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OMSCHRIJVING
Interpretatie van bloedonderzoeken aan de hand van casuistieken:
wanneer beslis je om extra tests uit te voeren?
Het is in de praktijk niet altijd makkelijk te beslissen wanneer men best
aanvullende testen aanvraagt. Wat is nuttig, wat niet?
In deze interactieve namiddag worden een aantal "moeilijkere"
onderzoeken zoals CRP en cTnT uitgeklaard aan de hand van
praktijkgevallen. Het doel is meer info te halen uit deze parameters en
zo tot een juistere diagnose te komen.

INSCHRIJVEN VIA
www.valdhony-verdifarm.be/opleidingen

*Prijs exclusief BTW
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DipECVIM-CA, MSc, PhD
Kris graduated and performed an
internship and a residency in internal
medicine at Ghent University and
became a diplomate in internal medicine
in 2009.
He briefly worked in a referral practice
in the Netherlands, before moving to
Liège University where he completed a
PhD on cardiac effects of the systemic
inflammatory response syndrome in
companion animals. Since 2008 he is in
charge of the ECC-service at Liège
University, and remains involved in the
internship and residency training
program in internal medicine.
Besides this work in a university setting
Kris is past- president of EVECCS, an
internal medicine consultant for a
veterinary laboratory, and finally helps
his wife both in her 2-vet small animal
practice, as in trying to raise their 2
children.

ANNULATIEVOORWAARDEN
Annuleren tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang is kosteloos.
Annuleren gebeurt steeds schriftelijk via marketing@covetrus.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.
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