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Het gebruik van een elektrolytenmix in de veehouderij om dieren die diarree hebben te 
ondersteunen is goed bekend. Maar waarom is dit nu zo belangrijk? Waarom is alleen water 
voeren niet voldoende? Dit heeft alles te maken met de manier waarop water wordt opgenomen 
door het dier.  
 

Osmose proces 
In de dunne en de dikke darm wordt water opgenomen uit de 
darmholte het lichaam in. Dit is een actief proces, de cellen 
hebben namelijk geen waterpompjes maar zoutschepjes. Water 
stroomt graag van een plaats met een lage concentratie aan 
opgeloste moleculen, zoals glucose, naar een plek met een hoge 
concentratie, om zo een evenwicht te bereiken. Dit proces heet 
osmose, zie figuur 1. Om er voor te zorgen dat water dus de 
darmcellen in gaat, moet daar de concentratie aan glucose hoger 
zijn dan in de darmholte. Dit bereikt de cel door zoveel mogelijk 
glucose naar binnen te halen door middel van gekoppeld 
transport met Natrium (Na+). Alleen als de concentratie in de cel 
aan Na+ lager is dan buiten de cel, kan dit gekoppeld transport 
plaatsvinden met glucose. Om dat voor elkaar te krijgen bestaat 
de Natrium-Kalium (K+) pomp, oftewel de zoutschepjes. Deze 
pomp trekt K+ de cel in en duwt Na+ er uit. Op deze manier blijft 
de concentratie Na+ in de cel laag genoeg om het gekoppeld transport 
van natrium en glucose de cel in mogelijk te maken. De opname van 
glucose in de cel zorgt er op zijn beurt voor dat de concentratie aan opgeloste moleculen in de cel 
hoog genoeg is waardoor water de cel in kan stromen en het lichaam dus water opneemt. Dit totale 
proces van het heen en weer scheppen van Na+ en K+ en het opnemen van glucose kost energie en 
kan alleen plaatsvinden als er genoeg Na+ en K+ is.  
 

Darmproblemen: onvoldoende wateropname 
Bij diarree neemt het lichaam onvoldoende water op en is dus het zoutschepjes-principe verstoord. 
Bijvoorbeeld doordat de darmcellen kapot zijn. Als gevolg daarvan wordt er minder zout opgenomen 
en verliest het lichaam zelfs zout. Zoals hierboven beschreven is er een bepaalde zoutconcentratie in 
het lichaam nodig. Dat betekent dat bij het verlies van een bepaalde hoeveelheid zout er ook een 
bepaalde hoeveelheid water verloren gaat. Andersom geredeneerd: een dier met diarree heeft een 
zout tekort, je kunt wel water aanbieden maar het lichaam zal dit niet opnemen. 
 

Elekytrolytenmix: herstellen van de processen en hiermee het lichaam 
Elektrolytenmixen bevatten altijd een bron van Na+, K+ en glucose. Door de elektrolytenbalans te 
herstellen in de darm kunnen de twee processen eerder genoemd, Na+-K+-pomp en de Na+-glucose-
transporter, weer werken. Hierdoor kan de hogere concentratie aan glucose in de cellen weer 
hersteld worden en water geabsorbeerd worden. Op deze manier helpt een elektrolytenmix de 
gevolgen voor het lichaam van diarree te herstellen. Belangrijk is wel dat de oorzaak van de diarree 
verholpen wordt anders is het spreekwoordelijk “dweilen met de kraan open”. 
 

Figuur 1. Het principe van osmose. 
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Elektrolytenmix Denkacare Vitalfort 
Denkacare Vitalfort bestaat hoofdzakelijk uit elektrolyten en gemakkelijk absorbeerbare 
koolhydraten. Deze helpen bij het opnemen van vocht uit de darmen en bevorderen een goede 
vocht- en zuur-base balans. Daarnaast stimuleert het verstrekken van Vitalfort de krachtvoeropname 
bij kalveren. 
 
Wist u dat Vitalfort ook uitermate geschikt is als koedrank? Door Vitalfort in te zetten bij melkkoeien 
direct na afkalven, wordt de wateropname verbeterd en kan de koe vitaler opstarten.  
 
Klik hier voor meer informatie over Denkacare Vitalfort. Heeft u nog vragen over het verstrekken van 
elektrolyten of over de kalveropfok? Neem dan contact op met onze Jongvee Specialisten via deze 
link.  
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