
Landelijke Fokkersdag op woensdag 10 april 2019

Pre-Conference Dag van het Voorjaarsdagencongres 
Locatie: Fokker Terminal, Binckhorstlaan 249, Den Haag
Kosten: € 95,- exclusief BTW, inclusief lunch, koffie en thee. Gratis parkeren.

Programma

9:00-9:30 Ontvangst

9:30-10:05 Is de oogarts een racist? Jaarlijkse keuring van de ogen: wat houdt dit in?
Mevr. Drs. Anne-Marie Verbruggen, Dierenarts, Specialist Oogheelkunde

10:05-10:40 Het screenen voor en voorkomen van erfelijke hartziektes bij hond en kat
Dr. Niek Beijerink, Dierenarts, Specialist Cardiologie

10:40-11:15 Vóórkomen en voorkómen van Elleboog Dysplasie in de kynologie
Prof em dr H.A.W. Hazewinkel, Dierenarts, Specialist Orthopedie

11:15-11:45 Pauze

11:45-12:20 Ban op Bambino, BOAS en BOS door handhaving artikel 3.4. Fokken met gezelschapsdieren?
Mevr. dr. Marjan AE van Hagen, Dierenarts, Specialist in Dierenwelzijn, Ethiek en Recht

12:20-12:55 Hoe gezond zijn onze rasdieren? Gezondheidsmonitoring met PETscan
Mevr. Drs. Else den Boer MSc Diergeneeskunde
Dierenarts Onderzoeker bij het ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren 

12:55-13:55 Lunchpauze

13:55-14:30 Hoe kun je toch een nest fokken van die op papier ideale combinatie die in werkelijkheid onbereikbaar lijkt
Dr. Jeffrey de Gier, Dierenarts, Specialist Voortplanting

14:30-15:05 Vanaf dag 1 goede zorg voor een gezond leven
Mevr. Drs. Daphne Westgeest, Scientific Communication Advisor Royal Canin

15:05-15:40 Ik ga op reis en neem mee (terug)… - Reizen met gezelschapsdieren
Mevr. Drs. Cindy Bunnik, Dierenarts Inspecteur NVWA. Drs. Nick Eulink, Dierenarts Inspecteur NVWA

15:40-16:10 Pauze

16:10-16:45 Leptospirose: meer dan de ziekte van Weil!
Mevr. Dr. Marga Goris, Hoofd OIE en Nationaal Referentielaboratorium Leptospirosen, AMC Amsterdam

16:45-17:20 Vaccineren of toch titeren?
Dr. Herman Egberink, Dierenarts, Specialist Veterinaire Microbiologie

17:20-17:30 Afsluiting

Graag danken wij onderstaande bedrijven en sprekers voor het ondersteunen van de Fokkersdag!

Nationale Databank Gezelschapsdieren (NDG)
Raad van Beheer
Royal Canin
MSD Animal Health
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 
ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren (ECGG)

Kijk voor meer informatie op: www.voorjaarsdagen.eu/pre-conference-dag
Neem bij vragen contact met ons op via: info@voorjaarsdagen.org



Inschrijving voor Landelijke Fokkersdag op 10 april in de Fokker Terminal in Den Haag 

Geachte bezoeker, 

Hartelijk dank dat u zich in wilt schrijven voor de Landelijke Fokkersdag! 

Wij zijn als Voorjaarsdagen commissie er heel trots op dat we dit interessante congres voor u 
mogen organiseren. Op deze dag zullen alle lezingen in het Nederlands zijn. Echter omdat 
het congres waaraan de Fokkersdag is verbonden internationaal is, is de inschrijfmodule in 
het Engels.  

Hieronder laten we u graag zien hoe u in kunt schrijven 

- Ga naar www.voorjaarsdagen.eu
- Klik bovenin de balk op ‘Fokkersdag’
- Klik op ‘Koop tickets’
- Om verder in te schrijven maken we voor u een Vet-login aan, hier zijn geen kosten

aan verbonden en deze Vet-login wordt alleen gebruikt om voor de Fokkersdag in te
schrijven, u zult via deze registratie alleen informatie over dit congres ontvangen

- Klik op ‘Register’
- Vul het volgende in (alle vakjes met een * zijn verplicht):

o Gender: uw geslacht male (mannelijk) of female (vrouwelijk)
o Klik aan: ‘Other employee of a veterinary practice’
o E-mailadres (E-mail address)
o Telefoon nummer (Phone number)
o Voorletters (Initials)
o Voornaam (First Name)
o Evt voorvoegsel van uw achternaam (Surname prefix) zoals ‘van de’ etc
o Achternaam (Last Name)
o Geboortedatum (Day of Birth)
o Straatnaam (Address)
o Huisnummer (House number)
o Evt toevoeging huisnummer (Number suffix) zoals ‘a’ of ‘bis’ etc
o Postcode (Postal Code)
o Plaatsnaam (City)
o Land (Country)
o Klik aan dat u akkoord gaat met registratie (I agree to process my data to

create a Vet-login profile within the GDRP guidelines)
- U krijgt nu een scherm waarop staat dat u een Vet-login registratie heeft gekregen.
- 1. U krijgt een e-mail met een link om de account te activeren op het e-mailadres dat

u heeft opgegeven
- 2. Klik op de link ‘Set Password’ in uw e-mail om naar de website terug te gaan en

kies een wachtwoord, bevestig het wachtwoord door het nog een tweede keer in te
toetsen in het tweede vak en klik op ‘Reset Password’

- 3. Na de bevestiging is uw Vet-login actief
- (4. U kunt indien gewenst op www.knmvd.nl/mijn-profiel de gegevens van uw Vet-

login wijzigen)

http://www.voorjaarsdagen.eu/
http://www.knmvd.nl/mijn-profiel


- U kunt nu in het volgende scherm met uw e-mailadres en het net gekozen 
wachtwoord toegang krijgen tot het laatste deel van het registratieproces 

- Kies onder het kopje ‘Pre-conference day Wednesday April 10th’ voor de optie 
Breedersday (Fokkersdag) door op de + te klikken (er verschijnt dan een groene -). De 
kosten zijn hier nog niet zichtbaar. 

- Let op dat er geen andere onderdelen zijn geselecteerd (de rest moet een geel 
bolletje met een plus erin zijn) 

- Klik op ‘Invoice to address’ 
- Nu komt uw adres in beeld. Dit kunt u eventueel nog veranderen mocht het niet 

kloppen 
- Klik op ‘To payment method’ 
- Nu komt een scherm met uw bestelling in beeld ‘Breedersday, Wednesday April 10th’ 

van 95,00 euro en 19,95 btw (VAT). Een totaal bedrag van €114,95 
- Vul bij ‘Organisation’ het woord ‘Fokker’ in 
- Klik bij ‘Payment Method’ aan hoe u wilt betalen (iDEAL/Credit Card/Bank Transfer) 
- Kruis aan dat u akkoord gaat met de ‘Terms and conditions’ 
- Klik op ‘Pay and complete’ 
- Als u voor iDEAL hebt gekozen komt u nu in het betaalscherm, hier kunt u onderaan 

bij ‘Switch language’ kiezen voor Nederlands 
- Als u de betaling heeft afgerond krijgt u een bevestiging met uw ticket(s) in de e-mail.  

 
- Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via: info@voorjaarsdagen.org  




