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De inhoud van deze online kennisavond 
kunt u direct toepassen in uw praktijk! 

Optim
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ng!



Programma digitale nascholing
19.00 uur   Ontvangst met welkomstwoord cluster paard van de KNMvD
19.10 uur    Actuele ontwikkelingen, wat moet de eerstelijns practicus weten over huidtumoren?
    Mw. dr. Jos Ensink, Dipl. ECVS, Universiteit Utrecht, Departement Gezondheidszorg Paard
20.00 uur   Pauze
20.05 uur    Online marketing, wat kan u eenvoudig & direct toepassen t.b.v. uw praktijk?                                                 
                     Mw. Msc. Annika Rettig, marketing consultant & NIMA certified lecturer
20.55 uur   Pauze
21.00 uur    De hoogdrachtige merrie; wat zijn de risico’s & complicaties waar u   
                     rekening mee moet houden?
    Mw. drs. Merel Dierks, dierenkliniek Dennenoord  
22.00 uur   Sluiting avond 

Schrijf u nu in!Klinische Avonden Paard 2021

Praktische details
Wanneer?
Dinsdag 9 februari 2021 - Live
Woensdag 10 februari 2021 - Semi-live
Hoe laat?
19.00u tot 22.00u
Waar? 
Vanuit huis kunt u, comfortabel en veilig, 
de geaccrediteerde vakinhoudelijke 
nascholing digitaal volgen met moderne 
interactiemogelijkheden! Bevlogen spekers

Dr. Jos Ensink (NL) 
Jos Ensink is sinds 1987 verbonden aan de Universiteit Utrecht, eerst aan de Vakgroep Algemene 
Heelkunde en Heelkunde der Grote Huisdieren en nu aan het Departement Gezondheidszorg Paard. Zij is 
Nederlands en Europees erkend specialist Chirurgie Paard. Zij promoveerde in 1995 en werd in 1997 
Diplomate van het European College of Veterinary Surgeons. Haar interessegebied is de weke 
delen chirurgie, waarvan de oncologie een belangrijk deel uitmaakt.

Msc. Annika Rettig (NL)
Annika Rettig is online marketing consultant en helpt met haar adviesbureau Clickhorse Marketing 
hippische bedrijven en ondernemers met de stap naar de digitale wereld. Naast haar eigen bedrijf 
is zij werkzaam als “Chief Digital Experience” bij Marketing en Communicatieplatform en Online 
Marketing opleider Frankwatching. Ook heeft ze samen met Conny Loonstra van DressagePro een 
online trainingsprogramma over online marketing onder de naam Equipreneurs Online. Enkele jaren 
als docent in het hoger beroepsonderwijs en een certificering als NIMA certified lecturer maken haar de 
perfecte kennispartner voor online marketing. 

Drs. Merel Dierks (NL) 
Na haar studietijd in het mooie Gent is Merel in het jaar 2004 begonnen als praktiserend dierenarts. 
SInds 2007 werkt zij als zelfstandig paardenarts. Ruim 13 jaar maakt zij onderdeel uit van 
Dierenkliniek Dennenoord waar voornamelijk gezelschapsdieren en paarden worden behandeld. 
Merels grote passie zijn en blijven de paarden en dan vooral de voortplanting, pleegmerries en zorg 
voor de veulens. Naast het pratijkpand woont zij samen met haar partner Mark en 3 dochters en 
uiteraard haar paarden, ponies, honden en katten! Merels slogan: en dan heb ik ook nog het mooiste 
beroep van de wereld…..wat een rijkdom!

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.

Wij gaan voor een optimale interactieve digitale ervaring!

In 2021 bieden wij u een optimale digitale en interactieve ervaring door in een inspirerende 
omgeving, met hoogwaardige audiovisuele kwaliteit, de Klinische Avonden Paard op een 
professionele manier te organiseren. Wij kijken uit naar uw deelname!

Actuele ontwikkelingen, wat moet de eerstelijns practicus weten over huidtumoren? 
Ook paarden blijven niet gevrijwaard van tumoren. En waar paardeneigenaren vroeger een 'behandeling 
voor kanker' vaak een brug te ver vonden, zijn tegenwoordig steeds meer eigenaren genegen om indien nodig 
uitgebreide behandelingen aan te gaan. Dat betekent dat de eerstelijns dierenarts steeds vaker een tijdige inschatting 
moet maken welke diagnose bij 'een bult' zou kunnen passen en welke behandeling daarvoor nodig is. Het is meestal 
goed mogelijk om thuis de diagnostiek te doen en daarna de literatuur of een specialist te raadplegen voor de (beste) 
behandelopties. Als we daarbij het welzijn van het paard en de wensen en mogelijkheden van de eigenaar in het oog 
houden kunnen we samen de oncologie bij het paard op een hoger plan tillen.

Online marketing, wat kan u eenvoudig & direct toepassen t.b.v. uw praktijk?
U heeft het vast al gehoord: met online marketing kunt u veel bereiken, maar het kost ook veel tijd om toe te passen. Wat 
moet u als dierenarts nou echt doen en wat vooral niet? Dit vertelt Annika Rettig in haar presentatie tijdens de Klinische 
Avonden Paard. Ze geeft vooral praktische tips waarmee u (of uw assistente) morgen direct aan de slag kunt gaan. 

De hoogdrachtige merrie; wat zijn de risico’s & complicaties waar u rekening mee moet houden?
Een dracht is voor een paard een heel natuurlijk iets en loopt over het algemeen vaak zonder veel risico’s en 
complicaties indien de merrie gezond is. Maar wat als de merrie zelf al gezondheidsproblemen heeft of tijdens de dracht 
ontwikkelt? Of al wat ouder is? Maar ook een gezonde fitte merrie kan plots voor problemen komen te staan, en ook het 
ongeboren veulen kan de bron zijn van complicaties. Waar moet u als eigenaar en dierenarts op letten en wat kunt u 
doen om zoveel mogelijk problemen te voorkomen. Wat zijn eigenlijk de meest voorkomende complicaties en wanneer is 
het echt spoed? In deze presentatie krijgt u een overzicht van de meest voorkomende problemen en complicaties en hoe 
er op in te spelen. Tot slot komen de complicaties tijdens en na de geboorte aan bod.

GROEP PAARD

Inschrijven

Heeft u interesse om zich vakinhoudelijk na te 
scholen met deze 3 inspirende onderwerpen?

Schrijf dan nu in via www.virbac.nl/inschrijven! 

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.

Hoe gaat deze avond er praktisch uitzien?
Wat heeft u nodig? alleen maar uw computer om te kunnen inloggen voor deze 
nascholing. De Klinische Avonden Paard 2021 zal gebruik maken van de innovatieve 
online event app YELLENGE. Deze werkt als smeerolie voor de interactie gedurende 
de nascholing. Een team van professionals waarborgt de audiovisuele kwaliteit van de 
nascholing. Zo zal er tijdens de presentaties de mogelijkheid zijn om real-time feedback 
te geven of vragen te stellen aan de spreker via de chat functie of de app. Er ontstaat 
interactie doordat iedere deelnemer actief betrokken wordt bij het onderwerp van de 
spreker. Het stellen van vragen, het beantwoorden van een stelling of het bijdragen aan 
een poll: YELLENGE zorgt ervoor dat iedere bezoeker een deelnemer wordt! 




