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Konijnen en knaagdieren vormen een speciale groep van
huisdieren. Alle hebben doorgroeiende snijtanden, en konijnen en
strict herbivore knaagdieren hebben ook doorgroeiende kiezen.
De problemen met hun gebit zijn legio, en zijn doorgaans terug
te brengen tot een verkeerde voeding. De problemen definitief
oplossen gaat vaak niet, ze controleren wel. Dit vraagt een
degelijke diagnostiek inclusief röntgenopnames, vaak ook CT
onderzoek, om de prognose voor het dier te kunnen bepalen.
In de cursus wordt ingegaan op de specifieke anatomie van het
gebit, en preventie van problemen, bij de verschillende meer
populaire soorten. De anatomie bepaalt immers welke problemen
we kunnen verwachten. Er wordt uitgebreid ingegaan op
diagnostiek en behandeling, welk materiaal er nodig en nuttig
is, wat er moet gebeuren en wat zeker niet mag (zoals knippen).
In het praktisch gedeelte gaan we kiezen en snijtanden slijpen,
snijtanden en kiezen trekken, en röntgenopnames nemen en
interpreteren.

€ 599*

MEE TE BRENGEN

Kadaver konijn/knaagdier

PUNTEN

10,5 EBP
EBP/N/2020/0047

INSCHRIJVEN VIA

www.covetrus.be/opleidingen

*Prijs exclusief BTW
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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

