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OPLEIDING
KONIJNEN EN KNAAGDIEREN

LESGEEFSTER

WANNEER

Dierenarts Inge Thas

Veel voorkomende aandoeningen

WAAR

WOENSDAG 15 MEI 2019
13.30 - 17.00 uur
Ontvangst met broodjes vanaf 13.00 uur

Val d'Hony-Verdifarm
Industrieweg 135/1
3583 Beringen

TAAL
Nederlands

PRIJS
€ 110*
2 lessen: € 210*
3 lessen: € 310*

PUNTEN
3 EBP per les
EBP/N/2019/0015
EBP/N/2019/0016
EBP/N/2019/0017

INSCHRIJVEN VIA
www.valdhony-verdifarm.be/opleidingen

Anesthesie en chirurgie
WOENSDAG 22 MEI 2019
13.30 - 17.00 uur
Ontvangst met broodjes vanaf 13.00 uur
Tandheelkunde
WOENSDAG 29 MEI 2019
13.30 - 17.00 uur
Ontvangst met broodjes vanaf 13.00 uur

OMSCHRIJVING
VEEL VOORKOMENDE AANDOENINGEN
In deze les komen vaak voorkomende problemen bij konijnen en
knaagdieren aan bod. Er wordt dieper ingegaan op klinische symptomen,
diagnostiek (medische beeldvorming, bloed-, urineonderzoek) en
behandeling. Ook technieken voor bloedname, plaatsen van catheters, …
worden besproken.
ANESTHESIE EN CHIRURGIE
Naast het feit dat konijnen en knaagdieren een hoger anesthetisch risico
hebben dan honden en katten, worden deze kleine zoogdieren ook vaak in
slechte algemene toestand aangeboden op de praktijk. In deze les wordt
dieper ingegaan op anesthesie, monitoring en preventieve maatregelen om
zelfs bij risicopatiënten de anesthesie risico’s te minimaliseren.
TANDHEELKUNDE
Tandproblemen zijn een vaak voorkomend probleem bij konijnen en
herbivore knaagdieren (chinchilla’s, cavia’s en degoes). In deze les wordt
dieper ingegaan op oorzaak, preventie, symptomen en diagnostiek
(medische beeldvorming) en behandeling.

*Prijs exclusief BTW

OPLEIDING
KONIJNEN EN KNAAGDIEREN
INGE THAS
Inge Thas studeerde af als dierenarts in
1997 aan de Universiteit Gent.
Na haar afstuderen werkte ze de eerste
jaren in meerdere praktijken om ervaring
op te doen, ze begon zich in deze
periode ook steeds meer toe te leggen
op bijzondere diersoorten.
Van 2000-2002 was Inge werkzaam aan
de dienst Pluimvee en Bijzondere
Diersoorten van de Faculteit
Diergeneeskunde.
In 2003 startte ze haar eigen praktijk
“DAP Thas” te Zwijnaarde, waar ze bijna
uitsluitend bijzondere diersoorten,
behandelt, met als hoofdcliënteel
konijnen, knaagdieren en fretten. Inge
schoolt zich voortdurend bij en geeft op
regelmatige basis lezingen in binnen-en
buitenland.
In 2015 behaalde Inge in Parijs het
Diploma “ABVS ® Diplomate of the
European College of Zoological Medicine
(small mammal) en werd Europees
Specialist Geneeskunde en Chirurgie
Kleine Zoogdieren (konijnen,
knaagdieren, fretten).

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

