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Waarom onderzoek naar een

Droogstand op Maat?

Ariette van Knegsel en Bas Kemp

Korter of niet droogzetten verbetert de energiebalans

Fig 1. Energiebalans van koeien met een conventionele (60 d), verkorte (30 d) 
of geen droogstand (N=167) 

Na kalven: Droogstandslengte: P<0,01; 
Rantsoen: P=0,03

→ Energiebalans effecten weerspiegelt in 

betere stofwisseling (glucose, NEFA, insuline, 

IGF-1 in bloed)

→ Droogstandslengte had geen effect op de 

voeropname

→ Verschil in energiebalans veroorzaakt door 

verschil in melkproductie
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Betere energiebalans door minder melk

Fig 2. Melkproductie van koeien met een conventionele
(60d), verkorte (30d) of geen droogstand (N=167)

Na kalven:  Droogstandslengte: P<0,01; 
Rantsoen: P=0,59

Minder melk na kalven, geen

effect op persistentie, maar:

-Hoger vet en eiwit %

-Extra melk voor kalven

-Afhankelijk van pariteit

Conclusies WHYDRY

Verkort droogzetten

 Beperkte reductie in melkopbrengst

 Verbetering energiebalans, stofwisseling en vruchtbaarheid

 Geen effect op: celgetal, biest, kalveren

 Twee lactaties verkort droogzetten kan!

Niet droogzetten

 Sterke reductie in melkopbrengst

 Grote verbetering energiebalans, stofwisseling en vruchtbaarheid

 Hoger celgetal, lagere biestkwaliteit

 Risico dat koeien niet persistent genoeg zijn

 Reële optie voor selecte groep koeien.
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In WHYDRY: effect van droogstandslengte was verstrengeld met 

het effect van droogzettergebruik.

Wat is de interactie tussen droogstandslengte en antibiotica 

gebruik en uiergezondheid tijdens de droogstand? 

In WHYDRY: koeien zonder droogstand werden vet en waren niet 

persistent genoeg om twee lactaties niet drooggezet te worden. 

Hoe moet de rantsoensamenstelling aangepast worden voor 

koeien zonder droogstand? 
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In WHYDRY: grote variatie in reactie van koeien op 

verschillende droogstandslengtes.

Is de optimale droogstandslengte afhankelijk van individuele

koeien (pariteit, celgetal, genotype, conditiescore...) ?

 Data van 16 praktijkbedrijven

 Korte droogstand: -1 kg/d

 Geen droogstand:
-3 kg/d voor tweedekalfs koeien
-2 kg/d voor meerderkalfskoeien

In WHYDRY: niet droogzetten kost melk.

Droogstandslengte

0 dgn 0→30 dgn 30 dgn 60 dgn

Eerste lactatie

Melkopbrengst (in euro’s, FCDF) 3981 4396 4463

Geschatte voerkosten 1024 1110 1146

Melkopbrengst-voerkosten 2957 3286 3316

Tweede lactatie

Melkopbrengst (in euro’s, FCDF) 4214 4141 4220 4254

Geschatte voerkosten 1087 1071 1094 1113

Melkopbrengst-voerkosten 3126 3069 3126 3141

Tabel. Melkopbrengst en geschatte voerkosten

per koe per lactatie in het WHYDRY experiment

Maar:

→ Economische effecten diergezondheid goed

in beeld? 

→ Kunnen koeien met korte of geen

droogstand toe met soberder rantsoen? 
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WHYDRY leverde nieuwe vragen...

In WHYDRY: niet droogzetten kost melk.

Wat zijn de gevolgen voor economie, milieu en dierwelzijn? 

WHYDRY leverde nieuwe vragen...

 Wat is de interactie tussen droogstandslengte en antibiotica 

gebruik en uiergezondheid tijdens de droogstand? 

 Hoe moet de rantsoensamenstelling aangepast worden voor 

koeien zonder droogstand? 

 Beperk vervetting

 Stimuleren van persistentie

 Is de optimale droogstandslengte afhankelijk van individuele

koeien (pariteit, celgetal, conditie genotype,...) ?

 Wat zijn de gevolgen voor economie, milieu en dierwelzijn? 
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Doel ‘Droogstand op Maat’

(Verkorte) droogstandsstrategie te optimaliseren en toepasbaar

te maken voor de Nederlandse melkveehouderij d.m.v. een

benadering afgestemd op de individuele koe en de ontwikkeling

van een beslisboom. 

Inzicht in gevolgen op 

Dier- (welzijn), Bedrijf -

(economie) en 

Ketenniveau (milieu).

Rantsoensamenstelling

& Antibioticagebruik

Aanpak ‘Droogstand op Maat’

Fase 1. Optimalisatie management van een (verkorte of geen) 

droogstandstrategie

- voerstrategien om vervetting te beperken en 
persistentie te stimuleren

- interactie antibiotica en droogstandslengte

- gevolgen voor economie en milieu

- gevolgen voor de koe (geen rustperiode?)

Fase 2. Ontwikkelen van een beslisboom en evalueren

‘Droogstand op maat’-strategie
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‘Droogstand op Maat’

→ Onderdeel van de PPS-Duurzame Zuivelketen

→ Financiering door Nederlandse melkveehouders en Overheid

→ Samenwerking tussen WUR-Dierwetenschappen, WUR-Livestock 
Research, Dairy Campus en Faculteit Diergeneeskunde - UU 

→ Looptijd: juli 2013- december 2018

Vooral 2 AIO’s werkten aan ‘Droogstand op Maat’: 

Renny van Hoeij 

(rantsoensamenstelling

en Ab-gebruik)

Aug. ’13 – Juli ‘17

Akke Kok 

(consequenties voor

economie, milieu en 

dierwelzijn)

Feb. ’14 – Feb ‘18
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Optimal dry period length depends on parity?

 Data from 16 commercial farms 

 Short DP: -1 kg/d

 No DP: -3 kg/d - primiparous,
-2 kg/d - multiparous (Kok et al., 2017)

Focus ‘Droogstand op Maat’

Fase 1. Verdieping kennis

1. Rantsoensamenstelling. (in relatie tot vervetting, persistentie, 
economische en milieu-effecten);

2. Antibiotiagebruik. Is het droogstandslengte of antibioticagebruik
wat de celgetal en mastitis-effecten bij WHYDRY bepalen?

3. Dierwelzijn. Wat betekent (niet) droogzetten en (negatieve) 
energiebalans voor het welzijn van de koe

Fase 2. Ontwikkeling toepassing

3. Toepassing. Is de optimale droogstand afhankelijk van 
individuele koekenmerken? (zoals pariteit, genotype,...) 

4. Evaluatie. Wat zijn de consequenties van ‘Droogstand op Maat’ 
voor economie en milieu?  


