
Workshops 
tandheelkunde  
gezelschapsdieren 

Locatie:  
Zoötechnisch Centrum KU Leuven 

Bijzondere Weg 12 

Bus 2456 

3360 Lovenjoel 

Wie is Dr. Leen Verhaert? 

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. 

Doelgroep:  

voor elke praktiserende gezelschaps-
dierenarts 
 

Deelnemersbijdrage: 

Wanneer voor meer dan één workshop 
wordt ingeschreven, geldt een korting 
van 5% 
 

Inschrijving: 

Stuur een mail naar  
trainings.vet@henryschein.be 
Plaatsen zijn beperkt! 
 
 

Bijkomende vragen? 

Bel Elke De Pelsmaker op 011 23 06 40. 

 

 

Mw. Dr. L.Verhaert 

DVM dipl. EVDC 

Universiteit Gent 

 

Maak kennis met de basistechnieken 

van tandheelkunde voor gezelschaps-

dieren.  

 

 

Leer over de verschillende extractie-

technieken. 

Praktische informatie 



Workshop               
Parodontologie 
 
Datum: vrijdag 16 juni 2017 
Uur: 13u00 - 18u00 
 
Inhoud: 
Een introductie in de tandheelkunde bij 
gezelschapsdieren, waaronder het 
onderzoek van de mondholte met 
behulp van pocket en scherpe sondes, 
de paradontale behandeling (welke 
instrumentaria waar te gebruiken), 
manueel of machinaal reinigen en 
polijsten met een uitgebreid practicum. 
 
Programma: 
13u00 ontvangst 
13u30  introductie en theorie 
15u00  pauze 
15u15 practicum 
18u00 einde 
 
Materiaal (zelf te voorzien): 
Een schedel van een kadaver  
(hond en/of kat)  

 

Het chirurgisch materiaal alsook de 
beschermkledij wordt voorzien door Val 
d’Hony-Verdifarm, a Henry Schein 
company.  

 

Deelnemersbijdrage: € 398 (excl. BTW) 

 

Accreditatie:     
EBP/N/2016/013     9 EBP 

 

 

Workshop                
Exodontie 
 
Datum: zaterdag 17 juni 2017 
Uur: 9u00 - 16u30 
 
Inhoud:  
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. 
 
Programma: 
9u00 ontvangst 
9u30  theorie 
11u00 pauze 
11u15 practicum hond 
12u45 lunch 
13u15 practicum kat 
14u45 pauze 
15u00 practicum 
16u30 einde 
 
Materiaal (zelf te voorzien): 
Een schedel van een kadaver  
(hond en/of kat)  
 
Het chirurgisch materiaal alsook de 
beschermkledij wordt voorzien door  
Val d’Hony-Verdifarm, a Henry Schein 
company.  
 
Deelnemersbijdrage:  € 565 (excl. BTW) 
 
Accreditatie: 
EBP/N/2016/015         13 EBP  


