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Masterclasses:

Vorig jaar tijdens de praktische toepassing.

een nieuwe kijk op medicijngebruik
Als deze GD Herkauwer bij u op de mat valt is in Moergestel net
het spits afgebeten van een nieuwe serie GD Masterclasses. Net
als vorig jaar toert de GD zes weken door het land met interessante presentaties waarbij veel ruimte is voor vragen & discussie. Thema dit najaar: “Een nieuwe kijk op medicijngebruik”.
Het bewust en verantwoord inzetten van diergeneesmiddelen is (ook in de (melk)veehouderij) een onderwerp waar veel
om te doen is. Ook niet verwonderlijk dat GD PlusZorg Extra
deelnemers dit onderwerp met stip op één zetten toen hen
gevraagd werd wat het thema voor de GD Masterclasses 2012
zou moeten zijn. Tijdens presentaties van o.a. GD dierenartsen Christian Scherpenzeel en Han Hage zal in worden
gegaan op vragen als: Wat is resistentie en waarom heeft antibioticumgebruik invloed op de ontwikkeling van ongevoelige bacteriën op mijn bedrijf? Hoe maak ik optimaal gebruik
van het bedrijfsbehandelplan? Wat is een antibiogram en
hoe kom ik tot een verantwoord en juist gebruik van antibiotica? Wat is de rol van een pijnstiller/ontstekingsremmer?
Waarom blijft ziekte voorkomen beter dan genezen? Met veel
ruimte voor vragen en discussie zal er volop gelegenheid zijn
om ervaringen te delen en kennis uit te wisselen.

GD-dierenartsen Han Hage (l) en Christiaan Scherpenzeel zullen een
aantal Masterclasses verzorgen.

Uitkomst praktijkproef selectief droogzetten
Tijdens de Masterclasses staan we ook stil bij het onderzoek
“selectief droogzetten”. Aan het onderzoek, dat in het voorjaar van 2011 is opgestart, hebben in totaal 97 melkveehouders met ruim 1600 koeien meegedaan. Belangrijkste vraag
was: Welke koeien op welke bedrijven kunnen zonder antibiotica worden drooggezet? Van de deelnemende bedrijven is
(door middel van een enquête) het bedrijfsmanagement in
kaart gebracht en tijdens bedrijfsbezoeken zijn verschillende
koefactoren als uierhygiëne en conditiescore beoordeeld.
Ook zijn van de kwartieren melkmonsters genomen voor
celgetalbepaling en bacteriologisch onderzoek.
Tijdens de Masterclasses zal Christian Scherpenzeel een
verdere toelichting geven op het onderzoek.

GD Melkmeesters
De GD grijpt de Masterclasses ook aan om het vernieuwde
‘GD PlusZorgExtra’-pakket te presenteren en -in samenhang
hiermee- op zoek te gaan naar bijzondere verhalen van
melkveehouders. De meest inspirerende verhalen worden
gebruikt voor de film “GD Melkmeesters 2012”. Bent u een
innovatieve melkveehouder, doet u het nét even anders
dan de buurman? Geef u dan op tijdens de Masterclasses. U
kunt natuurlijk ook een collega-melkveehouder voordragen!

Aanmelden
De Masterclass ‘Een nieuwe kijk op medicijngebruik’ wordt
de komende weken 12 keer gehouden door het hele land
(zie voor data & locaties www.melkmeester.nl). Voor GD
PlusZorg Extra-abonnees is deelname aan een Masterclass
gratis. Bent u geen GD PlusZorg Extra-abonnee, maar wilt
u wel graag deelnemen aan een Masterclass bij u in de
buurt? U betaalt dan slechts € 19,50 excl. btw. Opgeven
kan via www.melkmeester.nl of door een mail te sturen
naar h.visscher@gddeventer.com. Graag tot ziens op één
van de GD Masterclasses 2012!
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