DV.0229038

OPLEIDING
INPAKKEN EN AFDEKKEN
Voor dierenartsen en assistenten

LESGEVER

WANNEER

Dr. Geert Verhoeven

WOENSDAG 13 FEBRUARI 2019
13.30 - 17.00 uur
Ontvangst met broodjes vanaf 13.00 uur

TAAL
Nederlands

PRIJS
€ 120*

PUNTEN
In aanvraag

Val d'Hony-Verdifarm
Industrieweg 135/1
3583 Beringen
WOENSDAG 27 FEBRUARI 2019
13.30 - 17.00 uur
Ontvangst met broodjes vanaf 13.00 uur
Hotel Van der Valk
Baarleveldestraat 2
9031 Drongen

OMSCHRIJVING
De dierenartsassistent en/of de dierenarts zelf hebben in het hele
operatiegebeuren, buiten de chirurgie zelf, een uitgebreid takenpakket.
Hiertoe behoren onder andere het voorbereiden van de patiënt, het
operatiegebied en de chirurg zelf.
Bij elk onderdeel hiervan, neemt hygiëne een sleutelpositie in. Het doel
van deze opleiding is het opfrissen van verschillende technieken van
inpakken en afdekken en de stadia hiervoor. Hoe krijg je het
operatiegebied en jezelf zo clean mogelijk? Welke verschillen zijn er in
de materialen die beschikbaar zijn?
Er zal materiaal aanwezig zijn om de uitgelegde technieken visueel te
maken.

INSCHRIJVEN VIA
www.valdhony-verdifarm.be/opleidingen

*Prijs exclusief BTW

OPLEIDING
INPAKKEN EN AFDEKKEN
Voor dierenartsen en assistenten

DR. GEERT VERHOEVEN
Prof. Dr., DVM, PhD, Dipl. ECVS
Geert Verhoeven is graduated at Ghent
University in 1993 as Doctor in
veterinary medicine. During and after
being an assistant, he became more and
more interested in surgery.
In 2003 he started his residency
program and in 2008 he obtained the
diploma of European Specialist in
surgery. In 2011 he promoted to be a
Doctor at Ghent University in veterinary
sciences (PhD).
He is currently working at the general
animal clinic Randstad and he is a guest
lecturer at Ugent, where he focuses on
surgery and education of students and
surgeons in training. He is author and
co-author of dozens of publications.

ANNULATIEVOORWAARDEN
Annuleren tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang is kosteloos.
Annuleren gebeurt steeds schriftelijk via marketing.vet@henryschein.be.
Nadien blijft het volledige bedrag verschuldigd aan Val d’Hony-Verdifarm.
Indien u onverwacht verhinderd bent, kan iemand anders uit uw praktijk altijd uw
plaats innemen.
Val d’Hony-Verdifarm behoudt zich het recht om de locatie of datum te wijzigen.
Deelnemers worden voor de training over eventuele wijzigingen geïnformeerd.

VRAGEN OF OPMERKINGEN?
011 230 640
marketing.vet@henryschein.be

