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Het 11de European Equine Health & Nutrition Congress (11e EEHNC) vindt plaats in Gent! 

Het programma is bekend en de registratie voor het European Equine Health & Nutrition Congress (11e 
EEHNC) dat op 23-25 maart 2023 plaats zal vinden is geopend. Dit congres zal plaats vinden binnen de 
infrastructuur van de Universiteit Gent (UGENT). Het Engelstalig programma richt zich op dierenartsen, 
voedingsdeskundigen, docenten en professionals werkzaam in de paardenhouderij. 

Het driedaagse programma heeft diverse thema’s: 

• EEHNC dag 1 (do. 23 maart 2023): Fiber First! & interessant workshopprogramma met sessies op
het gebied van wetgeving, rantsoenberekening paarden en giftige planten.

• EEHNC dag 2 (vr. 24 maart 2023): (Digital) Tools & Techniques in Equine Nutrition & Health
• EEHNC dag 3 (za. 25 maart 2023): Verschillende workshoptrajecten voor dierenartsen en

voedingsprofessionals

Het programma van het 11e EEHNC is te vinden op www.equine-congress.com. Aan het 11e EEHNC 
programma werken o.a. Chris Proudman (University of Liverpool), Gunther Van Loon & Lynn Van Haecke 
(UGent), Ingrid Vervuert (Universiteit Leipzig), Emmanuelle Valle (Universiteit Turijn), Lieven Vlaminck 
(UGent), Dominique Votion (Universiteit Luik) mee. Voor een uitgebreid overzicht van onze 11e EEHNC 
sprekers klik hier. 

De workshops op donderdag en de plenaire sessies van het congresprogramma (donderdag + vrijdag) 
zullen plaatsvinden in Het Pand (UGent). Op donderdag bespreken we de rol van vezels m.b.t. de 
gezondheid van het maagdarmkanaal en komen enkele aandoeningen gerelateerd aan begrazing aan de 
orde. Op vrijdag bespreken we diverse (digitale) tools en technieken. Vrijdagochtend staat de relatie 
tussen het microbioom, maagdarmgezondheid & voeding centraal.  Ook het gebruik van bloed-, haar- en 
urineanalyse om de voedingstoestand van het paard te beoordelen komt aan bod.  Het middagprogramma 
richt zich op de ontwikkeling van digitale tools op het gebied van de voeding en gezondheid (The Internet 
Connected Horse).    

Deelnemers kunnen zich ook inschrijven voor verschillende workshop tracks op zaterdag 25 maart. Deze 
‘tracks” worden al dan niet specifiek voor dierenartsen dan wel voedingsdeskundigen georganiseerd: 

• Dental Track: Principles of basic equine dentistry
• Insulin Dysfunction & Laminitis Tracks for Vets & Nutritionists
• Gastro & Respiratory Tracks for Vets & Nutritionists
• Equine Parasites Track
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Diverse andere internationaal gerenommeerde experts werken mee of leveren een bijdrage aan dit 
congres door nieuwe onderzoeksresultaten te presenteren. Wil je op de hoogte blijven van de laatste 
nieuwe ontwikkelingen en inzichten op het gebied van voeding en gezondheid bij paarden? Zorg dan zeker 
dat je deze internationale bijeenkomst van nutritionisten, dierenartsen en onderzoekers niet mist! 
Registreer je tijdig, vooral voor het (klinische) workshopprogramma (vol = vol!). Het volledige 11e EEHNC 
programma staat online op de congreswebsite www.equine-congress.com, waar men zich ook kan 
registreren. 
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