Persbericht: meer dan 220 deelnemers uit 26 landen namen
deel aan het 7de European Equine Health & Nutrition
Congress met de focus op “Feeding the equine athlete”.
De 7de editie van het European Equine Health & Nutrition Congress met als thema “Feeding the equine
athlete” trok meer dan 220 bezoekers afkomstig uit 26 landen naar Brugge. Dit congres vond plaats op 26
en 27 maart 2015. In de ambiance van het “Provinciaal Hof”, gelegen in het historische hart van het
centrum van Brugge kwamen internationaal gerenommeerde onderzoekers, dierenartsen, team
veterinairs, trainers en vertegenwoordigers uit de industrie bij elkaar om de voeding van het
prestatiepaard te bespreken. Bezoekers konden vooraf ook deelnemen aan een workshop programma.

Het eerste deel van het congresprogramma richtte zich op het thema “Growing towards
Performance”. Professor Pat Harris (Waltham-on-the-Wolds, UK) legde uit hoe de voeding van de
merrie samen kan gaan met de nutriëntvoorziening van het veulen. Nutritionele factoren kunnen
mogelijk de ontwikkeling van het veulen 'programmeren' zowel voor- als na de partus. Deze inzichten
zijn afkomstig van nieuwe onderzoeksvelden die de invloed van omgevingsfactoren bestuderen op de
activatie en de-activatie van specifieke genen. De lezingen van o.a. Prof Jan Boone (Universiteit Gent)
en Dr. Harold Brommer (Universiteit Utrecht) gaven aan dat er lessen geleerd kunnen worden vanuit
de humane sportfysiologie om de trainingsprogramma’s en fitheid van toppaarden te verbeteren.
Dat hier inmiddels een eerste start mee gemaakt is bleek uit de lezingen en ervaringen van andere
aanwezige wetenschappers, ruiters en Olympische team dierenartsen. John McEwen (Director of
Equine Sports Medicine of the British Equestrian Federation) gaf vervolgens inzicht in hoe het Britse
Olympische team begeleidt wordt door zowel dierenartsen als nutritionisten gedurende de
voorbereiding op de Olympische Spelen.
Het tweede deel van het programma richtte zich op het thema “Feeding the Equine Athlete”. Pierre
Lekeux (Universiteit van Luik) en Dr. Michael Lindinger (Nutraceutical Alliance) legde uit hoe en onder
welke condities antioxidanten en nutraceuticals de gezondheid en prestatie van het toppaard kunnen
ondersteunen. In de diverse discussies was een focus op het gezond houden en het vermijden van
gedragsproblemen door als basis van het rantsoen goed ruwvoer aan te bieden in combinatie met
specifieke energiebronnen afkomstig van goed geformuleerde (kracht)voeders van hoge kwaliteit.
Tijdens de finale discussie deelde internationale topruiters zoals Anky van Grunsven, Karin Donckers
en Lieven DeVos hun voedingsregime en ervaringen m.b.t. training, transport en internationale
evenementen.
Prof. Geert Janssens (Voorzitter EEHNC wetenschappelijk comité) reikte samen met Peter Bollen
(President EEHNC) de “Free Communication Award” uit. Anneleen Decloedt (Universiteit Gent)
ontving voor haar onderzoek getiteld “Does the consumption of moulded feed affect the excretion of
anabolic-androgenic steroids in horses?” een cheque van 500 Euro. Haar studie maakt deel uit van
een breder onderzoek. De eerste resultaten in dit project geven aan dat paarden geen beschimmelde
mais van het veld dienen op te nemen i.v.m. mogelijke risico’s op een positieve uitslag op doping.
DeCloedt benadrukte ook dat de juiste opslag van voer, controle van het voerlabel en het gebruik
voeders die geproduceerd zijn onder Good Manufacturing Practice (GMP) belangrijke tools zijn om
voergerelateerde doping te voorkomen.

De eerste editie van het EEHNC congres vond plaats in Antwerpen. Het EEHNC is inmiddels
uitgegroeid tot een internationaal congres waarin verschillende onderzoeksinstellingen en
universitaire klinieken in België (Universiteit Gent, Université de Liège) en Nederland (Universiteit
Utrecht, Wageningen Universiteit & Research Centre). Ook zijn diverse specialisten uit de
dierenartsenpraktijk betrokken bij de organisatie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Proceedings & Social Media
Meer gedetailleerde informatie m.b.t. de inhoud van het 7de EEHNC kunt u vinden in de uitgegeven
proceedings. De proceedings bevatten de inhoud van de presentaties van de gastsprekers en
samenvattingen van de posterpresentaties. Proceedings kunnen besteld worden via het
bestelformulier dat kan worden gedownload op de congreswebsite http://www.equinecongress.com. Op deze website kan ook meer achtergrondinformatie over dit congres worden
gevonden.
Via het YouTube kanaal “7th Equine congress” kunnen diverse “take home messages” van de
sprekers gevonden worden.

Noot voor de redactie:
Meer informatie over dit congres kunt u krijgen via de secretaris van het 7th EEHNC, dhr. Dr.
Ing. D.A. van Doorn M.Sc. E-mail: david.van.doorn@equine-congress.com Tel: +31 (0) 302533474. 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.

In de finale discussie deelde internationale ruiters Anky van Grunsven, Karin Donckers en Lieven
DeVos hun voedingsregime en ervaringen m.b.t. training, transport en internationale evenementen.
De Belgische Olympisch team dierenartsen Jeroen DeClercq en Jef DeSmet en Dr. Pat Harris en Dr.
Wijnberg participeerde en deze discussie die gemodereerd werd door Peter Bollen (President EEHNA).
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Meer dan 220 bezoekers afkomstig uit 26 landen kwamen naar Brugge om in het “Provinciaal Hof” de
voeding en training van het toppaard te bespreken. Foto: © UNEQUI / Andrea Ellis

Dr. Michael Lindinger gaf een lezing over specifieke supplementen en hoe deze mogelijk de
gezondheid en prestatie van toppaarden kunnen ondersteunen. Foto: © UNEQUI / Andrea Ellis

Prof. Geert Janssens (Voorzitter van het 7thEEHNC Wetenschappelijk Comité) overhandigt de cheque
ter waarde van 500 Euroaan Anneleen Decloedt (Universiteit Gent) die verbonden is aan de “Free
Communication Award” van het EEHNC. Foto: © UNEQUI / Andrea Ellis

Meer dan 130 congres deelnemers namen ook nog deel aan het sociale programma van het 7de
EEHNC. Foto: © UNEQUI / Andrea Ellis
Meer foto’s zijn eventueel beschikbaar op verzoek. De foto’s kunnen vrij gebruikt worden voor
artikelen gerelateerd aan het 7thEEHNC. Er dient wel aan bronvermelding gedaan te worden in of
onder de foto.

