Cursus 06 Maart De Nieuwe Heuvel
Seminars: dormant strep, autoloog serum gebruik en oestrussuppressie
Op woensdag 6 maart organiseert Specialistische Voortplantingspraktijk (SVP) bij de Nieuwe
Heuvel in Lunteren seminars voor de paardengynaecoloog met dr. Ryan Ferris en dr. Morten Rønn
Petersen. Beiden zijn pioniers op hun vakgebied en hebben internationaal hoog aanzien. De
Amerikaan en de Deen zullen hun nieuwe inzichten en onderzoeksresultaten presenteren voor wat
betreft endometritis bij de merrie, onderliggende oorzaken daarvan en uiteraard de daaruit
voortvloeiende behandelingen. Tijd: 13-21u.
- Dr. Ryan Ferris, assistent-professor Colorado State University (Denver, USA). Richt zijn
onderzoek voornamelijk op endometritis (zowel als gevolg van bacteriële als
schimmelinfecties) en embryo transplantatie en zal vanuit zijn brede ervaring, zowel in het lab
als in de praktijk, zijn inzichten met ons delen. Ferris zal recente data presenteren voor het gebruik
van autoloog serum en stamcellen om de ontstekingsrespons van de baarmoeder op
spermatozoa te moduleren.
- Dr. Morten Rønn Petersen, IVF Laboratorium Fertiliteitskliniek Universiteit Kopenhagen,
slapende streptococcen (dormant strep). Heeft zich de afgelopen jaren onder andere toegelegd
op onderzoek naar ‘dormant strep’ (‘slapende streptococcen’) infecties in de baarmoeder en de
activering daarvan. De daaropvolgende behandeling blijkt tot weerzinwekkende resultaten te
leiden; 80% van de (soms jarenlang) guste merries drachtig binnen 2 cycli. Dit baanbrekende
onderzoek breidt zich inmiddels uit naar verschillende landen (o.a. Hagyard Equine Medical
Institute in Kentucky) en we zijn er trots op deze pioniers nu in Nederland te mogen ontvangen.
Kosten 195 euro (excl 21% btw, inclusief diner, versnaperingen en syllabus), uren aangemeld via
CKRD/VAK.
*Ryan A Ferris, DVM, MS, Diplomate, American College of
Theriogenologists, Assistant Professor Department of Clinical
Sciences, Colorado State University, Ft. Collins, Colorado.Dr.
Ferris graduated from veterinary school at Washington State
University in 2007. He then completed an internship in equine
surgery, medicine and reproduction at the Equine Medical
Center of Ocala in 2008. Dr. Ferris subsequently completed a
2-year Equine Theriogenology residency/Master of Science
program at Colorado State University in the Department of
Clinical Sciences. He joined the CSU faculty in the Department
of Clinical Sciences in 2010. He is primarily is involved in the
Clinical Broodmare, Foaling and Embryo Transfer Programs
at the Equine Reproduction Laboratory. Ryan also consults on
reproduction cases and emergencies at the James L. Voss
Veterinary Teaching Hospital. Research Interests: infectious
and non-infectious endometritis, embryo transfer, hormone
therapy.

