
 

 Uitnodiging 

 

www.vlaanderen.be/landbouw 

De KULeuven – Onderzoeksgroep Huisdierengenetica en 
de Vlaamse overheid - Departement Landbouw en Visserij nodigen u graag uit op de: 

9° FOKKERIJDAG 

 

GENETICA VERKLAART NIET ALLES    
 

OMGEVINGSINVLOEDEN EN EPIGENETICA 

 

 

Woensdag 25  oktober | 13.00u – 16.30u  
Vlaams Administratief Centrum Dirk Bouts | auditorium 

Diestsepoort 6 | 3000 Leuven 

 

 

Onderzoek van het genoom heeft het DNA van een individu, zijn voorraad erfelijke eigenschappen, in 

kaart gebracht. Factoren buiten het DNA zijn echter nodig om de overdracht van sommige erfelijke 

eigenschappen te kunnen verklaren. Dit vakgebied wordt “epigenetica” genoemd.  

Het is bekend dat wijzigingen in de gezondheid of de voedingstoestand van de moeder de prestaties 

van de nakomelingen kunnen aansturen. Recente onderzoeken wijzen uit dat dit effect zich zelfs kan 

doorzetten over meerdere generaties heen. Zouden niet genetische factoren bij de vader ook een rol 

kunnen spelen voor onder meer de gezondheid van zijn (klein)kinderen?  

Experten in epigenetica bij mens en dier delen u tijdens deze fokkerijdag nieuwe inzichten mee. 

Ook Vlaams onderzoek naar omgevingsinvloeden komt aan bod. Wetenschappelijk experten van de 

Onderzoeksgroep Huisdierengenetica stellen het concrete resultaat voor van actuele 

onderzoeksprojecten.  

De Fokkerijdag is een uniek, niet te missen moment om kennis te delen met en te netwerken 
tussen leden van fokkerijorganisaties, voorlichters, docenten in het domein van de fokkerij en 
geïnteresseerde fokkers. 

 

    



www.vlaanderen.be/landbouw 

www.vlaanderen.be/landbouw 

Programma 

13:00 Ontvangst met koffie 

13:30 Epigenetica ~ deel 1  

 Interactie op DNA-niveau. Prof. Nadine Buys (KULeuven)  

Milieu en maternale invloeden tijdens de dracht op de grootte en het metabolisme van 
een pasgeboren Holsteinkalf. Prof. Geert Opsomer (UGent) 

Genotype-milieu interacties 

Overzicht genotype-milieu interactie. Onderzoeksexpert Steven Janssens (KULeuven) 

Selectie naar uniforme varkens. Ingenieur Wim Gorssen (KULeuven) 

 

15:10 Pauze 

 

15:40 Epigenetica ~ deel 2 

Transgenerationeel effect van de voeding bij vleeskippen. Prof. Johan Buyse 
(KULeuven) 

Transgenerationele epigenetica: de invloed van grootouders en ouders op de 
gezondheid van hun (klein)kinderen. Prof. Adelheid Soubry (KULeuven) 

16:40 Einde 

 

Inschrijving 

Deelname is gratis. Gelieve u vooraf in te schrijven via 
http://www.biw.kuleuven.be/GENLOG/livgen/workshops/Fokkerijdag/Fokkerijdag2017.aspx 

Meer info 

An De Praeter | tel. 09 276 28 42 | fokkerijdag@lv.vlaanderen.be 

 

Bereikbaarheid 

Het Vlaams Administratief Centrum, ‘Dirk Bouts gebouw’, ligt naast het NMBS-station Leuven. 

Parkeermogelijkheden o.a. in Parking De Bond. Meer info vindt u op:  

www.leuven.be/leven/mobiliteit-openbare-werken/parkeren/parkings 
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