
Hittestress 
 
Geachte veehouder, 
 
Het kan u niet zijn ontgaan. Of we aan het einde van deze week nu wel of niet kunnen spreken van een echte 
hittegolf, het was deze week tropisch warm. 
In deze mail willen we u graag nog een aantal tips en adviezen geven met dit warme weer en op de hoogte 
brengen van het positieve effect van het drenchen van koeien. 
 
Bij een temperatuur hoger dan 20 graden, zeker in combinatie met een hoge luchtvochtigheid krijgen koeien 
last van de warmte. Boven de 25 graden wordt dit vaak duidelijker en zien we dat de voer- en wateropname 
daalt en daarmee ook de melkproductie kan dalen. Dit leidt direct tot een daling van de weerstand van de 
koe en tevens tot vruchtbaarheidsproblemen. Boven de 30 graden is dit nog duidelijker te merken en zien 
we aansluitend veel zieke koeien. 
 
Tips: 
- Gebruik ventilatoren die het liefst over de boxen voor verkoeling zorgen. Een koe ligt het grootste deel van 
de dag in de ligbox ten opzichte van een aantal uur dat ze staat te vreten aan het voerhek. Ventilatoren 
zowel boven de boxen als boven het voerhek is het meest ideaal. 
- Probeer vaker te voeren. Op deze manier is de kans op broei kleiner en blijft de voeropname beter.  
- Zorg voor voldoende schoon en fris water. Opname van voer en water blijft het belangrijkst. 
- Behandel koeien die een te hoge temperatuur krijgen door ze af te koelen met water. 
- Koeien die niet zelf drinken kunt u drenchen, zeker bij dit warme weer! 
 
Het drenchen van koeien 
Steeds meer veehouders drenchen een koe die pas heeft gekalfd of ziek is. Het toedienen van vocht in 
combinatie met elektrolyten zorgt ervoor dat de pens beter gevuld raakt, de koe een betere eetlust krijgt en 
dus goed herstelt. De vochtbalans wordt goed hersteld en verloren elektrolyten worden direct aangevuld. 
Drenchen gaat het beste met een daarvoor geschikte drenchpomp.  
 
Sinds kort hebben we de recovery drench verpakt per 2x 500 gram in het assortiment. Deze drenchpoeder is 
bij uitstek geschikt om zieke dieren snel vocht, energie en essentiële elektrolyten toe te dienen. Naast het 
aanvullen van tekorten gebruiken we het om koeien met een ernstige coli-mastitis veel vocht toe te dienen 
om de negatieve effecten van een bloedvergiftiging te voorkomen. 
 

De Recovery Drench kost €7,75 per verpakking van 2x 500 gram. Ter introductie hebben we tot 
eind september de actie 5 verpakkingen van 2x 500 gram voor €31,- in plaats van €38,75. 

Genoeg om 10 x te drenchen! 
 
 

Open de QR-code voor meer info of 
lees de werkwijze voor het drenchen 

op de volgende pagina 



Werkwijze koe drenchen 
 
- Begin met het aanmaken van de drench-vloeistof, los het drench-poeder (500 gram) op in 20 liter lauw 
water. 
- Houd de kop van de koe goed vast om ongewenste bewegingen te voorkomen en breng het mondstuk in 
(stalen of kunststofbuis eventueel met neusklem) om kapot bijten van de drench-slang te voorkomen. 
- Bij het gebruik van een spiraalsonde hoeft geen mondstuk te worden gebruikt en kan deze direct worden 
ingebracht en vastgezet met een neusklem. 
 
- Via de buis wordt nu de drench-slang voorzichtig via de bek van de koe tot achterin de keel gebracht. Als de 
koe slikt kan deze makkelijk worden doorgeschoven in de slokdarm. Dit gaat meestal het gemakkelijkst als de 
kop niet helemaal naar boven wordt getild. Voorkom dat de slang in de luchtpijp komt. 
- Schuif de drench-slang voorzichtig verder zodat deze tot in de pens komt. Dit is te controleren door te 
ruiken naar pensinhoud en meestal is een borrelend geluid te horen. 
- Sluit de slang vervolgens aan op de penspomp en pomp de 20 liter vloeistof met opgelost drench-poeder in 
de pens van de koe.  
 
- Wanneer extra vocht moet worden toegediend zorg dan dat dit makkelijk te drenchen is en stop wanneer 
de koe ernstig gaat tegenwerken. Voorkom teruglopen van de vloeistof en verslikken.  
- Drench als laatste vloeistof zonder drench-poeder na dan is de slang schoon en is zeker dat alle drench-
poeder in de pens terecht is gekomen. 
- Als het vocht is toegediend de slang afkoppelen en omhoog houden en leeg blazen alvorens de slang uit de 
pens te halen. Zo komt er geen vocht in de luchtpijp bij het terugtrekken van de slang. 
 
 
Doseringsadvies 
Zieke koeien 1 tot 2 maal daags drenchen met 500 gram poeder opgelost in 20 liter lauw water. 
Uitgedroogde koeien of koeien met ernstige mastitis extra vocht toedienen door 20-40 liter lauw water 
extra in te geven. Let op dit moet makkelijk toe te dienen zijn, niet forceren! 
  


