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Donderdag 10 juni 2021
13.30 - 17.00 uur
Ontvangst vanaf 13.00 uur met broodjes

OMSCHRIJVING

Elke dierenarts wordt regelmatig geconfronteerd met bloedanalyses. Het doel van deze (opfrissings)cursus, is om op een
gestructureerde manier een bloedonderzoek te interpreteren.
Daarnaast zou de deelnemende dierenarts achteraf ook beter
typische combinaties aan afwijkingen moeten herkennen,
alsook valkuilen tijdig opmerken. De cursus wordt zeer praktisch
uitgevoerd aan de hand van cases en bloedonderzoeken
De dierenartsen krijgen eerst de kans om in groep de
bloedonderzoeken te interpreteren, waarna deze samen
besproken worden.

INSCHRIJVEN VIA

www.covetrus.be/opleidingen

PRIJS SAVAB-LEDEN
€ 99*

PUNTEN

In aanvraag

*Prijs exclusief BTW
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KRIS GOMMEREN

Dip ECVIM CA, MSc, PhD
Kris Gommeren is in 2002 afgestudeerd
in Gent, waar hij ook een internship en
een residency in inwendige ziekten heeft
uitgevoerd.
Sinds 2009 is hij Europees specialist in
inwendige ziekten (Dip ECVIM-CA).
Sinds 2008 werkt hij aan de universiteit
van Luik en heeft hier zijn doctoraat
behaald over spoed- en intensieve zorgen.
Vanaf 2017 is hij ook Europees specialist
in spoed en intensieve zorgen (Dip
ECVECC), en sinds enkele jaren is de
universiteit van Luik ook een erkend
opleidingscentrum voor toekomstige
specialisten in dit vakgebied.
Hij is past-president van EVECCS, de
Europese vereniging voor spoed- en
intensieve zorgen, en voorzitter van het
lokaal organiserend comité voor het
EVECC congress van 2022, dat in Gent zal
plaatsvinden.

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

