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Beste dierenarts,

Wenst u een assistent/e die u nog beter kan ondersteunen in

WANNEER

stressvolle situaties? Wilt u hem of haar nog breder inzetten in de

Donderdag 29 augustus
Vrijdag 30 augustus
Zaterdag 31 augustus

hospitalisatie ideaal.

13.00 - 17.30 uur
Ontvangst vanaf 12.30 uur
met broodjes

praktijk? Dan is deze 3-daagse praktijkgerichte opleiding spoed en

DAG 1
Liza van der Mei (Paraveterinair, RVT, Veterinary Technician Specialist
Emergency & CriticalCare) bespreekt de “do's en don'ts” van een goede

triage aan de telefoon en in de wachtzaal. Hoe een spoedpatiënt aan de
telefoon herkennen door het stellen van de juiste vragen? Hoe in de
wachtzaal beoordelen of een dier nog even kan wachten of dat ze u
meteen moeten komen halen? Hoe de eigenaar geruststellen in uw

LESGEVERS
Liza van der Mei
Dr. Merel Visschers
Dr. Kris Gommeren

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

afwachting, want communicatie is in deze gevallen heel erg belangrijk en
daar kan uw assistent(e) een grote rol in spelen. Wat kan hij of zij al
voorbereiden en klaarleggen?

DAG 2
Dr. Merel Visschers geeft meer uitleg over de shockpatiënt en
infuustherapie bij spoedgevallen. Hoe shock herkennen, welke soorten
shock zijn er en wat zijn de fasen van de hypovolemische shock? Welk
infuus best klaarleggen in welk geval, hoeveel moet er gegeven
worden en aan welke snelheid? Dit zijn allemaal dingen die uw
assistent al kan voorbereiden.

DAG 3

TAAL
Nederlands

Dr. Kris Gommeren

zal de

hospitalisatie van

kritieke patiënten

toelichten. Op welke parameters moet uw assistent(e) letten, wanneer
moet hij of zij heel hard op u roepen? Ook hier wordt infuustherapie
besproken maar dan eerder als onderhoud en rehydratatie.

PRIJS
€ 120* per opleiding

Doorheen de 3 dagen gebruiken de docenten naast het theoretische

10% korting bij de 3 opleidingen

deel van de opleiding steeds dezelfde patiënten als voorbeeld vanaf
het moment dat de eigenaar belt, bij ontvangst in de wachtzaal en de
eerste behandeling tot in de hospitalisatie. Tijdens deze casussen

INSCHRIJVEN VIA
www.valdhony-verdifarm.be/opleidingen

*Prijs exclusief BTW

krijgen de assistenten de tijd om zelf na te denken, te overleggen en te
bespreken wat zij zouden doen.
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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
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