VOOR DIERENARTSEN
DV.0229038
LESGEEFSTER
Greet Junius

WAAR

Covetrus
Industrieweg 135/1
3583 Beringen

OPLEIDING
INTERNE GENEESKUNDE
WANNEER

DEEL 1
Donderdag 12 maart 2020
13.30 - 17.00 uur
Ontvangst vanaf 13.00 uur met broodjes
DEEL 2
UITGESTELD
DEEL 3
UITGESTELD

TAAL

Nederlands

PRIJS

€ 110* per les

PUNTEN

3 EBP
EBP/N/2020/0036
EBP/N/2020/0037
EBP/N/2020/0038

*Prijs exclusief BTW

OMSCHRIJVING

Tijdens de voordracht zullen vele interessante en leuke
praktijkgevallen de revue passeren. Bij de bespreking van
deze casussen zal vooral de nadruk worden gelegd op de
probleemgerichte aanpak van deze gevallen. Bloedonderzoeken
en andere bijkomende onderzoeken zullen in detail besproken
worden alsook de vele valkuilen in de interpretatie hiervan.
Op het einde van elk geval zullen verschillende opties van
behandelingen worden besproken alsook de gepaste opvolging.

INSCHRIJVEN VIA

www.covetrus.be/opleidingen

DV.0229038

OPLEIDING
INTERNE GENEESKUNDE

GREET JUNIUS
Dip ECVIM-CA

Afgestudeerd als dokter in de
Diergeneeskunde in 1992.
Sinds 1992 tot 1999 werkzaam in
verschillende dierenartsen praktijken in
België.
In 1999 is ze gestart met een opleiding
interne geneeskunde aan de faculteit
diergeneeskunde te Gent en Utrecht en is
in 2005 geaccepteerd als
specialist interne geneeskunde van de
“European College of Veterinary
Internal Medicine”.
Na enige tijd te hebben gewerkt in
verschillende doorverwijspraktijken in
Nederland en België heeft ze besloten
om samen met enkele collegae een eigen
doorverwijspraktijk en
spoedkliniek op te starten.
Sinds 2013 is Greet werkzaam in het
algemeen medisch laboratorium Medvet
te Antwerpen, deeltijds aan de dienst
urologie en gastroenterologie van de
faculteit gezelschapsdieren in Utrecht
en DAC hond en kat. Naast haar
werkzaamheden in het labo, geeft ze
ook frequent bijscholingen in de interne
geneeskunde van de kleine huisdieren.

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

