Programma Dierenartsendag
11 oktober 2019
locatie collegezaal Paard

09:15-09:45

Registratie (hal) en ontvangst met koffie en thee (monsterbaan)

09:45-10:00

Welkomstwoord

10:00-12:00

‘Van binnen en van buiten’ – voorzitter Marianne Sloet

Lieuwke Kranenburg
Ellen Roelfsema

De faculteit Diergeneeskunde op de schop: wat is het effect
op de klinieken?

René van Weeren

In vitro embryo ontwikkeling heeft invloed op geslacht van veulen

Anthony Claes

Advanced mare age predisposes to chromosome segregation errors
and cohesion loss in oocytes

Marta de Ruijter

Invloed van overmatige voeding op de vruchtbaarheid van de merrie

Tom Stout

Cuff-druk van de endotracheaal tubus bij paarden onder anesthesie

Lidwien Fabius

Humane endocarditis veroorzaakt door S. equi subsp. zooepidemicus

Janneke Sleutjens

PPID-er met glaucoom, de invloed van glucocorticosteroïden

Ellen Roelfsema en
Hanneke Hermans

12:00-13:00

Lunch (monsterbaan)

13:00-15:00

‘Vooral van binnen’ - voorzitter Harold Brommer
De uitdaging van glandulaire maagzweren

Lieuwke Kranenburg

Developments in the utility of CT in investigation of headshaking

Ralph Edwards

De betrouwbaarheid en het nut van Heart Rate Variability

Rosa Houben

Luchtzakken spoelen bij droes

Robin van den Boom

Worden hartklepregurgitaties nu wel of niet klinisch relevant

Inge Wijnberg

Is Serum Amyloid A van toegevoegde waarde bij zieke neonatale veulens?

Esther Siegers

Emerging bacteria: na MRSA nu ESBL?

Mathijs Theelen

Praktisch onderzoek over broncho-alveolaire lavage (BAL)

Cornélie Westermann

15:00-15:30

Koffie en thee (monsterbaan)

15:30-17:30

‘Vooral van buiten’ – voorzitter Tom Stout
Chronische dermatitis van de kootholte wetenschappelijk aangepakt

Janny de Grauw

Scoren van chronische pijn bij ezels

Thijs van Loon

Overzicht resultaten veulenbrigade periode 2002-2019

Petra Witt

Klinische beoordeling van de onbelaste paardenrug in beweging

Tijn Spoormakers

Cornage chirurgie bij het staande paard

Tsjester Huppes

Vechten en rechten over kreupelheid

Harold Brommer

Kwalitatieve gang-analyse bij de beoordeling van
achterbeen-kreupelheid

Filipe Serra Bragança

Objectieve en subjectieve beoordeling van ‘Fit to compete’

Marianne Sloet

17:30-17:45

Uitreiking prijzen loterij en afsluiting

17:45-...

Borrel + napraten

7

