Meer gezondheid en minder antibiotica.
Dagtraining door Vetvice en Amerikaanse rundveepracticus Hubert Karreman uit
Pennsylvania.
Thema:

Meer gezondheid, minder antibiotica

Wanneer:

25 mei 2012

Tijd:

09.30 uur -16.00 uur

Waar:

KoeSignalen Training Center, Hoekgraaf 17a, 6617 AX te Bergharen

Geachte collega,
De Amerikaanse rundveepracticus Hubert Karreman is de dierenarts op 60 "organic dairy farms" en werkt parttime voor Organic Valley, een grote nationale biologische cooperatie in noord-oost USA. Hij behandelt o.a.
vragen van 400 biologische bedrijven. Het begrip "organic" is vergelijkbaar met biologisch in Nederland.
Karreman is daarmee misschien wel de meest ervaren "natuurlijk werkende" dierenarts. Hij behandelt zowel
conventioneel als "natuurlijk".
Karreman is eind mei in Nederland voor ondermeer de Certified CowSignals Training course. Vetvice heeft hem
gestrikt om op vrijdag 25 mei een bijdrage te leveren aan de congresdag “Meer gezondheid en minder
antibiotica” en hiervoor een presentatie te geven over zijn praktijk, zijn behandelingen en werkwijzen, en zijn
ervaringen uit de Amerikaanse politiek: “no antibiotic rule for organic farms”. Het lijkt ons erg interessant om
meer inzicht te krijgen in deze wereld, zeker in de huidige tijd van vermindering van antibioticagebruik. Zijn
website: www.penndutchcowcare.org
‘s Ochtends geven Nico Vreeburg en Joep Driessen hun visie op koegezondheid. O.a. ligboxen, behandelboxen
en een stressvrije afkalflijn komen aan bod.
De doelgroep van deze dag bestaat uit rundveedierenartsen en andere melkveehouderijdeskundigen. Graag
nodigen wij u uit om aanwezig te zijn. Het aantal aanwezigen is gelimiteerd, dus meld u snel aan.
De samenkomst vindt plaats op het Koesignalencentrum in Bergharen (Hoekgraaf 17A). We beginnen om 09.30
uur en sluiten af rond 16.00 uur met een borrel. Het programma vind u verderop in deze pdf.
De kosten voor deze congresdag zijn 225,00 euro (ex btw) per persoon, inclusief lunch en borrel. Wilt u hierbij
aanwezig zijn? Gaarne aanmelden via niels.gijsbers@cowsignals.com

Met vriendelijke groet,
Joep Driessen
CowSignals Training Company
The CowSignals Training Company is a member of the Vetvice Group

Meer gezondheid en minder antibiotica.
Iedereen wil meer diergezondheid en minder antibioticagebruik op melkvebedrijven. Dit kan op verschillende
manieren. Vetvice wil u graag helpen bij uw rol als adviseur op het gebied van huisvesting en koemanagement.

Congresdag verzorgd door Vetvice en de Amerikaanse rundveepracticus Hubert
Karreman.
Programma:
09.30 uur

Ontvangst &koffie/thee

09.45 uur

Nico Vreeburg, Vetvice & Stallenbouw
• Adviseren over ligboxen
• Behandelbox, een must in iedere robotstal
• Praktijkvoorbeeld, melkveebedrijf Anton IJsseldijk, Steenderen

10.45 uur

Joep Driessen, CowSignals Training Company
• Stress vrije afkalflijn, waarom en hoe?

11.30 uur

Pauze

11.45 uur

Hubert Karreman
• Approach and experiences of a vet on organic farms (presentation in English)

12.45 uur

Lunch

13.30 uur

Vervolg Hubert Karreman

14.30 uur

Koffie pauze

15.30 uur

Discussie

16.00 uur

Afsluiting en borrel

P.S. Vanavond is het KNMVD Jubileumfeest in Bussum.
Wij rekenen op een interessante dag met een stevige professionele dialoog, zodat iedere aanwezige gescherpt
en met nieuwe ideeën en oplossingen naar huis reist.
Tot ziens!
Joep Driessen
www.vetvice.com/cowsignals

Nico Vreeburg
www.vetvice.com/barn-design

