Het 9de European Equine Health & Nutrition Congress (9th EEHNC) komt naar Utrecht!

Het programma is bekend en de registratie voor het European Equine Health & Nutrition Congress (9th
EEHNC) dat op 15-17 Februari 2019 plaats zal vinden is geopend. Deze congreseditie heeft als thema
“Small Things” en heeft voor het eerst een driedaags programma. Na enkele edities in België zal dit
congres plaats vinden binnen de infrastructuur van de Universiteit van Utrecht (UU). Het Engelstalig
programma richt zich op dierenartsen, voedingsdeskundigen, docenten en professionals werkzaam in de
paardenhouderij.
Op vrijdag 15 Februari 2019 worden (klinische) workshops en twee mini-symposia georganiseerd.
Het EEHNC is deze dag te gast bij het Departement Gezondheidszorg Paard van de Faculteit
Diergeneeskunde (UU). Deelnemers kunnen zich onder meer inschrijven voor een rondleiding op de
faculteit met speciale aandacht voor gebruikte tools en technieken in het paardenonderzoek en onderwijs.
Het mini-symposium “Small Things, the big picture”, introduceert het congresthema ‘Small Things’ en gaat
o.a. in op de verschillen in anatomie en verteringsfysiologie binnen paardachtigen en de consequenties
van voeding en veterinaire behandeling. In het kader van het FEI “Clean Sport Initiative” wordt aansluitend
het mini-symposium m.b.t. voeding gerelateerde oorzaken van een positieve dopingtest georganiseerd.
De mini-symposia zijn toegankelijk voor een breder publiek dat geïnteresseerd is in paardenvoeding.
Speciaal voor dierenartsen zijn er klinische workshops m.b.t. lever- en longdiagnostiek. Het uitvoeren van
verteringsonderzoek bij paarden staat centraal in een workshop georganiseerd voor nutritionisten en
voedingsonderzoekers.
Alle workshops en mini-symposia hebben een toegepast karakter.
De plenaire sessies van het congresprogramma zullen plaatsvinden in het Academiegebouw (UU).
Op zaterdag staat de relatie tussen het microbioom, maagdarmgezondheid & voeding centraal. Zowel
Professor Meriel Moore-Colyer (UK) als prof. Véronique Julliand (FR) werken mee aan deze sessie.
Niet alleen de internistisch geïnteresseerde dierenarts maar ook de reproductiedierenarts kan nieuwe
inzichten opdoen bij het EEHNC. Op zondagochtend staat namelijk de vraag “hoe de voeding van de
merrie
de
gezondheid
van
het
veulen
kan
beïnvloeden”
centraal.
Dr. Pascale Chavatte-Palmer (FR) en Dr. Vilani (NL) presenteren resultaten vanuit recent onderzoek.
In de middag komt vanuit veterinair perspectief de relatie tussen voeding en luchtwegproblemen (dr. C.M.
Westermann, NL) en de relatie tussen voeding en leverproblemen (Prof. Bruce McGorum, UK) aan bod.
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 in 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 9th EEHNC
programma staat online op de congreswebsite www.equine-congress.com, waar men zich ook kan
registreren. De early bird korting is geldig tot en met 23 December 2018.
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