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Veehouder richtlijn

Uiergezondheid verbeteren bij het droogzetten
Voor een optimale uiergezondheid en mastitis bestrijding, dient er een optimaal droogstand-
management te zijn. Managementmaatregelen dienen gericht te zijn op een zo snel mogelijke
vermindering van de melkproductie, terwijl voorkomen wordt dat bacteriën de uier binnendringen.
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•  Dit is de effectiefste techniek van koeien droogzetten

•  Melk de koe tot aan de laatste melking normaal

•   Methoden zoals het aantal melkingen afbouwen 
tot 1x per dag kort voor droogzetten leiden tot een 
grotere kans op nieuwe infecties

•   Koeien die meer dan 15 liter melk geven bij droogzetten 
hebben meer kans op een nieuwe infectie (wat tot 
problemen kan leiden in de volgende lactatie)1

•   Als een groot deel van uw koeien melk lekt na 
droogzetten, is het aan te raden om uw management 
aan te passen

•   Een succesvolle maatregel is het verminderen van 
energie/eiwit gehalte van het voer voorafgaand aan het 
droogzetten

•   Vraag eerst advies van een specialist voordat 
u de voerstrategie verandert, aangezien elke 
belangrijke rantsoen verandering de droge stof 
opname kan beïnvloeden.

•   Droge koeien dienen in de schoonst beschikbare ruimte 
gehouden te worden

•   Indien u koeien apart zet of naar buiten doet na 
droogzetten, zorg dan dat u ze ten minste de eerste 
dagen kunt observeren voor symptomen van mastitis

•   Indien mogelijk, huisvest koeien die net drooggezet zijn 
verre van het geluid van de melkmachine om een snelle 
vermindering van de melkproductie te bevorderen

• Behandel koeien met droogstandtherapie volgens advies van 
uw dierenarts en evalueer deze regelmatig.

•  Neem altijd strikte hygiëne in acht, als u droogstandpreparaten 
toedient:

 - Doe het direct na het melken

 - Neem de tijd

 -  Volg een strikt desinfectie protocol (zie Veehouder
richtlijn 4 over toedienen van droogstandpreparaten)

•  Overweeg het gebruik van een droogstandinjector in combinatie 
met een interne teatsealer voor de meest uitgebreide bescher-
ming tijdens de droogstand en de beste bestrijding van mastitis.

Abrupt droogzetten

Hoog productieve koeien

Omgeving

Droogstandtherapie
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