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Wat zijn uw passies, vaardigheden en ambities? Laat ons u helpen uw doelen te bereiken! GD Academy
voorziet u van de nieuwste informatie op uw vakgebied zodat u zich kunt onderscheiden van de rest.
Wij bieden trainingen over diergezondheid en dierziekten voor dierhouders, dierenartsen en paraveterinairen, farmaceutische bedrijven, de
diervoederindustrie en overheden. Onze diergezondheidsexperts bespreken actuele onderwerpen en problemen en begeleiden u bij het
vertalen van de theorie naar de praktijk, zodat u de opgedane kennis direct kunt toepassen.

Cursusaanbod najaar 2021
Drieluik voeding melkvee
In deze drieluik deelt onze expert Ryan van Egmond graag zijn kennis met u over het belang van goed ruwvoer in relatie tot
diergezondheid, de ins en outs van subacute pensverzuring bij melkvee in theorie én de praktijk en het belang van optimale droge stof
opname en voerefficiëntie. Drie onderwerpen die alles met elkaar te maken hebben.
Doelgroep: dierenartsen
Tarief: 395 euro* per dagdeel. Volgt u alle drie de onderwerpen (4 dagdelen), dan ontvangt u 395 euro korting. Deze korting geldt ook
als u zich met meerdere dierenartsen van dezelfde praktijk inschrijft. De cursus is aangemeld bij het CKRD voor accreditatiepunten.
Belang ruwvoerproductie, ruwvoerkwaliteit, oogst en opslag voor diergezondheid en resultaten
De impact van de ruwvoerwinning en opslag op de diergezondheid en de financiële resultaten is voor u als adviseur van belang om
melkveebedrijven op de korte en lange termijn rendabel te laten zijn. Gedetailleerde kennis van dit proces is daarom onontbeerlijk voor
u als adviseur. Net als het belang van het omgaan met de grond, de oogst en de opslag. Waar in het proces van ruwvoerwinning en
opslag bevinden zich de kritische controlepunten om verliezen te voorkomen en de benutting van het ruwvoer te optimaliseren.
Datum en tijd: dinsdag 21 september 2021, 13.00-17.00 uur, GD, Deventer
Ins en outs van subacute pensverzuring bij melkvee (2 keer een halve dag)
Na de zeer hoog gewaardeerde cursus over subacute pensverzuring (SARA) in 2020 bieden we deze cursus in 2021 opnieuw aan. We
bespreken de laatste wetenschappelijke inzichten over SARA bij melkvee in twee overzichtelijke praktische middagen. U komt meer
te weten over hoe de koe de pH in de pens reguleert, de symptomen van SARA, het stellen van een diagnose en hoe u SARA op
melkveebedrijven kunt voorkomen. In de eerste bijeenkomst gaat u op een melkveebedrijf hiermee praktisch aan de slag.
Datum en tijd SARA I: dinsdag 12 oktober 2021, 13.00-17.00 uur, Melkveebedrijf Groot Steinfort, Joppe
Datum en tijd SARA II: dinsdag 2 november 2021, 13.00-17.00 uur, GD, Deventer
Belang optimaliseren droge stof opname en voerefficiëntie
Tijdens deze middag bespreken we het belang van een optimale droge stof opname (DSO) in relatie tot de diergezondheid van melkvee.
Wat zijn kritische controlepunten om de DSO en daarmee de diergezondheid te optimaliseren op melkveebedrijven? Ook komt de relatie
tussen diergezondheid en voerefficiëntie aan bod. Dit nieuwe kengetal is belangrijk voor adviseurs omdat het een indicator is van de
rentabiliteit van melkveebedrijven. Zo kunt u samen met de veehouder de prestaties van de melkkoeien (onder andere melkproductie,
weerbaarheid, ongewenste afvoer en vruchtbaarheid) verbeteren.
Datum en tijd: dinsdag 23 november 2021, 13.00-17.00 uur, GD, Deventer

Praktijkbijeenkomst bacteriologie rundvee
In deze middag bespreekt Annet Heuvelink de laatste uitkomsten van de rondzendingen ‘Identificatie bacteriestammen’ en
‘Antibioticum-gevoeligheidsbepaling bacteriestammen rundvee’. Vervolgens neemt Ryan van Egmond u mee in de meest recente
inzichten op het gebied van Mastitisonderzoek en wat daarbij relevant is voor u als praktijk. Om nog meer routine te krijgen in het
beoordelen van mastitismonsters en opvallende zaken op de plaat te leren herkennen bespreken we tot slot van deze bijeenkomst onder
andere de door u zelf meegebrachte moeilijk te interpreteren platen in onze GD Academy praktijkruimte.
Doelgroep: dierenartsen, paraveterinairen, deelnemers PTS-rondzending rund
Datum en tijd: dinsdag 5 oktober 2021, 14.00-18.30 uur
Tarief: 495 euro*, inclusief maaltijd. Als u zich inschrijft samen met een collega, ontvangt u beiden 25 procent korting.

Basiscursus bacteriologie en het antibiogram
In deze cursus leert u, zowel in theorie als praktijk, de basistechnieken voor het uitvoeren van bacteriologisch onderzoek en het maken
van antibiogrammen. We bespreken de plaats van bacteriologisch onderzoek in mastitismanagement, het nut van bacteriologisch onderzoek,
melkmonstername, transport, bewaarcondities en het nut en de noodzaak van een antibiogram. In het tweede deel staan de laboratorium
inrichting, het kweken, identificeren en het bepalen van de antibioticumgevoeligheid van mastitisverwekkers op het programma. Na de
theoretische uitleg, gaat u onder begeleiding van onze experts, zelf in tweetallen aan de slag in onze GD Academy praktijkruimte.
Doelgroep: dierenartsen, paraveterinairen, praktijklaboranten
Datum en tijd: donderdag 7 oktober 2021, 09.00-17.00 uur
Tarief: 895 euro*, inclusief lunch. Als u zich inschrijft samen met een collega, ontvangt u beiden 25 procent korting.

Masterclass Klimaat en Gezondheid in de leghennenhouderij
Klimaat speelt vaak een belangrijke rol bij het niet optimaal presteren van leghennen. Met name in het voor- en najaar is het stalklimaat
vaak niet optimaal. Dit zorgt voor gezondheidsproblemen en verhoogde uitval. Agrivaknet organiseert in samenwerking met GD en Dineke
Rietveld de Masterclass Klimaat en Gezondheid (leghennenhouderij). In deze Masterclass gaan we in op de relatie tussen klimaat en E. coliinfecties in de leghennenhouderij en krijgt u handvatten om problemen met klimaat en E. coli vroegtijdig te herkennen en ondervangen.
Doelgroep: adviseurs, voorlichters, controleurs en dierenartsen in de leghennenhouderij
Datum en tijd: donderdag 7 oktober 2021, 09.00-16.30 uur
Locatie: Aeres trainingscentrum, Barneveld
Tarief: 495 euro* voor leden van Agrivaknet en 595 euro* voor niet-leden. Inclusief lunch.

Basiscursus Parasitologie paard, rund en schaap
Resistentie van verschillende wormsoorten tegen wormmiddelen komt steeds vaker voor. Dat merkt u waarschijnlijk ook in uw
praktijk. Om wormbesmettingen gericht aan te pakken en resistentieontwikkeling te voorkomen, is het van belang om parasitologisch
faecesonderzoek uit te voeren. Met deze cursus geven we u theoretische én praktische handvatten voor kwantitatief faecesonderzoek.
Doelgroep: praktijkassistenten en -laboranten paard, rund, schaap
Datum en tijd: dinsdag 9 november 2021, 13.00-17.00 uur
Tarief: 495 euro*. Als u zich inschrijft samen met een collega, ontvangt u beiden 25 procent korting.

Interpretatie bloeduitslagen paard
Tijdens deze cursus zullen drs. Linda van den Wollenberg (GD) en dr. Mathijs Theelen (fD) na een algemene theoretische inleiding, aan
de hand van een aantal casussen de interpretatie van bloeduitslagen bij het paard bespreken.
Doelgroep: dierenartsen, paraveterinairen, praktijklaboranten (bij voorkeur de Basiscursus bacteriologie van GD gevolgd)
Datum, tijd en locatie: 11 november, 16.00-20.00 uur: Veterinair centrum Someren en 16 november, 16.00-20.00 uur: Dierenkliniek
Emmeloord
Tarief: 295 euro*, inclusief maaltijd. De cursus is aangemeld bij het CKRD voor accreditatiepunten.

Voeding voor de (melk)geitenhouderij
Een goed uitgebalanceerde rantsoen en voedingsmanagement staan aan de basis van diergezondheid. Tijdens deze cursus ‘voeding
voor de (melk)geitenhouderij’ delen wij de actuele kennis over voeding in de (melk)geitenhouderij. Aan bod komen onder andere de
verschillende fases in opfok evenals de lacterende melkgeiten, anatomie en fysiologie van het maagdarmkanaal en de invloed van het
rantsoen, biest, kunstmelk, spenen, optimale groei ten opzichte van maximale groei, Enterotoxaemie, CCN, penacidose of pensverzuring
en afwijkingen in de samenstelling van mineralen. In het tweede deel van de cursus brengen we de theorie in praktijk.
Doelgroep: melkgeitenhouders, erfbetreders en andere geïnteresseerden
Datum en tijd: dinsdag 16 november 2021, 10.00-14.30 uur
Locatie: Melkgeitenhouderij De Juliushoeve, Kamperveen
Tarief: 495 euro*, deelnemers aan het programma Georganiseerde Zorg van GD betalen 295 euro*
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Pathologie vleeskalveren
Pathologisch onderzoek kan de dierenarts veel informatie geven over de problemen die spelen op het bedrijf. Maar welke dieren of
monsters stuurt u hiervoor in? Is het aanvragen van aanvullende onderzoeken zinvol? En hoe interpreteert u de bevindingen? De
training bestaat uit een pathologisch onderzoek met een patholoog in onze sectiezaal, het uitwerken en bespreken van een casus. Ook
gaan we in op de diergezondheidsmonitoring bij vleeskalveren, diarree bij vleeskalveren en nieuwe laboratoriumtechnieken voor de
diagnostiek bij darmschade en diarree.
Doelgroep: dierenartsen met interesse voor vleeskalveren of jongvee opfok
Datum en tijd: donderdag 2 december 2021, 09.00-17.00 uur
Tarief: 895 euro*. De cursus is aangemeld bij het CKRD voor accreditatiepunten.

Cursus Leverbiopten rund
Tijdens deze praktische trainingsdag leren wij u hoe u een leverbiopt kunt nemen. Een unieke kans om het nemen van leverbiopten één
op één te leren. Dit doen we in een kleine groep waarbij er volop ruimte is voor vragen en discussie over spoorelementen en waarbij
casussen uit de praktijk aan bod komen. In de ochtend starten we met de theorie en komen praktijkcasussen en diverse bijbehorende
labuitslagen aangaande spoorelementenvoorziening aan de orde. Aansluitend oefenen we op sectiemateriaal in de sectiezaal. Tijdens
het middaggedeelte gaan we oefenen met het nemen van leverbiopten waarbij je onder begeleiding zelf een leverbiopt gaat nemen.
Het aantal plekken is beperkt (12) vanwege het praktische karakter van de training.
Doelgroep: dierenartsen
Datum en tijd: zie voor de actuele datum www.gddiergezondheid.nl/academy
Locatie: ochtend: GD, Deventer, middag: praktijklocatie in de buurt van Deventer
Tarief: 1.390 euro*, inclusief lunch. De cursus is aangemeld bij het CKRD voor accreditatiepunten.

Meer informatie
U kunt zich aanmelden voor onze cursussen via onze website: www.gddiergezondheid.nl/academy. Hier vindt u ook meer informatie
over bovenstaande cursussen en een actueel overzicht van alle cursussen en webinars. Wij bieden ook maatwerktrainingen, specifiek
samengesteld op uw wensen en behoeften. Heeft u vragen over onze (maatwerk)trainingen? Neem dan contact op met ons via
info@gdacademy.nl

Voor de actuele cursusagenda en aanmelden:
www.gddiergezondheid.nl/gdacademy

* Tarief is exclusief BTW, de training gaat alleen door bij voldoende deelnemers.
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