GEZONDHEIDSDIENST VOOR DIEREN

Klinische Avonden
Paard 2018
Pavo, Virbac en GD organiseerden ook dit jaar weer de Klinische Avonden Paard. Deze
avonden voor paardendierenartsen werden op 13, 14 en 15 februari voor de twaalfde
keer op rij gehouden. De aanwezigen werden verrast door actuele en innovatieve
onderwerpen, gepresenteerd door drie topsprekers.
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Diagnostiek luchtweg
Voor het aantonen van een flink aantal ziekteverwekkers is het vaak nuttig een PCRtest te laten doen. Om de toepasbaarheid in de dagelijkse praktijk te vergroten zijn
een aantal van deze ziekteverwekkers bij GD in nieuwe combinatiepakketten samengevoegd: Pakket Respiratoir Paard en Pakket Respiratoir Veulen.
verwekkers een rol spelen. Om deze oorzaak te
vinden, kan een PCR-test uitkomst bieden.

PAKKET RESPIRATOIR PAARD
In het Pakket Respiratoir Paard zijn bijvoorbeeld de op dit gebied vier meest voorkomen-

de en belangrijke ziekteverwekkers bij
volwassen paarden opgenomen, namelijk
EHV-1, EHV-4, influenza en Streptococcus equi
subsp. equi. Het pakket helpt de dierenarts het
paard na diagnose gerichter te ondersteunen.
Ook zorgt het ervoor dat de adviezen van de
dierenarts voor de paardenhouder concreter
zijn. Het uitsluiten van bovengenoemde
ziekteverwekkers kan ook een opluchting zijn
voor u als paardenhouder.

POOLMONSTER

paardenbedrijven en paardenpraktijken. Even
omschakelen, maar de visie vanuit de Rabobank
op investeringsmaatschappijen die interesse

SPREKERS

Arjan Ausma, Rabobank
sectormanager paardenhouderij

PRAKTIJKGERICHT EN BETAALBAAR

Bij een paard dat (sub)acute respiratoire
problemen vertoont, met verschijnselen zoals
koorts, neusuitvloeiing, hoesten en/of benauwdheid en dikke benen, kan het zinvol zijn op zoek te
gaan naar een oorzaak. Bij dit soort aspecifieke
verschijnselen kunnen diverse bacteriële of virale

Het interactieve en uitdagende programma
startte met koffie en een welkomstwoord van
Julius Peters, de voorzitter van GGP. Vervolgens
lieten Nathan Wiggers, Arjan Ausma en Veerle
Vandendriessche de aanwezigen kennis maken
met verschillende onderwerpen.
De middag ging van start met een interessante
lezing van Nathan Wiggers over kreupelheidsdiagnostiek. Een echte richtlijn voor het opsporen
van kreupelheden is er niet, want ze worden
veelal op het oog beoordeeld, maar waarop is dit
gebaseerd? Nathan nam de zaal mee in de
huidige mogelijkheden om te zien hoe technologie kan worden ingezet voor een nauwkeurigere,
reproduceerbaardere en objectievere beoordeling
van kreupelheden.
Met Arjan Ausma werden de dierenartsen even
uit de stal en het eigen bedrijf getrokken om
kennis te maken met de meer financiële kant van
de sector. Arjan nam de zaal namelijk mee in de
visie van de Rabobank op de financiering van
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Nathan Wiggers, paardendierenarts EQmove

Veerle Vandendriessche,
paardendierenarts en
nutritionist Pavo

lijken te hebben in het verwerven van paardendierenartsenpraktijken werd goed ontvangen.
Veerle Vandendriessche vertelde na een
smakelijk stamppotbuffet over obesitas bij
paarden. Dit steeds groter wordende probleem
lijkt een simpele oplossing te hebben: minder
eten en meer bewegen. Maar dat is makkelijker
gezegd dan gedaan, blijkt uit de reacties van
het publiek. ‘Want hoe doe je dit precies en
welke voeding is geschikt voor een te zwaar
paard?’ waren vragen die veelvuldig voorbijkwamen. Met een lading praktische handvatten en
tips om eigenaren van dikke paarden te helpen
met hun paard verantwoord te laten afvallen,
verlieten de aanwezige dierenartsen ’s avonds
tevreden de zaal om de opgedane kennis direct
in praktijk te brengen.

Als u op het bedrijf bij meer paarden tegelijkertijd
met een probleem (bijvoorbeeld koorts of
hoesten) wordt geconfronteerd, is het mogelijk om
de swabs van meerdere paarden (één tot drie) niet
individueel te laten bepalen, maar bij elkaar te
voegen in een pool. U betaalt dan maar één keer
de kosten van het pakket, maar heeft wel een
significant grotere kans de veroorzaker van de
problemen in deze groep paarden op te sporen.
Wilt u meer weten? Bel dan met Klantcontact
Paard 0900-1700 (optie 5) of kijk op op
www.gddiergezondheid.nl/pcrpaard.
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