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OMSCHRIJVING
Oogproblemen bij paarden komen vaak voor in de praktijk. Denk
bijvoorbeeld aan maanblindheid of de gevoeligheid van paarden voor
cornea ulcers omwille van hun prominente en lateraal geplaatste ogen.
Als enkel de meest opvallende oogafwijkingen bekeken worden, zonder
een volledig oogonderzoek uit te voeren, kunnen er belangrijke letsels
gemist worden. Om deze reden is het belangrijk om steeds een volledig
onderzoek van het oog en de oogleden uit te voeren. Een onderzoek dat
telkens op dezelfde, systematische manier uitgevoerd wordt. Ook
zonder een drukmeter of een spleetlamp voorhanden kan in veel
gevallen een (vermoedelijke) diagnose gesteld worden. Daarna kan een
aangepaste behandeling opgestart worden of kan beslist worden om
door te verwijzen.
Met enkel een paar basisinstrumenten kan je al ver komen in de
diagnosestelling. Tijdens deze opleiding overlopen we stap voor stap het
oogonderzoek bij het paard.
Ook worden enkele bijkomende onderzoeken aangehaald zoals cytologie
en staalname van cornea ulcers en echografie van het oog.

INSCHRIJVEN VIA
www.valdhony-verdifarm.be/opleidingen

*Prijs exclusief BTW

OPLEIDING
OOGONDERZOEK BIJ HET
PAARD
GOEDELE STORMS
Goedele Storms studeerde af in 2009
aan de faculteit Diergeneeskunde in
Gent met grote onderscheiding.
Na haar studies deed ze gedurende één
jaar een roterende stage op de afdeling
gezelschapsdieren aan dezelfde
faculteit Diergeneeskunde in Gent.
Vervolgens werkte ze één jaar als
assistente op de afdeling oftalmologie
aan de universitaire dierenkliniek in
Maisons-Alfort, Parijs.
Vanaf oktober 2012 was ze werkzaam
in dierenartsenpraktijk Kleidal als
eerstelijnsdierenarts met een bijzondere
interesse in oftalmologie.
Begin november 2012 begon ze aan een
residentie in "Veterinary
Ophthalmology" aan de
Diergeneeskundige faculteit in Luik
(Sart-Tilman).

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

Recent slaagde ze in het examen voor
het behalen van de titel “diplomate van
de European College of Veterinary
Ophthalmologists”.
Nu is ze terug werkzaam in
dierenartsenpraktijk Kleidal, uitsluitend
voor oogconsultaties en oogchirurgieën.

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

