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 Uitnodiging 

                         

Het Praktijkcentrum Rundvee en de Vlaamse overheid - Departement Landbouw en Visserij nodigen u 
uit op de studieavonden: 

PRAKTIJKINFORMATIE VOOR DE VLEESVEEHOUDER 

 

 

8 EN 22 NOVEMBER 2016: INAGRO, IEPERSEWEG 87 IN RUMBEKE 

15 EN 24 NOVEMBER 2016: ODISEE CAMPUS WAAS, HOSPITAALSTRAAT 23 IN SINT-NIKLAAS  

TELKENS VAN 20.00U TOT 22.30U 

Voorwoord 

Het is algemeen bekend dat griep of Bovine respiratory disease (BRD) een belangrijke oorzaak is van 

groeivertraging en sterfte bij vleesvee. In de meeste gevallen is niet één maar zijn meerdere 

ziektekiemen verantwoordelijk voor de griepuitbraak. In december 2015 is DGZ gestart met het 

Veepeilerproject ‘Griepbarometer’. Door middel van longspoelingen of neusswabs tracht men de 

ziektekiemen verantwoordelijk voor griep op de Vlaamse rundveebedrijven te monitoren. Daarnaast 

heeft het project ook als doel betere preventiestrategieën op te stellen en een rationeel gebruik van 

antimicrobiële middelen te bevorderen. Uit de eerste resultaten bleek dat de prevalenties van 

Mycoplasma bovis hoger waren dan verwacht. Het voorkomen en bestrijden van door Mycoplasma 

bovis geassocieerde longontsteking vraagt om een specifieke aanpak omwille van haar bijzondere 

eigenschappen.  

Op een vleesveebedrijf is een goede vruchtbaarheid de motor van vleesproductie. Het streefdoel is dat 

elke koe jaarlijks kalft zodat er zoveel mogelijk kalveren geboren worden want zonder kalf kan er geen 

vlees geproduceerd worden. Een goede opvolging van de productieve dieren is hierbij een absolute 

must. Niet alleen diergeneeskundige aspecten spelen een belangrijke rol bij vruchtbaarheid maar ook 

voeding. Naargelang het fysiologische stadium waarin het dier zich bevindt, zijn de voederbehoeften 

van het dier verschillend.  

http://lv.vlaanderen.be/nl/dier/paarden-ezels-bijen-honden/praktijkcentra-dierlijke-productie
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Programma 

Ademhalingsproblemen – 15/11/2016 in Sint-Niklaas en 22/11/2016 in Rumbeke 

 Griepbarometer: welke ziektekiemen zijn verantwoordelijk voor griep bij vleesvee? – 

Koen De Bleecker/Jozefien Callens (Dierengezondheidszorg Vlaanderen)  

 Voorkomen en bestrijden van Mycoplasma bovis geassocieerde longontsteking – Geert Hoflack  

Vruchtbaarheid – 8/11/2016 in Rumbeke en 24/11/2016 in Sint-Niklaas  

 Kan bedrijfsbegeleiding zorgen voor een kalf per koe per jaar? - Hans Van Loo 

(Fac. Diergeneeskunde – UGent) 

 Relatie voeding en vruchtbaarheid bij vleesvee – Leo Fiems 

 

 

Deelname 

Iedereen is welkom! Deelname aan de studieavonden is GRATIS.  
De presentaties zullen 1 dag vóór de studieavond te downloaden zijn van 
www.vlaanderen.be/landbouw/dier/runderen/advies-en-voorlichting . Wenst u een papieren versie van 
de presentatie bij aanvang van de studieavond, schrijft u dan in via voorlichting@lv.vlaanderen.be met 
vermelding van “vleesvee” en de datum van bij te wonen studieavond.  

 

 

Meer info 

Laurence Hubrecht (tel. 09 276 28 44 of laurence.hubrecht@lv.vlaanderen.be) 
Walter Willems (tel. 03 224 92 76 of walter.willems@lv.vlaanderen.be) 
Alle voorlichtingsactiviteiten van het Departement Landbouw en Visserij vindt u op: 
www.vlaanderen.be/landbouw/agenda 
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