
Ik wil me aanmelden voor de volgende e-learning:

    1   Algemene basis 

    2   Dermatologie “trek het breder”

Doe mee aan onze interessante 
dermatologie e-learnings! 

Maxani is een Nederlands bedrijf met grotendeels productie in Nederland! In 
deze gekke tijden van de coronacrisis betekent dit een grote mate van zekerheid 
dat we onze producten goed kunnen leveren. Van een van onze global goals: 
“act local” zien we nu de voordelen! Voor Jenny en Esther (onze accountmana-
gers) was het even aanpassen. Hun bezoeken aan de praktijken kunnen niet 
doorgaan. Maar deze tijden bieden ook mogelijkheden…

Meld je daarom aan voor een interessante e-learning Dermatologie van Maxani. 
Kom meer te weten over het belang van een goede huidbarrière en de verschil-
lende topicale toepassingen. Of kijk wat verder en ga wat meer in op de details. 
Geef je persoonlijk op of met je collega’s via info@maxani.nl en dan spreken we 
een tijdstip af wanneer het jullie uitkomt.
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Maxani Animal Healthcare
Leeuweriklaan 14 B
3704 GR Zeist

+31 (0)30 751 70 67
info@maxani.nl
www.maxani.nl

1   Algemene basis

Hierin besteden we aandacht aan het belang van een 
goede huidbarrière en de verschillende topicale toe-
passingen. Deze E-learning is vooral heel praktijkgericht. 
Naast de basistheorie leren we je ook wanneer je welk 
productsoort inzet, zoals: shampoo, mousse, doekjes, 
spray, spot-on, etc. 

2   Dermatologie “trek het breder”

Deze training zal wat dieper ingaan op de volgende
onderwerpen:
• Huidbarrière en herstel
• Jeukdrempel & opteleffect 
• Anamnese bij huidpatiënten     
• Huidinfecties
• Cytologie
• Seborroe

DOE JE MEE? WE HEBBEN TWEE VERSCHILLENDE E-LEARNINGS VOOR JE

Naam (of namen):

E-mailadres(sen):

Dierenarts(sen) of assistent(en):

Naam praktijk/kliniek:
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