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Cursus obstetrie paard, in de praktijk en aan de kliniek  

 

Nu de merries weer dragend zijn en de veulens/embryo’s gestaag groeien is het 

natuurlijk wel de bedoeling dat die noeste arbeid beloond wordt met de geboorte van 

een gezond en sterk veulen dat aan alle (hooggespannen…) verwachtingen voldoet. 

Een afwijkende bevalling, ‘dystocia’, komt bij het paard gelukkig maar in ongeveer 5 

procent van alle geboortes voor maar de risico’s voor merrie en veulen zijn van 

zodanige aard dat een goede begeleiding altijd de moeite waard is. 

Zaterdag 13 februari 2010 biedt de Specialistische Voortplantingspraktijk, in 

samenwerking met Intervet en Vetin Aacofarma, een cursus aan met de titel ‘Verlost’. 

Plaats van handeling is de Nieuwe Heuvel BV te Lunteren, van 13.30 tot 20.30 uur.  

Deze cursus ‘Verlost’ zal de verschillende praktisch toepasbare verlosmethodieken 

belichten, maar ook de belangrijkste indicaties om een merrie direct door te sturen en 

de manier waarop. Wat kan een eerstelijns practicus doen bij complicaties tijdens de 

geboorte of repositie? Moeten we wel of niet de merrie neerleggen? Bij welke 

afwijkingen kan men op welke wijze een repositie toepassen? En wat gebeurt er 

wanneer de merrie wordt doorverwezen naar de kliniek? Hierbij moet men denken 

aan verschillende chirurgische benaderingen van een sectio caesaria of een torsio 

uteri (liggend en staand), maar ook de mogelijkheden voor het herstel en de 

(verwachtte) toekomstige vruchtbaarheid van de merrie in kwestie. Afsluitend zullen 

de nazorg en ook de omstreden behandelingsopties van retentio secundinarum 

worden besproken (ook na keizersnee). 

Sprekers die bovenstaande thema’s behandelen zijn de bekwame 

paardendierenartsen: drs. Floor Bernard (voormalig eigenaresse van de Kraamkliniek 

voor paarden, nu werkzaam bij de Ambulante kliniek Paard, Faculteit 

Diergeneeskunde), Dr. Bert vd Weijden (emeritus, bevlogen voortplantingsexpert), 

internationaal specialist chirurgie, drs. Evita Busschers (VC-Someren) en drs. Myrthe 

Wessel (De Specialistische Voortplantingspraktijk). Na iedere lezing zal er per 

spreker ruim de tijd genomen worden voor vragen en discussie.  

Meer weten over de cursus of inschrijven? Kijk op de site www.svp-wessel.nl  

 

http://www.svp-wessel.nl/

