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Lopende onderzoeksprojecten
Melkvee:
• Clawcare: klauwgezondheid vooral bij melkvee

• Mortellaro-onderzoek
• JongLeven: jongvee-opfok

• Biestboost
• Veerkracht: transitieperiode bij melkvee
• Epi-genetica en intra-uterien programmeren
• Vruchtbaarheid bij melkvee: belang van de negatieve energiebalans tot de 

aanwezigheid van subklinische baarmoederontsteking

Vleesvee
• Collega Pardon: Pneumonee-project
• Keizersnede:

• sterke interesse vanuit het buitenland
• bekkenmetingen bij dikbilkoeien
• antibioticumgebruik tijdens de keizersnede



Clawcare
• Project in samenwerking met ILVO, Inagro, Hooibeekhoeve en Hogent
• 3 hoofddoelen:
• manier van bekappen van moderne koeien
• gebruik van moderne technieken om manke koeien en koeien die problemen 

hebben met Mortellaro automatisch en bovendien ook sneller op te sporen
• testen van ontsmettingsproducten om in voetbaden te gebruiken





Veerkracht

• Project getrokken door Prof. Veerle Fievez (Ugent), samenwerking met 
KUL, ILVO, Hooibeekhoeve en Inagro

• Doel:
• hoogproductieve melkkoeien beter opvolgen tijdens de transitieperiode
• welke indicatoren kunnen we gebruiken om koeien die problemen hebben tijdens 

de transitieperiode sneller op te sporen?
• parameters in bloed, in de melk, analyse van de lactatiecurve (ontwikkelen van LOW: Lactatie-

opstartwaarde)
• droogstandsmanagement: welke managementsfactoren dragen bij tot een vlotte 

transitieperiode? 



De transitieperiode bij melkkoeien
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JongLeven en Biestboost
• JongLeven: project getrokken door het ILVO; samenwerking met Inagro, 

Hooibeekhoeve
• Doel: optimalistie van de jongvee-opfok om vaarzen te laten afkalven op een ideale 

leeftijd van 24 maanden
• voorloperbedrijven en opvolgbedrijven: zoeken waar de belangrijkste problemen zitten tussen 

bedrijven die wel goede resultaten halen versus bedrijven die minder goede resultaten behalen
• in welke leeftijdscategorie zit er een dip in de groei en wat is de oorzaak?
• jonge kalveren bv Cryptosporidium infectie – oude kalveren: longabcessen

• effect van versneld opfokken: 
• kalveren krijgen 8 tot 10 liter melk per dag 
• doel: geboortegewicht *3 op 70 dagen

• ontwikkelen van de ideale groeicurve op basis van metingen van de borstomtrek
• wat is het effect van vroeger insluiten van maïs in het rantsoen van de kalveren?  

• Biestboost: hoe kunnen we de kwaliteit van biest verbeteren?
• belang van biest: niet alleen antistoffen zijn belangrijk

• immuuncellen, kiemen, hormonen (insuline, …), extra cellulaire vesikels
• kunnen we de kwaliteit van de biest verbeteren door de voeding van de droogstaande koeien 

aan te passen? 













Programmeren in de baarmoeder
• Omstandigheden die gebeuren tijdens de dracht hebben een invloed op de 

productie, gezondheid en vruchtbaarheid van de dieren op latere leeftijd
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Vruchtbaarheidsonderzoek?
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Milk Production and Fertility in 
Dairy Cows
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Energy Balance and 
Reproduction
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20 (Bogado-Pascottini et al. 2015)



Staalname in de baarmoeder

(Leen Lietaer, 2022)



The catheter is placed into the vagina The catheter is placed in the corpus uteri Plastic sheath is punctured 

The CB is exposed and rotated 2-3 times The stylet-CB is retracted into the catheter And removed from the uterus
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Vleesvee
• Caesarean section



Bekkenmetingen BWB-koeien

• Inwendige metingen => pelvimetrie 



BWB-koeien

(Iris Kolkman, 2010)



Antibioticagebruik tijdens de keizersnede

• Nieuwe EU-wetgeving omtrent het gebruik van antibiotica in de 
diergeneeskunde
• Gebruik van antibiotica in de buik, tussen de spieren, … komt ter 

discussie
• Beter gebruik van antibiotica tijdens de keizersnede:
• Onderzoek in Luik: antibiotica geven voor men aan de keizersnede begint
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