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Onze aanpak
Tijdens deze tweedaagse cursus zal er aandacht 
besteed worden aan een diversiteit aan onderwerpen, 
aangevuld met een case study en een rondleiding op 
een praktijkbedrijf. De onderwerpen worden door 
verschillende specialisten ingeleid, waarbij ruime 
gelegenheid zal zijn voor discussie. Een greep uit de 
onderwerpen betreft:

• Eiwitverwerking
• Op nutriënten gebaseerde voederwaardering
• Vetmetabolisme en melkvetzuurpatroon
• Management tijdens transitiefase
• Voeding en gezondheid
• Cycliciteit in vroege lactatie
• Effecten van voeding op vruchtbaarheid
• Verminderen methaanuitstoot
• Rondleiding praktijkbedrijf en case study

Locatie: Wageningen

Data: 29 en 30 november 2016

Cursusleider:  Dr.ir. J. (Jan) Dijkstra,  
Wageningen University

Wilt u op de hoogte blijven van de recente ontwik
kelingen en nieuwe inzichten op het gebied van 
rundveevoeding? De cursus Rundveevoeding is 
hiervoor dé uitgelezen kans. 

In de cursus wordt er onder andere aandacht 
besteed aan stofwisseling van energie, vet en 
vetzuren, koolhydraten en eiwit, excretie van 
mineralen en methaan naar het milieu, met voeding 
samenhangende gezondheidsaspecten en voerstra
tegieën tijdens lactatie en droogstand. Een bezoek 
aan een praktijkbedrijf is ook inbegrepen.

Doelgroep
De cursus Rundveevoeding is gericht op het verrijken van 
kennis van professionals (wo - of hbo niveau), die werk-
zaam zijn in de rundvee- en voederindustrie, in het 
onderwijs, onderzoek en in veterinaire praktijken. Ook 
deelnemers vanuit de (toeleverende) industrie of overheid 
zijn van harte welkom in deze cursus.

Resultaat
Na de cursus beschikt u over een verdiepend inzicht op 
het gebied van melkveevoeding. De nieuwste inzichten op 
het gebied van melkveevoeding in relatie tot gezondheid, 
vruchtbaarheid en uitstoot ongewenste stoffen (met name 
stikstof en methaan) worden gedoceerd met een duide-
lijke link naar de praktijk. Daardoor bent u in staat de 
opgedane kennis toe te passen in uw dagelijkse werk.
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Ons aanbod
Wageningen Academy verzorgt ook in company  
trainingen, distance learning modules en summer 
schools. Kijk voor meer informatie op de website.

 
Contact

Programmamanager 
Maarten van Rees, MSc
T 0317 48 40 93
E info.wageningenacademy@wur.nl

Today’s knowledge, 
tomorrow’s business

Praktische informatie

Kosten 
De cursusprijs bedraagt € 1195,- per persoon. De prijs 
is inclusief cursusmateriaal, koffie/thee, lunch en een 
netwerkborrel na elke cursusdag.

Inschrijven
Uiterlijk 3 weken voor aanvang van de cursus ontvangen 
deelnemers een email met informatie over de locatie, 
betalingswijze, het programma en de deelnemerslijst. 
Inschrijven kan op www.wageningenacademy.nl

Algemene voorwaarden

Op alle programma’s van Wageningen Academy 
zijn onze algemene voorwaarden van toe passing. 
Kijk voor deze voorwaarden op de website. 

Programma

Dag 1  dinsdag 29 november 2016
 •  Inleiding en introductie  

Dr.ir. J. (Jan) Dijkstra, Wageningen University
 •  Eiwitverwerking door herkauwers 

Dr.ir. W. (Wilfried) van Straalen, Schothorst Feed 
Research

•  Levensduur: voer voor oude koeien 
Drs. R.M.A. (Roselinde) Goselink, Wageningen UR 
Livestock Research

•  Voeding en gezondheid bij melkkoeien 
Drs. D. (Dick) de Lange, Dierenartsenpraktijk Horst

•  Op nutriënten gebaseerde voederwaardering 
Ir. R.G.M. (Robert) Meijer, For Farmers-Hendrix

•  Management gedurende de meest kritische periode 
van de introductiecyclus I  
Drs. C.A.M. (Kees) Peeters, Diergeneeskundig Centrum 
Bornerbroek-Wierden

•  Management gedurende de meest kritische periode 
van de introductiecyclus II 
Drs. C.A.M. (Kees) Peeters, Diergeneeskundig Centrum 
Bornerbroek-Wierden

• Netwerkborrel

Dag 2  woensdag 30 november 2016
•  Voeding en fosfor benutting:  

hoe gaan we om met een fosfaatoverschot? 
Dhr. W. (Wiebren) van Stralen, LTO Noord

•  Vetmetabolisme en melkvetzuurpatroon bij 
rundvee  
Prof.dr.ir. V. (Veerle) Fievez, Universiteit Gent

•  Verminderen van methaanuitstoot op melkvee
bedrijven  
Dr.ir. J. (Jan) Dijkstra, Wageningen University

• Rondleiding praktijkbedrijf 
•  Case study Rantsoen melkvee en discussie 

Ing. A. (Aart) Malestein, V.O.F. Veevoeding Adviesbureau
• Samenvatting, conclusies
• Afsluiting en netwerkborrel


