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SPOED EN TRIAGE
WANNEER

Donderdag 17 juni 2021
13.30 - 17.00 uur
Ontvangst vanaf 13.00 uur met broodjes

OMSCHRIJVING

Spoedsituaties zijn vaak erg stresserend, niet alleen omdat deze
patiënten uw hele dagplanning eenvoudig in de war kunnen
sturen, maar ook omdat u geconfronteerd wordt met een dier dat
dringend hulp nodig kan hebben. Geen enkele dierenarts kan alle
dieren redden, de spoedpatiënten die we verliezen laten ons vaak
machteloos en onzeker achter. Anderzijds zijn de patiënten die
we kunnen redden vaak onze grootste successen.

€ 110*

Deze bijscholing zou de dierenarts in staat moeten stellen om
gestructureerd een spoedpatiënt op te werken en zich meester
te voelen over de situatie. Als u hierdoor op het einde van een
stresserende dag meer patiënten heeft weten te redden, zal dit
geweldig zijn. Maar zelfs op een slechte dag, zou u zich getroost
moeten voelen met de wetenschap dat u goed werk geleverd
heeft.

PRIJS SAVAB-LEDEN
€ 99*

INSCHRIJVEN VIA

PRIJS

www.covetrus.be/opleidingen

PUNTEN

In aanvraag

*Prijs exclusief BTW
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OPLEIDING
INTERPRETATIE BLOEDANALYSE

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

