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PRIJS
€ 599*

PUNTEN

OMSCHRIJVING
Tijdens deze opleiding worden eerst indicaties en technieken voor
chirurgie van het urinair stelsel op een interactieve manier besproken.
Dr. Geert Verhoeven en dierenarts Frederik Weekers geven de
theoretische sessie met veel animo en anekdotes uit de praktijk.
Namiddag zetten we de theorie om in de praktijk en kunnen de
deelnemers de besproken chirurgieën oefenen.
Op het programma:
- Sondage kater, reu en teef met tips en tricks
- Retrograde hydropropulsie
- Nefrectomie
- Neoureterostomie
- Cystomtomie, partiele cystotomie, cystostomie
- Scrotale urethrostomie
- Penineale urethrostomie kater
- Prepubis urethrostomie

EBP/N/2019/0080
10,5 EBP

INSCHRIJVEN VIA
www.valdhony-verdifarm.be/opleidingen

*Prijs exclusief BTW

OPLEIDING
CHIRURGIE URINEWEGEN
DR. GEERT VERHOEVEN
Prof. Dr., DVM, PhD, Dipl. ECVS

Geert Verhoeven is graduated at
Ghent University in 1993 as Doctor
in veterinary medicine. During and
after being an assistant, he became
more and more interested in
surgery.
In 2003 he started his residency
program and in 2008 he obtained
the diploma of European Specialist
in surgery. In 2011 he promoted to
be a Doctor at Ghent University in
veterinary sciences (PhD).
He is currently working at the
general animal clinic Randstad and
he is a guest lecturer at Ugent,
where he focuses on surgery and
education of students and surgeons
in training. He is author and coauthor of dozens of publications.

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.

FREDERIK WEEKERS
Dierenarts Frederik Weekers
studeerde af in 2012. Na een
roterend internship op de faculteit
Diergeneeskunde in Merelbeke,
werkte hij ook een jaar als intern in
in dierenkliniek Randstad. Kort
nadien werd hij opgenomen in het
vaste team. Sinds oktober 2014
volgt hij de specialistenopleiding
voor chirurgie.

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

