VOOR DIERENARTSEN
DV.0229038
LESGEEFSTER

WORKSHOP
TANDHEELKUNDE KAT
WANNEER

Leen Verhaert

Vrijdag 23 oktober 2020
09.00 - 17.00 uur

WAAR

OMSCHRIJVING

Zoötechnisch Centrum
KU Leuven
Bijzondere Weg 12 Bus 2456
3360 Lovenjoel

TAAL

Nederlands

PRIJS

Een kat is geen kleine hond, ook in de tandheelkunde zijn er
weliswaar gelijkenissen maar evenzeer grote verschillen. Tijdens
deze workshop zullen de meest voorkomende mondproblemen
bij de kat worden besproken (parodontitis, tandresorptie,
stomatitis), waarbij vooral ook wordt ingegaan op de verschillen
tussen de verschillende aandoeningen. Niet elke kat met een rode
mond heeft chronische stomatitis, en deze aandoening wordt
vaak verward met parodontitis en met tandresorptie.
In het tweede theoretische gedeelte wordt verder ingegaan op
extractietechnieken. Hoewel extractie bij hond en kat in principe
erg gelijkaardig zijn, gaat extractie van tanden bij katten vaker
leiden tot frustratie: alles is kleiner, de wortels zijn vaak fragiel
of vertonen al resorptie, de tanden breken, en ook de kaak zelf is
meer fragiel.
In de namiddag wordt tandextractie bij de kat uitgebreid
geoefend op kadavers.

€ 599*

MEE TE BRENGEN
Kadaver kat

PUNTEN

10,5 EBP
EBP/N/2020/0049

INSCHRIJVEN VIA

www.covetrus.be/opleidingen

*Prijs exclusief BTW

DV.0229038

WORKSHOP
TANDHEELKUNDE KAT

LEEN VERHAERT

DVM dipl. EVDC Universiteit Gent
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.

ANNULATIEVOORWAARDEN

Annuleren tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang is kosteloos en
gebeurt altijd schriftelijk via academy@covetrus.be.
Nadien blijft het volledige bedrag verschuldigd aan Covetrus.
Covetrus behoudt zich het recht om de datum of locatie te wijzigen.
Bent u verhinderd?
Een collega uit uw praktijk mag uw plaats innemen.

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

