
Life Long Learning Cursus Sustainable Dairy Health 
Dag 5 Duurzame jongveeopfok 
 
Datum  25 november 2022 
Tijd  9:00 – 17:00  
Locatie van Drie Group, Elspeterweg 60, 3888 MX Uddel 
Deelnemers Dagprogramma voor deelnemers aan de volledige cursus 

Er is ruimte voor een beperkt aantal deelnemers voor alleen deze dag. 
Leerdoel Het belang van een goeie jongveeopfok wordt de laatste jaren steeds vaker 

benoemd. Tijdens deze dag zullen bestaande concepten rond biest-kwaliteit, 
best practices en nieuwe inzichten over het management voor en na het 
spenen worden toegelicht. Wat zijn de nieuwe trends als het gaat over het 
huisvesten van jongvee? Wat als het fout gaat tijdens de opfok, zijn er nieuwe 
inzichten over behandeling en lange termijn effecten op de gezondheid en 
levensduur van ons melkvee? Er zal ook aandacht worde besteed aan 
specifieke infectieziekten die van belang zijn voor jongvee in de opfokperiode. 

Coördinatie  Theo Lam en Miel Hostens  
 
Programma 

8:45 – 9:00 Voorontvangst met koffie 

9:00 – 09:45 Biest management – Simpel advies. Complexe 
achtergrond. 

Lindert Benedictus 
(Utrecht Universiteit) 

09:45 – 10:30 KalfOK: verleden, heden en toekomst Inge Santman-Berends 
(GD Deventer) 

10:30 – 11:00 Koffie/thee pauze  

11:00 – 11:45 Gebruik van data uit de kalverhouderij – wat kan de 
melkveehouderij hiermee? 

A. Wouters (van Drie 
Group) 

11:45 – 12:30 De kracht van de keten 
 

R. Bouwstra (van Drie 
Group) 

12:30 – 13:15 Lunchpauze  

13:15 – 14:15 Rondleiding onderzoeksfaciliteit van Drie Groep (Harmen Endendijk – van Drie) 

14:00 – 15:00 Monitoring van kalvergezondheid – het gebruik van 
innovatieve tools. 

Stan Jourquin 
(Universtiteit Gent) 

15:00 – 15:30 Koffie/thee pauze 

15:30 – 16:30 Gevolgen voor het moederdier en het kalf bij het 
verlengen van kalf-koe contact. 

Nina von Keyserlinck 
(University of British 
Columbia) 

16:30 – 17:00 Evaluatie van de dag en bespreken vervolg van de cursus 

 
 
 
 
 
  



 

Voorbereiding 
 

Ter voorbereiding is er een interessante blog over welzijn en transport van kalveren waarin 
Albert Wouters zijn visie beschrijft: 

https://www.vandriegroup.com/nl/nieuws/blogs/in-gesprek-met-hoofd-kalverhouderij-bij-
van-drie-en-mede-eigenaar-van-t-slot-transport 

Verder wordt er gevraagd om enkele vragen te beantwoorden over KalfOK en de paper te 
lezen met als titel: “Development of the Young stock Rearing Quality score system: an 
objective and uniform scoring method to evaluate the quality of rearing in Dutch dairy herds” 
te lezen. 

Gelieven onderstaande link als voorbereiding in te vullen  

https://fd7.formdesk.com/royalGD/dierenartsen_KalfOK 

  

https://www.vandriegroup.com/nl/nieuws/blogs/in-gesprek-met-hoofd-kalverhouderij-bij-van-drie-en-mede-eigenaar-van-t-slot-transport
https://www.vandriegroup.com/nl/nieuws/blogs/in-gesprek-met-hoofd-kalverhouderij-bij-van-drie-en-mede-eigenaar-van-t-slot-transport
https://fd7.formdesk.com/royalGD/dierenartsen_KalfOK


 
Dr. Lindert Benedictus  

Universitair docent afdeling gezondheidszorg landbouwhuisdieren 
Infectiebiologie en immunologie van landbouwhuisdieren 
  
Biest management – Simpel advies. Complexe achtergrond. 
Biest vormt de basis voor een goede start van het kalf. Hoewel adviezen 
rondom biest management simpel lijken, is de achterliggende biologie 
complex en kan de praktische uitvoering ingewikkeld zijn. In de eerste 
presentatie van deze dag geeft Lindert een overzicht van de belangrijkst 
aspecten van goed biest management en de wetenschappelijke 
onderbouwing hiervan. Goede kennis van de onderliggende biologie helpt 
om algemene adviezen om te zetten in praktisch uitvoerbare adviezen voor 
biestmanagement.  
 

 

Dr. Ruth Bouwstra  

Ruth Bouwstra is Director Corporate Quality bij de VanDrie Group. Zij is 
verantwoordelijk voor kwaliteitszaken, diergezondheid, dierenwelzijn, 
voedselveiligheid en duurzaamheid binnen de Nederlandse VanDrie 
bedrijven.  
 
De kracht van de keten 
Melkkoe en vleeskalf: dezelfde diersoort maar voor de practicus een wereld 
van verschil. Voor een duurzame keten is het nodig om die werelden dichter 
bij elkaar te brengen. In de presentatie wordt een kort overzicht gegeven 
van de VanDrie Group. De focus zal daarbij liggen op de wijze waarop 
onderzoek en innovatie worden aangestuurd in zowel de feed, farm als food 
bedrijven. Daarna wordt verder ingegaan op het belang van klinisch denken 
in de totale keten van de zuivel- en kalfsvleesproductie. Met kennis, ervaring 
en onderscheidend vermogen ontstaat begrip van de keten en kan de kracht 
van de keten voor een duurzame productie optimaal benut worden. 
 

 

Albert Wouters  

Albert Wouters is hoofd kalverhouderij bij VanDrie. Vanuit die functie stuurt 
Albert de rayonbeheerders aan.  
 
Het gebruik van data uit de kalverhouderij – wat kan de melkveehouderij 
hiermee? 
In de VanDrie kalverhouderij wordt al decennia lang gebruik gemaakt van 
data om de productie te optimaliseren. Zowel van de feed- als de 
foodbedrijven worden data gedeeld met de kalverhouderij. Te denken valt 
aan gegevens over samenstelling van ruwvoer en kalvermelk, vleeskleur en -
kwaliteit, afkeur, vachthygiëne, dierdata (bv. geslacht en genetica) en 
medicijngebruik. De focus verandert over de jaren. Zo zijn er grote stappen 
gezet toen er werd overgegaan van individuele huisvesting naar 
groepshuisvesting en ook de reductie in het gebruik van antibiotica heeft de 
nodige uitdagingen met zich meegebracht. Vandaag de dag is daarbij ook 
veel aandacht voor dierenwelzijn en voedselveiligheid. De data die 
beschikbaar zijn, helpen om de juiste keuzes te maken. Samen met de 
melkveehouderij zijn er nog mooie stappen te zetten voor een 
toekomstbestendige, duurzame voedselproductieketen. 

 



Inge Santmann- Berends  

Inge Santman is hoofd van de afdeling epidemiologie bij GD Deventer.  
 
KalfOK: verleden, heden en toekomst 
Tijdens deze presentatie zal ingegaan worden op de achtergrond en het tot 
stand komen van KalfOK. Waarom is de tool eigenlijk ontwikkeld, hoe is deze 
tot stand gekomen en wat is er gebeurd met de kalveropfok in Nederland 
sinds de implementatie van KalfOK in 2018? Vervolgens wordt ingegaan op 
de verdere ontwikkeling richting de toekomst. Hierbij is er de mogelijkheid 
om mee te discussiëren over bestaande mogelijkheden en toekomstige 
wensen. 
 

 

Stan Jourquin  

Stan Jourquin is dierenarts en promovendus bij de universiteit van Gent.  
 
Monitoring van kalvergezondheid – het gebruik van innovatieve tools 
Bovine respiratory disease complex (BRDc) is wereldwijd nog steeds één van 
de hoofdredenen voor economische verliezen, verminderd dierenwelzijn en 
is verantwoordelijk voor tot wel 70% van het antibioticagebruik bij kalveren. 
De complexe interactie tussen virus/bacterie, de gastheer en zijn omgeving 
zorgt ervoor dat BRD zich divers kan presenteren, gaande van een 
inflammatie van de bovenste luchtwegen tot een levensbedreigende 
bacteriële pneumonie. Hoewel er verschillende systemen bestaan om 
detectie van pneumonie op basis van klinische tekenen te standaardiseren, 
blijven deze methodes slechts matig accuraat (60 – 70%) en is de 
overeenkomst tussen observatoren eerder laag. Om antibiotica rationeel in 
te zetten dient beantwoord te worden aan twee vragen: welke dieren 
moeten behandeld worden en hoelang moeten deze dieren behandeld 
worden? Een recente ‘Gamechanger’ is het gebruik van snelscan 
longechografie (quick thoracic ultrasound- qTUS). Deze techniek laat toe om 
in praktijkomstandigheden binnen 1-2 minuten een accurate diagnose van 
pneumonie te stellen (80-98%), de ernst van de infectie in te schatten en 
behandelduur af te stellen op de noden van het dier. Een precisietherapie 
op maat, zeg maar. In deze lezing belichten we welke klinische tekenen 
bruikbaar zijn, hoe snelscan longechografie kan ingezet worden bij acute 
uitbraken van pneumonie en hoe systematische opvolging kan toegepast 
worden op bedrijven met chronische Mycoplasma bovis infecties. 
 

 

Nina von Keyserlinck  

Nina von Keyserlinck is hoogleraar aan de Universiteit van British Columbia. 
Haar leerstoel wordt gefinancierd door NSERC en betreft onderzoek naar 
welzijn bij melkvee 
 
Gevolgen voor het moederdier en het kalf bij het verlengen van kalf-koe 
contact 
Het grootte deel van het onderzoekswerk van Nina richt zich op gedrag, 
huisvesting en management van melkkoeien en de vraag hoe deze bijdragen 
aan het welzijn van deze dieren. In haar bijdrage vandaag gaat ze specifiek in 
op de in Nederland actuele ‘kalf bij de koe’ discussie. Ze probeert daarbij 
antwoorden te geven op de vraag wat de gevolgen voor koe en kalf zijn als 
het kalf niet direct na de geboorte bij de koe wordt weggehaald.  

 



 

  



 

 

 


