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Inleiding



Lange tijd vaste waarde in de uiergezondheid

Figuur: Folder verspreid in Nieuw-Zeeland (MAF, 

1974) (Hillerton and Booth, 2018)

Figuur: NMC 10 punten plan (vandaag)



Europese richtlijnen1,2

Europa stuurt aan op algemeen voorzichtig gebruik van antibiotica: 

• “Antibiotic resistance is the consequence of antibiotic use.” 

• “Antimicrobial metaphylaxis should be prescribed only when there is a real need for treatment.” 

• “Routine prophylaxis must be avoided.” 

• “Avoiding the systematic treatment of cows at drying-off and considering and implementing alternative

measures on a case-by-case basis.”

 Geen preventief gebruik

 Selectief droogzetten in plaats van algemeen droogzetten met antibiotica



Europese richtlijnen1,2

Smal spectrum heeft voorkeur:

• “A narrow-spectrum antimicrobial should always be the first choice unless prior susceptibility testing…”. 

• “The use of broadspectrum antimicrobials and antimicrobial combinations should be avoided (with the 

exception of fixed combinations contained in authorised veterinary medicinal products)…”

 Smal spectrum antibiotica in plaats van breed



Cijfers gebruik antibiotica

Stevens et al. 2016:

• Koeien worden gemiddeld 7,6 dagen per jaar met antibiotica behandeld

• Veel variatie tussen bedrijven

• 2/3 van het totale antibioticagebruik gaat naar uiergezondheid, 50% hiervan is voor droogzetten;

• 41% wordt drooggezet met kritische antibiotica;

7,6 DDD 

gemiddeld



Cijfers toepassen selectief droogzetten

Situatie in België?

• 2014: Enquête MCC3: Slechts 3.5 % van de veehouders 

gebruikt nooit antibiotica-houdende droogzettubes en 15 

% past selectief droogzetten toe

• 2020: Belvet-SAC4: Geen daling ingezet in gebruik van 

intramammaire producten

Situatie in Nederland?

• 2014: Enquête Zoetis5: 73% bezig met selectief 

droogzetten. 

• 2017: Scherpenzeel16: slechts zo’n 33% van de koeien 

met antibiotica drooggezet



Het kwam dicht bij…
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Het kwam dicht bij…

WHO indeling human use OIE indeling veterinary use
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Selectief droogzetten: definitie en doel



Definitie en doel

• Tegenhanger van systematisch of algemeen droogzetten met antibiotica



Definitie en doel

• Tegenhanger van systematisch of algemeen droogzetten met antibiotica

• Enkel antibiotica toedienen aan koeien die het nodig hebben = individuele diagnose

• Enkel antibiotica tubes toedienen aan bepaalde kwartieren = individueel en op kwartierniveau



Definitie en doel

• Tegenhanger van systematisch of algemeen droogzetten met antibiotica

• Enkel antibiotica toedienen aan koeien die het nodig hebben = individuele diagnose

Antibiotica bij 

droogzetten

Geen antibiotica bij 

droogzetten

Major pathogeen 

geïnfecteerd

Niet geïnfecteerd of minor 

pathogeen geïnfecteerd



Enkele bezorgdheden uit de wereld helpen



Opmerkingen uit de praktijk

“Door systematisch droog te zetten met antibiotica hou ik de infecties over de droogstand onder controle”

“Het merendeel van mijn koeien heeft het nodig”

“Selectief droogzetten geeft problemen na de droogstand”



“Door systematisch droog te zetten met antibiotica hou ik de infecties over de 
droogstand onder controle”

1 op 8 koeien krijgt een 

nieuwe infectie over de 

droogstand

1 op 3 koeien geneest niet 

van een bestaande infectie
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“Door systematisch droog te zetten met antibiotica hou ik de infecties over de 
droogstand onder controle”

Lipkens et al. 2019: Infection dynamics across the dry period using Dairy Herd Improvement somatic cell count data
and its effect on cow performance in the subsequent lactation - PubMed (nih.gov)

Ondanks systematisch koeien droogzetten met antibiotica:

• 1 op 8 koeien krijgt een nieuwe infectie

• 1 op 3 koeien geneest niet van een bestaande infectie

 Antibiotica is geen garantie op een infectievrije droogstand

Gezond de droogstand in en nieuwe infecties vermijden

 Beste prestaties in lactatie (celgetal, klinische mastitis en afvoer)

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30415851/


Droogstand bepaalt verloop van lactatie

• Gezonde koeien presteren beter dan koeien met nieuwe IMI, genezen IMI en chronische IMI op vlak van:
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Klinische mastitis



“Het merendeel van mijn koeien heeft het nodig”

• Nodig = major pathogeen geïnfecteerd bij droogzetten

• Op bedrijven met tankmelkcelgetal <250.000 cellen:

30,4%

19,5%

50,1%

Niet geïnfecteerd Major pathogenen Minor pathogen



“Het merendeel van mijn koeien heeft behandeling nodig bij droogzetten”
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“Het merendeel van mijn koeien heeft behandeling nodig bij droogzetten”
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Slechts 3% gram negatief -> slechts 3% nood aan breed spectrum tube



“Het merendeel van mijn koeien heeft behandeling nodig bij droogzetten”

Lipkens et al. 2019

Ondanks systematisch koeien droogzetten met antibiotica:

• 1 op 8 koeien krijgt een nieuwe infectie

• 1 op 3 koeien geneest niet van een bestaande infectie

 Antibiotica is geen garantie op een infectievrije droogstand

Gezond de droogstand in en nieuwe infecties vermijden

 Beste prestaties in lactatie (celgetal, klinische mastitis en afvoer)

*Nota: streefwaarden op MPR: max 10% nieuwe infecties en min 80% genezing



“Selectief droogzetten geeft problemen na de droogstand”

Op basis van 7 studies tussen 2000 en 2021: Animals | Free Full-Text | Effects of Selective Dry Cow Treatment on 
Intramammary Infection Risk after Calving, Cure Risk during the Dry Period, and Antibiotic Use at Drying-Off: A 
Systematic Review and Meta-Analysis of Current Literature (2000&ndash;2021) (mdpi.com)

• Kans op infectie na droogstand hoger? Nee

• Kans op nieuwe infectie na droogstand hoger? Nee

• Kans op genezing van een bestaande infectie tijdens de droogstand lager? Nee

https://www.mdpi.com/2076-2615/11/12/3403


“Selectief droogzetten geeft problemen na de droogstand”

Op basis van eigen studie: (PDF) Selectively Drying Off Dairy Cows: Impact on Future Performance and Antimicrobial 
Consumption (researchgate.net)

Lactatie LactatieDroogstand

Klinische mastitis, afvoer

Celgetal, melkproductie

Antibioticagebruik uiergezondheid

https://www.researchgate.net/publication/332708695_Selectively_Drying_Off_Dairy_Cows_Impact_on_Future_Performance_and_Antimicrobial_Consumption


“Selectief droogzetten geeft problemen na de droogstand”

Selectief droogzetten heeft geen (significant) negatieve impact op de uiergezondheid:

• Niet meer klinische mastitis (wel vroeger)

• (Niet meer afvoer)

• Geen lagere melkproductie

• Geen lager celgetal

Selectief droogzetten leidt tot 28% minder antibioticagebruik voor uiergezondheid

! Veel verschil tussen bedrijven !



“Selectief droogzetten geeft problemen na de droogstand”

Bedrijven die starten met selectief droogzetten:

• 35,2% van de koeien zonder antibiotica drooggezet

• Vermindering van 28% bereikt voor uiergezondheid antibiotica

• Groot verschil tussen bedrijven
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Bedrijfsvoorwaarden



Stappenplan

Stappenplan ontwikkeld door M-team UGent:

https://m-tools.ugent.be/files/sponsors/Poster_selectief_droogzetten.pdf

https://www.amcra.be/swfiles/files/Poster_selectief_droogzetten_320.pdf

https://www.rundveeloket.be/sites/default/files/inline-
files/Poster_selectief_droogzetten.pdf

1) Voorwaarden op bedrijfsniveau

2) Voorwaarden op koe niveau

https://m-tools.ugent.be/files/sponsors/Poster_selectief_droogzetten.pdf
https://www.amcra.be/swfiles/files/Poster_selectief_droogzetten_320.pdf
https://www.rundveeloket.be/sites/default/files/inline-files/Poster_selectief_droogzetten.pdf


ADZT = algemene droogzettherapie

SDZT = selectieve droogzettherapie



Uiers scheren of branden

Vaccineren indien veel problemen met E. coli, 

S. aureus of S. uberis + oorzaak aanpakken

Droge koeien in propere omgeving. Niet 

combineren met ziekenbox of afkalfbox.



Branden of scheren: 4x per jaar



Te vermijden: hypocalcemie, ketonemie, slechte 

opstart…

Idealiter <12 kg (15kg): far-off en close-up 

rantsoen

Meten is weten!



MPR

Voorbeeld berekening: % nieuwe infectie en genezing

• Laag bij droogzetten: 21 koeien

• Hoog bij droogzetten: 22 koeien

Nieuw*: 28,6%

Genezen*: 68,2%

Weinig kans op genezing, veel kans op klinische mastitis, lager 

celgetal, lagere melkproductie (Lipkens et al., 2019)

*Streefwaarden op MPR: max 10% nieuwe infecties en min 80% genezing



Metabole bedrijfsscan

Ontwikkeld door prof. Robert Van Saun (Pennsylvania
State University)

Hulpmiddel bij de monitoring van de transitieperiode
op melkveebedrijven door:

• Analyse op gepoolde bloedmonsters: 5
individueel bemonsterde koeien per
lactatiegroep d.i. einde droogstand, vers
gekalfd, piek lactatie.

• Output: (visueel) inzicht in de metabole status
van een melkveebedrijf.

• Resultaat: De metabole indicaties van koeien
‘at risk’ per lactatiegroep helpen in het bijsturen
van management, rantsoen en
omgevingsfactoren.

Krijg inzicht in transitiemanagement met de Metabole Bedrijfsscan | DGZ

https://www.dgz.be/nieuws/inzicht-in-transitiemanagement-met-metabole-bedrijfsscan


FarmFit
jouw bedrijfsmonitoring-app 

Vaststellingen 
tijdens bezoek

Bezoekrapport
met 1 klik

www.farmfit.be

http://www.farmfit.be/


FarmFit

www.farmfit.be
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www.farmfit.be

http://www.farmfit.be/


Steeds speenafsluiter gebruiken, eventueel in 

combinatie met antibiotica



Speenafsluiter een must

Schematische voorstelling van de kans op een nieuwe intramammaire infectie tijdens de lactatie cyclus.

Figuur: Bradley and Green (2004)



Goede droogzettechniek: partiele infusie 

methode

Goede droogzettechniek: desinfecteren van 

speentoppen, totdat doekje geen vuil meer 

toont, eventueel meermaals



Inwendige speenafsluiter

Let op:

• Propere handen

• Ontluchten van tube

• Speenbasis dichtknijpen

Altijd toedienen! Met of zonder antibiotica, 
ook bij een melkproductie <12kg!



Goede droogzettechniek
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Goede droogzettechniek

Filmpje M-team: https://www.youtube.com/watch?v=vb2TmU4ZW4I

https://www.youtube.com/watch?v=vb2TmU4ZW4I


De juiste koe selecteren



Individuele diagnose

Algoritmes: obv celgetal

• En klinische mastitis

• En/of melkproductie bij droogzetten

• …

Cultuur gebaseerd:

• Conventioneel vs. sneltesten

• En/of melkproductie bij droogzetten

• …

Robot



Individuele diagnose obv celgetal



Individuele diagnose obv celgetal



“Selectief droogzetten geeft problemen na de droogstand”

Bedrijven die starten met selectief droogzetten:

• 35,2% van de koeien zonder antibiotica drooggezet

• Vermindering van 28% bereikt voor uiergezondheid antibiotica

• Groot verschil tussen bedrijven
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Aandachtpunten in de praktijk



Proper werken niet altijd evident

Bij mesten opletten!
Nieuw paar handschoenen voor 
droogzetten zelf aan te raden

Uitpuilende speentoppen een 
risico voor infecties



DO

Na mesten of urineren, staartzwiepen of 

stampen van koe moeten de spenen 

opnieuw ontsmet worden

“Ik heb toch al ontsmet”

Eerst de antibiotica, dan de inwendige 

speenafsluiters

Droogzettubes op kamertemperatuur 

leggen

Speentop steeds ontsmetten voor 

inbrengen van tubes 

“Na melken zijn de spenen steriel”

Speentoppen niet meer aanraken na 

ontsmetten

Kwartier per kwartier werken: ontsmetten 

en direct daarna tube insteken
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DO DON’T

Na mesten of urineren, staartzwiepen of 

stampen van koe moeten de spenen 

opnieuw ontsmet worden

“Ik heb toch al ontsmet”

Dopjes van de tubes afnemen en 

klaarleggen

Eerst de antibiotica, dan de inwendige 

speenafsluiters

Inwendige speenafsluiters opmasseren

Droogzettubes op kamertemperatuur 

leggen

Droogzettubes opwarmen in water

Speentop steeds ontsmetten voor 

inbrengen van tubes 

“Na melken zijn de spenen steriel”

Top van de droogzettubes ontsmetten

“nog extra ontsmetten”

Speentoppen niet meer aanraken na 

ontsmetten

Dopje van droogzettube afnemen voor 

voorbehandeling van speen (uitmelken en 

ontsmetten)

Bij voorkeur kwartier per kwartier werken: 

ontsmetten en direct daarna tube insteken.

Met doekje van basis naar top vegen; 

extra veel alcohol gebruiken 
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Voorbeeld bedrijf 4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

4 11 7 12 1 6 8 5 9 3 2 10

K
o

e
 (

%
)

Bedrijven

AB

Geen AB



Voorbeeld bedrijf 4

• Laagste gebruiker in de proef:

• 120 koeien;

• Bedrijfscelgetal <100,000 cellen/ml;

• Spelen kort op de bal bij problemen;

• Selectief droogzetten met de tool;



Voorbeeld bedrijf 4 

• Laagste gebruiker in de proef: 

• Na de studie:

• Selectief droogzetten met de tool;

• Indien hoger celgetal, met CMT test het geïnfecteerde kwartier 
zoeken (1 à 2 max);

• Daling van 480 naar 54 tubes (-89%) voor droogzetten jaarlijks (in 
geval van TKT 365d)

• Overgeschakeld van breed naar smal: bijkomende kostenbesparing



Take home message



Selectief droogzetten is…

… meer dan koeien droogzetten zonder antibiotica

… geen aanslag op je bedrijfseconomie en diergezondheid (eerder het omgekeerde)

... geen alles-of-niets verhaal, stap voor stap kan er naar minder en minder antibiotica gewerkt worden

… een managementstijl die mogelijkheden biedt om betere controle te hebben over je diergezondheid

Investeer daar waar het nodig is

Ga voor een gezonde kudde zonder lapmiddelen

Het vergt een wil om kritisch te kijken naar eigen management, laat je omringen door de juiste experten.

Zyncke.Lipkens@dgz.be

mailto:Zyncke.Lipkens@dgz.be


info@mmc-vlaanderen.be

mcc-vlaanderen.be

helpdesk@dgz.be

www.dgz.be


