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

Zowel live  

als digitaal!



Klinische Avonden Paard 2023

Wij gaan weer voor een optimale 
ervaring, zowel live als online!
In 2023 bieden wij u inspirerende lezingen  
die u zowel live kunt volgen, als digitaal.  
Wij kijken uit naar uw deelname!

‘Help mijn paard heeft diarree!  
Wat is de toegevoegde waarde van  
diagnostiek aan de hand van casussen?’
U wordt door middel van illustratieve casussen 
uit de praktijk meegenomen in de bevindingen 
die de GD afgelopen jaar heeft gedaan met het 
nieuwe ‘PCR pakket diarree paard en veulen/
jaarling’. Wat komen we allemaal tegen en hoe 
kunt u er voor uw patiënten uw voordeel mee 
doen?

‘Hoe houden we het vak van  
paardendierenarts aantrekkelijk  
voor de volgende generatie?'
Deze lezing gaat over wat mensen in het 
algemeen motiveert en paardendierenartsen in 
het bijzonder. Vroeger was het vak dierenarts 
zeer aantrekkelijk, de rol van de dierenarts 
was duidelijk en gerespecteerd. Je begon in de 
praktijk, maakte lange dagen en nachten.  
Je vergrootte je sociale- en technische  

Bevlogen spekers

Dr. Kees van Maanen 
Na zijn afstuderen in 1986 werd Kees hoofd van het laboratorium voor  
MKZ-vaccinatiecontrole, diagnose van vesiculaire ziekten en paardenvirusziekten 
bij het CVI in Lelystad. In 1991 trad hij in dienst bij Royal GD waar hij  
specialiseerde in zowel veterinaire pathologie als veterinaire microbiologie.  
Na diverse functies binnen de afdeling GD (kleine herkauwers, paard en  
gezelschapsdieren) is hij momenteel viroloog/senior scientist binnen de afdeling 
kleine herkauwers. In 2001 promoveerde hij op het onderwerp paardenherpesvirus 
1 en 4 en paardeninfluenzavirusinfecties:  
diagnose, epidemiologie en vaccinologie. 

Dr. Joop Loomans 
Joop Loomans is in 1988 afgestudeerd als dierenarts in Utrecht. Direct na zijn 
afstuderen is hij gaan werken in een gemengde praktijk. Van 2001 tot 2011 was 
Joop werkzaam op het Departement Gezondheidszorg Paard van de Faculteit 
Diergeneeskunde. Hier was hij voorzitter van het dagelijks bestuur, praktiserend 
dierenarts in de Ambulante Kliniek Paard, onderzoeker naar de sociaaleconomi-
sche positie van de paardendierenarts en verantwoordelijke onderwijs en  
onderwijsvernieuwing. Van 2011 tot 2020 was Joop de ontwerper, bouwer en 
manager van de eerste Paardenkliniek in Mainland China en heeft daar tien jaar 
gewerkt als opleider, paardendierenarts, teamtrainer en teamveterinair. Joop is 
medeoprichter van Oculus Insights, een internationaal opererend bedrijf voor  
onderwijs en coaching van dierenartsen  
op het gebied van strategieontwikkeling  
en management.

Dr. Cornélie Westermann
Cornélie Westermann is dierenarts en is Nederlands en Europees Specialist  
Inwendige Ziekten van het Paard. Ze is gepromoveerd op (metabole)  
spieraandoeningen en spier(patho)fysiologie. 
Haar werkzaamheden zijn divers: patiëntenzorg en onderwijs bij de afdeling  
Inwendige Ziekten van de Universiteitskliniek voor Paarden, management  
(Onderwijsdirecteur Master Diergeneeskunde) en onderzoek binnen de  
aandachtsgebieden respiratie, spieraandoeningen, veulens en onderwijs.

vaardigheden eerst als werknemer en velen 
werden mede-eigenaar van een praktijk of 
begonnen hun eigen praktijk tot hun pensioen. 
Het speelveld is door veel factoren enorm  
veranderd. In deze sessie willen we terug 
naar de basis. Wat drijft mensen en wat drijft 
dierenartsen in het bijzonder? Aan de hand 
van onderzoek op dit gebied, zullen experts en 
mensen uit het publiek gevraagd worden om 
hierover te discussiëren.  
De presentatie en discussie zullen gericht zijn 
op vier drijfveren voor motivatie: veiligheid, 
professionele en persoonlijke ontwikkeling, 
groter doel en zelfstandigheid.

‘Welke spierproblemen kunt u  
tegenkomen in de dagelijkse  
paardenpraktijk en hoe pakt u die aan?'
Tijdens deze lezing zullen de mogelijkheden 
en beperkingen besproken worden van de 
eerstelijns dierenarts bij paarden met mogelijke 
spierproblemen.  
Aandacht zal worden gegeven aan herkenning, 
mogelijke diagnostiek en eerstelijns therapie en 
management. Ook zal kort worden ingegaan op 
‘nieuws over spieraandoeningen’.

Programma

14.30 uur Welkomstwoord Cluster paard van de KNMvD 
14.45 uur ‘Help mijn paard heeft diarree! Wat is de toegevoegde waarde van diagnostiek  
 aan de hand van casussen?’ Dr. Kees van Maanen, GD 
15.45 uur Pauze
16.00 uur ‘Hoe houden we het vak van paardendierenarts aantrekkelijk voor de volgende  
 generatie?’ Dr. Joop Loomans, Oculus Insights
17.00 uur Stamppotbuffet en een leuke demonstratie op de locatie
19.00 uur ‘Welke spierproblemen kunt u tegenkomen in de dagelijkse paardenpraktijk 
 en hoe pakt u die aan?’ Dr. Cornélie Westermann, Gezondheidszorg Paard  
20.00 uur Sluiting avond

Scan de QR code voor 
meer informatie over 
Dr. Kees van Maanen

Scan de QR code voor 
meer informatie over 
Dr. Joop Loomans

Scan de QR code voor 
meer informatie over 
Dr. Cornélie Westermann



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

Als u zich inschrijft voor één van de Klinische 
Avonden Paard, dan betaalt u voor het  
programma € 55,- per persoon incl. btw.

Schrijf u nu in via  
www.virbac.nl/inschrijven,  

of scan de QR code!

Hoe gaan deze avonden  
er praktisch uitzien?
Zowel op 14 en 16 februari 2023 willen we 
fysiek samenkomen mits de corona maatrege-
len dat toelaten. Voor degene die er niet live 
bij kunnen zijn, zal het digitaal volgen van de 
meeting op 16 februari 2023 mogelijk zijn.

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 persoon-
lijke 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.

Data & locaties van de Klinische Avonden Paard 2023

Dinsdag 14 februari 2023  
Ruitersportwinkel Equidrôme te Venlo (alleen live)
Hier vindt u alles onder één dak. Deze winkel 
heeft een oppervlakte van 1500 m² en heeft 
niet alleen een groot assortiment, maar u kunt 
ook alles direct testen in de rijhal met uw eigen 
paard! De deskundige en gespecialiseerde  
medewerkers helpen u graag met het vinden  
van het juiste product.

Donderdag 16 februari 2023 
Stichting De Paardenkamp, locatie ‘Boerderij  
Het Gagelgat’ te Soest (live en online)
De Paardenkamp begon op een klein weilandje 
met 4 stallen in 1962, maar is uitgegroeid tot 
een volwassen organisatie met meerdere loca-
ties, eigen weilanden en een Paddock Paradise. 
De paarden worden verzorgd door een vast team 
medewerkers, dat hulp krijgt van vrijwilligers.


