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European Equine Health and Nutrition Conference: From Nutrition
to Disease and Back
By D.A. van Doorn, PhD & A.D. Ellis, PhD
De 8ste editie van het European Equine Health & Nutrition Congress met als thema “From Nutrition to Disease
and Back” trok dit jaar meer dan 220 bezoekers vanuit 23 landen van over de hele wereld naar Antwerpen. Dit
congres vond plaats op 23 en 24 maart 2017. Het EEHNC kenmerkt zich door een unieke mix van dierenartsen,
nutritionisten en paardenprofessionals die zich bogen over de thema’s, gerelateerd aan de voeding en gezondheid
van paarden. Voorafgaand aan het congresprogramma konden bezoekers deelnemen aan praktische workshops.
De kick-of van het congresprogramma vond plaats door Prof. Witkamp en Prof. Geert Janssens. Zij bespraken in hun
presentatie het effect van overtollige energie-inname in relatie tot een gebrek aan beweging op vetopslag en
bijbehorende metabolische gevolgen. Witkamp introduceerde tevens de term “meta-flammation”. In deze conditie
zullen zowel paarden als mensen moeten vechten tegen het gemeenschappelijk probleem van overgewicht en gebrek
aan beweging. Een dergelijke situatie kan leiden tot ontstekingsprocessen die betrokken zijn bij artritis,
insulineresistentie en overtollig lichaamsvet. Zelfs wanneer opnieuw een gezonde lichaamsconditie bereikt is blijft er
een 'geschiedenis' van metabole veranderingen aanwezig. Hoe lastig het managen van paarden met een dergelijke
conditie of van dieren met een geschiedenis van obesitas is werd besproken door Prof. Geor uit Nieuw-Zeeland. Hij gaf
een overzicht van de huidige inzichten m.b.t. de rol van voeding op het ontstaan van hoefbevangenheid,
insulineresistentie en het “Equine Metabool Syndroom' (EMS). Vervolgens hoorden we van Prof. Dr. Gunther van Loon
dat hartproblemen ook gerelateerd kunnen zijn aan de voeding. Vooral toxines afkomstig van bomen of siergewassen
evenals vitamine E-tekorten kunnen de oorzaak hiervan zijn. Dr. Andrea Ellis gaf een overzicht van de huidige kennis
van ontwikkelingsziekten van groeiende dieren zoals “Developmental Orthopaedic Disease (DOD). Bij drachtige
merries dient overmatige energieopname te worden voorkomen maar de mineralenvoorziening dient wel veilig te zijn
gesteld. Vervolgens besprak dr. Ingrid Vervuert de voedingsbehoeften van veulens voor een optimale ontwikkeling van
spieren en het skelet. Na deze sessie werd de winnende poster bekend gemaakt. Prof. Geert Janssens (Voorzitter
EEHNC wetenschappelijk comité) reikte samen met Peter Bollen (President EEHNC) de “Free Communication Award”
uit. (Universiteit Gent). Morgane Robles (INRA) ontving voor haar onderzoek getiteld “Effects of maternal obesity
during pregnancy on foals’ growth, carbohydrate metabolism, systemic inflammation and osteochondrosis until one
year of age” een cheque van 500 Euro. De studie van Robles en collegae liet zien dat een groep merries met een
normale lichaamsconditiescore, net zoals in de natuur, gewicht verloor aan het einde van de wintermaanden. Dit gold
echter niet voor de obese groep merries. In de obese groep werd tevens op 10 maanden van de dracht een hogere
insuline resistentie waargenomen. De veulens van obese merries hadden t.o.v. merries met normale
lichaamsconditiescore een verminderde insuline gevoeligheid op 6 maanden. Op de leeftijd van 12 maanden werd in de
groep veulens geboren uit obese merries meer osteochondrose laesies aangetroffen dan bij veulens geboren in de
normale groep merries.
Het tweede deel van het programma was gericht op toegepast voedingsadvies voor oudere en geriatrische paarden. In
een paneldiscussie tussen Prof. Dr. Pat Harris, Prof. Dr. Caroline Argo en Dr. Nicola Jarvis kwamen diverse aspecten
aan bod waaronder voedingsmanagement, het oude paard met gebitsproblemen en de voeding van paarden met PPID.
De dag werd afgerond door Prof. Myriam Hesta en Dr. Ellen. Roelfsema waarin enkele afvalregimes en de ervaringen
hiermee in de kliniek werden besproken. De belangrijkste take home message van dag één is dat overgewicht en de
daarmee geassocieerde ontstekingsreactie voorkomen moet worden. Voldoende beweging en energieopname naar
behoefte zijn beide cruciaal voor het in stand houden van een gezond lichaamsgewicht. De bezoekers van het 8th
EEHNC konden op de tweede dag zelf met deze boodschap aan de slag. De dag begon met een 'early bird fun run' door
Antwerpen. Ingrid Vervuert sprak vervolgens over recent uitgevoerde studies waaruit bleek dat korte scherpe stukjes
luzerne de kans op maagzweren kunnen verhogen. Vervuert en collegae namen meer beschadigingen waar bij de
uitgang van de maag bij veulens en paarden. Vervolgens gaf Pat Harris een overzicht van nutritionele strategieën die
maagzweren kunnen helpen voorkomen. Ook recente bevindingen over de werkzaamheid van verschillende
voedingssupplementen kwamen aan bod. Pat Harris gaf een overzicht van de huidig gehanteerde aanbevelingen voor

vitamine E in de voeding van gezonde paarden. Haris gaf aan dat paarden die een vetrijk rantsoen gevoerd krijgen, meer
vitamine E nodig hebben. Gunther van Loon besprak vervolgens de consequenties van de gevolgen van een vitamine E
tekort. Eenmalige afgenomen bloedwaarden zijn niet altijd nuttig bij de beoordeling van een ziekte of een
voedingsgebrek bij het paarden. Een rantsoenevaluatie is dan belangrijk.
Joan Edwards gaf vanuit de microbiologie een ander perspectief op het thema obesitas. Zij toonde resultaten van een
eerste pilot studie waaruit bleek dat de microbiële samenstelling in de mest van paarden en pony’s anders is dan die van
ezels en hybriden. Ezels hebben vooral een grotere schimmelpopulatie. Dit verklaart mogelijk waarom ezels efficiënter
vezelrijke voedermiddelen kunnen verteren. Een efficiënte vertering kan echter ook gemakkelijker overgewicht in de
hand werken. Dr. Wendy Pearson bood nieuw onderzoek aan over de relatie tussen zwaarlijvigheid en inflammatoire
markers voor gewrichtsziekten. Zij benadrukte dat eigenaren vaak de lichaamsconditie onderschatten.
Een uitgebreid overzicht van de kennis over gewrichtssupplementen werd gegeven door Prof. Dr. Wayne McIlwraith.
Hij besprak enerzijds de inzet van deze supplementen in de behandeling van gewrichtsontsteking maar ook het gebruik
hiervan om gewrichtsproblemen te voorkomen. Zowel bij mensen, honden en paarden bestaan meer aanwijzingen dat
sommige supplementen kunnen helpen in het genezingsproces terwijl anderen juist niet effectief zijn. Het ontbreekt
echter nog vaak aan goed gecontroleerde studies die uitgevoerd zijn met paarden. Wayne McIlwraith gaf daar naast een
state-of-the-art overzicht met betrekking tot het gebruik van stamceltherapie bij paarden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------Proceedings & Social Media
Take home messages (Youtube-video’s)
Diverse “Take home messages” van geinviteerde sprekers zijn te vinden op het “8th Equine congress” YouTube kanaal.
Meer gedetailleerde informatie m.b.t. de inhoud van het 8ste EEHNC kunt u vinden in de uitgegeven proceedings.
De proceedings bevat de inhoud van de presentaties, de gastsprekers en samenvattingen van de posterpresentaties.
Proceedings kunnen besteld worden via het bestelformulier dat kan worden gedownload op de congreswebsite
http://www.equine-congress.com/en/proceedings-booklet. Op deze website kan ook meer achtergrondinformatie over
dit congres worden gevonden. Titels en affiliaties van sprekers zijn om de leesbaarheid te verhogen weggelaten maar
kunnen worden afgeleid van het congresprogramma en de informatie over sprekers op de congreswebsite.
Noot voor de redactie:
Meer informatie over dit congres kunt u krijgen via de secretaris van het 8th EEHNC, dhr. Dr. Ing. D.A. van Doorn
M.Sc. E-mail: david.van.doorn@equine-congress.com Tel: +31 (0) 30- 2533474. Wanneer u interesse heeft om een
redactionele bijdrage te plaatsen kunt u ook met hem contact opnemen. Het wordt zeer gewaardeerd als u een
terugkoppeling maakt m.b.t. eventueel gebruik van de informatie voor de plaatsing van een artikel.

Indrukken van het 8e European Equine Health and Nutrition Congress, 2017

Morgane Robles ontvangt de EEHNC Free Communication Award uit de handen van Peter Bollen (EEHNC President)

Prof. Dr. Gunther van Loon van Ghent University bespreekt de relatie tussen de opname van giftige planten en
hartproblemen

Prof. Dr. Wayne McIlwraith van de Colorado State University, USA gaf een overzicht van uitgevoerde studies m.b.t.
gewrichtssupplementen en stamceltherapie (deel van het CCVP programma)

Prof. Dr Ray Geor van Massey University, New Zealand

De voorzitter van het EEHNC wetenschappelijk comité Prof. Dr. Geert Janssens (Ghent Univiersity, in het midden) in
diep overleg met Nicolas Galinelli (Ghent University) en Lieselot Hamerlinck (Cavalor)

Peter Bollen bedankt de sponsors van het congres dat zonder hen niet zou kunnen plaatsvinden

Voor de start van het 8e EEHNC werden interactieve workshops georganiseerd. Bovenaan een indruk van de workshop
over het voederen van magere en uitgehongerde paarden; onderaan de workshop over het voederen van Ezels.

