
Faculteit Diergeneeskunde 
Life Long Learning Cursus Sustainable Ruminant Health 
Dag 4 Genetische mogelijkheden op weg naar een duurzame melkveehouderij  
 
Datum  28 oktober 2022 
Tijd  9:00 – 17:00  
Locatie Lier en Egginkzaal (0.24), Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht 

(NB De zaal bevindt zich in het Bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht, 
op ca. 10 min. wandelafstand van de parkeerplaats van de faculteit 
Diergeneeskunde). De zaal bevindt na de hoofdingang, meteen rechts.  
Link naar plattegrond. 
Link naar routebeschrijving en parkeerplaatsen. 

 
Leerdoel Sinds in 2009 voor het eerst het volledige genoom van een rund in beeld is 

gebracht, is DNA onderzoek een belangrijk instrument geworden bij het 
selecteren van een gezonde veestapel. Tijdens deze dag zullen de 
achtergronden en mogelijkheden van genoomselectie besproken worden 
evenals de keuzes die op dit gebied gemaakt kunnen en moeten worden. 
Naast het bespreken van de technische achtergronden zal zeker ook aan de 
orde komen welke mogelijkheden de dierenarts heeft om genoomselectie te 
gebruiken in het optimaliseren van diergezondheid in een duurzamere 
veehouderij. Verder zal aandacht besteed worden aan ontwikkelingen op het 
gebed van genetische modificatie met technieken zoals CRISPR-cas en aan de 
ethische dilemma’s die bij gepaard gaan met het werken met genetica. 

 
Coördinatie  Miel Hostens  
 

8:45 – 9:00 Voorontvangst met koffie 

9:00 – 10:30 An update of the recent development in genetics - 
from genome selection to CRISPR CAS. What to 
expect? 

Michel Georges – 
Université de Liege 

10:30 – 11:00 Koffie/thee pauze  

11:00 – 11:45 GénoCullules - an innovative application of the bovine 
genome to monitor udder health 

Michel Georges – 
Université de Liege 

11:45 – 12:30 Debat over ethische vraagstukken rondom genetische 
toepassingen in de veehouderij  

Koen Kramer – 
Universiteit Utrecht 

12:30 – 13:30 Lunchpauze 

13:30 – 14:30 Genoomselectie – zijn fokstieren dan echt helemaal 
verleden tijd?  

Gerben de Jong -  CRV 
Nederland 

14:30 – 15:30 Welke mogelijkheden kan genoomselectie bieden bij 
het vormen van een meer duurzame veestapel? 

Daan Dercksen – Zoetis 
Nederland 

15:30 – 16:00 Koffie/thee pauze 

16:00 – 16:45 Feed Saved and gDMI – a worldwide shift towards a 
more feed efficient milk production 

Mike Vandehaar – 
Michigan State University 

16:45 – 17:00 Evaluatie van de dag en bespreken vervolg van de cursus 

https://www.uu.nl/organisatie/campus/plattegrond/plattegrond-campus-utrecht-science-park
https://www.uu.nl/bestuursgebouw


 
 

Michel Georges 
Head of the Unit of Animal Genomics, Director of GIGA Institute, 
Professor in genetics and genomics at the Faculty of veterinary 
medicine, Université de Liège 
 
An update of the recent development in genetics - from genome 
selection to CRISPR CAS. What to expect? 
GénoCullules - an innovative application of the bovine genome to 
monitor udder health 
De universiteit van Luik en prof. Georges werken in het voorfront 
van de wetenschappelijke ontwikkelingen op genetisch gebied met 
een oog voor toepassingen in de rundveehouderij. Tijdens de lezingen van Michel Georges 
zal ingegaan worden op de technische achtergronden en mogelijkheden van genetische 
technieken en op toepassingsmogelijkheden zoals die nu al beschikbaar en in de toekomst te 
verwachten zijn. Daarbij zal als voorbeeld ingegaan worden op een nieuwe techniek waarbij 
veel informatie via celgetallen beschikbaar komt die mogelijk interessant is in het kader van 
de monitoring van uiergezondheid.  
 
 
Koen Kramer 
Department Population Health Sciences, afdeling Animals in 
Science & Society 
Faculteit Diergeneeskunde UU 
 
Debat over ethische vraagstukken rondom genetische 
toepassingen in de veehouderij 
Waar moet je het eigenlijk over hebben als je innovaties in de 
veefokkerij vanuit ethisch oogpunt wilt bespreken? Het doel van 
het debat dat we hier over willen voeren is dat de deelnemers op 
deze vraag reflecteren. Allereerst zal besproken worden welke 
ethische begrippen van belang zijn. Vervolgens hebben we het over ethische vraagstukken 
die samenhangen met innovaties evenals bestaande situaties waar innovatie invloed op 
heeft. Daarbij kunnen zowel specifieke technologieën als de brede praktijk waarbinnen die 
technologieën vallen aan de orde komen. 
Als voorbereiding wordt gevraagd het artikel The Ethics of Innovations in Genomic 
Selection: On How to Broaden the Scope of Discussion te lezen, zodat de deelnemers alvast 
een mening kunnen vormen vóór de bijeenkomst! 
 
  



Gerben de Jong 
Hoofd van afdeling AEU  
Coöperatie CRV  
 
Genoomselectie – zijn fokstieren dan echt helemaal verleden tijd? 
Tijdens deze presentatie zal ingegaan worden op wat ontwikkelingen in 
de fokkerijwereld, waarbij voor het voor de melkveehouder belangrijk 
is en blijft om de juiste stieren te gebruiken. Dit heeft uiteraard te 
maken met het fokdoel, de kenmerken die belangrijk worden 
gevonden door de fokker en betrouwbaarheid van fokwaarden. Bij het 
laatste punt wordt onderscheid gemaakt tussen informatie op basis 
van genetische vastgestelde eigenschappen (genomic stier) of op basis van nakomelingen: 
dochters aan de melk. De vraag komt op of betrouwbaarder informatie als gegevens van 
dochters beschikbaar zijn, of de potentiële winst van genetische vooruitgang bij jonge 
genomic stieren belangrijker is. Gerben gaat de discussie graag met ons aan. 
 
 
 
 
Daan Dercksen 
National veterinary manager ruminants  
Zoetis Nederland. 
 
Welke mogelijkheden kan genoomselectie bieden bij het vormen van 
een meer duurzame veestapel? 
Het doel van deze voordracht is om inzicht te geven in de kracht en 
praktische toepasbaarheid van ‘genomic selection’ met gebruik van  
selectie-indexen, waar gezondheidskenmerken een belangrijk onderdeel 
van uitmaken. Door daarop te selecteren hebben veehouders, met 
ondersteuning van hun dierenarts de mogelijkheid  een veestapel te 
creëren met gezonde, robuuste koeien met een lange levensduur die 
passen in de moderne melkveehouderij. Daan is er van overtuigd dat de rol van de 
begeleidend dierenarts essentieel is om de genetische potentie van een melkveestapel echt 
tot expressie te laten komen. Hij wil dat graag toelichten en gaat er graag over in gesprek 
met de deelnemers. 
Als voorbereiding wordt gevraagd website https://www.clarifideplus.nl/ te bekijken, 
waarop onderaan de homepage een filmpje van melkveehouder Rob van Creij te vinden is, 
die als melkveehouder praktisch gebruik maakt van deze techniek. 
 
  



Mike Vandehaar  
Professor of dairy nutrition  
Michigan State University 
 
Feed Saved and gDMI – a worldwide shift towards a more feed 
efficient milk production  
Feed efficiency increases as milk solids production increases relative 
to cow size. Some cows are more efficient at using feed even after 
accounting for milk production and body size—they have a lower 
residual feed intake (RFI).  
$FeedSaved is a new trait based on genomics that is now included 
in the US Net Merit Index that incorporates enhanced efficiency 
from both smaller cow size and decreased RFI. Mike will discuss the potential gain of this 
type of new approaches in our way towards an efficient use of the available resources. 
Als voorbereiding wordt gevraagd de hoofdlijnen van het artikel Harnessing the genetics 
of the modern dairy cow to continue improvements in feed efficiency te lezen.  


