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Wanneer zet ik de
Droogstandscheck in?
•	Ik ervaar klachten, zoals te
veel koeien aan de nageboorte,
baarmoederontsteking,
melkziekte, slecht opstarten na
afkalven.
•	Ik wil checken of mijn droog
standsmanagement en -rantsoen
optimaal zijn.
•	Ik wil graag weten of een
wijziging in het droogstands
management of -rantsoen
effect heeft.
•	Ik wil inzicht in hoe de
droogstand ervoor staat en
daarmee technische resultaten
verbeteren.
•	Ik ervaar problemen rond de
droogstand, waar geen voor de
hand liggende oplossingen voor
zijn.

T. 0900 1770
info@gddiergezondheid.nl
www.gddiergezondheid.nl

De Droogstandscheck geeft via bloedonderzoek vóór het afkalven een goed beeld
van de kans op problemen ná het afkalven. De uitslag helpt u bij te sturen in uw
droogstandsmanagement om zo de prestaties van uw verse koeien te optimaliseren.
U als melkveehouder weet het als geen ander: wanneer het gaat om zieke koeien, dan ligt het zwaartepunt
in de periode kort na het afkalven. Denk aan slepende melkziekte, baarmoederontsteking en lebmaag
verplaatsing. De oorsprong van dergelijke aandoeningen ligt vaak juist vóór het afkalven: in de droogstand.
Uit onderzoek van GD is gebleken dat koeien die ná afkalven ziek worden, vaak tijdens de droogstand al
afwijkingen in een aantal bloedwaarden laten zien. Aan de hand van dit onderzoek is de Droogstands
check ontwikkeld. De Droogstandscheck geeft u inzicht in hoe de droogstand op uw bedrijf verloopt,
en vertelt u welke dieren er na afkalven meer risico lopen om ziek te worden. Zo kunt u werken aan
optimalisatie van uw droogstandsmanagement. Dit is van groot belang voor een goede start van de
lactatie én voor gezonde, lang levende, hoogproductieve melkkoeien.

Wat is de Droogstandscheck?
De Droogstandscheck is een bloedonderzoek bij vier tot tien droogstaande koeien in de periode van 21
tot 2 dagen voor afkalven. In deze bloedmonsters meet GD de gehalten NEFA, BHBZ, ureum, magnesium
en haptoglobine.
Percentage

Droogstandscheck uitvoeren?
Via www.droogstandscheck.nl
kunt u een handig informatie
pakket bestellen, inclusief vier
bloedbuizen, instructie en een
toelichting op de uitslag. U kunt
vervolgens met uw dierenarts een
afspraak maken voor monstername.

Meer informatie vindt u op:
www.droogstandscheck.nl
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Een grafiek op de uitslag geeft in één oogopslag
een overzicht van het percentage afwijkingen in
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de ‘Energievoorziening’ (NEFA, BHBZ), de ‘Eiwit
voorziening’ (ureum), ‘Magnesiumvoorziening’ en
het gehalte ‘Haptoglobine’ op koppelniveau.

Wat vertelt de uitslag?
De uitslag van de Droogstandscheck vertelt u of er (mogelijk) sprake is van problemen met de energie
voorziening, de eiwitvoorziening, magnesiumvoorziening en/of de gezondheidsstatus van uw koppel
droge koeien. U ziet of de gemeten gehalten afwijken van de door GD vastgestelde referentiewaarden
voor droogstaande koeien. Afwijkingen geven aan dat er meer gezondheidsproblemen bij de verse
koeien te verwachten zijn, zoals aan de nageboorte blijven staan, melkziekte, baarmoederontsteking
en lebmaagverplaatsing. Bij de uitslag ontvangt u een advies op koppelniveau. Hiermee kunt u samen
met uw voeradviseur of dierenarts bepalen of en welke aanpassingen in de voeding, huisvesting en/of
management van de droge koeien nodig zijn om de prestaties van de verse koeien te verbeteren.
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