
STAGIAIR ONDERZOEKSPROJECT
‘GEZONDE GEITENKLAUWEN’  

DE MEKKERHOF – HOLTEN 
 
Geiteninnovatiecentrum ‘De Mekkerhof’ biedt een stageplek voor een MSc student 
Dierwetenschappen of Diergeneeskunde, in het onderzoeksproject ‘Gezonde geitenklauwen’. 
 
Onderzoeksproject ‘Gezonde Geitenklauwen’ 
De Mekkerhof heeft het innovatiefonds in het leven geroepen met als doel om praktijkonderzoek 
voor de geitensector op te starten. In overleg met verschillende geitenhouders is besloten dat 
klauwgezondheid het onderwerp van het onderzoeksproject gefinancierd vanuit het innovatiefonds 
gaat worden. Het project is gestart in september 2019. Het uiteindelijke doel is om een boek samen te 
stellen dat beschikbaar komt voor de gehele geitensector waarin: 
• Diverse klauwaandoeningen bij geiten staan beschreven. Denk hierbij aan de oorzaken en 

behandelmethoden. 
• Diverse klauwaandoeningen in beeld gebracht zijn voor goede herkenning van typische symptomen. 
• Een methodiek is beschreven om klauwgezondheid op bedrijven te beoordelen

Tijdens de stage verricht je samen met (een) andere stagiair(s) literatuurstudie en bezoek je 
geitenbedrijven om: 
• Geitenhouders te interviewen 
• Het voorkomen van klauwaandoeningen op bedrijven te scoren 
• Diverse klauwaandoeningen in beeld te brengen 
• Risicofactoren voor ontstaan van klauwaandoening te inventariseren 

Deze stage is een unieke kans om je te ontwikkelen tot specialist klauwgezondheid in de geitensector. 
Je vergroot je netwerk en raakt helemaal thuis in de deze sterk ontwikkelende sector. Wat verwachten 
we van jou?
• Beschikken over een auto 
• Met een statistisch programma (SAS/SPSS) data kunnen analyseren
• Beschikbaar zijn vanaf januari of februari 2020

De Mekkerhof 
Geiteninnovatiecentrum ‘De Mekkerhof’ is een onderzoeksbedrijf in ontwikkeling gevestigd in Holten 
(Ov). Het innovatiecentrum is een initiatief van voer- en adviesorganisatie Gelre IJsselstreek, beter 
bekend onder de naam ‘GIJS’. Het doel is om middels praktijkproeven kennis over voeding van melkgeiten 
en lammeren te vergroten.

Vragen? 
Neem contact op met Anouk Schoorlemmer via a.schoorlemmer@mekkerhof.nl 

Interesse? 
Stuur je motivatiebrief en CV naar a.schoorlemmer@mekkerhof.nl
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