De inhoud van deze avond kunt u morgen
toepassen in uw praktijk!
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Klinische Avonden Paard 2020
Inspirerende lezingen
Wat kan ik in de praktijk met echografie bij koliek?
Tijdens deze lezing zal besproken worden welke mogelijkheden er zijn voor de
eerstelijnspracticus op het gebied van echografie in het geval van koliek. Laurence
heeft hiermee al ruim 20 jaar ervaring op het vakgebied inwendige ziekten bij het
paard. Er zullen dan ook voorbeelden gepresenteerd worden die ingaan op de do's
and don'ts van echografie bij koliek in het veld. Daarnaast zullen veel gemaakte
fouten en een aantal praktische casuïstieken de revue passeren.
Wat als het met het dierenwelzijn op een paardenbedrijf mis gaat?
Wat is en doet het Vertrouwensloket Welzijn eigenlijk? Welke opties heb je wanneer je als dierenarts
het idee hebt dat het op een paardenbedrijf bergafwaarts gaat met het dierenwelzijn c.q. de zorg die
een houder kan of wil leveren voor zijn dieren? Hoe verloopt een melding? Wanneer is het loket de
voorkeursroute en wanneer de NVWA (bevoegdheid, plicht, mogelijkheden)? Waarom wel melden? Hoe
kan je hiermee een paardenhouder juist ook helpen? Wat kun je zelf doen? Karianne en Marcel geven u
alle antwoorden!
Klimaatverandering; wat zijn de toxicologische risico’s vanuit ruwvoer?
Giftige planten kunnen risico’s voor paarden vormen, o.a. esdoorn (hypoglycine), Jacobskruiskruid en
herfsttijloos zijn bekend als potentieel risico. Door verandering van klimaat (drogere zomers) en minder
bemesten verandert de samenstelling van planten in de weide mogelijk op termijn ook. Waarmee moet
u rekening houden t.a.v. risico's van giftige planten, opkomst van nieuwe soorten, hogere concentraties
toxinen, etc.? Deon van der Merwe is de deskundige op dit gebied en neemt u mee in zijn presentatie over
verschillende gezondheidsrisico's vanuit het ruwvoer die de eerstelijnspracticus kan tegenkomen in NL.

Bevlogen spekers
Dr. Laurence Lefère (BE)

Is in 1997 afgestudeerd als dierenarts op de faculteit diergeneeskunde van Gent. Vanaf deze datum,
tot op heden, is zij werkzaam als assistent op de kliniek inwendige ziekten grote huisdieren van de
Universiteit Gent. Laurence is voltijds aanwezig in de kliniek en volgt alle patiënten die aangeboden
worden op, samen met de jongere collega's en studenten. Zij is verantwoordelijk voor onderwijs en
begeleid alle 3de master studenten, interns en residents tijdens hun klinische stages op de afdeling
inwendige ziekten.

Schrijf u nu in!
Programma
14.30 uur Ontvangst met koffie en thee
14.45 uur Welkomstwoord cluster paard van de KNMvD
15.00 uur Wat kan ik in de praktijk met echografie bij koliek?
Dr. Laurence Lefère, dierenarts, Faculteit Diergeneeskunde Gent
16.00 uur Wat als het met het dierenwelzijn op een paardenbedrijf mis gaat?
Dr. Karianne Lievaart-Peterson, Dipl. ECSRHM, Loket Welzijn landbouwhuisdieren
Mr. dr. Marcel Spierenburg, dierenarts Nederlandse Voedsel- & Warenautoriteit
17.00 uur Stamppotbuffet gevolgd door een presentatie op locatie
19.00 uur Klimaatverandering; wat zijn de toxicologische risico’s vanuit ruwvoer?
Dr. Deon van der Merwe, Toxicoloog, GD
20.00 uur Sluiting avond
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Data & locaties van de Klinische Avonden Paard 2020
Dinsdag 11 februari 2020 - Stal de Mersken, Siegerswoude
Het doel van Stal de Mersken is om paarden op de juiste manier te trainen en in
conditie te krijgen zodat ze gezond en fris van geest optimaal kunnen presteren.
Woensdag 12 februari 2020 - Van Hall Larenstein, Velp
Van Hall Larenstein leidt paardenprofessionals op die bijdragen aan een duurzame
en betere wereld. Dat willen ze doen door op een plezierige en tegelijk productieve
manier met elkaar en hun netwerkpartners samen te werken.
Donderdag 13 februari 2020 - De Margaretha Hoeve, Dinteloord
De Margaretha Hoeve is een paardenbedrijf van hoogwaardige kwaliteit. In alles
willen zij alleen voor het beste gaan. De activiteiten zijn te herleiden tot drie
disciplines: de fokkerij, sport en handel.

Inschrijven

Dr. Karianne Lievaart-Peterson (NL) & Mr. dr. Marcel Spierenburg (NL)

Karianne is erkend specialist binnen het European College of Small Ruminant Health
Management. Sinds 2011 houdt zij zich binnen de GD bezig met alle voorkomende
facetten van de kleine herkauwergezondheidszorg variërend van monitoring, advisering,
projectbegeleiding tot onderzoek. Daarnaast is zij sinds 2015 werkzaam binnen het Loket
Welzijn Landbouwhuisdieren, waarbij inmiddels ook de sector paard is aangesloten.
Marcel Spierenburg, afgestudeerd dierenarts (1995), werkte als paardendierenarts o.a.
in de praktijk en bij de vakgroep Heelkunde aan de Faculteit. Sinds 2005 werkt hij voor de NVWA Incident- en Crisiscenter
(NVIC) voor besmettelijke dierziekten en zoönosen waar hij inmiddels 14 jaar een breed aanbod aan incidenten van vele
aangifte- en bestrijdingsplichtige dierziekten en zoönose verdenkingen en uitbraken heeft zien passeren. Daarnaast is
hij NVWA coördinator voor de wettelijke regeling aanwijziging en erkenning veterinaire laboratoria en als nationale focal
point notificaties contactpersoon voor Nederland bij de Wereld Diergezondheidsorganisatie OIE Parijs. Tevens is hij jurist
afgestudeerd aan Universiteit Leiden en heeft hij zijn KNMvD erkenning als Specialist Veterinaire Volksgezondheid behaald.

Dr. Deon van der Merwe (ZA)

Deon van der Merwe rondde zijn opleiding tot dierenarts af aan de Universiteit van Pretoria in Zuid-Afrika.
Daarna werkte hij enige tijd in DAP-en in ZA en later in het VK. Vanwege zijn interesse in de veterinaire
farmacologie en toxicologie koos hij ervoor zijn doctoraat te doen aan de North Carolina State University
in de VS. Hij doceerde toxicologie en leidde de afdeling en het laboratorium voor Veterinaire diagnostiek in
Kansas. Begin 2019 heeft Deon, binnen GD, de werkzaamheden van Guillaume Counotte overgenomen.

Inschrijven via
www.icovet.nl

ICOVet is het centrale platform voor alle veterinaire nascholingsgroepen. We willen
het organiseren van inspirerende bijeenkomsten vereenvoudigen door het bieden
van verschillende invullingsmogelijkheden, structuur en ons organisatorische
hulpmiddel: de Workspace. Zo bespaart u tijd en energie!
Als u zich inschrijft voor één van de Klinische Avonden Paard, dan betaalt u voor het
programma € 55,- per persoon incl. btw. U ontvangt de factuur na de bevestiging van
inschrijving.

Accreditatie
Het PE-Veterinair vraagt dierenartsen om het UDN in te vullen en het CPD vraagt
u om uw CIBG nummer in te vullen, zodat de persoonlijke accreditatiepunten
toegekend kunnen worden. U bent voor de juiste toekenning zelf verantwoordelijk.
U vindt uw UDN op www.knmvd.nl en
uw CIBG nummer op www.diergeneeskunderegister.nl.

