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Wat is hittestress? 
 

Een koe voelt zich het meest comfortabel tussen -5˚C en 18˚C, ongeacht de luchtvochtigheid. 

Vanaf een temperatuur van 23 ˚C en een luchtvochtigheid van meer dan 70% treedt 

hittestress op. Gemerkt en ongemerkt gaat er veel rendement verloren door hittestress en 

de nasleep ervan.  

 

 
 

Hittestress is als volgt te herkennen: 

• Verhoogde ademhalingsfrequentie (pompen) 

• Schuimbekken 

• Verhoogde lichaamstemperatuur 

• Daling DS-opname 
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De gevolgen van hittestress 
 

In eerste instantie ziet men de volgende gevolgen: 

• Daling productie en gehaltes 

• Verminderde weerstand 

• Verhoogd celgetal 

 

In een later stadium treden volgende zaken op: 

• Bevangenheid 

• Verminderde vruchtbaarheid 

• Terugkomers 

 

Maatregelen die men, indien mogelijk, moet nemen zijn erop gericht de dieren zoveel 

mogelijk te koelen: 

• Ventilatoren / verbetering ventilatie. Ook in open stallen kan dit nodig zijn! 

• Verneveling (i.c.m. ventilatoren: pas op voor natte koeien � longontsteking), mits 

luchtvochtigheid niet teveel verhoogd wordt. 

• Dak koelen met sproeier 

• ’s ochtends vroeg en avonds weiden, overdag opstallen (NB: alleen bij voldoende 

beschikbaar weidegras en koelende maatregelen in de stal!) 

• Voldoende vers water (150 l/koe/dag en 6 cm bak/koe) 
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In de voeding is met de volgende maatregelen te sturen: 

 

- Verhoging lichaamstemperatuur en ademhalingsfrequentie 

� Pensverzuringsrisico � GIJS Buffermineraal / Pens Efficient 

� Tekort aan Bicarbonaat aanvullen 

� Bevangenheid voorkomen 

o Natriumtekort door zweten (van belang voor de buffering) 

� 100 gram zout / dier /dag, is ook nog smakelijk! 

- Daling DS-opname 

o Smakelijk voer aanbieden zonder broei 

o Daling Productie en VEM-opname  

� Aanvullen met geconcentreerde energie 

• Bestendig vet 

� Aanvulling gemakkelijk verteerbare energie (weinig 

warmteproductie, bevordert opname) 

o Bestendiger voeren   �  PEP 11 / PEP 1 

(meer BZET/ VDE, minder  

pensafbreekbaar) 

o Voer koel houden 

� ’s avonds voeren i.p.v. ‘s ochtends 

� Selko TMR voorkomt broei  

- Verminderde weerstand 

o Stijging Celgetal 

� GIJS Comfortmineraal � celgetal verlagen 

� Bestendig vet � verhogen weerstand (energie) 

- Verminderde vruchtbaarheid 

o Cystes 

� Bestendig vet � energieniveau op peil houden 

o Verminderde ontwikkeling eicellen 

� GIJS Comfortmineraal � Vit./min. op peil houden 

 

Kosten hittestress:    ca. 4500 euro (100 mk, 10 dagen) 

Kosten preventieve maatregelen  ca.   600 euro 

Verbetering rendement  tot  3900 euro 

 

NB: Ook droge koeien en kalveren krijgen hittestress! Zorg voor smakelijk voer, zonder bij 

de droge koeien af te doen aan het concept ter preventie van melkziekte! 
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Als leidraad kun u volgende schema aanhouden: 

 

stal-
temperatuur  

Maatregel 

Melkkoeien   Droge koeien   Kalveren 

<15 ˚C Geen maatregelen   
Geen 
maatregelen   Geen maatregelen 

>15 ˚C Buffermineralen in het rantsoen   
Geen 
maatregelen   Geen maatregelen 

  Ventilatoren aan         

>20 ˚C Selko TMR in het rantsoen   
structuur 
verlagen   

overdag volop 
ventileren 

  meer mais in het rantsoen         

>25 ˚C 
's nachts weiden (behalve bij 
uitloop!)   uitloop geven   

dag en nacht 
ventileren 

  
Bestendigere voeders of bestendig 
vet   

extra controle 
uiers   (mits nacht >15˚C) 

  (Geplette gerst, PEP11)         
  twee keer daags voeren         

>30 ˚C 
Stal koelen met verneveling of 
dakkoeling         

 


