LESGEVER
José Mottet

WAAR

De Nekker
Nekkerspoel-Borcht 19
2800 Mechelen
Zaal ‘Zeepaardje’

WIE

Dierenartsen en
dierenartsassistenten

TAAL

Nederlands

INSCHRIJVING

€ 25*
Beperkt aantal deelnemers

OPLEIDING
DE WONDERE WERELD VAN DE
VOEDINGSSUPPLEMENTEN
WANNEER

Woensdag 14 december 2022
20.00 - 22.00 uur
Ontvangst vanaf 19.00 uur met broodjes

OMSCHRIJVING

Er bestaan honderden voedingssupplementen, de info op de
labels of online is soms vaag, soms onvolledig en soms is er zelfs
gewoon geen info te vinden. En welke ingrediënten zijn nu echt
bewezen effectief?
José Mottet weet raad. Op een rustige en onderbouwde
manier, bespreekt hij een heleboel nuttige en minder nuttige
bestanddelen in voedingssupplementen.
Wedden dat u buitenkomt en denkt: “Dat ik dat nu pas weet”.

INSCHRIJVEN VIA

www.covetrus.be/opleidingen

*Prijs exclusief BTW

OPLEIDING
DE WONDERE WERELD VAN DE
VOEDINGSSUPPLEMENTEN
JOSÉ MOTTET

Ik studeerde in 1993 af als dokter in de
Diergeneeskunde aan de Universiteit van
Gent en ging meteen aan de slag
als practicus kleine huisdieren.
Veertien jaren aan de consultatietafel en
het managen van de praktijk toonden me
alle uitdagingen die een practicus kleine
huisdieren tegenkomt.
In 2007 was ik klaar voor een nieuwe
professionele uitdaging en vervoegde ik
Zoetis Benelux (toenmalig Pfizer Animal
Health Belux) als Technical Services
Manager.
In 2011 behaalde ik het postgraduaat
Bedrijfskunde aan de Katholieke
Universiteit Leuven. In 2012 maakte ik de
overstap naar Bayer Animal Health HQ
in Monheim (Duitsland) waar ik werkte
als Global Veterinary Medical Affairs
Manager.
Eind 2017 besloot ik mijn opgedane kennis
en ervaring als dierenarts en Veterinary
Medical Affairs manager ten dienste te
stellen van alle geïnteresseerden en richtte
ik Vera Icon op.

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

