
Melkvee: met gezondere klauwen naar betere koeien! 

Klauwgezondheid is van oudsher een heel belangrijk gezondheidsaspect op onze melkveebedrijven, 
dat bewijzen de vele Vlaamse gezegden in dit verband: ‘zonder klauwen, geen koe – de klauwen 
halen het voer en brengen de melk - ….’. Ook voor onze hedendaagse koeien op de moderne 
melkveebedrijven zijn deze spreekwoorden nog steeds van tel. Tijdens deze voordracht zal dieper 
worden ingegaan op de factoren waar we in het kader van de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding 
mee aan de slag gaan om op het melkveebedrijf een betere klauwgezondheid en daardoor betere 
koeien na te streven.  

Vrijdag 13 januari 2023
Om 14u en om 15u30
Door prof. Geert Opsomer 

Prof. Geert Opsomer promoveerde in 1989 tot doctor in de 
diergeneeskunde (UGent). Onmiddellijk na zijn afstuderen trad Geert in 
dienst van de Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en 
Bedrijfsdiergeneeskunde (UGent) en promoveerde in 1999 tot doctor 
in de diergeneeskundige wetenschappen (Anoestrus post partum in 
high yielding dairy cows: a field study). In 1995 behaalde Geert zijn 
licentiaatsdiploma in de dierlijke productie waarna hij ook als Europees 
specialist erkend werd als diplomate van het European College of 
Animal Reproduction (2002) en European College of Bovine Health 
Management (2004). Momenteel is Geert nog steeds in dezelfde 
vakgroep werkzaam als hoogleraar en is hij vooral betrokken bij het 
onderwijs en onderzoek inzake bedrijfsdiergeneeskunde en 

vruchtbaarheid op rundveebedrijven. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de interactie tussen het 
metabolisme en de vruchtbaarheidsresultaten van hoogproductieve melkkoeien. Geert is coördinator 
voor de opleiding van de studenten diergeneeskunde die afstuderen in de optie ‘Herkauwers’ en houdt 
er aan de studenten een praktijkgerichte, klinische opleiding aan te bieden. In dat opzicht hecht hij 
veel belang aan het in stand houden en verder ontwikkelen van de Buitenpraktijk (= praktijk 
landhouwhuisdieren) en de kliniek Bedrijfsdiergeneeskunde verbonden aan de Faculteit 
Diergeneeskunde. 
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