
Veel veehouders kiezen ervoor om hun koeien zo’n zes weken droog te zetten. 

Dit komt vooral doordat de precieze gevolgen van doormelken niet bekend 

zijn. Het project Why Dry probeert daarin verandering te brengen. Het doel: 

gezondere koeien door een kortere droogstand. 

De visie op droogstand bij melkkoeien is 

in de loop der jaren enorm veranderd.  

De meeste aanwezigen tijdens de 

Feed4Foodure-themamiddag melkvee-

veehouderij zijn het erover eens dat 

droogstand de sleutel is tot een gezon-

de en productieve lactatie. Maar een 

groot deel denkt ook dat droogzetten 

met antibiotica de langste tijd heeft 

gehad. Ariëtte van Knegsel deed binnen 

het project Why Dry onderzoek naar het 

verkorten van de droogstand van melk-

vee om te kijken welke effecten door-

melken heeft op de energiebalans en 

gezondheid. 

Nut van droogstand

Strategieën om de verdeling van ener-

gie in vroege lactatie te beïnvloeden, 

zijn de droogstandslengte en de ener-

giesoort in het rantsoen. Koeien die een 

glucogeen rantsoen krijgen – in plaats 

van een lipogeen rantsoen – hebben 

een lager melkvetpercentage en een 

lagere melkenergie, een verbeterde 

energiebalans en een verminderd risico 

op metabole stoornissen, zoals ketose 

en leververvetting. “Glucogene rantsoe-

nen kunnen de verdeling van energie in 

vroege lactatie beïnvloeden en de koe-

gezondheid verbeteren”, concludeert 

Van Knegsel. 

Een andere managementstrategie die 

de koegezondheid verbetert, is het ver-

korten van de droogstand. Het huidige 

advies aan melkveehouders bedraagt 

zes tot acht weken droogstand. De ver-

nieuwing van uiercellen is hiervoor de 

belangrijkste reden.

Verkorten droogstand

Van Knegsel raadpleegde eerdere stu-

dies naar het verkorten van de droog-

stand. “Alle studies laten zien dat de 

melkproductie daalt als je de droog-

stand weglaat. Maar aan de andere 

kant blijkt dat een verkorte droogstand, 

of het volledig weglaten ervan, zorgt 

voor een verbeterde energiebalans en 

conditie van de koe in de vroege lacta-

tie. Daarnaast vermindert de kans op 

leververvetting en de ketose-incidentie 

en verbetert de vruchtbaarheid. “Je 

krijgt dus gezondere koeien.” 

Van Knegsel vroeg zich af waarom het 

weglaten van de droogstand dan toch 

zo weinig wordt toegepast. In ieder 

geval verhoogt het celgetal in de melk. 

Daarnaast zijn de exacte gevolgen voor 

melkproductie, antibioticagebruik en 

effecten op de gezondheid van het kalf 

(bijvoorbeeld het gewicht) nog onbe-

kend. “Ook is nog weinig bekend over 

de manier waarop de voedings- en inse-

minatiestrategie moet worden aange-

past.”

Why Dry

Het project Why Dry moet een deel van 

de kennislacune opvullen. Het doel: 

gezondere koeien door een kortere 

droogstand. Binnen het project is speci-

ale aandacht voor langetermijneffecten, 

persistentie en kalvergezondheid. Er 

werden 168 koeien gevolgd over twee 

lactaties. De koeien werden verdeeld 

over drie droogstandslengtes (0, 30 of 

60 dagen) en een lipogeen of glucogeen 

rantsoen. Droogzetten gebeurde met 

antibiotica. 

In de eerste lactatie bleek dat de melk-

productie met 20 procent verminderde 

bij de niet-drooggezette koeien ten 

opzichte van de 60 dagen-groep. De 

persistentie was ook niet beter. “Niet 

droogzetten kost dus geld, maar levert 

ook geld op: het vet- en eiwitpercenta-

ge is hoger, er is extra melk voor afkal-

ven en er zijn geen problemen rondom 

een negatieve energiebalans.” Bij alle 

drie de droogstandslengtes bleek dat de 

koeien op het glucogene rantsoen een 

net iets betere energiebalans hadden 

dat de lipogene groep. “De effecten van 

de droogstandslengte en de energie-

soort in het rantsoen zijn dus additief”, 

aldus Van Knegsel. 

Effecten op gezondheid

Hoe korter de droogstand, hoe minder 

hoog de Nefa-piek rondom afkalven. De 

niet-drooggezette koeien hadden daar-

naast geen dip in het bloedglucose-

niveau bij afkalven, maar juist een piek-

je. “Dat was een verrassing en gerela-

teerd aan de betere energiebalans”, 

zegt Van Knegsel. De BHBA-waarde 

(indicator voor slepende melkziekte) 

was bij 0 dagen droog hoger voor afkal-

ven, maar lager na afkalven. Ook wer-

den er bij deze groep minder vetten in 

de lever gestapeld (lagere TAG). 

Het celgetal vertoont vaak een piek rond-

om afkalven. Bij de 0-dagen groep bleek 

deze piek het hoogst en ook de weken na 

afkalven bleef het celgetal hoger. Het 

hogere celgetal resulteerde echter niet in 

een significant hogere mastitisincidentie. 

“Het celgetaleffect verdwijnt wanneer je 

het omrekent naar de lagere melkproduc-

tie”, legt Van Knegsel uit. 
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Het lichaamsgewicht van de niet-droog-

gezette koeien nam aardig toe. “Ze 

waren zwaarder en vetter aan het eind 

van de lactatie en hadden een hogere 

Body Condition Score.”

Conclusie eerste lactatie

Aan het einde van de eerste lactatie kan 

dus worden geconcludeerd dat niet-

drooggezette koeien minder melk 

geven, hogere gehaltes hebben, verge-

lijkbare voeropnames laten zien, een 

betere energiebalans hebben, een lage-

re plasma-Nefa en lever-TAG, een hoge-

re plasmaglucoseconcentratie, een 

hoger celgetal (maar geen effect op 

mastitis), een hoger lichaamsgewicht en 

een hogere Body Condition Score.

Groei kalveren

De kalveren die in de eerste lactatie 

van het Why Dry-experiment werden 

geboren in de 0-dagen groep, waren 

iets lichter door een twee dagen kor-

tere dracht. Daarnaast bleek het aan-

tal antistoffen in de biest van deze 

groep koeien veel lager. “Om een even 

hoog aantal antistoffen binnen te krij-

gen, zouden de kalveren meer dan 7 

liter biest moeten opnemen. Dat red-

den ze niet en dus hadden ze een 

lager antistofniveau. Wanneer het 

immuunsysteem werd geactiveerd, was 

er echter geen verschil. Ondanks een 

lagere antistofconcentratie in de biest, 

een lager geboortegewicht en lagere 

antistofconcentraties in het plasma 

gedurende de eerste zes weken, waren 

de immuunrespons en groei niet ver-

schillend tussen verschillende droog-

standslengtes.”

Tweede lactatie

Bij de tweede lactatie deden nog 130 

koeien mee in het experiment. De koei-

en die op 30 dagen voor afkalven op 

een melkproductie van minder dan 4 kg 

zaten, werden alsnog drooggezet (zon-

der droogzetters) en vormden een nieu-

we groep. In de tweede lactatie bleek 

de melkproductie tussen de vier groe-

pen nog nauwelijks te verschillen. Niet-

drooggezette koeien presteerden zelfs 

beter dan de koeien die 30 dagen 

waren drooggezet. “Maar daarbij moet 

wel worden opgemerkt dat ongeveer de 

helft van de koeien zichzelf heeft 

drooggezet en dus uit de 0 dagen-groep 

verdween.” Vooral de zware koeien uit 

de 0 dagen-groep zetten zichzelf droog. 

Tijdens de tweede lactatie verdween het 

verschil in lichaamsgewicht; de niet-

drooggezette vette koeien aten slechter 

in de periode voor en na afkalven. De 

negatieve energiebalans bij vette koeien 

die zichzelf hadden drooggezet bleek 

behoorlijk negatief. De vette koeien die 

werden doorgemolken hadden een 

betere energiebalans. “Wellicht moeten 

we er toch voor kiezen vette koeien 

door te melken”, concludeerde Van 

Knegsel. 

Het verkorten of weglaten van de 

droogstand zorgt ervoor dat de melk-

productie van de kritische periode na 

afkalven verschuift naar de periode voor 

kalven, wanneer de koe makkelijk ik 

haar energiebehoefte kan voorzien, 

resulteert (na kalven) in een herverde-

ling van energie van melk naar 

lichaamsreserves en heeft de potentie 

om de koegezondheid te verbeteren. 

“Maar wees voorzichtig met het vervet-

ten van koeien die niet worden droog-

gezet. Als ze vet worden, melk ze dan 

door en voer een glucogeen rantsoen in 

de vroege lactatie.”

Aan de hand van het Why Dry-project 

kan worden geconcludeerd dat de opti-

male droogstandslengte afhankelijk is 

van de individuele koe. Vandaar dat er 

nieuw onderzoek volgt naar droogstand 

op maat. - 
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Het weglaten van 

de droogstand zorgt 

voor een verbeterde 

energiebalans en 

conditie van de koe 

in vroege lactatie.

‘Niet droogzetten levert ook geld op’


