Regiobijeenkomsten 2020

DONDERDAG 23 JANUARI
WOLVEGA

DINSDAG 28 JANUARI
MARKELO

DONDERDAG 30 JANUARI
VUGHT

pirDAP-regiobijeenkomsten 2020
Programma
Datagestuurd adviseren met pirDAP
Altijd al willen ervaren hoe u op basis van data uiergezondheid en vruchtbaarheid
verder analyseert en met doelgerichte oplossingen voor bedrijfsproblemen
komt? Ontdek welke nieuwe inzichten u krijgt door met een data-bril naar koe- en
koppelgezondheid te kijken en laat u verrassen door de uitgebreide mogelijkheden
die achter pirDAP-SnelZicht verscholen gaan.
Tijdens twee praktische workshops gaat u zelf aan de slag met pirDAP-data en ziet
u wat de applicatie u allemaal te bieden heeft voor een gestructureerde veterinaire
aanpak van uiergezondheid en vruchtbaarheid. Met technisch specialist Otlis
Sampimon en collega-dierenarts Pieter Kirkels duikt u in twee praktijkcases.
U gaat aan de slag met verdiepende data-analyses, vindt overeenkomsten
en verschillen op bedrijfs-, koppel- of koeniveau en legt verbanden. Met uw
verzamelde inzichten legt u de vinger op de zere plek en formuleert u praktische
adviezen voor de melkveehouder. Zo bekwaamt u zich verder in analyseren en
adviseren op basis van data voor realistische én meetbare resultaten.
Klaar om voorbij SnelZicht te kijken en een start te maken met datagestuurd
adviseren? Schrijf u vandaag nog in voor de pirDAP-bijeenkomst op de locatie van
uw keuze op: www.pir-dap.nl.

13.00 uur Inloop en lunch
14.00 uur Welkom en nieuw in pirDAP
14.30 uur 	Workshops (parallelsessies):
–A
 nalyse uiergezondheid door Otlis Sampimon, Zoetis:
‘Uiergezondheid datagestuurd en praktisch aanvliegen’
– Analyse vruchtbaarheid door Pieter Kirkels, ULP:
‘Hoe kan ik mijn veehouder “vruchtbaar” begeleiden?
Soft en hard skills in een nieuw jasje’
15.30 uur Pauze
16.00 uur Workshops (parallelsessies)
17.00 uur Afsluiting en drankje

Data en locaties
Donderdag 23 januari: Van der Valk Hotel Wolvega-Heerenveen
(Atalanta 10, 8472 CA Wolvega)
Dinsdag 28 januari: ‘De Poppe’
(Holterweg 23, 7475 AT Markelo)
Donderdag 30 januari: Van der Valk Hotel ’s Hertogenbosch-Vught
(Bosscheweg 2, 5261 AA Vught)

Meer informatie en aanmelden
Wilt u meer informatie, neem dan contact op met uw accountmanager van Zoetis.
Aanmelden voor één van deze bijeenkomsten kan via www.pir-dap.nl.

Graag tot ziens in Wolvega, Markelo of Vught!

Laat u inspireren en
schrijf u vandaag nog in voor
de pirDAP-bijeenkomst
in uw regio.
Tot ziens in Wolvega,
Markelo of Vught!
Aanmelden via
www.pir-dap.nl

pirDAP is een samenwerkingsverband
tussen CRV, Zoetis en KNMvD

