VOOR DIERENARTSEN
DV.0229038
LESGEVER
Jo Van Leuven

WANNEER
DEEL 1

Maandag 12 oktober 2020
13.30 - 17.00 uur
Ontvangst vanaf 13.00 uur met
broodjes

DEEL 2

Maandag 19 oktober 2020
13.30 - 17.00 uur
Ontvangst vanaf 13.00 uur met
broodjes

WAAR

Covetrus
Industrieweg 135/1
3583 Beringen

TAAL

Nederlands

PRIJS

WORKSHOP DERMATOLOGIE CYTOLOGIE
MICROSCOPISCHE ONDERZOEKSTECHNIEKEN
OMSCHRIJVING
DEEL 1
Inflammatoire huidletsels en micro-organismen
Hoe neemt u best een cytologisch staal? Hoe kan u intacte cellen
oogsten en goed interpreteerbare uitstrijkjes maken?
Tijdens het practicum kan u zelf preparaten bekijken en
beoordelen onder begeleiding van dierenarts Jo Van Leuven.
Na de anamnese en het klinische onderzoek zijn er een aantal
onderzoeken aangewezen bij elk dier met een huidprobleem.
Deze kunnen perfect uitgevoerd worden door de gemotiveerde
assistent(e). Het belangrijkste doel is het opsporen van parasieten
en/of microorganismen op de huid of haren. Bijkomend kunnen
eventuele structurele afwijkingen van de haren aangetoond
worden.
DEEL 2
Neoplastische huidletsels en het beoordelen van
maligniteitscriteria
Eerst worden de 10 meest voorkomende huidtumoren besproken:
welke technieken gebruikt u best om een correcte cytologische
diagnose te kunnen maken?
Tijdens het practicum kan u zelf preparaten bekijken en
beoordelen onder begeleiding van dierenarts Jo Van Leuven.
Het correct uitvoeren van de technieken, alsook het interpreteren
van de stalen vraagt enige oefening, maar eens men zich deze
heeft eigen gemaakt, zal dit cytologisch onderzoek slechts een
10-tal minuten duren.
Microscopen worden ter beschikking gesteld door Covetrus.

INSCHRIJVEN VIA

www.covetrus.be/opleidingen

€ 299* per les

PUNTEN

6 EBP
EBP/N/2020/0041
EBP/N/2020/0045

*Prijs exclusief BTW
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WORKSHOP DERMATOLOGIE CYTOLOGIE
MICROSCOPISCHE ONDERZOEKSTECHNIEKEN

JO VAN LEUVEN
Jo(han) Van Leuven studeerde af aan de
faculteit diergeneeskunde van de Universiteit
Gent in 1986.
Na zijn legerdienst startte hij een solopraktijk
voor gezelschapsdieren in Mol. In 1994 richtte
hij, samen met collega Jos Vanbroekhoven, de
dierenartsenpraktijk De Meren op, ondertussen
uitgegroeid tot een dierenartsencentrum met 6
dierenartsen en 2 assistentes.
Naast de eerstelijnsdiergeneeskunde, legt hij
zich toe op de dermatologie en cytologie.
In 1998 behaalde hij het Certificate in
Veterinary Dermatology aan het Royal College
of Veterinary Surgeons in de UK.
Sinds 2015 is hij, naast de praktijk, deeltijds
werkzaam als klinisch bioloog en cytoloog bij
Velab in Herentals.
Hij is medeoprichter en penningmeester van
de werkgroep dermatologie en lid van de
European Society for Veterinary Dermatology.

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

