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Tijdens de training en op wed-
strijden vragen wij soms het 
uiterste van onze honden, ze 
moeten werken op zandgrond, 
kleigrond, in het water, in het riet, 
dichte dekking, ongelijke onder-
grond, hindernissen, en dat ook 
nog eens bij de meest uiteenlo-
pende temperatuur omstandig-
heden. 

Maar is uw hond wel fysiek op-
gewassen voor dit werk? Is zijn 
conditie goed en weet u zeker 
dat zijn innerlijk gestel al deze 
belasting aankan? Voorkomen is 
hier letterlijk beter dan genezen, 
want voor relatief weinig geld 
kun je een hond tegenwoordig 
preventief laten onderzoeken en 
daarmee veel narigheid en dure 
operaties achteraf besparen.

Orthopedisch Chirurg Monique Schwencke vertelt in haar lezing over 
de meest voorkomende orthopedische aandoeningen bij jachthonden.
• Gescheurde kruisband van de knie; wat is het en hoe wordt het be-

handeld?
• Heupdysplasie (HD) en Elleboogdysplasie (ED)
• Puppy Screening tbv vroege detectie en betere behandelmogelijk-

heden voor HD en ED en wat dit kan betekenen voor de prognose 
van HD en ED

Orthomanueel Dierenarts Jacha Heukels vertelt u wat Orthoma-
nuele therapie voor honden inhoud, en wanneer het zinvol is. 
Daarnaast vertelt ze over de meest voorkomende aandoeningen 
en de behandelwijzen bij sporthonden. (zie ook het artikel hierover 
in De Jachthond editie 3-2014)

• Methode Aharon
• De meest voorkomende rug- en 

nekproblemen
• Preventieve Orthomanuele thera-

pie; hoe werkt het en waarom is dit 
een belangrijke investering?

• Sportkeuringen voor jachthonden 

LOCATIE:
Herberg de Schutskuil
Oude Grintweg 100
5688 MB  Oirschot

We beginnen de dag om 10:00 met 
een korte wandeling zodat iedereen 
die zijn/haar hond mee wil nemen 
deze nog lekker even uit kan laten. Bij 
terugkomst staat er koffie en thee voor 
ons klaar met iets lekkers, en ook voor 
uw hond is er een lekkere en gezonde 
snack. Tussen de middag krijgt u een 
heerlijke lunch aangeboden.

Kosten: 
Keuze A: Lezing inclusief koffie/thee en lunch € 30,-
Keuze B: Lezing inclusief Sportkeuring, koffie/thee  en lunch € 85,-

Als deelnemer aan de lezing krijgt u exclusieve korting op een ortho-
manuele sportkeuring voor uw hond(en). Meer informatie over de sport-
keuring vindt u op orthomanueeldierenarts.nl. De sportkeuringen wor-
den na aanmelding in overleg met u ingepland op een datum en locatie 
naar keuze ( Ouderkerk a/d Amstel, Helmond, Meteren, Heinkenszand 
of Hoogkerk). 

U kunt zich opgeven voor deze dag door een mail te sturen naar:
moniek@jachthondenwinkel.nl
Geef daarbij aan of u kiest voor keuze A of B.

Seminar: Blessures bij jachthonden
Voorkomen is beter dan genezen
Op Zondag 12 April 2015 organiseert Jachthondenwin-
kel Hunter & Co een lezing voor u, in samenwerking met 
twee dierenartsen met bijzondere expertise op het gebied 
van sportblessures bij honden.

Orthomanueel dierenarts 
Jacha Heukels.

Orthopedisch chirurg 
Monique Schwencke.


