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OMSCHRIJVING
Veel practici beschikken over de mogelijkheid om een ECG te
registreren of kunnen het ECG van een patiënt volgen tijdens de
anesthesiebewaking. Toch voelt men zich vaak wat onwennig als men
snel een ECG moet interpreteren.
Deze voordracht is gericht naar praktijkdierenartsen met weinig of geen
voorkennis van het ECG. We leren u hoe het ECG tot stand komt en
waar moet op gelet worden bij de afname er van. Vertrekkend van het
normale cardiogram overlopen we de belangrijkste veranderingen aan
het P-QRS-T-complex. Hierbij leggen we vooral de nadruk op het
verband tussen de waarnemingen op het ECG en de gevolgen voor de
patiënt onder anesthesie alsook de link met onderliggende
internistische problemen.
Vervolgens bespreken we de voornaamste ritmestoornissen zoals
atriale en ventriculaire premature complexen en atriumfibrillatie en
leren we op praktische wijze het onderscheid te maken tussen echte en
vermeende ventriculaire hartritmestoornissen.
Na het volgen van deze bijscholing zal u vaker en met meer vertrouwen
een ECG durven afnemen. Ook het standaard aanleggen van een ECG om
een patiënt te bewaken tijdens de anesthesie zal een meerwaarde zijn
voor uw praktijk.

INSCHRIJVEN VIA
www.valdhony-verdifarm.be/opleidingen

*Prijs exclusief BTW
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GUY GADEYNE
Guy Gadeyne studeerde af aan de
faculteit diergeneeskunde te Gent in 1982
met grote onderscheiding. Hij was vrij
assistent op de dienst inwendige ziekten
van gezelschapsdieren aan de faculteit
diergeneeskunde te Utrecht in 1983.
Praktijkdierenarts sinds oktober 1984
voor gezelschapsdieren. Op dit ogenblik
zaakvoerder van een groepspraktijk voor
gezelschapsdieren te Marke (Kortrijk).
Dit is zowel een eerstelijns- als een
doorstuurpraktijk voor cardiologie en
beeldvorming.
Gepassioneerd door blijvende bijscholing
vooral op het vlak van interne
geneeskunde en cardiologie in het
bijzonder.
Bijkomende training in medische
beeldvorming en cardiologie aan de
European School for Advanced Veterinary
Studies in 1997,1998 en 1999.
Auteur van het Diergeneeskundig
Memorandum “Cardiovasculaire
aandoeningen bij de hond”
(Februari 2003).

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.

Oprichter van “Twiejo” (2002) –
opleidingsverstrekker voor dierenartsen.
Lid van de European Society of Veterinary
Cardiology.
Spreker op diverse binnen- en
buitenlandse congressen voor
dierenartsen.
Spreker voor meerdere medische firma’s
over cardiologie.
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011 230 640
marketing@covetrus.be

