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PRIJS

€ 110*

OPLEIDING NEUROLOGIE CASES
INTERACTIEVE SESSIE
WANNEER

Donderdag 18 februari 2021
13.30 - 17.00 uur
Ontvangst vanaf 13.00 uur met broodjes

OMSCHRIJVING

Vindt u het soms ook lastig de exacte lokalisatie en dus ook de
diagnose te bepalen bij neurologische problemen? Stuurt u ook
regelmatig filmpjes door naar collega’s met een hond of een kat
die “raar” doet, om zo samen tot een oplossing te komen?
Schrijf u dan zeker in voor deze namiddag.
Dr. Kenny Bossens zal met u een aantal filmpjes uit de praktijk
bekijken en uitgebreid bespreken. Waarop letten, tips en
tricks, ….
Heeft u een patiënt gefilmd waarmee u zelf geen raad weet?
Breng het filmpje gerust mee op USB stick, dan kan u dit samen
met uw collega’s en de specialist bekijken.

INSCHRIJVEN VIA

www.covetrus.be/opleidingen

PRIJS SAVAB-LEDEN
€ 99*

PUNTEN

6 EBP
EBP/N/2020/0043

*Prijs exclusief BTW

DV.0229038

OPLEIDING NEUROLOGIE CASES
INTERACTIEVE SESSIE

KENNY BOSSENS
Diplomate

Kenny Bossens behaalde in 2010 zijn
diploma Diergeneeskunde aan de
universiteit Gent.
Van 2011 tot 2016 verdiepte hij zich in de
neurologie aan de faculteit in Merelbeke.
Eerst als praktijkassistent neurologie,
daarna rondde hij met succes een roterend
internship af en deed hij een residency op
de dienst neuro.
Sinds eind 2018 mag hij zich met trots
diplomate in de neurologie noemen.
Hij begon in 2017 als
doorverwijsdierenarts voor de
neurologische gevallen bij Anicura en
combineert dit momenteel met zijn functie
als praktijkassistent op de faculteit.

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

