
 
 Uitnodiging 

 

 

www.vlaanderen.be/landbouw 

 

Het Departement Landbouw en Visserij, 
en PaardenPunt Vlaanderen 

organiseren 

dinsdag 6 april 2021 om 20u 

Webinar: Paardenhouderij 
“Ontwormingsmanagement” 

Als paardenhouder wordt het verminderen van de infectiedruk door parasieten een steeds belangrijkere 
uitdaging. Het stijgend aantal gevallen van resistentie tegen ontwormingsmiddelen dwingt ons om actie te 
ondernemen. We moeten ons volgende vragen durven stellen: 

• Moeten alle paarden steeds preventief ontwormd worden volgens een vast ontwormingsschema?  

• Kan mestonderzoek en/of gericht ontwormen helpen in de strijd tegen parasieten én resistentie? 

• Zijn er management tools die ons kunnen helpen in deze strijd? 

 

PROGRAMMA 

• Verwelkoming  
 

• Paarden ontwormen: wie, waarom en wanneer? 
Prof. Dr. Edwin Claerebout -  Ugent - faculteit Diergeneeskunde, vakgroep Virologie, Parasitologie en Immunologie 
 

• Vragen  
  

     



Uitschrijven op mails rond dit type evenementen kan door te antwoorden op deze mail, met als onderwerp ‘uitschrijven’ 
U kan onze privacyverklaring terugvinden op  www.vlaanderen.be/ landbouw/ privacy. V.U. Patricia De Clercq 
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WANNEER & WAAR 

Dinsdag 6 april 2021 | 20:00u – 21:15 
 

Omwille van de coronamaatregelen zijn fysieke vergaderingen niet mogelijk en wordt dit event als webinar 
(vergadering via internet) georganiseerd. Voor deelname is een computer of laptop met geluidskaart 
noodzakelijk. 

Na inschrijving ontvangt u ten laatste één dag vóór de webinar een link waarmee u zich kan aanmelden. 

De webinar start stipt om 20u00, het is aangewezen om u aan te melden omstreeks 19u45, zodat alles vlot kan 
volgen. 

INSCHRIJVEN  
Deelname is GRATIS, inschrijven kan via deze inschrijvingslink 

MEER INFORMATIE 
• Jan Eskens | Departement Landbouw en Visserij | jan.eskens@lv.vlaanderen.be | 0499 / 94 96 03  

• Hanne Geenen | Departement Landbouw en Visserij | hanne.geenen@lv.vlaanderen.be | 0499 / 54 16 88  

• Carine Luys | Paardenpunt Vlaanderen | carine@paarden.vlaanderen | 016 / 44 20 00 

• Jan De Boitselier| PaardenPunt Vlaanderen | jan@paarden.vlaanderen |016 / 44 20 01 

 

Alle voorlichtingsactiviteiten van het Departement Landbouw & Visserij vindt u op:  
www.vlaanderen.be/landbouw/agenda 

 

 
WE HOPEN OPNIEUW OP JULLIE TALRIJKE DEELNAME! 

 

Heeft u deze informatie niet rechtstreeks ontvangen en wenst u deze in de toekomst wel rechtstreeks te 
ontvangen? Schrijf u dan in op onze contactendatabank via een mailbericht naar  

marie-jeanne.brems@lv.vlaanderen.be  met als onderwerp ‘inschrijving contacten – Paarden'. 
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