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#DIERENZORG

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

EEN GEZOND GEBIT VOOR EEN GEZOND PAARD

€ 114,95 incl. BTW

OMSCHRIJVING

Introductie
Een onberispelijke gezondheid van de mondholte van het paard is belangrijk.
De mondholte is niet enkel de plaats waar het voedsel bewerkt wordt (de eerste fase van de vertering), maar het is ook de plaats langs waar de hand van de ruiter
informatie doorgeeft.
Een gezond gebit voor uw paard is van uiterste belang voor een betere opname van de voeding.
Een paardengebit dat in balans is, houdt een paard in evenwicht.

Omschrijving
Na deze cursus beschik je over de nodige informatie en tips om gebitsproblemen bij jouw paard op te sporen, te begrijpen en te voorkomen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze opleiding is bestemd voor personen die reeds kunnen omgaan met paarden.
Daarnaast richt de opleiding zich ook tot:
Paardenhouders
Paardenfokkerij
Rijscholen
Ruiters en menners
Manegehouders
Groomers

Voorkennis
Met paard kunnen omgaan is een pluspunt.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
Na deze opleiding beschik je over een ruime bagage en hulpmiddelen i.v.m. het gezond houden van het gebit van het paard en het dedecteren van problemen met het
gebit.
Kennis van het gebit van het paard
Kennis van het maalproces
Hulpmiddelen om het paard gezond te houden
Gevolgen van tandproblemen ontdekken
Leeftijd bepalen van het paard
Tandproblemen depisteren

PROGRAMMA
Basiskennis:
Anatomie van het hoofd van het paard
Het leeftijd van het dankzij zijn gebit
Meest voorkomende gebitsproblemen
Meest voorkomende pathologies
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Het belang van een passend bit en hoofdstel
Verschillende types van bitten en hoofdstellen en hun inwerking op het hoofd van het paard
Toepassingen:
Tandproblemen tijdig erkennen
Zorgen voor beter comfort voor het paard
Gevolgen van tandproblemen dedecteren
Kolieken
Kauwmoeilijkheden
Afweerreactie bij insteken van bit
Kop schudden
Kiezen van een passend bit/hoofdstel
Praktijk: Praktische tips ook op levend paard
Demonstratie van de snel te controleren punten bij jouw paard

PRAKTISCH

Lesdata
Datum

Startuur

Locatie

Contact

Einduur

Sport Vlaanderen "De Rhille"

T: 078/353 653

Zuidbroekstraat 12

F: 050/403061

8600 Woumen

info@syntrawest.be

donderdag 17/10/2019

19:00

22:00

donderdag 24/10/2019

19:00

22:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

DOCENT

Géraldine Vandevenne, gespecialiseerd gebitsverzorgster voor paarden - dierenarts
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