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OMSCHRIJVING

Tijdens deze voordracht worden verschillende cases uit de
oogheelkunde besproken. De bedoeling van deze les is om ze
zo interactief mogelijk te maken. Van de deelnemers wordt
verwacht dat ze mee nadenken over de diagnose, behandeling
en prognose van de aandoeningen. Tussen de cases zitten er
spoedgevallen maar ook minder urgente cases. Hoe stellen we
een juiste diagnose? Welke medicatie is geschikt? Is chirurgie
vereist? Wanneer stuur ik door? Op al deze vragen wordt samen
met de deelnemers naar een antwoord gezocht.

Nederlands

INSCHRIJVEN VIA

www.covetrus.be/opleidingen

PRIJS

€ 110*
PRIJS SAVAB-LEDEN
€ 99*

PUNTEN

3 EBP
EBP/N/2020/0042

*Prijs exclusief BTW
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GOEDELE STORMS
Dierenarts

Goedele Storms studeerde af in 2009
aan de faculteit Diergeneeskunde in
Gent met grote onderscheiding.
Na haar studies deed ze gedurende één
jaar een roterende stage op de afdeling
gezelschapsdieren aan dezelfde
faculteit Diergeneeskunde in Gent.
Vervolgens werkte ze één jaar als
assistente op de afdeling oftalmologie
aan de universitaire dierenkliniek in
Maisons-Alfort, Parijs.
Vanaf oktober 2012 was ze werkzaam in
dierenartsenpraktijk Kleidal als
eerstelijnsdierenarts met een bijzondere
interesse in oftalmologie.
Begin november 2012 begon ze aan een
residentie in “Veterinary
Ophthalmology” aan de
Diergeneeskundige faculteit in Luik
(Sart-Tilman).
Recent slaagde ze in het examen voor
het behalen van de titel “diplomate van
de European College of Veterinary
Ophthalmologists”.
Nu is ze terug werkzaam in
dierenartsenpraktijk Kleidal, uitsluitend
voor oogconsultaties en oogchirurgieën.

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

