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Onze aanpak
Tijdens deze tweedaagse cursus zal er aandacht 
besteed worden aan een diversiteit aan onderwerpen, 
aangevuld met een bezoek aan de stallen van het 
Varkens Innovatie Centrum. De onderwerpen worden 
door verschillende specialisten ingeleid, waarbij ruime 
gelegenheid zal zijn voor discussie. Een greep uit de 
onderwerpen betreft:

• Eiwitvoorziening en -benutting bij varkens
• Voersystemen in de varkenshouderij
• Energievoorziening en -benutting
• Voeding en gezondheid 
• Voeding onder suboptimale omstandigheden
• Voeding en vruchtbaarheid
• Voedermiddelen in de varkenshouderij
• Doelgericht voederen van zeugen
• Het opslaan en voeren van vochtrijke diervoeders
• Invloed van voersamenstelling op voeropname

Locatie: Sterksel en Wageningen

Data: 20 en 21 november 2017

Cursusleider:  Prof.dr.ir. W.J.J. (Walter) 
Gerrits, WUR, Prof.dr.ir. M.W.A. 
(Martin) Verstegen (emeritus), 
Wageningen University & 
Research

Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwste ont-
wikkelingen op het gebied van varkensvoeding? 
De cursus Varkensvoeding in de praktijk is dé 
uitgelezen kans voor professionals uit de (toe- 
leverende) varkens- en voederindustrie, overheid, 
onderwijs, onderzoek en veterinaire praktijken.

Doelgroep
De cursus Varkensvoeding is gericht op het verrijken 
van kennis van professionals (wo - of hbo niveau), die 
werkzaam zijn in de varkens- en voederindustrie, in 
het onderwijs, onderzoek en in veterinaire praktijken. 
Ook deelnemers vanuit de (toeleverende) industrie of 
overheid zijn van harte welkom in deze cursus.

Resultaat
De cursus Varkensvoeding in de praktijk biedt u een 
opfrissing van uw basiskennis over de energie- en 
eiwitstofwisseling van varkens en overzichten van de 
grondstoffenmarkt en voersystemen voor de toekomst. 
Daarnaast krijgt u praktische en up-to-date informatie 
over het op maat voeren van zeugen, vleesvarkens van 
variërende gezondheidsstatus en over het voeren van 
bijproducten.
Na de cursus bent u in staat deze kennis toe te passen 
in uw dagelijks werk doordat de wetenschappelijke 
kennis wordt overgedragen met een sterke link naar 
de praktijk.

Cursus

Varkensvoeding in de praktijk



Ons aanbod
Wageningen Academy verzorgt ook in company  
trainingen, distance learning modules en summer 
schools. Kijk voor meer informatie op de website.

 
Contact

Programmamanager 
Maarten van Rees, MSc
T +31(0)317 48 23 09
E maarten.vanrees@wur.nl

Today’s knowledge,
tomorrow’s business

Programma

20 november 2017
Locatie: Varkens Innovatie Centrum, Sterksel

• Opening 
Maarten van Rees, MSc

• Inleiding en introductie 
Prof.dr.ir. W.J.J. (Walter) Gerrits, WUR,  
Prof.dr.ir. M.W.A. (Martin) Verstegen, WUR

• Eiwitvoorziening en -benutting bij varkens 
Dr.ir. P. (Paul) Bikker, Wageningen Livestock Research

• Voersystemen in de varkenshouderij: Toekomst visie! 
Ing. N. (Nienke) Dirx-Kuijken, Varkens Innovatie 
Centrum

• Rondleiding VIC
• Energievoorziening en -benutting 

Prof.dr.ir. W.J.J. (Walter) Gerrits, WUR
• Invloed van voersamenstelling op voeropname 

Prof.dr.ir. W.J.J. (Walter) Gerrits, WUR

21 november 2017
Locatie: Wageningen

• Voeding onder suboptimale omstandigheden 
Dr.ir. C.M.C. (Carola) van der Peet-Schwering, 
Wageningen Livestock Research

• Voeding en vruchtbaarheid 
Prof.dr.ir. B. (Bas) Kemp, WUR

• Darmgezondheid bij biggen 
Prof.dr.ir. J. (Joris) Michiels, Universiteit Gent

• Doelgericht voederen van zeugen 
Dr.ir. A. (An) Cools, Universiteit Gent

• Het opslaan en voeren van vochtrijke diervoeders 
Ir. J. (Jan) Fledderus, ForFarmers BV

• Gezonde varkenshouderij zonder antibiotica 
R. (Rudolf) Raymakers, DVM, De Varkenspraktijk

• Samenvatting, evaluatie, sluiting 
Prof.dr.ir. W.J.J. (Walter) Gerrits, WUR,  
Prof.dr.ir. M.W.A. (Martin) Verstegen, WUR

Praktische informatie

Kosten 
De cursus kost € 1195,- per persoon. De prijs is 
inclusief cursusmateriaal, koffie/thee, lunch en een 
netwerkborrel na elke cursusdag.

Vroegboekkorting: indien u zich voor 1 oktober 2017 
inschrijft kost de cursus slechts € 1095,- euro.

Inschrijven
De inschrijftermijn loopt tot 16 oktober 2017. 
Na 16 oktober ontvangen deelnemers een email 
met informatie over de locatie, betalingswijze, het 
programma en de deelnemerslijst. Inschrijven kan 
op www.wur.nl/academy

Algemene voorwaarden

Op alle programma’s van Wageningen Academy zijn 
onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. 
Kijk voor deze voorwaarden op de website.


