
Vanaf 17:40 uur  Bits & Bites met 

muziek en entertainment door de Crazy Pianos on Tour

dierenarts 32

Voorzitter: René van den Bos

‘Understanding the People Puzzle’ 
Building a better team to improve your practice!
Carolyne Crowe (UK) 

Breng je team naar grote hoogte!
rol van de teamleider voor prestaties én werkgeluk
René van den Bos

Pauze

Difficult conversations with clients and colleagues
Improving communication and confidence!
Carolyne Crowe

‘De juiste woorden maken het verschil’
ontdek de kracht van positief taalgebruik
Roeland Wessels

Lunch

Kwaliteitsmanagement in de DAP 
hoe spoor ik ‘verspilling’ op?
Jeanine Brussee

Onderbezetting in de DAP? Handvatten voor 
planning- en capaciteitsuitdagingen 
Maartje Zonderland

Pauze

team & management1

The busier, the better?!  Professor Erik Scherder
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 Voorzitter: Björn Meij

9:10 Otitis externa
 Current approach and treatment options
 Silvia Auxilia

10:00 Otitis Media
 kat vs. hond, met en zonder poliep 
 Gert ter Haar

10:50 Pauze

11:30  Managing Osteoarthritis in 2023 
 So many choices,...is there a best?
 Richard Meeson (UK)

12:20 Heupdysplasie bij de jonge hond
 nieuwe ontwikkelingen in behandeling 
 Bjorn Meij

13:10 Lunch

14:20  Diagnosing the cause of the lame dog or cat
 A challenging patient!
 Richard Meeson (UK) 

15:10  Management of cats with pelvic trauma 
 from presentation to a treatment plan 
 Richard Meeson (UK)

16:00 Pauze

16:40 

Voorzitter: Chiara Valtolina

Chronische diarree bij de kat 
nieuwe diagnostiek en oplossingen? 
Marieke Knies

Faecal Transplantation in cats 
What do we know?
Kerry Rolph (KN)

Pauze

Feline Patient
Identification of Sepsis and SIRs 
Kerry Rolph (KN)

A renal emergency!
Assess and treat acute kidney injury in cats 
Laura Cole (UK)

Lunch

Anesthesie bij de geriatrische kat 
ken de risico’s en valkuilen! 
Janny de Grauw

Feline Cognitive Dysfunction 
How can we manage?
Kerry Rolph (KN)

Pauze

Voorzitter: Hans Kooistra

Feline Diabetes 2.0 | behandelen zónder 
insuline injecties - revolutionaire ontwikkelingen
Stijn Niessen

Vergrote bijnieren
wat kan het zijn en hoe werkt ik het op? 
Sara Galac

Pauze

Bijzondere obstructies van de voorste luchtwegen 
(naso)pharyngeale problematiek bij hond en kat 
Gert ter Haar

Anesthesie en sedatie bij luchtwegobstructies
‘van de regen UIT de drup’
Janny de Grauw

Lunch

Respiratory distress in dogs and cats
When is Point of care lung US clinically useful? 
Laura Cole (UK)

Management van de KNO patiënt anno 2023  
wel/geen CT | wel/geen scopie?
Gert ter Haar

Pauze

zaterdag 10 juni jaarbeurs

organisatie


