee maanden geleden  
dat het systeem op het Duitse bedrijf 
is geïnstalleerd en inmiddels vertrouwt 
Spaltmann blindelings op de gegevens.  
‘Het heeft ongeveer 14 dagen geduurd 
voordat ik de data goed kon interpreteren’, 
is zijn ervaring. Heemskerk verzorgt de 
installatie en opstart en is voor veehouders 
het eerste aanspreekpunt. Voor de technische 
ondersteuning zijn de lijnen met het 
hoofdkantoor van smaXtec kort.  
Zijn bedrijfsleidster is eveneens uitgerust 
met een smartphone waarop de smaXtec 
Messenger app is geïnstalleerd en zij 
ontvangt dezelfde informatie als Martin. 
‘We leren nog iedere dag waardoor 
het steeds eenvoudiger wordt met het 
systeem te werken’. De koppeling met 
het managementprogramma verhoogt de 
nauwkeurigheid van de gegevens maar 
verhoogt vooral de efficiëntie voor de 
veehouder. ‘Door de koppeling heb ik alle 
relevante data direct bij de hand en hoef ik 
de gegevens zoals inseminatie, afkalven of 
tochtig maar één keer in te voeren’. 

Blindelings vertrouwen
‘Door de inzet van smaXtec is de controle op 
onze koeien sterk verbeterd. We missen geen 
tochtigheden meer en kunnen veel sneller 
en preventief handelen als een dier zich niet 
goed voelt. Het is een betrouwbaar systeem 
dat ons ondersteunt in onze dagelijkse 
werkzaamheden. Alle afzonderlijke koeien 
worden continu voor 100% gecontroleerd,  
dat is een hele geruststelling’, vat de 
tevreden gebruiker kort samen. 

Hoe werkt het smaXtec systeem:
1.  Eén bolus per koe: meet continu de activiteit, 

lichaamstemperatuur en wateropname van de 
individuele koe

2.  Klimaatsensor: meet continu de 
omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid

3.  Basisstation: ontvangt automatisch gegevens van  
de sensoren en verstuurd deze naar de server

4.  Repeaters: voor een draadloze uitbreiding van  
het netwerk, een stopcontact is voldoende

5.  smaXtec Messenger: informatiecentrum met  
alle koedata en aanbevolen acties.

De verzamelde gegevens worden in real-time  
verwerkt in de smaXtec Messenger zodat u continu 
geïnformeerd wordt over de actuele  
gezondheidstoestand van uw koeien.  
Bij significante veranderingen van temperatuur of  
activiteit ontvangt u direct een melding zodat u snel  
en efficiënt kunt reageren. 

Sterke punten smaXtec
•  Robuust en onderhoudsvrij systeem
•  Real-time datavoorziening en – uitwisseling
•  Automatische meldingen op PC of Smartphone
•  Transparant en continu inzicht in de gezondheidsstatus.

smaXtec zorgt voor een  
continue en vroegtijdige  
detectie van:
• Tocht
• Afkalven
• Begin van ziekten
• Hittestress
•  Verandering van  

wateropname gedrag.

Interesse?

Heemskerk® is distributeur van smaXtec.  
Wilt u meer informatie over het smaXtec 
systeem, vraag het uw rundveespecialist  
of neem contact op met +31 (0)13-505 1658.
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