
E-learning Vruchtbaarheid 

OESTRUSMANAGEMENT
BIJ RUNDVEE



Niveau van de cursus:
Rundveepracticus met praktijkervaring 

LEERDOELEN

Het managen van de vruchtbaarheidscyclus is belangrijk om koeien op 
tijd te insemineren en drachtig te krijgen. Oestrusmanagement is voor de 
veehouder cruciaal om zijn bedrijfsdoelstellingen te halen. 

Deze cursus heeft als doel uw vakmanschap te verbeteren. 
U krijgt als practicus:

• inzicht in de belangrijkste vereisten voor een succesvolle 
oestrussynchronisatie van rundvee (fysiologie, 
vruchtbaarheidshormonen, praktijkmanagement).

• u kunt deze informatie in uw dagelijkse praktijk toepassen en 
gebruiken om maatwerk in oestrusmanagement te leveren. 



Niveau van de cursus:
Rundveepracticus met praktijkervaring 

LEERDOELEN INHOUD VAN DE CURSUS

Deze cursus bestaat uit een serie van 7 modules, inclusief 
bedrijfscasuïstiek.

Via een discussieforum kunt u ervaringen uit de praktijk uitwisselen en 
leren dankzij online intervisie met collega’s en dr. Peter Vos, die als klinisch 
deskundige moderator optreedt.

MODULE 

1

FYSIOLOGIE EN OESTRUSCYCLUS BIJ RUNDVEE
• Opfrissen van uw kennis over de oestruscyclus en  

fysiologie van de koe
• Verschillen tussen melk- en vleesvee
• Inzicht in de mogelijkheden van het toepassen van 

vruchtbaarheidshormonen

Onderwerpen discussieforum:
• Is anoestrus voor u een belangrijke belemmering om post 

partum koeien weer drachtig te krijgen?
• Welk klinisch beeld komt u het vaakst tegen, wanneer u bij een 

koe wordt geroepen die niet tochtig is gezien?

MODULE 

2
PRAKTISCHE ASPECTEN VAN HET GEBRUIK VAN 
VRUCHTBAARHEIDSHORMONEN BIJ RUNDVEE
• Inzicht in het werkingsmechanisme van verschillende 

vruchtbaarheidshormonen
• Inzicht in de invloed van de fysiologische status van het dier op 

de effecten van hormonen

Onderwerp discussieforum:
• Kunnen we daadwerkelijk vaststellen of koeien in staat zijn om 

te reageren op GnRH met een ovulatie?



MODULE 

3

PRAKTISCHE ASPECTEN VAN 
OESTRUSSYNCHRONISATIE BIJ RUNDVEE
• Inzicht en analyse van de behoeften van klanten met betrekking 

tot oestrussynchronisatie
• De behoeften van de klant in overeenstemming brengen 

met de fysiologische situatie van het dier om een geschikt 
synchronisatieprotocol voor te stellen

Onderwerpen discussieforum:
• Ziet u verminderde tochtigheidsverschijnselen bij hoog-

productieve melkkoeien op de bedrijven die u begeleidt?
• Welk percentage van de koeien toont dit type oestruspatroon?

MODULE 

4

SYNCHRONISATIE VAN DE OESTRUSCYCLUS  
MET PROSTAGLANDINES
• Inzicht in hoe de verschillende op prostaglandine-gebaseerde 

protocollen werken en hoe hun effect afhankelijk is van de 
hormonale en fysiologische status van het dier

• Leer hoe u klanten kunt adviseren over het meest geschikte 
op prostaglandine-gebaseerde protocol

Onderwerp discussieforum:
• Op melkveebedrijven in de VS worden vruchtbaarheids-

protocollen vaak standaard toegepast. Is dit ook een geschikt 
systeem voor Nederland?



MODULE 

6

SYNCHRONISATIE VAN DE OESTRUSCYCLUS MET 
PROGESTAGENEN
• Inzicht in de werking van de verschillende op progestagenen-

gebaseerde synchronisatieprotocollen en hoe hun effect 
afhankelijk is van de hormonale en fysiologische status van 
het dier

• Inzicht in de voordelen van deze protocollen voor vleesvee 
en hoogproductieve melkveebedrijven

• Leer hoe u klanten kunt adviseren over het meest geschikte 
op progestagenen-gebaseerde synchronisatieprotocol

Onderwerpen discussieforum:
• Wat zijn voor u de belangrijkste voordelen van een op 

progesteron-gebaseerd synchronisatieprotocol?
• Is het economisch interessant om gebruik te maken van op 

progesteron-gebaseerde protocollen bij vaarzen?

MODULE 

7
CASUÏSTIEK: SYNCHRONISATIE VAN VAARZEN
• Beoordeling van een vruchtbaarheidssituatie op een 

melkveebedrijf en het formuleren van aanbevelingen voor 
oestrussynchronisatie 

Welke methode is in dit geval het meest geschikt?

MODULE 

5

SYNCHRONISATIE VAN DE OESTRUSCYCLUS  
MET OVSYNCH-PROTOCOLLEN
• Inzicht in de werking van de verschillende OvSynch-

synchronisatie protocollen en hoe hun effect afhankelijk is  
van de hormonale en fysiologische status van het dier

• Inzicht in de vereisten voor een succesvolle implementatie
• Leer hoe u klanten kunt adviseren over het meest geschikte 

OvSynch-synchronisatie protocol

Onderwerpen discussieforum:
• Welke criteria zou u gebruiken om dieren/bedrijven te 

omschrijven die het grootste voordeel zouden behalen bij het 
gebruik van een OvSynch-protocol?

• Welke argumenten zou u gebruiken om uw klant te overtuigen 
om een OvSynch-protocol in te zetten?



• Internetmodule: geen speciale software of  
computervaardigheden vereist

• Interactieve e-learning die begint op vooraf vastgestelde datum

• 7 online-modules waar u gedurende een periode van 7 weken  
toegang toe heeft

• Online discussieforum met andere deelnemers aan de cursus tijdens  
elke module

• Dr. Peter Vos, Faculteit Diergeneeskunde, treedt op als moderator van het 
discussieforum en beantwoordt uw vragen over de inhoud van de cursus 

• Een persoonlijk begeleider biedt ondersteuning om toegang te  
krijgen tot de cursus en helpt bij technische problemen of vragen 

OPZET VAN DE CURSUS

Minimale systeemeisen
Een webbrowser
Een breedband-internetaansluiting
SWF (flash) player
PDF files reader
Office-pakket (voor het lezen van  
Word- en Excel-bestanden)

Aanbevolen systeemeisen
Webbrowser: Chrome of Firefox (Wanneer u Internet  
Explorer gebruikt, gebruik dan versie 8 of hoger)
Besturingssysteem: Windows XP (Service Pack 3),  
Windows Vista (SP2) of Windows 7
Adobe Flash Player (10 of hoger)
Adobe Reader (om PDF-bestanden te lezen)
Microsoft Office (om Word- en Excel-bestanden te lezen)



1 Meld u aan met de antwoordkaart of per email bij  
ellis.fries@zoetis.com

2 Het cursusgeld bedraagt € 250,- 

3 U ontvangt de instructies voor deelname van uw persoonlijke 
begeleider twee dagen voor aanvang van de cursus 

4 Maak kennis met de andere deelnemers op het welkomstforum  
aan het begin van de cursus 

5 Doorloop de online zelfstudie modules wanneer het u uitkomt, 
binnen de aangegeven periode 

6 Neem deel aan het online discussieforum tijdens en na elke module 

OPZET VAN DE CURSUS INSCHRIJVEN EN TOEGANG  
TOT DE CURSUS  

TIJDSPAD
Week 40 Module 1 Fysiologie en oestruscyclus bij rundvee

Week 41 Module 2 Praktische aspecten van het gebruik van 
vruchtbaarheidshormonen bij rundvee

Week 42 Module 3 Praktische aspecten van oestrus synchro-
nisatie bij rundvee

Week 43 Module 4 Synchronisatie van de oestruscyclus met 
prostaglandines

Week 44 Module 5 Synchronisatie van de oestruscyclus met 
ovsynch-protocollen

Week 45 Module 6 Synchronisatie van de oestruscyclus met 
protocollen gebaseerd op progestagenen

Week 46 Module 7 Casuistiek: synchronisatie van vaarzen



 Ja, ik wil deelnemen aan de e-learning ‘Oestrusmanagement bij rundvee’. 
Startdatum 29 september 2014. 

 Kosten per deelname zijn € 250,-.

Voornaam:

Achternaam:

Uniek dierenartsnummer (UDN):

E-mailadres waarmee u de e-learning wilt volgen:

 Ja, ik wil op de hoogte worden gehouden van nieuwe ontwikkelingen rondom 
Zoetis herkauwer producten. 

Ik ben mij ervan bewust dat Zoetis mijn gegevens zal opslaan en gebruiken voor het bijhouden 
van het interne klantenbestand, voor marketingactiviteiten en mij over producten en aanbiedingen 
van Zoetis zal informeren. Zoetis zal mijn gegevens niet aan derden verstrekken. Mijn toestemming 
kan ik op ieder moment helemaal of gedeeltelijk intrekken. Wilt u de volledige disclaimertekst 
ontvangen? Een telefoontje naar ons secretariaat is voldoende: 010 40 64 600.

Naam praktijk:

Plaats praktijk:

U kunt zich ook aanmelden per e-mail via ellis.fries@zoetis.com. 
Graag aanmelden voor 24 september 2014.

ANTWOORDKAART
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CURSUSPROGRAMMA 2014

Startdatum: 29 september 2014

Cursusduur: 7 weken

• Alle modules blijven online beschikbaar 
tot 1 maand na de cursus
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KLINISCH DESKUNDIGE MODERATOR
Dr. Peter L.A.M. Vos, DVM PhD, Europees specialist bij ECAR (European 
College of Animal Reproduction), lid van de ECAR-examencommissie en 
vice-voorzitter van de European Embryo Transfer Society, rondde in 1986 
zijn studie Diergeneeskunde af aan de Universiteit van Utrecht, Faculteit 
Diergeneeskunde. Hij behaalde zijn doctorstitel aan de afdeling Obstetrie en 
Gynaecologie in 1994, met onderzoek naar ‘Ovarian Follicular Function and 
Development in cows following Exogenous Gonadotropin’. Als universitair 
hoofddocent op het Departement Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren, 
afdeling Voortplanting, Faculteit Dierengeneeskunde, Universiteit Utrecht, 
geeft hij onderwijs op het gebied van voortplantings(patho)fysiologie, 
voortplantingstechnologie en klinische vruchtbaarheid en obstetrie aan 
bachelor- en masterstudenten diergeneeskunde. Momenteel is hij een van 
de senior onderzoekers van de onderzoeksgroep 
‘Biologie van de voortplantingscellen’ en zijn 
onderzoeken richten zich op de effecten van 
metabole stress op de ontwikkeling van 
follikels, het ontwikkelingsvermogen van 
oocyten en embryokwaliteit en daarmee 
op de vruchtbaarheidsprestaties van 
hoogproductieve melkkoeien.


