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Diergeneeskunde met
complementairediergezondheidszorg
Congrescentrum Burgers’ Zoo, Arnhem
Zaterdag 19 september 2020
8.00-18:00 uur.

Het partnership Prins Petfoods, EduPet Educatie en EduVet VTC Dierenkliniek organiseert op zaterdag 13 juni 2020
een symposium over het thema ‘Diergeneeskunde Met Complementaire Diergezondheidszorg’ voor dierenartsen,
paraveterinairen, andere dier(gezondheids)professionals en eigenaren van honden. Het symposium bestaat uit
drie parallelle symposia met als thema’s: Artrose, Huid-Darm en Gedrag. Gedurende de gehele dag is er een
informatiecafé, waar de deelnemers persoonlijk hun vragen kunnen stellen aan de diverse professionals.
Het plan is ontstaan vanuit een groeiende behoefte bij eigenaren en zorgverleners aan intensievere
samenwerking tussen de verschillende veterinaire en non-veterinaire diergezondheidsdisciplines: o.a. reguliere
diergeneeskunde, voedingsconsultancy, gedragstherapie, darmgezondheidstherapie, fysiotherapie, hydrotherapie,
plantgeneeskunde, manuele therapie, acupunctuur, dryneedling en homeopathie.
Kosten deelname
Kosten voor de gehele dag bedragen € 199 excl. BTW en inclusief koffie, thee, frisdranken, lunch en een
gesigneerd exemplaar van het boek ‘Diergeneeskunde Met Homeopathie’ van dierenarts Atjo Westerhuis
(winkelwaarde € 69) en een goodybag ter waarde van € 100.

PROGRAMMA OVERZICHT
08:00-09:00 uur

Ontvangst in de Foyer

09:00-09:15 uur

Opening van het Symposium in het Auditorium

09:15-10:15 uur

Plenaire sessie in het Auditorium

10:15-10:30 uur

Wisselpauze: Informatiecafé, koffie/thee/fris in de Foyer

10:30-11:15 uur

Artrose: Mount Kenia Lodge
Huid en Darm: Knoefzaal
Gedrag: Kilimanjaro Lodge

11:15-11:30 uur

Wisselpauze: Informatiecafé, koffie/thee/fris in de Foyer

11:30-12:15 uur

Artrose: Mount Kenia Lodge
Huid en Darm: Knoefzaal
Gedrag: Kilimanjaro Lodge

12:15-13:30 uur

Lunch, Informatiecafé in de Foyer

13:30-14:30 uur

Plenaire sessie in het Auditorium

14:30-14:45 uur

Wisselpauze: Informatiecafé, koffie/thee/fris in de Foyer

14:45-15:30 uur

Artrose: Mount Kenia Lodge
Huid en Darm: Knoefzaal
Gedrag: Kilimanjaro Lodge

15:30-15:45 uur

Wisselpauze: Informatiecafé, koffie/thee/fris in de Foyer

15:45-16:30 uur

Artrose: Mount Kenia Lodge
Huid en Darm: Knoefzaal
Gedrag: Kilimanjaro Lodge

16:30-18:00 uur

Gezellig napraten in het informatiecafé in de Foyer

PROGRAMMA | PLENAIRE SESSIES

Geert-Jan Arntz
Dierenarts

09:15-10:15 | Plenaire sessie: Auditorium

De boeiende wereld van endoscopie en endochirurgie bij honden
Endoscopie en endochirurgie (kijkoperaties) bieden nieuwe mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling.
Geert-Jan is werkzaam in Dierenkliniek Beneden-Leeuwen, www.dierenkliniekbenedenleeuwen.nl.
Extra (na)scholing: European School of Veterinary Postgraduate Studies (ESVPS). Ervaring: 30 jaar.

Irene Feenstra de Jonge
Dierfysiotherapeut

13:30-14:30 | Plenaire sessie: Auditorium

Fysiotherapie, hydrotherapie en dryneedling bij honden
Diagnostiek en behandeling van honden door de dierfysiotherapeut is een onmisbare aanvulling op de reguliere
diergeneeskunde van het bewegingsapparaat.
Irene is werkzaam in het Dierfysiotherapie en Hydrotherapie Centrum in Amsterdam. www.dier-fysiotherapie.nl.
Extra (na)scholing: o.a. fysiotherapie voor mensen en dierfysiotherapie, hydrotherapie en dryneedling.
Ervaring: 15 jaar.

PROGRAMMA | ARTROSE

Leida Visée
Dierenarts

10:30-11:15 | Artrose: Mount Kenia Lodge

Wat kraakt daar? Het belang van manuele therapie bij artrose bij honden
In de laatste decennia heeft manuele therapie voor honden een enorme vlucht genomen binnen de
diergeneeskunde. Hoe hebben we het ooit zonder kunnen doen?
Leida is werkzaam in de Chiron Praktijk voor Complementaire Diergeneeskunde en als docent bij het Supple Spine
Institute. Extra (na)scholing: o.a. European Academy for Veterinary Chiropractic (EAVC), International Veterinary
Acupuncture Society (IVAS), Chinese kruiden (TCVM) en homeopathie. Ervaring: 30 jaar.

Atjo Westerhuis
Dierenarts

11:30-12:15 | Artrose: Mount Kenia Lodge

Toepassing van homeopathie als behandeling van artrose bij honden
Besproken worden de behandelingsmogelijkheden met homeopathie bij honden met artrose in het algemeen en
met HD, ED, spondylose en cauda equina syndroom in het bijzonder.
Atjo is werkzaam in EduVet VTC Dierenkliniek in Veenendaal. (Na)scholing: o.a. Groep Veterinaire Homeopathie
(KNMvD), International Association for Veterinary Homoeopathie, Aude Sapere Homöopathie für Tierärzte,
International Conference for Innovative Veterinary Medicine. Ervaring: 46 jaar.

PROGRAMMA | ARTROSE

Annette de Vogel

Acupuncturist-natuurgeneeskundige
14:45-15:30 | Artrose: Mount Kenia Lodge

Behandeling van artrose bij honden met plantgeneeskunde en acupunctuur
Met name voor honden met artrose op relatief jonge leeftijd, die blijvend reguliere ‘pijnstillers’ moeten slikken, is
plantgeneeskunde en acupunctuur vaak een goed alternatief.
Annette is werkzaam in de Holistische Praktijk voor Dieren in Zeewolde en in het Centrum voor Alternatieve
Diergeneeskunde in Amsterdam. www.alternatievediergeneeskunde.nl. Extra (na)scholing: Academie voor
Natuurgeneeskunde in Hilversum (5-jarige opleiding), acupunctuur, oosterse- en westerse kruiden, Bachbloesems
enz. Ervaring: 20 jaar.

Esther Plantinga

Dierenarts | specialist veterinaire diervoeding (Dipl ECVCN)
15:45-16:30 | Artrose: Mount Kenia Lodge

Voeding als ondersteuning bij gewrichtsproblemen.
“Je bent wat je eet” geeft de kracht van voeding meteen helder weer. Voeding als onderdeel van voorkomen en
ondersteunen van aandoeningen bij mens en dier is niet meer weg te denken uit onze geneeskunde. Maar wat is
de rol van voeding bij het voorkomen van gewrichtsproblemen? En in hoeverre voeding dienen als ondersteuning
bij gewrichtsproblemen? Welke voedngsinterventies zijn zinvol, en voor welke interventies staat de bewijsvoering
van effectiviteit nog in de kinderschoenen? Op deze onderwerpen zal worden ingegeaan bij deze lezing.
Esther is eigenaar van Nutrissues Pet Nutrition Consultancy. www.nutrissues.nl. Extra (na)scholing: European
Board of Veterinary Specialization (EBVS). Ervaring: 20 jaar

PROGRAMMA | HUID-DARM

Nicole Hoes

Dierenarts | specialist veterinaire dermatologie i.o.
10:30-11:15 | Huid en Darm: Knoefzaal

Reguliere diagnostiek en behandeling van huidallergie bij honden
Er zijn bij eigenaren van honden heel veel vragen en twijfels over huidallergie bij honden. Over het ‘rendement’ van
de diagnostiek, de resultaten van de behandelingen, over kosten en neveneffecten.
Nicole is werkzaam bij Dierendermatoloog Vroom in Udenhout, www.dierendermatoloogvroom.nl. Extra (na)
scholing: specialist in opleiding bij de European College of Veterinary Dermatology (ECVD). Ervaring: 23 jaar.

Esther Plantinga

Dierenarts | specialist veterinaire diervoeding (Dipl ECVCN)
11:30-12:15 | Huid en Darm: Knoefzaal

Feiten en fabels over voedselintolerantie bij honden
Opvallend veel honden worden wegens huid- en/of darmklachten levenslang op dieetvoeding gezet. Waarom hebben zo veel
honden dieetvoeding nodig? Hoe zijn de resultaten? Hoe wordt de diagnose gesteld? Esther is eigenaar van Nutrissues Pet
Nutrition Consultancy. www.nutrissues.nl. Extra (na)scholing: European Board of Veterinary Specialization (EBVS). Ervaring: 20
jaar
Esther Hagen-Plantinga afgestudeerd als dierenarts aan Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Na enkele jaren praktijkervaring
opgedaan te hebben is zij in 2007 begonnen als Universitair Docent-Onderzoeker aan de afdeling Diervoeding van de
Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht, waar zij tot januari 2019 werkzaam is geweest. Momenteel richt zij zich volledig op
haar diervoedingsadviesbureau, op het gebied van honden- en kattenvoeding, genaamd Nutrissues. Haar expertise ligt op
het gebied van honden- en kattenvoeding en zij is Europees erkend specialist op het gebied van veterinaire diervoeding
(Dipl. ECVCN). Een speciale interesse van Esther ligt op het gebied van de invloed van voeding op nieren en urinewegen.
Daarnaast is zij gefascineerd door de mogelijkheden van voeding om ziekten bij dieren te voorkomen. Haar missie is om goed
onderbouwde en begrijpbare informatie over te brengen aan eenieder met interesse in de voeding van dieren, om zo bij te
dragen aan gezondheid en welzijn.

PROGRAMMA | HUID-DARM

Suus Bettink

Dierenarts en humaan darmtherapeut
14:45-15:30 | Huid en Darm: Knoefzaal

Darmgezondheid en immuniteit bij huidallergie en chronische diarree
Een gezond microbioom (darmbioom) is van groot belang voor de darmgezondheid van mens en dier. Gebrekkige
darmgezondheid is verantwoordelijk voor uiteenlopende immuun gemedieerde klachten.
Suus is werkzaam in haar eigen Praktijk Flip in Velserbroek, www.praktijkflip.nl en bij de Groene Os in Haarlem,
www.degroeneos.nl. Extra (na)scholing: o.a. Ortho-Linea Opleidingsinstituut Orthomoleculaire Geneeskunde met
CRKBO-erkenning, plantgeneeskunde. Ervaring: 15 jaar.

Atjo Westerhuis
Dierenarts

15:45-16:30 | Huid en Darm: Knoefzaal

De rol van cobalamine (vit. B12) bij immuniteitsproblemen
Besproken wordt een evaluatie van praktijkresultaten van honden met immuniteitsproblemen, waaronder
chronische diarree, en de rol van cobalamine (vitamine B12) bij de behandeling.
Atjo is werkzaam in EduVet VTC Dierenkliniek in Veenendaal. (Na)scholing: o.a. Groep Veterinaire Homeopathie
(KNMvD), International Association for Veterinary Homoeopathie, Aude Sapere Homöopathie für Tierärzte,
International Conference for Innovative Veterinary Medicine. Ervaring: 46 jaar.

PROGRAMMA | GEDRAG

Martine Carriere
Dierenarts

10:30-11:15 | Gedrag: Kilimanjaro Lodge

De toepassing van diergeneesmiddelen bij gedragsproblemen bij honden
In een aantal gevallen van gedragsproblemen bij honden kunnen geneesmiddelen een toegevoegde waarde
hebben. Hoe werken die, wat zijn de resultaten en wat zijn de neveneffecten?
Martine is werkzaam in Sterkliniek Ermelo, www.sterkliniek.ermelo. Extra (na)scholing: o.a. op het gebied van
interne diergeneeskunde, plastische chirurgie, fokkerij en gedrag. Ervaring: 30 jaar.

Annette de Vogel

Acupuncturist-natuurgeneeskundige
11:30-12:15 | Gedrag: Kilimanjaro Lodge

Kruiden en Bachbloesems bij gedragsproblemen bij honden
Welke mogelijkheden zijn er in de plantgeneeskunde om afwijkend gedrag in positieve zien te kunnen
beïnvloeden?
Annette is werkzaam in de Holistische Praktijk voor Dieren in Zeewolde en in het Centrum voor Alternatieve
Diergeneeskunde in Amsterdam. www.alternatievediergeneeskunde.nl. Extra (na)scholing: Academie voor
Natuurgeneeskunde in Hilversum (5-jarige opleiding), acupunctuur, oosterse- en westerse kruiden, Bachbloesems
enz. Ervaring: 20 jaar.

PROGRAMMA | GEDRAG

Atjo Westerhuis
Dierenarts

14:45-15:30 | Gedrag: Kilimanjaro Lodge

Homeopathie bij afwijkend gedrag bij honden
Met de homeopathische geneesmiddeldiagnose hebben we niet alleen een therapie in handen, de gedetailleerde
geneesmiddeldiagnose geeft ons ook inzicht in de identiteit van de individuele patiënt.
Atjo is werkzaam in EduVet VTC Dierenkliniek in Veenendaal. (Na)scholing: o.a. Groep Veterinaire Homeopathie
(KNMvD), International Association for Veterinary Homoeopathie, Aude Sapere Homöopathie für Tierärzte,
International Conference for Innovative Veterinary Medicine. Ervaring: 46 jaar.

Wendy Las van Bennekom
kynologisch instructeur en gedragstherapeut
15:45-16:30 | Gedrag: Kilimanjaro Lodge

Lezen van lichaamstaal bij honden
Iedere hond, iedere baas en ieder setje baas-hond is verschillend. Om gedrag te kunnen normaliseren moeten we
eerst de inviduele hond als deel van zijn omgeving kunnen lezen.
Wendy is werkzaam in het Molosser Training Center, www.molossertrainingcenter.nl. Extra (na)scholing: o.a.
kynologisch instructeur, gedragstherapie, begeleiding van hoogrisicohonden. Ervaring: 25 jaar.

