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Hoge kwaliteit postacademische nascholingen voor een 
betaalbare prijs!

Cursusaanbod 2016
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Sinds jaar en dag wordt er ingezet op vaardigheden voor de 
dierenarts, dat betekent in de praktijk kleine groepen met een 
zeer hoog praktisch gehalte doordat de docent voldoende 
gelegenheid heeft aandacht aan haar/zijn cursist te besteden.
De huidige ontwikkelingen binnen de diergeneeskunde stellen 
steeds meer en hogere eisen aan (na)scholing. Wij vinden dat 
een goede ontwikkeling, maar realiseren ons ook dat het volgen 
van nascholing tijdrovend en kostbaar is. Even zo belangrijk is 
hoe krijg ik dit naar mijn klant uitgelegd, dat ik mij steeds tracht 
te verbeteren door het volgen van nascholing. Denijs Educatie 
wil professionals in de diergeneeskunde helpen om continue 
up-to-date te blijven en biedt daarom een breed aanbod aan 
van betaalbare cursussen en trainingen. 

Wij hebben ervoor gekozen een breder scala van cursussen 
en trainingen aan te bieden, waarbij het aantal docenten 
uitgebreid is. Tevens is ervoor gekozen om meer docenten uit 
de ons omringende landen uit te nodigen, in het kader van 
internationalisering. Graag introduceren wij voor de dentale 
cursussen Dr. Matthew Oxford, BVM&S, GPCert(SAS), MRCVS, 
cursus leider bij de British Veterinary Dental Association, UK 
tevens docent aan de Universiteit van Bristol, Liverpool en 

Cambridge in de UK en Dr. Jens Ruhnau, DVM, Dipl. EVDC in 
Scandinavië de hoogst opgeleide specialist op tandheelkundig 
gebied. Lid van de European Veterinary Dental College. 
Hij is werkzaam in de tandheelkundige kliniek AniCura in 
Kopenhagen, Denemarken. 

In de planning staan een aantal gastroscopie cursussen onder 
leiding van Todd R. Tams, DVM, DAVIM, Chief Medical Officer 
VCA Antech, Inc. Los Angeles, California, USA. Zodra daar meer 
over bekend is wordt dit gepubliceerd op onze website. Verder 
hebben we nieuw in het programma de KNO-chirurgie cursus 
onder leiding van Dr. Gert ter Haar, DVM, PhD, MRCVS, DECVS. 
Verbonden aan de Audiology en Brachycephaly Clinic en The 
Royal Veterinary College, Hatfield, Hertfordshire, UK. Daarnaast 
de vele trouwe docenten die ons al vele jaren bijstaan bij het 
geven van de nascholingen voor onze cursisten uit België, 
Duitsland en voornamelijk Nederland. 
Uiteraard worden (bijna) alle cursussen geaccrediteerd. Neem 
een kijkje op onze website en laat je inspireren! Wij hopen u snel 
van dienst te mogen zijn.
Voor de paraveterinairen hebben we ook dit jaar weer een mooi 
programma kunnen samenstellen.
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22 Dermatologie bij de kat
Binnen de dermatologie zijn, net als bij de hond, aandoeningen met jeuk als primaire 
klacht de meest voorkomende reden om met de kat naar de dierenarts te gaan. 
Alleen al in de klinische presentatie worden veel verschillen gezien bij katten met 
jeuk wanneer dit vergeleken wordt met de hond. Ook zijn er bijvoorbeeld bepaalde 
aandoeningen die normaal gesproken geen jeuk veroorzaken bij de hond waar dit 
bij de kat wel tot jeuk kan leiden. In deze bijeenkomst wordt ondermeer aandacht 
besteed aan deze aandoeningen (met dan wel zonder jeuk) en de meest belangrijke 
verschillen met de hond. Daarnaast zullen de belangrijkste auto-immuun dermatose(s) 
en een aantal unieke dermatologische problemen voor de kat worden besproken. Voor 
bovenstaande aandoeningen zullen de verschillen in diagnostische mogelijkheden 
worden besproken evenals de mogelijkheden en de verschillen in therapie. Verschillen 
in behandelingsmogelijkheden hebben deels te maken met het metabolisme 
van medicatie, dit verloopt bij katten anders dan bij de hond en ook binnen de 
dermatologie krijgt men daarmee te maken.

17 feb
2016

15.00 - 
20.00 u

Mw. Dr. Y.M. Schlotter, DVM, ECVD | Dermatology 
Department of Clinical Sciences of Companion 
Animals, | Faculty of Veterinary Medicine, 
Utrecht University

29 Röntgenologisch onderzoek in de tandheelkunde bij hond & kat (géén ervaring)
Een praktische cursus in het maken van röntgenopnames met digitale verwerking
van de beelden (CR-DR-systeem). Onmisbaar bij het verantwoord uitvoeren van
tandheelkundige behandelingen.

18 feb
2016

09.30 - 
17.00 u

Dr. M. Oxford, BVM&S, GPCert(SAS), MRCVS 
| Course Organiser for the British Veterinary 
Dental Association, UK | Providing and co-
ordinating undergraduate teaching at Bristol, 
Liverpool and Cambridge Universities, UK |  
Tutor at the University of Nottingham, UK

30 Röntgenologisch onderzoek in de tandheelkunde bij hond & kat (ervaring)
Een praktische cursus in het maken van röntgenopnames met digitale verwerking
van de beelden (CR-DR-systeem). Onmisbaar bij het verantwoord uitvoeren van
tandheelkundige behandelingen.

19 feb
2016

09.30 - 
17.00 u

Dr. M. Oxford, BVM&S, GPCert(SAS), MRCVS 
| Course Organiser for the British Veterinary 
Dental Association, UK | Providing and co-
ordinating undergraduate teaching at Bristol, 
Liverpool and Cambridge Universities, UK |  
Tutor at the University of Nottingham, UK

01 Introductie tandheelkunde en dentale röntgenologie bij hond & kat
Leerdoel: het opdoen van kennis voor basishandelingen in de tandheelkunde bij 
extracties bij de hond en bij de kat. En basishandelingen van dentale röntgen bij de 
hond en bij de kat. Behandeld worden: anatomie, parodontologie, en de belangrijkste 
tandafwijkingen. Verder wordt uitgebreid ingegaan op röntgendiagnostiek, inclusief 
casuïstiek. Tot slot een demonstratie extractie techniek en een demonstratie 
opnametechniek van dentale röntgenfoto’s.

20 feb
2016

09.30 - 
17.30 u

Dr. M. Oxford, BVM&S, GPCert(SAS), MRCVS 
| Course Organiser for the British Veterinary 
Dental Association, UK | Providing and co-
ordinating undergraduate teaching at Bristol, 
Liverpool and Cambridge Universities, UK | Tutor 
at the University of Nottingham, UK

14 Het hart in beeld, beeldvorming bij cardiologie. Echocardiografie en 
röntgenonderzoek gecombineerd
Voor de gezelschapsdierenarts met belangstelling voor cardiologie, die kennis wil 
opdoen op het gebied van echocardiologie en röntgenonderzoek bij de hond en de 
kat, of zijn/haar kennis wil uitbreiden dan wel opfrissen. In deze cursus wordt zowel 
de toepassing van echografie als röntgenologie besproken bij de diagnostiek van 
hartaandoeningen. Daarnaast kan er praktisch geoefend worden in het interpreteren 
van thoraxfoto's en verkrijgen van goede echodoorsnedes van het hart. Verder zullen 
een aantal casussen derevue passeren. (maximaal 6 cursisten)

09 mrt
2016

09.30 - 
17.00 u

Mw. Drs. M.L. Schmidt, DVM, specialist 
veterinaire radiologie | Veterinair Specialistisch 
Centrum de Wagenrenk, Wageningen 
| Veterinaire Specialisten, Oisterwijk | 
Dierenkliniek Wilhelminalinde, Renkum

03 Echografie abdomen bij de hond (weinig tot géén ervaring) - Practicum
Diagnosestelling, normaalbeelden en beoordeling van afwijkende beelden in de buik, 
speciale aandacht voor blaas, nieren en milt. (maximaal 6 cursisten)

16 mrt
2016

09.30 - 
12.30 u

Mw. Drs. J.M.C. Reinders, DVM | Echo-X,  
Lochem | Dierenkliniek Deventer | Dierenartsen 
Lochem e.o.

04 Echografie abdomen bij de hond (ervaring) - Practicum
Diagnosestelling en beoordeling afwijkende beelden buik, speciale aandacht voor 
lever, prostaat, pancreas en bijnieren. (maximaal 6 cursisten)

16 mrt
2016

13.30 - 
17.00 u

Mw. Drs. J.M.C. Reinders, DVM | Echo-X,  
Lochem | Dierenkliniek Deventer | Dierenartsen 
Lochem e.o.

02 Stralingshygiëne in de praktijk – voor dierenarts & paraveterinair
Deze wordt gegeven door een specialist veterinaire radiologie! Cursus 
stralingshygiëne voor paraveterinairen èn dierenartsen. Onlangs is het nieuwe Besluit 
Stralingsbescherming ingegaan. Hierin is onder andere geregeld dat de dierenarts 
regelmatig moet bijscholen. Daarnaast is de dierenarts verplicht om zijn/haar 
paraveterinairen regelmatig (als indicatie: ongeveer 1x per 2 jaar) te instrueren over 
straling en veiligheid en dit ook vast te leggen. In deze cursus krijgt uw assistente en 
uzelf uitleg over straling en veiligheid en over de wettelijke regels. Omdat deze cursus 
door een radioloog gegeven wordt, zullen er ook veel praktische tips zijn om veilig te 
werken.

23 mrt
2016

13.00 - 
17.00 u

Mw. Drs. M.L. Schmidt, DVM, specialist 
veterinaire radiologie | Veterinair Specialistisch 
Centrum de Wagenrenk, Wageningen 
| Veterinaire Specialisten, Oisterwijk | 
Dierenkliniek Wilhelminalinde, Renkum

31 Extractietechnieken bij de kat
Kennis van de anatomie en de ontwikkeling van specifieke ziektes bij de kat: o.a. 
tandresorptie en chronische stomatitis, occlusie en malocclusie, parodontale 
aandoeningen, pulpa-pathologie, resorptieletsels. Het oplossen van problemen die 
bij het niet chirurgisch verwijderen kunnen ontstaan. U leert de juiste technieken toe 
te passen om op een verantwoorde wijze tandextracties bij de kat uit te voeren. De 
nieuwste apparatuur en instrumenten staan voor u ter beschikking!

01 apr
2016

09.30 - 
17.00 u

Dr. J. (Jens) Ruhnau, DVM, Dipl. EVDC, Danish 
Veterinary Dental Specialist | Founder and head 
of surgery, dental specialist referral center 
AniCura TandDyreklinikken, Copenhagen, 
Denmark
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All the way from the UK!

All the way from the UK!

All the way from the UK!

All the way from Denmark!
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32 Extractietechnieken bij de hond
Kennis van de anatomie en de ontwikkeling van het gebit bij de hond en specifieke 
ziektes bij de hond. Het oplossen van problemen die bij het niet chirurgisch verwijderen 
kunnen ontstaan. U leert de juiste technieken toe te passen om op een verantwoorde 
wijze tandextracties bij de hond uit te voeren. De nieuwste instrumenten en 
apparatuur staan voor u ter beschikking tijdens de cursus!

02 apr
2016

09.30 - 
17.00 u

Dr. J. (Jens) Ruhnau, DVM, Dipl. EVDC, Danish 
Veterinary Dental Specialist | Founder and head 
of surgery, dental specialist referral center 
AniCura TandDyreklinikken, Copenhagen, 
Denmark

09 Workshop Tele-immobilisatie - Basistechnieken
Deze workshop is een introductie op het uitoefenen van het vak Tele-immobilisatie, 
verdoven van dieren op afstand. Het is de aangewezen workshop voor dierenartsen, 
paraveterinairen, studenten en professionals, die kennis willen maken met het 
vak Tele-immobilisatie. De inhoud van de workshop betreft farmacologie van de 
verdovingsmiddelen, basistechnieken van vangstmethoden, videopresentaties van
praktijk voorbeelden en het oefenen met verdovingswapens op een schietbaan.

07 apr
2016

09.30 - 
18.00 u

Drs. J.H. Bos, DVM | Dierenarts Ouwehands 
Dierenpark, Rhenen | Dierenkliniek Berg&Bos, 
Rhenen | Drs. M.J. Hoyer, DVM, specialist 
rundergezondheid | Hoofd veterinaire afdeling, 
Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis 
Magistra, Amsterdam | Drs. P.S.J. Klaver, DVM, 
dierenarts exoten, wildlife en hobbyvarkens 
| Docent UU FD anatomie, Utrecht | Docent 
HBO opleiding Silverlinde, Breda | Dierenkliniek 
Dodewaard

10 Workshop Tele-immobilisatie - Practici
Deze workshop is bedoeld voor dierenartsen die in de praktijk werken met 
verdovingswapens of de workshop Basistechnieken hebben gevolgd. In deze 
workshop komen aan bod: update van verdovingstechnieken en farmacologie van 
verdovingsmiddelen. Tele-immobilisatie technieken per diersoort: hond/kat, wallabie, 
ree/damhert/edelhert, rund, paard, zwijn en andere. Management en uitvoering van 
Tele-immobilisaties in samenwerking met brandweer en politie. Uitwisseling van 
praktijk ervaringen en oefenen met verschillende (eigen) verdovingswapens op een 
schietbaan.

07 apr
2016

13.30 - 
22.00 u

Drs. J.H. Bos, DVM | Dierenarts Ouwehands 
Dierenpark, Rhenen | Dierenkliniek Berg&Bos, 
Rhenen | Drs. M.J. Hoyer, DVM, specialist 
rundergezondheid | Hoofd veterinaire afdeling, 
Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis 
Magistra, Amsterdam | Drs. P.S.J. Klaver, DVM, 
dierenarts exoten, wildlife en hobbyvarkens 
| Docent UU FD anatomie, Utrecht | Docent 
HBO opleiding Silverlinde, Breda | Dierenkliniek 
Dodewaard

37

38

Echocardiography – Advanced Course | Hands on! (2-daagse cursus) 
This course is intended for veterinarians already experienced in echocardiography and 
competent in two dimensional (from left and right side) and M-mode scanning. The 
course will cover blood flow doppler imaging planes, normal doppler flow patterns and 
evaluation of systolic and diastolic left ventricular function as well as hemodynamic 
data that can be obtained from doppler echocardiography. The course will also include 
lectures and echo features on feline heart disease  (HCM and RCM) and assessment 
of diastolic function. The participants will rotate in small groups of 4-5 participants 
in hands-on sessions through different stations with experienced instructors where 
individual coaching of how to obtain echocardiographic views and measurements 
taught in lectures is the main focus. A great opportunity to pick up the techniques of a 
basic echocardiographic examination in a one-on-one situation.

Dag 1
9 apr
2016

Dag 2
10 apr
2016

09.00 -
18.00 u

08.30 -
17.30 u

Mw. June A. Boon, MS College of Veterinary 
Medicine and Biomedical Sciences, Department 
of Clinical Sciences,Colorado State University, 
Fort Collins, Colorado, USA | Mw. Dr. Lisa Keller, 
Dipl. ACVIM (Cardiology) Animal clinic Haar, 
Germany | Mw. Dr. Elisabeth Maier Mobile 
echocardiographic practice, Bavaria, Germany 
| Dr. Luigi Venco, DVM, SCPA, Dipl. EVPC 
Veterinary Hospital “Città di Pavia”, Italy |  
Dr. Giovanni Camali, DVM Libero  
Professionista Venezia, Italy

18 Alles wat u moet weten bij het maken van de röntgenfoto HD en ED bij de hond
Opnametechniek, röntgenuitrusting en röntgenveiligheid. Voorwaarden voor 
de dierenarts en de hond, ten behoeve van het maken van röntgenfoto's van 
Heupdysplasie (HD) en Elleboogdysplasie (ED) en de beoordeling van de gemaakte 
beelden.

19 mei
2016

15.00 - 
20.00 u

Mw. Drs. M.L. Schmidt, DVM, specialist 
veterinaire radiologie | Veterinair Specialistisch 
Centrum de Wagenrenk, Wageningen 
| Veterinaire Specialisten, Oisterwijk | 
Dierenkliniek Wilhelminalinde, Renkum

19 Rhinoscopie bij de hond en bij de kat
Rigide voorste luchtweg Endoscopy cursus. Deze interactieve cursus biedt u niet 
alleen de theoretische achtergronden van rigide endoscopie in de diagnostiek 
van KNO ziektes, maar ook de mogelijkheid om alle procedures zelf te oefenen. 
In deze cursus zullen de relevante anatomie, physiologie en ziektes van de neus, 
pharynx, larynx, trachea en bronchi worden besproken met specifieke aandacht 
voor de rol van endoscopie. In het praktische gedeelte kunt u alle besproken 
procedures onder begeleiding oefenen. Zowel rigide otoscopy en myringotomie, 
rhinoscopie en nasopharyngoscopie, en pharyngolaryngotracheobronchoscopie met 
bronchiaalspoelsels zullen uitgebreid gedemonstreerd en geoefend worden.

24 mei
2016

09.30 - 
17.00 u

Dr. G. ter Haar, DVM, PhD, MRCVS, DECVS, 
European Specialist in Small Animal Surgery | 
Senior Lecturer in Small Animal Surgery - Head 
of the ENT, Audiology and Brachycephaly  
Clinic | President of the IVENTA | The Royal 
Veterinary College, Hatfield, Hertfordshire, 
United Kingdom

20 Rhinoscopie bij de hond en bij de kat
Rigide voorste luchtweg Endoscopy cursus. Deze interactieve cursus biedt u niet 
alleen de theoretische achtergronden van rigide endoscopie in de diagnostiek 
van KNO ziektes, maar ook de mogelijkheid om alle procedures zelf te oefenen. 
In deze cursus zullen de relevante anatomie, physiologie en ziektes van de neus, 
pharynx, larynx, trachea en bronchi worden besproken met specifieke aandacht 
voor de rol van endoscopie. In het praktische gedeelte kunt u alle besproken 
procedures onder begeleiding oefenen. Zowel rigide otoscopy en myringotomie, 
rhinoscopie en nasopharyngoscopie, en pharyngolaryngotracheobronchoscopie met 
bronchiaalspoelsels zullen uitgebreid gedemonstreerd en geoefend worden.

25 mei
2016

09.30 - 
17.00 u

Dr. G. ter Haar, DVM, PhD, MRCVS, DECVS, 
European Specialist in Small Animal Surgery | 
Senior Lecturer in Small Animal Surgery - Head 
of the ENT, Audiology and Brachycephaly  
Clinic | President of the IVENTA | The Royal 
Veterinary College, Hatfield, Hertfordshire, 
United Kingdom

25

26

KNO chirurgie A (2-daagse cursus)
Deze cursus zal bestaan uit inleidende lezingen aangaande de meest voorkomende 
operaties in het keel, neus en oorgebied, gevolgd door praktische oefeningen met 
patiënten. Gedurende deze cursus zullen besproken en geoefend worden: Chirurgie 
van het oor; totale ablatio van de gehoorgang met laterale bulla osteotomie bij 
de hond en ventrale bulla osteotomie bij de kat (halve dag) Chirurgie van de neus; 
dorsale rhinotomie, amputatie van de neusspiegel en premaxillectomie bij hond of kat 
(halve dag) Chirurgie van de keel; tracheotomie, tracheale resectie en anastomose en 
thyroid-arythenoid lateralisatie bij de hond. (halve dag)

Dag 1
26 mei

2016

Dag 2
27 mei
2016

09.30 - 
17.00 u

09.30 - 
13.30 u

Dr. G. ter Haar, DVM, PhD, MRCVS, DECVS, 
European Specialist in Small Animal Surgery | 
Senior Lecturer in Small Animal Surgery - Head 
of the ENT, Audiology and Brachycephaly  
Clinic | President of the IVENTA | The Royal 
Veterinary College, Hatfield, Hertfordshire, 
United Kingdom

NIEUW!
All the way from Denmark!

NIEUW!

All the way from the UK!

NIEUW! All the way from the UK!

NIEUW!

All the way from the UK!

NIEUW!

All the way from the USA/Germany/Italy!
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27

28

KNO chirurgie B (2-daagse cursus)
Deze cursus zal bestaan uit inleidende lezingen aangaande de meest voorkomende 
operaties in het keel, neus en oorgebied, gevolgd door praktische oefeningen met 
patiënten. Gedurende deze cursus zullen besproken en geoefend worden: Chirurgie 
van het oor; totale ablatio van de gehoorgang met laterale bulla osteotomie bij 
de hond en ventrale bulla osteotomie bij de kat (halve dag) Chirurgie van de neus; 
dorsale rhinotomie, amputatie van de neusspiegel en premaxillectomie bij hond of kat 
(halve dag) Chirurgie van de keel; tracheotomie, tracheale resectie en anastomose en 
thyroid-arythenoid lateralisatie bij de hond. (halve dag)

Dag 1
27 mei
2016

Dag 2
28 mei

2016

15.30 - 
19.30 u

09.30 - 
17.00 u

Dr. G. ter Haar, DVM, PhD, MRCVS, DECVS, 
European Specialist in Small Animal Surgery | 
Senior Lecturer in Small Animal Surgery - Head 
of the ENT, Audiology and Brachycephaly  
Clinic | President of the IVENTA | The Royal 
Veterinary College, Hatfield, Hertfordshire, 
United Kingdom

12 Laparascopie OVE bij de hond - Inleiding
Laparoscopische sterilisatie bij de hond. Voorbereiding en keuze van instrumenten 
en apparatuur. De te kiezen methode van de laparoscopische sterilisatie. Positie van 
de patiënt tijdens de ingreep. Het nemen van de juiste voorzorgsmaatregelen en het 
steriel werken en opereren. (maximaal 6 cursisten)

03 jun
2016

15.00 - 
20.00 u

Mw. Drs. B.A.W. Brocks, DVM, Dipl. ECVS |  
UU FD Dept. GD Utrecht

13 Laparascopie OVE bij de hond - Practicum
Praktische toepassing van de laparoscopische ingreep bij de hond. Met twee 
volledig ingerichte werkplekken met apparatuur wordt in twee groepen gewerkt om 
voldoende vaardigheden op te doen met het onder begeleiding uitvoeren van de juiste 
handelingen. (maximaal 6 cursisten)

04 jun
2016

09.30 - 
17.00 u

Mw. Drs. B.A.W. Brocks, DVM, Dipl. ECVS |  
UU FD Dept. GD Utrecht

39

40

Echocardiography – Basic Course | Hands on! (2-daagse cursus)
This 2-day  training program is designed for veterinarians who wish to perform 
cardiac ultrasonographic examination in small animal practice. This course will give 
the practitioner a basic understanding of small animal echocardiography. Major topics 
include ultrasound principles, normal cardiac anatomy and physiology, techniques 
for achieving quality results, case presentations of important diseases and hands-
on scanning of normal dogs. Skills taught in this course include measurements in 
B-Mode and M-Mode from the right parasternal view. The participants will rotate in 
small groups of 4-5 participants in hands-on sessions through different stations with 
experienced instructors where individual coaching of how to obtain echocardiographic 
views and measurements taught in lectures is the main focus. A great opportunity to 
pick up the techniques of a basic echocardiographic examination in a one-on-one 
situation!

Dag 1
10 juni
2016

Dag 2
11 juni
2016

09.15 - 
18.15 u

09.00 - 
17.00 u

Dr. Markus Killich, Dipl. ACVIM (Cardiology) 
and Dipl. ECVIM-CA (Cardiology) Animal clinic 
Haar, Germany | Mw. Dr. Lisa Keller, Dipl. ACVIM 
(Cardiology) Animal clinic Haar, Germany | Mw. 
Dr. Elisabeth Maier Mobile echocardiographic 
practice, Bavaria, Germany | Mw. Ines Schellhoff, 
DVM Dierenecho Flex – mobiele echopraktijk, 
Amsterdam | Tierklinik Neandertal – afdeling 
echografie / cardiologie, Haan, Duitsland

05 Echografie abdomen bij de hond (weinig tot géén ervaring) - Practicum
Diagnosestelling, normaalbeelden en beoordeling van afwijkende beelden in de buik, 
speciale aandacht voor blaas, nieren en milt. (maximaal 6 cursisten)

15 jun
2016

09.30 - 
12.30 u

Mw. I. Schellhoff, DVM | Dierenecho Flex – 
mobiele echopraktijk, Amsterdam | Tierklinik 
Neandertal – afdeling echografie / cardiologie, 
Haan, Duitsland

06 Echografie abdomen bij de hond (ervaring) - Practicum
Diagnosestelling en beoordeling afwijkende beelden buik,
speciale aandacht voor lever, prostaat, pancreas en bijnieren.
(maximaal 6 cursisten)

15 jun
2016

13.30 - 
17.00 u

Mw. I. Schellhoff, DVM | Dierenecho Flex – 
mobiele echopraktijk, Amsterdam | Tierklinik 
Neandertal – afdeling echografie / cardiologie, 
Haan, Duitsland

24 Hoe voorkom je de (5) meest voorkomende vergissingen in de veterinaire 
dermatologie?
Leerdoel: handvatten in het opstellen van juiste differentieel diagnoses. Het klinkt 
makkelijker dan het is, voorkomen van vergissingen die wij maken als dierenarts, 
maar ook als specialist, tijdens het opwerken van de patiënt met een dermatologisch 
probleem, maar ook bijvoorbeeld in de communicatie met onze cliënten. Er kan hierin 
een onderscheid gemaakt worden in vergissingen die gemaakt worden tijdens het 
opwerken van de patiënt, dus in het traject voordat men komt tot een diagnose, en het 
traject daarna, vergissingen in het kader van bepaalde diagnoses die men stelt of de 
behandeling hiervan.

22 jun
2016

15.00 - 
20.00 u

Mw. Dr. Y.M. Schlotter, DVM, ECVD | Dermatology 
Department of Clinical Sciences of Companion 
Animals, | Faculty of Veterinary Medicine, 
Utrecht University

33 Extractietechnieken bij de kat
Kennis van de anatomie en de ontwikkeling van specifieke ziektes bij de kat: o.a. 
tandresorptie en chronische stomatitis, occlusie en malocclusie, parodontale 
aandoeningen, pulpa-pathologie, resorptieletsels. Het oplossen van problemen die 
bij het niet chirurgisch verwijderen kunnen ontstaan. U leert de juiste technieken toe 
te passen om op een verantwoorde wijze tandextracties bij de kat uit te voeren. De 
nieuwste apparatuur en instrumenten staan voor u ter beschikking!

24 jun
2016

09.30 - 
17.00 u

Dr. J. (Jens) Ruhnau, DVM, Dipl. EVDC, Danish 
Veterinary Dental Specialist | Founder and head 
of surgery, dental specialist referral center 
AniCura TandDyreklinikken, Copenhagen, 
Denmark

34 Extractietechnieken bij de hond
Kennis van de anatomie en de ontwikkeling van het gebit bij de hond en specifieke 
ziektes bij de hond. Het oplossen van problemen die bij het niet chirurgisch verwijderen 
kunnen ontstaan. U leert de juiste technieken toe te passen om op een verantwoorde 
wijze tandextracties bij de hond uit te voeren. De nieuwste instrumenten en 
apparatuur staan voor u ter beschikking tijdens de cursus!

25 jun
2016

09.30 - 
17.00 u

Dr. J. (Jens) Ruhnau, DVM, Dipl. EVDC, Danish 
Veterinary Dental Specialist | Founder and head 
of surgery, dental specialist referral center 
AniCura TandDyreklinikken, Copenhagen, 
Denmark
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23 Dermatologie bij de kat
Binnen de dermatologie zijn, net als bij de hond, aandoeningen met jeuk als primaire 
klacht de meest voorkomende reden om met de kat naar de dierenarts te gaan. 
Alleen al in de klinische presentatie worden veel verschillen gezien bij katten met 
jeuk wanneer dit vergeleken wordt met de hond. Ook zijn er bijvoorbeeld bepaalde 
aandoeningen die normaal gesproken geen jeuk veroorzaken bij de hond waar dit 
bij de kat wel tot jeuk kan leiden. In deze bijeenkomst wordt ondermeer aandacht 
besteed aan deze aandoeningen (met dan wel zonder jeuk) en de meest belangrijke 
verschillen met de hond. Daarnaast zullen de belangrijkste auto-immuun dermatose(s) 
en een aantal unieke dermatologische problemen voor de kat worden besproken. Voor 
bovenstaande aandoeningen zullen de verschillen in diagnostische mogelijkheden 
worden besproken evenals de mogelijkheden en de verschillen in therapie. Verschillen 
in behandelingsmogelijkheden hebben deels te maken met het metabolisme 
van medicatie, dit verloopt bij katten anders dan bij de hond en ook binnen de 
dermatologie krijgt men daarmee te maken.

28 sep
2016

15.00 - 
20.00 u

Mw. Dr. Y.M. Schlotter, DVM, ECVD |  
Dermatology Department of Clinical Sciences 
of Companion Animals, Faculty of Veterinary 
Medicine, Utrecht University

21 De waarde van het histopathologische onderzoek bij de dermatologische patiënt
Leerdoel: een groter inzicht verkrijgen in de waarde van het histopathologisch 
onderzoek van huidbiopten als diagnostisch hulpmiddel bij de dermatologische 
patiënt. Deze lezing wordt verzorgd door een patholoog en een dermatoloog zodat 
kennis van beide vakgebieden optimaal geïntegreerd wordt. Extra aandacht voor het 
nemen van het huidbiopt, het histopathologisch onderzoek en de valkuilen die dit 
onderzoek met zich meebrengen.

05 okt
2016

15.00 - 
20.00 u

Mw. Dr. Y.M. Schlotter, DVM, ECVD |  
Dermatology Department of Clinical Sciences 
of Companion Animals, Faculty of Veterinary 
Medicine, Utrecht University | Dr. J. van der Lugt, 
DVM, PhD, Dipl. ECVP, BVSc, BSc, MMedVet | 
Veterinary diagnostic pathologist

07 Echografie abdomen bij de hond (weinig tot géén ervaring) - Practicum
Diagnosestelling, normaalbeelden en beoordeling van afwijkende beelden in de buik, 
speciale aandacht voor blaas, nieren en milt. (maximaal 6 cursisten)

02 nov
2016

09.30 - 
12.30 u

Mw. Drs. J.M.C. Reinders, DVM | Echo-X,  
Lochem | Dierenkliniek Deventer |  
Dierenartsen Lochem e.o.

08 Echografie abdomen bij de hond (ervaring) - Practicum
Diagnosestelling en beoordeling afwijkende beelden buik, speciale aandacht voor 
lever, prostaat, pancreas en bijnieren. (maximaal 6 cursisten)

02 nov
2016

13.30 - 
17.00 u

Mw. Drs. J.M.C. Reinders, DVM | Echo-X,  
Lochem | Dierenkliniek Deventer | Dierenartsen 
Lochem e.o.

41 Orthopedic Ultrasonography – Basic Course
This 1-day-course is intended for veterinarians wanting to broaden their diagnostic 
imaging spectrum in the orthopedic field. These days ultrasound imaging becomes a 
more and more important non-invasive diagnostic feature in the field of joint disease. 
Besides the basic principals of orthopedic ultrasound imaging the course will include 
lectures and echo features on normal and abnormal findings in the shoulder and stifle 
joint. In the practical sessions the course will cover achieving good imaging planes of 
the shoulder and  stifle joint with all their anatomical structures. During the practical 
sessions the participants will rotate in small groups of 4-5 participants through 
different stations with experienced instructors where individual coaching of how to 
obtain good imaging planes is the main focus. A great opportunity to pick up the 
techniques of a basic echocardiographic examination in a one-on-one situation.

11 nov
2016

09.00 - 
17.00 u

Mw. Dr. Kerstin von Pückler, Dipl. ECVDI, Clinic 
for small animals, Justus-Liebig-University 
Gießen, Germany | Mw. Dr. Beate Bosch, Dipl. 
ECVDI Small Animal Specialists, Augsburg, 
Germany | Mw. Dr. Charlotte Söffler,  
Resident ECVDI Clinic for small animals,  
Justus-Liebig-University Gießen, Germany |  
Dr. Sebastian Schaub, Resident ECVDI Clinic  
for small animals, Justus-Liebig-University 
Gießen, Germany

42

43

Ultrasound Abdomen – Advanced Course (2-daagse cursus)
This 2-day-course is intended for veterinarians already experienced in basic ultra-
sonography of the abdomen and competent in two dimensional scanning of the main 
abdominal organs. In the practical sessions the course In the practical sessions the course 
will cover achieving good imaging planes of the adrenal glands, pancreas,  lymph nodes 
and main abdominal blood vessels as well as the visualization of small gastrointestinal 
structures (layering, papilla duodeni, ileocaecal valve). The course will include lectures 
and echo features on normal and abnormal fndings in these organs. Standard shunt 
and doppler diagnostic used in abdominal ultrasound will also be covered. During 
the practical sessions the participants will rotate in small groups of 4-5 participants 
through different stations with experienced instructors where individual coaching of 
how to obtain good imaging planes is the main focus. A great opportunity to pick up 
the techniques of a basic echocardiographic examination in a one-on-one situation.

Dag 1
12 nov
2016

Dag 2
13 nov
2016

08.45 - 
17.45 u

09.00 - 
17.00 u

Mw. Dr. Kerstin von Pückler, Dipl. ECVDI, Clinic 
for small animals, Justus-Liebig-University 
Gießen, Germany | Mw. Dr. Beate Bosch, Dipl. 
ECVDI, Small Animal Specialists, Augsburg, 
Germany | Mw. Dr. Charlotte Söffler,  
Resident ECVDI, Clinic for small animals,  
Justus-Liebig-University Gießen, Germany |  
Dr. Sebastian Schaub, Resident ECVDI, Clinic  
for small animals, Justus-Liebig-University 
Gießen, Germany

44

45

Echocardiography - Intermediate Course | Hands on! (2-daagse cursus)
This course is intended for veterinarians already experienced in basic echocardiography 
and competent in two dimensional and M-mode scanning from the right side. The 
course will cover standard views from the left side, doppler imaging planes and 
normal doppler flow patterns in the practical sessions. The course will also include 
lectures and echo features on congenital heart diseases (PDA, ASD, VSD, Aortic and 
Pulmonic Stenosis) as well as echo features of Pulmonic Hypertension, Perciardial 
Disease an Cardiac Neoplasia. During the practical sessions the participants will 
rotate in small groups of 4-5 participants through different stations with experienced 
instructors where individual coaching of how to obtain echocardiographic views and 
measurements taught in lectures is the main focus. A great opportunity to pick up the 
techniques of a basic echocardiographic examination in a one-on-one situation.

Dag 1
2 dec
2016

Dag 2
3 dec
2016

09.15 - 
18.15 u

09.00 - 
17.00 u

Dr. Markus Killich, Dipl. ACVIM (Cardiology) 
and Dipl. ECVIM-CA (Cardiology), Animal clinic 
Haar, Germany | Mw. Dr. Lisa Keller, Dipl. ACVIM 
(Cardiology), Animal clinic Haar, Germany | Mw. 
Dr. Elisabeth Maier, Mobile echocardiographic 
practice, Bavaria, Germany | Mw. Ines Schellhoff, 
DVM, Dierenecho Flex – mobiele echopraktijk, 
Amsterdam | Tierklinik Neandertal – afdeling 
echografie / cardiologie, Haan, Duitsland
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15 Gebitsverzorging bij de hond & bij de kat
Professionele gebitsverzorging bij de hond en bij de kat. Ziekteleer en het 
opzetten van een gebitsspreekuur in de dierenartsenpraktijk. Juist gebruik van de 
tandheelkundige instrumenten en het slijpen van de instrumenten.

12 mrt
2016

10.00 - 
16.00 u

Drs. M. Lamberts, DVM, tandheelkundig 
dierenarts | Veterinair Tandheelkundig Centrum, 
Amsterdam | Veterinair Tandheelkundig 
Centrum, Amsterdam | Dierenkliniek 
Europaplein, Amsterdam | Mw. A. van der Eijk, 
tandheelkundig paraveterinair | Veterinair 
Specialistisch Centrum, Wageningen

02 Stralingshygiëne in de praktijk – voor dierenarts & paraveterinair
Deze wordt gegeven door een specialist veterinaire radiologie! Cursus stralings-
hygiëne voor paraveterinairen èn dierenartsen. Onlangs is het nieuwe Besluit 
Stralingsbescherming ingegaan. Hierin is onder andere geregeld dat de dierenarts 
regelmatig moet bijscholen. Daarnaast is de dierenarts verplicht om zijn/haar 
paraveterinairen regelmatig (als indicatie: ongeveer 1x per 2 jaar) te instrueren over 
straling en veiligheid en dit ook vast te leggen. In deze cursus krijgt uw assistente en 
uzelf uitleg over straling en veiligheid en over de wettelijke regels. Omdat deze cursus 
door een radioloog gegeven wordt, zullen er ook veel praktische tips zijn om veilig te 
werken.

23 mrt
2016

13.00 - 
17.00 u

Mw. Drs. M.L. Schmidt, DVM, specialist 
veterinaire radiologie | Veterinair Specialistisch 
Centrum de Wagenrenk, Wageningen 
| Veterinaire Specialisten, Oisterwijk | 
Dierenkliniek Wilhelminalinde, Renkum

11 Laparoscopie OVE bij de hond
Leerdoel: het aanleren van vaardigheden om assistentie te verlenen bij de 
laparoscopische ingreep bij de hond. Het aanleren van vaardigheden om de apparatuur 
en instrumenten op de juiste manier te behandelen.

30 mrt
2016

13.00 - 
18.00 u

Mw. Drs. B.A.W. Brocks, DVM, Dipl. ECVS, UU FD 
Dept. GD Utrecht

35 Dentale röntgenfoto's maken bij de hond & bij de kat
Röntgenfoto’s maken in de tandheelkunde bij de hond en bij de kat is niet meer weg 
te denken uit de dierenartsenpraktijk: met èn door de paraveterinair. In steeds meer 
dierenklinieken / dierenartsenpraktijken worden de röntgenfoto’s gemaakt door de 
paraveterinair onder begeleiding van de dierenarts. In deze praktische cursus worden 
extra handvatten aangereikt om de kwaliteitseis van de röntgenfoto’s te verbeteren,
waardoor de diagnose beter gesteld kan worden. Aan de orde komen het maken van de 
röntgenfoto’s met digitale verwerking van de beelden (CR en DR-systeem), indicaties, 
de techniek, oefening op schedels en een uitgebreide ‘hands-on’ sessie.

09 apr
2016

10.00 - 
16.00 u

Drs. M. Lamberts, DVM, tandheelkundig 
dierenarts | Veterinair Tandheelkundig Centrum, 
Amsterdam | Dierenkliniek Europaplein, 
Amsterdam

16 Gebitsverzorging bij de hond & bij de kat
Professionele gebitsverzorging bij de hond en bij de kat. Ziekteleer en het 
opzetten van een gebitsspreekuur in de dierenartsenpraktijk. Juist gebruik van de 
tandheelkundige instrumenten en het slijpen van de instrumenten.

25 jun
2016

10.00 - 
16.00 u

Drs. M. Lamberts, DVM, tandheelkundig 
dierenarts | Veterinair Tandheelkundig Centrum, 
Amsterdam | Dierenkliniek Europaplein, 
Amsterdam | Mw. A. van der Eijk, tandheelkundig 
paraveterinair | Veterinair Specialistisch 
Centrum, Wageningen

17 Gebitsverzorging bij de hond & bij de kat
Professionele gebitsverzorging bij de hond en bij de kat. Ziekteleer en het 
opzetten van een gebitsspreekuur in de dierenartsenpraktijk. Juist gebruik van de 
tandheelkundige instrumenten en het slijpen van de instrumenten.

01 okt
2016

10.00 - 
16.00 u

Drs. M. Lamberts, DVM, tandheelkundig 
dierenarts | Veterinair Tandheelkundig Centrum, 
Amsterdam | Dierenkliniek Europaplein, 
Amsterdam | Mw. A. van der Eijk, tandheelkundig 
paraveterinair | Veterinair Specialistisch 
Centrum, Wageningen

36 Dentale röntgenfoto's maken bij de hond & bij de kat
Röntgenfoto’s maken in de tandheelkunde bij de hond en bij de kat is niet meer weg 
te denken uit de dierenartsenpraktijk: met èn door de paraveterinair. In steeds meer 
dierenklinieken / dierenartsenpraktijken worden de röntgenfoto’s gemaakt door de 
paraveterinair onder begeleiding van de dierenarts. In deze praktische cursus worden 
extra handvatten aangereikt om de kwaliteitseis van de röntgenfoto’s te verbeteren, 
waardoor de diagnose beter gesteld kan worden. Aan de orde komen het maken van de 
röntgenfoto’s met digitale verwerking van de beelden (CR en DR-systeem), indicaties, 
de techniek, oefening op schedels en een uitgebreide ‘hands-on’ sessie.

08 okt
2016

10.00 - 
16.00 u

Drs. M. Lamberts, DVM, tandheelkundig 
dierenarts | Veterinair Tandheelkundig Centrum, 
Amsterdam | Dierenkliniek Europaplein, 
Amsterdam
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