
Life Long Learning Cursus Sustainable Dairy Health 
Dag 2 Transitiemanagement van melkkoeien 
 
Datum  17 juni 2022 
Tijd  9:00 – 17:00  
Locatie Faculteit diergeneeskunde Utrecht 
  Zaal C.030 in het Androclusgebouw, Yalelaan 1, 3584CL Utrecht  
Deelnemers - Dagprogramma voor deelnemers aan de volledige cursus 

- Er is ruimte voor een beperkt aantal deelnemers voor alleen deze dag  
Leerdoel Het begrijpen van de belangrijkste aspecten van de (patho)fysiologie van de 

transitieperiode van de melkkoe, de consequenties van een suboptimale 
transitieperiode en de manier waarop je die kunt meten en beïnvloeden. 

Coördinatie  Theo Lam en Miel Hostens  
 
Programma 

8:45 – 9:00 Voorontvangst met koffie 

9:00 – 9:45 Miel Hostens (FD) Fysiologie en pathofysiologie van de 
transitieperiode, inclusief de 
energiehuishouding 

9:45 – 10:30 Harmen van Laar (WUR-LR) Eiwit voeding van transitie koeien: 
balanceren tussen een optimale start en 
een optimale eiwitbenutting 

10:30 – 11:00 Koffie/thee pauze  
11:00 – 11:45 Thomas Schonewille (FD) De effecten van fosfaat en magnesium 

tijdens de transitieperiode met specifieke 
aandacht voor meetbaarheid en 
stuurbaarheid 

11:45 – 12:30 Saskia van der Drift (GD) De waarde van metabole indicatoren bij 
het vaststellen van de gezondheidsstatus 
van melkkoeien in de transitieperiode 

12:30 – 13:15 Lunchpauze 

13:15 – 13:30 Bespreken van de invulling van het toekomstige programma 

13:30 – 14:15 Ariette van Knegsel (WUR) Consequenties van lactatie- en 
droogstandslengte en gezondheid van de 
melkkoe 

14:15 – 15:00 Jan Hulsen (Vetvice) Stressvrij afkalven, optimalisatie van de 
belangrijkste periode van de lactatie van 
de melkkoe 

15:00 – 15:30 Koffie/thee pauze 

15:30 – 16:15 Miel Hostens (FD) De waarde van sensoren bij het vaststellen 
van de gezondheidsstatus van melkkoeien 
in de transitieperiode  

16:15 – 17:00 Sara Kvidera (Elanco) A critical review of traditional dogmas in 
transition cow metabolism (online 
presentatie in het Engels)  



Dr. Miel Hostens 
Universitair docent afdeling gezondheidszorg landbouwhuisdieren 
 
Fysiologie en pathofysiologie van de transitieperiode, inclusief de 
energiehuishouding 
De periode van enkele weken voor tot enkele weken na het afkalven is een 
periode waarin ongeveer alles voor de melkkoe verandert. Dat gaat over de 
melkgift, voedingsveranderingen en hormonale en metabole 
veranderingen. Precies dat is de reden waarom dit de transitieperiode 
wordt genoemd. Miel zal in zijn inleiding ingaan op verschillende aspecten 
van zowel de normale transitieperiode als van abnormale situaties. Hij zal 
daarbij specifiek aandacht besteden aan een van de belangrijkste 
onderdelen van de transitieperiode, de energiehuishouding. Deze 
voordracht zal grotendeels een herhaling van voor rundveepractici bekend 
veronderstelde stof bevatten, maar vormt de basis voor het 
studiemateriaal voor de rest van de dag. 
 
 
 
Dr. ir. Harmen van Laar  
Senior onderzoeker bij Wageningen Livestock Research  
 
Eiwit voeding van transitie koeien: balanceren tussen een optimale start 
en een optimale eiwitbenutting 
De voordracht van Harmen sluit aan op de voorgaande presentatie over de 
fysiologie en pathofysiologie van de transitieperiode. Hierbij zal specifiek 
ingegaan worden op eiwit. Verschillende theoretische concepten uit de 
literatuur over eiwitvoeding tijdens de transitieperiode zullen aandacht 
krijgen, waarbij zeker ook de praktische aspecten aan de orde zullen komen. 
Specifiek zal aandacht besteed worden aan de effecten op melkproductie 
en diergezondheid, en de manier waarop hiervan gebruik gemaakt kan worden in een efficiënte 
eiwitvoeding. 
 

 

Dr. ing. Thomas Schonewille  
Universitair hoofddocent afdeling gezondheidszorg landbouwhuisdieren 
 
Fosfor en magnesium voeding tijdens de transitieperiode in relatie tot 
de preventie van melkziekte.   
Er is al jaren veel onduidelijkheid en daardoor ook onrust over de 
fosfaathuishouding in de voeding van melkkoeien. Thomas zal tijdens zijn 
presentatie specifiek op de hiermee gepaarde problematiek en uitdagingen 
ingaan. In het verlengde daarvan zal ook aandacht besteed worden aan 
magnesium. Naast de theoretische aspecten, zal Thomas ook ingaan op enkele aanknopingspunten 
voor de dagelijkse praktijk.  
 
 
 
 



Dr. Saskia van der Drift 
Senior onderzoeker bij de afdeling R&D van Royal GD  
 
Toepassing van metabole indicatoren voor het monitoren van 
transitiekoeien: weet wat je meet! 
 
Metabole indicatoren in het bloed geven meer inzicht in de voedingsstatus 
van de koppel en kunnen gebruikt worden om vast te stellen welke dieren 
meer risico lopen op het ontwikkelen van gezondheidsproblemen na 
afkalven. Saskia zal tijdens haar voordracht ingaan op de toepassing van 
indicatoren voor o.a. de negatieve energiebalans en de acute fase respons 
bij transitiekoeien en deze bespreken aan de hand van resultaten van GD-
producten voor transitiekoeien, zoals de Droogstandscheck. Welke variatie 
mag je verwachten in de verschillende metabole parameters en hoe kun je 
de uitslagen het beste interpreteren? Tijdens de voordracht bespreken we hoe je zoveel mogelijk 
informatie kunt halen uit bloedonderzoek en hoe je dit kunt gebruiken bij de advisering rondom de 
transitieperiode.  
 
 
Dr. ir. Ariette van Knegsel  
Senior onderzoeker bij leerstoelgroep Adaptatiefysiologie van de WUR 
 
Consequenties van lactatie- en droogstandslengte voor gezondheid van 
de melkkoe 
In de afgelopen jaren is binnen de WUR veel onderzoek gedaan naar de 
effecten van het verlengen van de lactatie en het verkorten of weglaten van 
de droogstandsperiode bij melkkoeien. De achtergrond hiervan waren de 
potentiële gunstige effecten op de gezondheid en vruchtbaarheid van 
hoogproductief melkvee. Deze managementstrategieën kunnen echter ook 
risico’s meebrengen voor koegezondheid. In deze voordracht wordt 
aandacht besteed aan de gevolgen van een alternatieve lactatielengte en droogstandslengte voor 
koegezondheid en hoe een managementstrategie afgepast op de individuele koe de nadelen van een 
verlengde lactatie of verkorte droogstand kan beperken en de voordelen voor koegezondheid kan 
behouden. 
 
 
Drs. Jan Hulsen 
Trainer bij veterinair adviesbureau Vetvice 
   
Stressvrij afkalven, optimalisatie van de belangrijkste periode van de 
lactatie van de melkkoe  
Jan zal tijdens zijn voordracht specifiek ingaan op stressvrij afkalven. Het 
uitgangspunt daarbij is dat een succesvolle transitieperiode leidt tot een 
gezonde koe die optimaal in staat is om op een gezonde manier een 
productieve lactatie te realiseren. Dit kan alleen gerealiseerd worden als 
elke individuele koe gedurende de hele transitieperiode 24 uur per dag en 
7 dagen per week optimaal gehuisvest en verzorgd wordt. Voeding is hier een belangrijk onderdeel 
van, net zoals huisvesting, verzorging en een goede monitoring. In deze presentatie zullen de 
succesfactoren van de transitie vanuit het perspectief van de koe worden bekeken, waarbij aandacht 
wordt besteed aan huisvesting en verzorging. Jan geeft enkele handvatten mee voor de wijze waarop 
dierenartsen melkveebedrijven kunnen ondersteunen in het realiseren en borgen van een succesvolle 
transitieperiode. 



Dr. Miel Hostens  
Universitair docent afdeling gezondheidszorg landbouwhuisdieren 
 
De waarde van sensoren bij het vaststellen van de gezondheidsstatus van melkkoeien in de 
transitieperiode 
We leven in een tijd waarin big data een buzz-woord is. De wereld verandert in een snel tempo en ook 
in de melkveehouderij doen moderne technologieën hun intrede. Daarbij worden via sensoren en 
point-of-care bepalingen data gegenereerd. Deze nieuwe data worden gecombineerd met bestaande 
data en, al of niet gebruik makend van kunstmatige intelligentie, getransformeerd tot nuttige 
informatie over diergezondheid. Bij deze ontwikkelingen is de rol van de dierenarts niet altijd duidelijk, 
maar het is wel belangrijk er als dierenarts van op de hoogte te zijn. Later in de cursus zal nog een dag 
specifiek aan dit onderwerp besteed worden maar tijdens deze lezing zal Miel vast eens de specifieke 
punten ten aanzien van het transitiemanagement aan de orde stellen. 
 
 
Sara Kvidera PhD  
Dairy Technical Consultant at Elanco Animal Health 
 
A critical review of traditional dogmas in transition cow metabolism 
In this lecture Sara will give a critical review of traditional dogmas in 
transition cow metabolism. Historically, high levels of circulating NEFA and 
BHBA have been associated and implicated in development of transition 
disorders. However, increased mobilization of adipose tissue occurs even in 
healthy cows after calving and is an important energy source. Immune 
activation plays an important role in transition cow metabolism by reducing 
intake and creating a large energy demand. The objective of this talk is to 
look at transition cow metabolism through a different lens and to understand the role of inflammation 
in transition cow disease, and how it affects dairy cow metabolism and performance. 
 
 
 
 


