
Uitnodiging ILVO contactdag vlees

30 november 2017, 13u-17u ILVO, Brusselsesteenweg 370, Melle

12:00 Ontvangst met koffie en broodjeslunch

13:00 Strategische initiatieven in de dierlijke productie: Voorstelling van het ILVO-

onderzoeksprogramma – Joris Relaes 

13:15 Vleesproductiekolom en volksgezondheid– Lieve Herman

Toelichting rond gezondheidsrisico’s gelinkt aan de veehouderij met specifieke aandacht voor de risico’s

voor omwonenden van de veehouderij: mogelijke gezondheidseffecten op basis van Nederlands onderzoek,

specifieke veiligheidsrisico’s zoals Hepatitis E, maar ook uitdagingen rond de emissie van stiktstof, geur en

stof.

13:35 Invloed van managementkeuzes op kwaliteit van varkensvlees – Marijke Aluwé

Vleeskwaliteit wordt beïnvloed door tal van factoren waaronder ook managementkeuzes. In deze lezing

wordt gefocust op invloed van castratie, vaccinatietijdstip, ras en genetisch lijn bij varkensvlees.

13:50 Nieuwe pluimveeconcepten in relatie tot vleeskwaliteit– Evelyne Delezie

Ook de kwaliteit van gevogeltevlees wordt beïnvloed door management beslissingen. Wat is de invloed van

specifieke raskeuzes (b.v. traaggroeiers)? Maar ook, wat is de invloed van buitenloop op de vleeskwaliteit bij

kippen?

14:05 Ontwikkeling en selectie van antibiotica- en desinfectieresistentie – Geertrui 

Rasschaert

De ontwikkeling en selectie van antimicrobiële resistentie dient in kader van voedselveiligheid en humane en

dierlijke gezondheid beperkt te worden. Onderzoek werd verricht naar het ontstaan en de selectie van

resistentie tegen desinfectiemiddelen (project Biocamrisk) en tegen antibiotica wanneer met antibiotica

gemedicineerd voeder wordt gebruikt.

14:25 Sneltestprocedure voor de detectie van antibiotica in levende varkens – Wim 

Reybroeck

Recalls, bv. van varkensvlees dat resten van antibiotica bevat, betekenen voor een bedrijf een enorme 

economische schade. Om die te vermijden heeft ILVO procedures ontwikkeld om positieve varkens snel en 

efficiënt te kunnen opsporen door analyse van het speeksel met sneltesten. 

14:45 Vragen en discussie

Koffiepauze

15:30 Microbiologische kwaliteit en veiligheid doorheen de productieketen van vers vlees en 

vleeswaren – Koen De Reu

Het belang van een hygiënische en microbiologisch veilige voedselproductie is groot. De verschillende schakels

in de agrovoedingsketen spelen hierin een belangrijke rol. Het ILVO onderzoek focust zich op deze

verschillende schakels waarbij in de productieketen van vlees en vleeswaren bv. aandacht gaat naar reiniging

en ontsmetting, biofilm vorming, beheersing van pathogenen zoals Listeria monocytogenes, Salmonella en

Campylobacter,…

15:50 Demo voorspelling consumentenappreciatie voor kookhammen en duiding bij de 

projecten rond vleesverwerking, -kwaliteit en gezondheid – Geert Van Royen en Keshia 

Broucke

In de ILVO-projecten rond vleesverwerking worden heel wat aspecten aangeraakt zoals

consumentenappreciatie (project Optimeat), gezondheid (project Meathybrid) en vleeskwaliteit (projecten

Optidrybeef, Extendlife en bepaling van eiwitoxidatie). Op deze verschillende projectonderwerpen zal tijdens

deze presentatie kort ingegaan worden, inclusief een demo van het model voor de voorspelling van de

consumentenappreciatie.

16:20 Allergenen - gluten: actuele kijk en wetgeving – Marc De Loose

Tijdens deze presentatie zal ingezoomd worden op de algemene allergenenproblematiek, met hiernaast ook

aandacht voor glutenintolerantie. Er zal ook stilgestaan worden bij de wettelijke aspecten van deze

gezondheidsproblematieken.

16:40 Food Pilot: onze dienstverlening op vandaag – Katleen Coudijzer

De dienstverlening van de Food Pilot is zeer breed, zowel voor de grote als de kleine producent. Wat heeft de

Food Pilot u zoal te bieden? Wat zijn de nieuwigheden in onze services?

17:00 Vragen en slotwoord

Afsluitende drink en rondleidingen in de Food Pilot

MEER INFO EN INSCHRIJVING
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