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Het Departement Landbouw en Visserij, 

PaardenPunt Vlaanderen 

Vives Roeselare en Thomas More campus Geel 

organiseren 

Maandag 21 oktober en donderdag 7 november 

Studieavond: Paardenhouderij 
“Hoe kunnen we gezonde paarden fokken?” 

Tijdens de studieavond worden de resultaten van het fokkerijproject ‘Genomica voor gezonde paarden’ 
toegelicht. Er zal dieper ingegaan worden op osteochondrose (OC). OC is een relatief vaak voorkomende 
aandoening bij paarden. De afgelopen jaren is er onderzoek gedaan naar de erfelijkheid van OC . Er werd 
gezocht naar welke genen in het DNA van een warmbloedpaard gekoppeld zijn aan OC. Deze kennis kan 
helpen om paarden op jonge leeftijd te selecteren en de opfok van paarden beter bij te sturen. Daarnaast zijn 
er bij genetisch onderzoek tools ontwikkeld die gebruikt kunnen worden om de echte verwantschap tussen 
dieren te onderzoeken en om de inteelt en de genetische variatie van rassen te evalueren. Deze informatie is 
nuttig voor stamboekverenigingen en hun fokkers bij de uitwerking van fokprogramma’s. Tot slot zal er een 
toelichting gegeven worden over de nieuwe reglementering rond fokkerij op Europees én op Vlaams niveau. 
Wat betekent deze nieuwe wetgeving voor de stamboekverenigingen, de hengstenhouders, de fokkers en de 
KI/ET-centra in Vlaanderen? 
 

PROGRAMMA 
 Osteochondrose (OC) bij het paard: klinisch belang en screening.  

Prof. dr. Frederik Pille - Faculteit Diergeneeskunde - Ugent 
 

 Genoom-onderzoek op paarden in Vlaanderen: osteochondrosis en diversiteit van rassen 
Dr. Steven Janssens - Onderzoeksgroep Huisdierengenetica – KULeuven 

 

 De nieuwe fokkerijwetgeving op Europees én Vlaams niveau: wat betekent dit voor onze fokkerij? 
Sarah Samyn / Hanne Geenen - Departement Landbouw en Visserij - Vlaamse Overheid 
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WANNEER & WAAR 

 
Maandag 21 oktober 2019 | 19:30u – 22:30 
Vives Roeselare| Wilgenstraat 32 | ROESELARE 
Er is parkeergelegenheid aan de Bollenstraat. 

 
Donderdag 7 november 2019 | 19:30u – 22:30 
Thomas More Campus Geel | Kleinhoefstraat 4 | GEEL 

 

 

INSCHRIJVEN  

Deelname is GRATIS, maar gelieve in te schrijven via deze inschrijvingslink 

Eventueel kan er ook ter plaatse ingeschreven worden. Maar om ervoor te zorgen dat alles vlot verloopt vragen wij u om toch in te schrijven 

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 

 Lies Depuydt | Vives Roeselare| lies.depuydt@vives.be | 051 / 26 19 50 (Roeselare) 

 Jos Van Thielen| KU  Leuven/Thomas More | jos.vanthielen@kuleuven.be  | 014 / 72 13 30 (Geel) 

 
Alle voorlichtingsactiviteiten van het Departement Landbouw & Visserij vindt u op:  

www.vlaanderen.be/landbouw/agenda 

 

 

 

 
 
 

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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