
 

Wat kunnen we leren uit gepoolde serummonsters in evaluatie 
 van transitieperiode bij melkvee? 

 

Hoe kunnen we als bedrijfsdierenarts aan het roer blijven  
om waardevol advies te geven? 

 

De Metabole Bedrijfsscan, gebaseerd op de “gepoolde monsters” methode van  
Prof. Robert Van Saun van Pennsylvania State University, kan u daarbij helpen. 

DGZ, Elanco en Vetshops nodigen u uit voor een praktische workshop rond het 
gebruik van de Metabole Bedrijfsscan op melkveebedrijven. 
(Onder voorbehoud van nieuwe of gewijzigde coronamaatregelen*) 

Uitnodiging workshop “Metabole Bedrijfsscan” 

Wat staat er op het programma? 
 Hoe werkt de tool? (Koen De Bleecker, DGZ) 
 Een interactieve workshop waarbij de metabole bedrijfsscan met reële casussen toegelicht en 

geïnterpreteerd wordt  
 Finale toelichting met korte presentaties: 
 Preventie van metabole aandoeningen (Pieter Taelman, Elanco) 
 Het hoe en waarom van de preventie van hypocalcemie (Maarten Cromheecke, Vet Shops  

& Yves Baetens, Phibro AH) 

Praktisch 
Het inschrijvingsgeld bedraagt 50 euro, inclusief koffie, versnaperingen en een broodjespakket op het einde van de 
workshop. Ter plaatse krijgt u bovendien een bon ter waarde van 50 euro voor een tussenkomst in de analysekost 
van het metabool pakket bij het DGZ Labo.  
 

U kunt inschrijven voor een sessie op volgende data en locaties: 
 

 Dinsdag 6 oktober 2020, Aldhem Hotel - Zaal d'Artagnan, Jagersdreef 1, 2280 Grobbendonk  
Sessie VM: van 10.00 uur tot 14.00 uur / Sessie NM: van 14.30 uur tot 18.30 uur 
 

 Donderdag 22 oktober 2020, feestzaal Ten Dauwe, Vaartlaan 42, 9880 Aalter 
Sessie VM: van 10.00 uur tot 14.00 uur / Sessie NM: van 14.30 uur tot 18.30 uur 

 Uw inschrijving is pas definitief na bewijs van betaling op rekeningnummer: BE14 7343 5403 8083 (DGZ).  
Vermeld daarbij: Workshop MB, uw naam, de datum en de sessie van uw keuze (VM of NM).  
 

Uw betalingsbewijs geldt als inschrijving, stuur het door naar inschrijvingen@dgz.be.  
Van zodra wij de betaling verwerkt hebben, ontvangt u een bevestigingsmail.  

* Omwille van praktische redenen én corona-veiligheidsmaatregelen worden maximum 15 dierenartsen per sessie 
toegelaten. Schrijf dus snel in. Als een sessie vol is, wordt u op een wachtlijst geplaatst voor een sessie op een 
later moment. We houden u hiervan op de hoogte. 
 
De erkende bijscholingspunten zijn in aanvraag. 
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