
Droogstand 1-2-3 van VITALstyle  

De droogstandsperiode is een periode waarin de koe de tijd heeft om zich voor te bereiden 

op het afkalven en de komende lactatie. Maar voordat een koe in de droogstandsperiode zit, 

moet ze eerst nog droog worden gezet. Dit kan op verschillende manieren worden gedaan. 

Zo zetten sommige koeien zich zelf droog en moeten andere koeien met antibiotica droog 

worden gezet. Vaak zijn er ook wat twijfelgevallen aanwezig op het bedrijf, moet je deze 

dieren dan wel of niet droogzetten met antibiotica? VITALstyle heeft een plan geschreven 

voor het droogzetten van hoogproductieve koeien zonder gebruik te maken van antibiotica. 

Dit plan en uitleg over de te gebruiken producten staat hieronder beschreven.  

 

Ondersteunen van de uiergezondheid 

 

Bij de twijfelgevallen wordt vaak gekeken naar de historie van de dieren. Veel van deze 

twijfelgevallen hebben een te hoog celgetal, een mastitisverleden of hebben een aantal 

weken voor het droogzetten nog een te hoge productie. Bij deze koeien is het risico op 

mastitis groter. Om dit risico zo minimaal mogelijk te houden heeft VITALstyle een 

droogstandsprotocol ontwikkeld met behulp van een aantal verschillende producten.  

 

1. Voor optimale uiergezondheid: de Transit Knoflookbolus.  

Wanneer een koe gezond de droogstand in gaat is de kans op mastitis kleiner. Door 

ongeveer 10-14 dagen voor de droogstand één Transit Knoflookbolus toe te dienen krijgt de 

koe de ondersteuning voor een gezond uier tijdens de droogstand. Hiernaast ondersteunt 

deze bolus de (lever) stofwisseling en zorgt voor het behouden van een goede eetlust.  

Tip: dien na het afkalven nogmaals één bolus toe om de koe vlot op te laten starten en te 

zorgen voor een optimale eetlust.  

 

2. Controleer de (afwijkende) melk: met behulp van de MPR en een 4- 

kwartierenschaaltje (CMT test).  

Wanneer na de melkcontrole blijkt dat koeien een hoog celgetal hebben, maar er geen 

vlokjes zichtbaar zijn in de melk kunt u ervoor kiezen om een CMT test te doen. Hiermee 

kunt u achterhalen of er een kwartier aangetast is en vervolgens besluiten hoe u dit gaat 

behandelen.  

 

3. Verlaag de melkstroom: door MelkStop (B) toe te dienen. 

Dien direct na de laatste melkbeurt 1 fles MelkStop B of de MelkStop bolus toe. Dit zorgt 

ervoor dat de melkgift wordt verlaagd en de druk in de uier afneemt. Indien u het idee heeft 

dat 1 fles/ bolus niet voldoende heeft gewerkt dan kan de toediening na 48 uur worden 

herhaald.  

 

Voordelen droogstand 1-2-3 

 

Dit plan brengt verschillende voordelen met zich mee. De koe heeft bijvoorbeeld minder 

kans op een verminderde uiergezondheid tijdens de droogstand. Daarnaast ligt het dier 

minder melk uit en heeft de koe een langdurige en goede uierondersteuning tijdens de 

droogstand. Tot slot wordt het antibioticagebruik rondom de droogstand verminderd met 

behulp van dit concept.  


