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In dit wet-lab zal een introductie van de meest
voorkomende tumoren van de huid en subcutis
besproken worden. Alhoewel histologie vaak nog
een gouden standaard blijft is het belangrijk voor het
opereren van tumoren te weten wat voor type dit is,
vooral i om te bepalen hoe uitgebreid de stagering
moet zijn en wat de eventuele prognose kan zijn.
Lymfekliervergrotingen spelen een belangrijke rol bij de
stagering. Daarom zal ook een beperkt overzicht van
lymfeklier cytologie gegeven worden.

PRIJS

€ 299* per workshop
€ 530* indien u deelneemt aan
beide workshops van Dr. Erik
Teske

INSCHRIJVEN VIA

www.covetrus.be/opleidingen

PUNTEN

In aanvraag

*Prijs exclusief BTW
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DR. ERIK TESKE
Prof Dr. Dr. hc DVM, PhD,
Dip ECVIM-CA
Erik Teske is afgestudeerd in Utrecht in 1982.
Na een internship en residency is hij specialist
interne geneeskunde van gezelschapsdieren
geworden in 1986. Hierna heeft hij een KWF
fellowship in oncologie gevolgd in het NKI in
Amsterdam van 1987-1989. In 1993 is hij
gepromoveerd op het non-Hodgkin
lymfoom bij de hond.
Momenteel is hij hoofd van de Medische
Oncologie bij het departement Geneeskunde
van Gezelschapsdieren, Universiteit Utrecht.
Daarnaast is hij parttime hoogleraar in de medische oncologie bij de Universiteit
van Luik, België.
Zijn expertises liggen vooral in de klinische
cytologie, epidemiologie en oncologie.
Onderzoeksvelden zijn maligne lymfoom bij
hond en kat en prostaatkanker bij de hond.
Sinds meer dan 25 jaar organiseert hij een
internationale ESAVS cursus in inwendige
ziekten voor dierenarts-practici
uit heel Europa.
Dr. Teske was de oprichter en eerste president
van het Europese College for Veterinaire
Internal medicine, is president van de European
Board of Veterinary Specialisation geweest en
is momenteel voorzitter van de Nederlandse
Registratie Commissie voor specialisten. Voor
deze inspanningen heeft hij in 2016 de EBVS
Award for outstanding contributions to
veterinary specialisation in Europe ontvangen.
Hij is zowel specialist interne geneeskunde
als specialist oncologie. In oktober 2017 is
hem een eredoctoraat verleend door de
Zweedse Universiteit voor Agrarische
Wetenschappen in Uppsala.

ANNULATIEVOORWAARDEN

Annuleren tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang is kosteloos.
Annuleren gebeurt steeds schriftelijk via marketing@covetrus.be.
Nadien blijft het volledige bedrag verschuldigd aan Covetrus.
Indien u onverwacht verhinderd bent, kan iemand anders uit uw
praktijk altijd uw plaats innemen.
Covetrus behoudt zich het recht om de locatie of datum te
wijzigen. Deelnemers worden voor de training over eventuele
wijzigingen geïnformeerd.
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