
 

Tips management droge koeien 

Op de staldagen is het management rondom de droge koeien uitgebreid aanbod gekomen. Door 

input vanuit de dierenartsen, veehouders en collega’s van De Samenwerking onderstaand een 

samenvatting. 

Rondom droogzetten: 

- Individuele aandacht per koe is belangrijk 

- Streefhoeveelheid melkgift is max. 12 kg per dag. Hoe? 

o Krachtvoer op tijd terugnemen 

o Eiwitniveau in rantsoen verlagen 

o Apart rantsoen voor koeien die droog moeten 

o 1x per dag melken (let dan wel op het celgetal) 

o Wanneer een koe insemineren? Mogelijk wat later. 

- Probeer zoveel mogelijk stress te voorkomen 

- 6 weken droogstandperiode, vaarzen liefst iets langer (7/8 weken) 

- Rondom bekappen 

- Zet indien mogelijk koeien in groepjes droog 

- Werk aan een conditiescore bij droogzetten van 3 - 3,5 BCS 

- Gebruik van Orbeseal/Intraseal. Op juist wijze inbrengen, lucht eruit en vervolgens koe aan 

het voerhek vastzetten i.v.m. uitdrukken van de seal bij te snel liggen. Hygiëne zeer 

belangrijk. Gebruik seal is echt aan te raden! 

- Gebruik antibiotica volgens richtlijn: koeien < 50.000 cellen en vaarzen < 150.000 cellen. 

- Doormelken? minder melk in piek en de uier hersteld niet goed. Is niet aan te raden! Alleen 

in “noodgevallen”. Voordelen zijn minder slepende melkziekte en een betere vruchtbaarheid. 

Controle droge koeien groep: 

- Dagelijks checken hoe de uier ontwikkeld, voorkom verrassingen 

- Box hygiëne 

- Ligcomfort 

- Dippen 

- Let op pensvulling! Koeien moeten volgevreten zijn! 

- Voldoende beweging is belangrijk voor vitamine D aanmaak 

- 1x per twee weken voetbad 

- Bij kalverproblemen: enten met Rotavec tegen rotavirus, coronavirus en coli. 

- Mineralenverstrekking: 

o Bolus (alleen voor sporenelementen!) 

o Via krachtvoer 

o Losse mineralen 

o Likemmer 

 Kies een praktische oplossing, zodat je zeker weet dat de mineralen ook 

daadwerkelijk in de koe komen! 



 

Rondom afkalven: 

- Biest testen. BRIX waarde tussen de 23-25 

- 2 weken van te voren kexxtone gebruiken bij magere en vette koeien. Ook aan te bevelen bij 

koeien met een tweelingdracht. 

- Bovikalc Dry gebruiken om calcium toe te voegen. Verdient voorkeur boven een infuus. 

Indien koe plat ligt, is uiteraard een infuus de eerste behandeling. Bolus sluit meer aan op de 

reguliere hormoonhuishouding van de koe. Ingeven voor afkalven. 

- 2 weken van te voren prelactatiebrok voeren om koeien op te starten 

- Fosfortekort komt weinig voor. Meestal gevolg van te lage voeropname of lage voorziening 

van fosfor einde lactatie. Het begint vaak bij melkziekte. Indien na gebruik calciumpil en/of 

infuus de koe nog niet wil staan is een fosforpil een optie. Kenmerk is dan vaak een koe met 

warme oren die niet wil opstaan. 


