GROEP GENEESKUNDE PAARD

GGP VIERT 9e L USTRUM,

MOVE TO
IMPROVE

De Groep Geneeskunde van het Paard vertegenwoordigt de Nederlandse paardendierenarts en draagt bij
aan een professionele ontwikkeling van de paardengeneeskunde, in het belang van paard en eigenaar.
De GGP is opgericht in 1971 en telt ruim 400 leden,
allen dierenartsen die zich met paardengeneeskunde bezig houden. De GGP behartigt de
specifieke belangen voor haar leden en geeft
voorlichting en advies aan eigenaren, sportbeoefenaren en organisaties op het gebied van de
paardenhouderij. Daarnaast houdt de GGP zich
bezig met de ontwikkeling van de geneeskunde van
het paard. Op dit moment zijn kwaliteit, paardenwelzijn, voedselveiligheid en de sociaal economische en maatschappelijke positie van de paardendierenarts de speerpunten. Deze onderwerpen
staan uitgebreid beschreven in het beleidsplan
2017 welke via het besloten gedeelte van de
website is in te zien.
De GGP hanteert twee kwaliteitssystemen welk zijn
ondergebracht in de Stichting Paard. De Erkende
Paardendierenarts en de Erkende Keuringsdierenarts, deze voldoen beide aan gestelde criteria welke
regelmatig worden getoetst. Permanente bijscholing
en diergeneeskundig technische ontwikkeling zijn
de pijlers onder dit systeem.
De werkgroep welzijn, werkend onder de vleugel van
de sectorraad paard, heeft in samenwerking met de
Universiteit Utrecht een zogenaamd webbased
enquête ontwikkeld. Deze enquête is te vinden op
www.paardenwelzijnscheck.nl. De werkgroep is op
dit moment bezig om samen met de groep
Keurmerk Paardenwelzijn (KPW) dit keurmerk aan te
bieden aan manegebedrijven en pensionstallen. Op

deze wijze worden gegevens verzameld waarmee de
Sector kan laten zien dat het verder optimaliseren
van welzijn van groot belang is.
De paardendierenarts is het eerste aanspreekpunt
bij problemen op het gebied van paardengezondheid, welzijn en volksgezondheid. Een goede
samenwerking met gecertificeerde zorgprofessionals is essentieel om een optimale en effectieve
behandeling bij gezondheidsproblemen bij het
paard te garanderen.
Om de volksgezondheid en voedselveiligheid te
waarborgen is een sluitende registratie van
chipnummers en toegediende medicatie noodzakelijk. In dit kader is het paardenpaspoort van belang,
hierin kan worden aangegeven dat het paard wordt
uitgesloten van consumptie. De Groep Paard is in
overleg met een bedrijf welke de af te lezen chip
opslaat in een smartphone, welke op zijn beurt
inbelt. Op deze eenvoudige manier is dan te
controleren of van het te behandelen paard
uitgesloten is van consumptie of niet.
De GGP is naast de beleidszaken ook actief op het
sociale vlak. Dit om de leden dichter bij elkaar te
brengen en de intercollegiale band te versterken.
Het komende lustrum is daar een mooi voorbeeld
van. De aanstaande toetreding van Jong-GGP tot de
KNMvD zorgt ervoor dat de jonge paardendierenarts
ook mee kan denken en praten over de toekomst
van de paardendierenarts.
Het lustrum wordt gevierd op 11 november in
Maastricht tijdens Jumping Indoor Maastricht. Op
deze dag zal de leden van de GGP een cocktail
worden geserveerd van educatie, collegiaal
samenzijn en toppaardensport. Een aangename
manier om het 45 jarig bestaan samen te vieren.
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Britsh Equine Veterinary
Association (BEVA)
Congres 2016
Het BEVA congres is een jaarlijks terugkerend congres dat steeds in verschillende
steden van de UK wordt gehouden. Met ongeveer 1500 deelnemers is dit het grootste
congres voor paardendierenartsen in Europa. Mede op uitnodiging van Zoetis is een
groep paardendierenartsen uit Nederland naar Birmingham afgereisd om dit congres
te kunnen bijwonen.
Het congres beslaat drie volle dagen met lezingen en workshops waarbij wordt ingegaan op alle richtingen binnen de paardengeneeskunde.
zou er na behandeling een afname van 90%
moeten worden gehaald. Voor de macrocyclische
lactonen zou er een reductie moeten zijn van
minstens 95%.
Deze middag is ook nog ingegaan op hoefbevangenheid, behandelingen van verschillende tumoren
van de huid, anesthesie en pijnbestrijding.

Op de eerste dag van het congres zijn er tijdens
het blok orthopedie, nieuwe voordelen van het
stellen van diagnoses en behandelingen middels
arthroscopieën (kijkoperaties in gewrichten)
uitgelegd. Dezelfde ochtend werd in twee andere
zalen aandacht geschonken aan parasitologische
onderzoeken en koliekchirurgie. Tijdens de sessie
over parasitologie is er een update gegeven over
hoe je op de beste manier mestonderzoek kunt
doen om meer betrouwbare resultaten te verkrijgen
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en er een optimaal ontwormschema kan worden
opgesteld. Tevens is aangegeven wat het beste
moment is voor het uitvoeren van de FECRT (‘faecal
egg count reduction test’) in een populatie. Deze
test is belangrijk omdat er steeds meer resistentie
ontstaat tegen de ontwormmiddelen. De FECRT
dient 14-17 dagen na ontwormen te worden
uitgevoerd om te achterhalen of het aantal eitjes in
de mest voldoende is gedaald. Voor wormkuren
waar fenbendazol of pyrantel de werkzame stof is,

De tweede ochtend startte met een blok over veel
voorkomende letsels bij sportpaarden en
behandelingen hiervan. Tegelijkertijd werden er
lezingen gegeven over laboratoriumtesten om
Influenza, Herpes en Streptococcus Equi aan te
tonen. Dit zijn belangrijke en veel voorkomende
virussen en bacteriën bij paarden die luchtwegproblemen veroorzaken. Hier is uitgelegd dat de
zogenaamde PCR test na het afnemen van een
neusswab de nieuwe gouden standaard is. Deze
test geeft een hogere sensitiviteit en specificiteit
dan andere testen die kunnen worden uitgevoerd
op bloed, weefsel of neusswabs. Ook werden er
lezingen gegeven over veulenzorg, baarmoederontsteking, antibioticumgebruik bij operaties, en
tandheelkunde. Gedurende deze ochtend kon er
tijdens workshops worden geoefend met
bijvoorbeeld het ‘scopen’ van de bovenste
luchtwegen op kadavers.
Verderop die vrijdag werden verschillende operaties
bij het rechtstaande paard besproken, zoals het

GROEP GENEESKUNDE PAARD
kunnen worden gemaakt die je vervolgens kan
doorsturen naar een oogspecialist. Zo kan deze
specialist op afstand helpen bij de behandeling
ervan. Het galafeest werd op de vrijdagavond
georganiseerd en hier konden de sociale
contacten tussen alle paardendierenartsen
verder aangehaald worden.

verwijderen van een eierstok, ooglid chirurgie,
fracturen en verschillende kijkoperaties. Ook de
tandheelkunde en oogheelkunde kwamen aan bod

waarbij er uitleg is gegeven over een bepaalde
applicatie voor op de Iphone waarmee er
kwalitatief goede foto’s en video’s van oogletsels

De derde en laatste dag van het congres ging over
voortplanting, neurologie, medische beeldvorming,
cardiologie en nog wat over spoedpatiënten.
Tijdens het cardiologie blok is ingegaan op de
verschillende soorten hartruizen of ‘souffles’. De
oorzaak van een hartruis bepaalt of er een gevaar
voor paard (en ruiter) bestaat. Hartruizen die links
hoorbaar zijn, kunnen soms ook geen onderliggende afwijking hebben, maar gewoon de
doorstroming van bloed in de aorta laten klinken.
Door middel van verder onderzoek met echografie
en ECG kan worden uitgemaakt of er een klinische
betekenis is.

AGENDA
03 November 2016:
Actualiseringscursus Erkend Paardendierenarts
2016. Locatie: Nijmegen, nl
Website: http://www.nascholing-paard.nl/
actualiseringscursus.htm
3-5 November 2016: E CEIM Congress 2016
Locatie: Helsinki, Finland
Website: http://eceim2016.info/
3 - 7 November 2016:
Equine MR & CT Days Locatie: Bonn, BRD
Website: http://www.agpferd.com/equine-mrand-ct-days/
8 November 2016:
MTS Equine Medicine Dilemmas 2
Locatie; Baarn, nl
Website: http://www.proveto.nl/event/mts_equine_medicine_dilemmas_2_2016
10 November 2016:
Voedingsconsulent Paard: Vervolgmodule 4
Locatie: Leusden NL
Webiste: http://www.sanequi.com/nl/over-sanequi/voedingsconsulent-paard.html

11 November 2016:
9de Lustrum congres GGP 2016 at Jumping
Indoor Maastricht
Website: http://www.nascholing-paard.nl/
lustrum-ggp-2016.htm
Locatie: MECC , Maastrcht , NL
25 November 2016:
Dutch Equine Conference 2016
Locatie: Arnhem NL
Webiste: http://www.proveto.nl/event/dutch_
equine_conference_2016
29 November 2016:
Cursus Droes voor Dierenartsen
Locatie: Boxmeer, NL
Website: http://www.gddiergezondheid.nl/
producten%20en%20diensten/training-en-advies/
trainingsaanbod-gd-academy/cursus-droes

3 - 7 December 2016: 62nd AAEP Annual
Convention
Locatie: Orlando, FL, USA
Webiste: http://www.aaep.org/info/annualconvention
13 December 2016:
MTS Neck Problems
Website: http://www.proveto.nl/event/mts_
neck_problems_2016
15 December 2016:
Voedingsconsulent Paard: Vervolgmodule 3
Locatie: Leusden NL
Webiste: http://www.sanequi.com/nl/over-sanequi/voedingsconsulent-paard.html

1 December 2016:
Cursus Droes voor Dierenartsen
Locatie: Deventer, NL
Website: http://www.gddiergezondheid.nl/
producten%20en%20diensten/training-en-advies/
trainingsaanbod-gd-academy/cursus-droes
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