
Dry2Fresh 

Sinds kort is onze praktijk begonnen met het uitvoe-
ren van het Dry2Fresh programma bij veehouders. 
Dry2Fresh is een nieuw, Nederlands bedrijfsbegelei-
dingsprogramma met focus op de transitie: de be-
langrijkste periode in de cyclus van een koe.  
 
Met een toenemende melkproductie wordt de ener-
gie– en mineralenbalans van de melkkoe steeds meer 
uitgedaagd. Helaas ontspoort deze balans met enige 
regelmaat. In de praktijk merken we steeds vaker dat 
de calcium, magnesium,  fosfor en energievoorzie-
ning suboptimaal zijn. De gevolgen hiervan laten zich 
raden: aan de nageboorte staan, baarmoederproble-
men, vruchtbaarheidsproblemen, lebmaagverplaat-
singen etc. 
 
Het Dry2Fresh programma bestaat uit een intake 
door een dierenarts gespecialiseerd in transitiemana-
gement. Deze zal met u een checklist doorlopen. Ver-
volgens zullen gedurende een bepaalde periode alle 
verse koeien (3-10 dagen na afkalven) worden onder-
zocht op calcium, magnesium en ketose. Via een ge-
makkelijk toegankelijke website krijgt u vervolgens 
inzicht in de prestaties van uw verse koeien. Hiermee 
kunt u beoordelen of uw transitiemanagement in or-
de is, of dat dit extra aandacht behoeft. Voor meer 
informatie zie www.dry2fresh.com 
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E-pill 

Bij (verdenking) van slepende melkziekte 
wordt vaak gebruik gemaakt van pro-
pyleenglycol om de koe te voorzien van extra 
energie. Een prima product, maar soms wat 
lastig toe te dienen. Een goed alternatief hier-
voor zijn energiebolussen zoals de E-pill. 
Deze pillen worden met een pillenschieter 
toegediend. Een stuk gemakkelijker!  
 
Een ander voordeel is dat de E-pill 
“propionaat” bevat. Deze energiebron is di-
rect voor de koe beschikbaar, in tegenstelling 
tot propyleen (uit propyleen glycol) wat eerst 
door de koe moet worden omgezet tot propi-
onaat voordat ze het als energiebron kan ge-
bruiken.  

Nieuwe pijnstiller, korte wacht-
tijd 

Sinds kort hebben wij Kelafen in ons assorti-
ment opgenomen. Kelafen is een krachtige 
pijnstiller voor runderen en varkens. Het 
voordeel van deze pijnstiller is de zeer korte 
wachttijd; 0 dagen voor de melk en 2 dagen 
voor het vlees.  

Uitscharen van vee 

Denkt u bij het uitscharen van vee aan ont-
worming, longwormenting, vliegenclips en 
de mineralenvoorziening? Vooral dit laatste 
wordt wel eens vergeten. Wanneer (jong)vee 
wordt uitgeschaard op beheersland komen 
regelmatig mineralentekorten voor. Beheers-
gras bevat doorgaans onvoldoende miner-
alen. Dit is aan te vullen door mineralenbo-
lussen in te schieten. 

Kexxtone 

Om slepende melkziekte te voorkomen moeten ma-
nagementmaatregelen getroffen worden. Voor een 
aantal koeien komen die aanpassingen te laat of ge-
ven te weinig effect: zij zijn bijvoorbeeld al lang 
drachtig, of hebben een tweelingdracht of de condi-
tie is echt te royaal.  
 
Voor deze risicodieren is sinds kort het middel Kexxto-
ne beschikbaar. Dit is een pensbolus die gegeven 
moet worden in de droogstand. Deze verandert de 
stofwisseling in de pens van de koe waardoor de 
kans op ketose sterk verminderd wordt. Dit middel is 
een geregistreerd diergeneesmiddel. De werkzaam-
heid is dus wetenschappelijk aangetoond. Kexxtone 
mag alleen op probleembedrijven gebruikt worden 
en alleen voor individuele koeien. Informeer bij uw 
dierenarts voor meer informatie. 


