
Klinische Avond Paard 2023 

De Gezondheidsdienst voor Dieren, Pavo en Virbac Nederland organiseren op 14 en 16 februari 2023 

de Klinische Avonden Paard voor paardendierenartsen. Tijdens deze middag en avond wordt u 

verrast door actuele en innovatieve onderwerpen gepresenteerd door drie topsprekers! 

Het 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 

Data & locaties: 

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 locaties, eigen weilanden en een Paddock Paradise. De paarden 

worden verzorgd door een vast team medewerkers, dat hulp krijgt van vrijwilligers. 

Voor degene die er niet live bij kunnen zijn, zal het digitaal volgen van de meeting op 16 februari 

mogelijk zijn.  

 

Overige informatie: 

Kosten voor deelname zijn € 55,00 per persoon. Inschrijven kan via 

https://www.virbac.nl/Inschrijven/Klinische-Avonden-Paard-2023.  

Uitsluitend dierenartsen kunnen deelnemen aan de Klinische Avonden Paard 

 

https://www.virbac.nl/Inschrijven/Klinische-Avonden-Paard-2023

