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WORKSHOPS
TANDHEELKUNDE

LESGEEFSTER

WANNEER

Dr. Leen Verhaert

Parodontologie

WAAR

VRIJDAG 29 MAART 2019
09.00 - 17.00 uur

Zoötechnisch Centrum - KU Leuven
Bijzondere Weg 12 Bus 2456
3360 Lovenjoel

TAAL
Nederlands

PRIJS
€ 599* per workshop
5% korting bij de 2 workshops
Beperkt aantal deelnemers

PUNTEN
Parodontologie
12 EBP
EBP/N/2019/0041
Exodontie
13 EBP
EBP/N/2019/0042

INSCHRIJVEN VIA
www.valdhony-verdifarm.be/opleidingen

Exodontie
ZATERDAG 30 MAART 2019
09.00 - 17.00 uur

OMSCHRIJVING
Maak kennis met de basistechnieken van het mondonderzoek bij
gezelschapsdieren en leer over de verschillende extractietechnieken.
PARODONTOLOGIE
Een introductie in de tandheelkunde bij gezelschapsdieren, waaronder het
onderzoek van de mondholte met behulp van pocket en scherpe sondes, de
paradontale behandeling, manueel of machinaal reinigen en polijsten met
een uitgebreid practicum.
Er wordt ook de tijd genomen om een aantal praktische cases samen te
bespreken.
EXODONTIE
Een praktische cursus waarin tandextracties bij de hond en de kat worden
behandeld. De verschillende extractietechnieken (hands-on techniek
gesloten en open) komen aan bod alsook voor welke indicaties deze worden
toegepast.

MEE TE BRENGEN
Een schedel van een kadaver (hond en/of kat).

Wij zorgen voor het nodige materiaal zodat u verschillende instrumenten
kan proberen en vergelijken.

*Prijs exclusief BTW

WORKSHOPS
TANDHEELKUNDE

DR. LEEN VERHAERT
DVM dipl. EVDC Universiteit Gent
Dr. Leen Verhaert is Diplomate van de
European Veterinary Dental College sinds
1998. Ze werkt deeltijds als
praktijkassistente aan de universiteit
Gent, afdeling Geneeskunde en Klinische
Biologie van de Kleine Huisdieren. Hier
behandelt ze basistandheelkunde en
doceert aan de Masterstudenten.
In juli 2011 startte ze haar eigen
praktijk ‘Dier en Tand’, waar ze enkel nog
tandheelkunde en mondchirurgie bij
gezelschapsdieren uitoefent. Ze werd
reeds meermaals uitgenodigd als spreker
op verschillende congressen: WSAVA,
FECAVA, BSAVA en voorjaarsdagen.
Ze werkte mee aan meerdere
publicaties, waaronder “Veterinary
dentistry for the general practitioner”
en de derde editie van “BSAVA Manual of
Veterinary Dentistry”. Haar voornaamste
interessegebieden zijn Radiologie en
Klinische mondpathologie.

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.

VRAGEN OF OPMERKINGEN?
011 230 640
marketing@covetrus.be

