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Voorkom dat je voor aap staat wanneer je komend seizoen embryo’s spoelt of (oudere)
merries in de begeleiding aangeboden krijgt!
De Specialistische Voortplantingspraktijk heeft dit jaar twee zeer gerenommeerde sprekers uitgenodigd
voor haar seminar voor (paarden) gynaecologen. Onder toeziend oog van de apen van de Apenheul kunt u
luisteren, genieten en kennis uitwisselen met collega’s. Twee leiders op het vakgebied van de gynaecologie,
Drs. Sandra Wilsher (werkzaam bij het Paul Mellon lab in Newmarket) en Jan Govaere (UK Gent) brengen
een rijkdom aan kennis en ervaring met zich mee waar u nu gebruik van kunt maken.
Dr. Jan Govaere (die mede de DVD FoalinMare ontwikkeld heeft) zal spreken
over het begeleiden van de (steeds) oudere merrie, waar wij als
paardengynaecologen in toenemende mate mee te maken krijgen. Mede doordat
merries zich eerst moeten bewijzen en pas later aan fokkerij toekomen (de ET
merries uitgezonderd natuurlijk). Het kan kan dan een behoorlijke uitdaging zijn
deze ‘oudere ex-sportmerries’ hormonaal weer aan de gang te krijgen. Wanneer
men zelfs embryo’s wenst te spoelen van deze merries kan gerichte benadering en
behandeling soms nodig zijn. Ook zal Jan Govaere casuïstieken op dit en verloskundig gebied behandelen.
Dr. Sandra Wilsher, jarenlang werkzaam geweest bij Twink Allen’s Equine Fertility Unit en diersoort
overschrijdend specialist op het gebied van placentatie en voortplanting, zal spreken over het samenspel
van embryo, donor en ontvangster, o.a. bij een ET programma. Zij beantwoord vragen als: Welke invloed
heeft de ontvangster nu echt? Waar zoeken we nu naar binnen een ET programma? Welke mate van
asynchronie tussen donor en ontvangster komen we nog mee weg? En zijn er medicamenten die ons hierbij
kunnen helpen?
Maar ook zal zij spreken over ‘het leven in utero’, waarbij de placenta tegen het licht wordt gehouden. Welke
rol speelt de placenta bij de ontwikkeling van het veulen en waardoor worden hormonale niveaus (van o.a.
ECG) beïnvloedt? Ook heeft zij meerdere patiënten gezien en behandeld met
persisterende endometrium cups. Een zeer actuele vraag is ook; wat is de invloed
van de leeftijd, pariteit en grootte van de merrie op de placentale ontwikkeling en
dus grootte, gezondheid en groei (pre- en postnataal) van het veulen? Speelt
voeding nog een rol (m.n. bij maiden merries)? En hoe zit het met de invloed van
maternaal en foetaal genotype op de groei van placenta en veulen?
Dit alles vindt plaats op 4 maart 2014 in de unieke congreslocatie De St@art,
midden in de speciaal voor ons geopende Apenheul (www.apenheul.nl). Als kers op de taart zal
de dierenarts van de Apenheul een privé rondleiding geven met bijbehorend commentaar en zal
de dag in stijl worden afgesloten met een heerlijk Indonesisch buffet. Kosten € 210 (excl. 21 %
BTW), vaste klanten/cursisten krijgen 10% korting. KD nascholingspunten aangevraagd.

