UITNODIGING
Kennisdag “Natuurlijke afkalvingen”
Zaterdag 20 januari 2018 UTRECHT
Het Belgisch Witblauw Stamboek,
het Stamboek Verbeterd Roodbont,
LTO Nederland en de projectpartners
van “Bewust Natuurlijk Luxe”
nodigen u van harte uit voor de
kennisdag “Natuurlijke afkalvingen`.
Op zaterdag 20 januari 2017 kunt u in
Utrecht uw kennis vergroten en ook
praktisch aan de slag met diverse
onderdelen van natuurlijke
verlossingen. Vanzelfsprekend worden
praktijk-ervaringen gedeeld en kunt u
uw vragen stellen over de
verschillende aspecten rondom het
komen tot meer natuurlijke geboorten.
In de rondgang langs verschillende
stations prikkelen experts u met
weetjes over de keuzemomenten die u
tegenkomt tijdens het
geboorteproces. En misschien nog
wel belangrijker is dat u met collega
veehouders ervaringen deelt over al
die keuzes.
Als houders van Belgisch Witblauw en
Verbeterd Roodbont ben t u van harte
welkom op deze kennisdag die
gehouden wordt bij de Faculteit van
Diergeneeskunde in Utrecht.

Programma
10.00 uur Ontvangst met koffie/thee
10.30 uur Lezing Herman Jonker
natuurlijke verlossing koe
11.30 uur Praktijkervaringen in
beeld van natuurlijke
verlossingen
12.30 uur Lunch
13.30 uur Rondgang langs
4 stations met
uitleg, demonstratie
en zelf oefenen.
15.30 uur Afsluiting

Stations
De begeleiding van de stations
wordt verzorgd door de specialisten:
Herman Jonker, Hilde Aardema, Iris
Kolkman, en Mark v/d Heijden.
 1: Hoe is het kalf in de koe gelegen.
Voelen en zien met behulp van kunstkoe.
 2: Omvang kalf bepalen voor geboorte
Demonstratie en oefenen met model voor
maatnemen bij het kalf.
 3: Verlossing van het kalf
Uitleg met behulp van fantomen waarin
een kalf ligt om zelf blind te kunnen voelen.
 4: Optimaal gebruik verlosapparaat
Demonstratie verlosapparaat en de
krachten die hierbij ontstaan.

Zaterdag 20 januari 2017
Faculteit Diergeneeskunde Utrecht
Yalelaan 9
3584 CL Utrecht

Aanmelden
Meld u vóór 12januari 2017 via
www.vleesveenet.nl .
Er zijn geen kosten verbonden aan deze dag.
Vanwege de organisatie en lunch kunt u
alleen deelnemen na aanmelding.
LET OP! Er kunnen maximaal 60 personen
deelnemen. VOL = VOL !

Meer informatie
Voor meer informatie over deze
kennisdag kunt u terecht bij
projectteam van Bewust Natuurlijk Luxe
Bert van Abeelen 06-23928264,
Lisette Witteman en Saskia Scheer
info@bewustnatuurlijkluxe.nl.

Georganiseerd in samenwerking met :

