
WANNEER
Woensdag 22 september 2021
09.00 - 17.00 uur
Ontvangst met koffiekoeken vanaf 08.30 uur

OMSCHRIJVING
Heeft u regelmatig wonden bij u op de praktijk? Gaan die 
wonden af en toe een eigen leven leiden ondanks zorgvuldige 
behandeling? Ziet u door het bos de bomen niet meer door het 
overvloedige assortiment aan wondproducten? Dan is deze 
workshop iets voor u. Tijdens deze workshop bespreken we de 
do’s en don’ts van de wondheling.

Doel? De wondheling zelf onder de loep nemen en de open 
wondbehandeling beter begrijpen. Daaruit voortvloeiend worden 
de verschillende therapietoepassingen besproken, gecorreleerd 
aan de huidige verbandmiddelen/wondverzorgingsproducten 
aanwezig op de diergeneeskundige en de humane markt.

Aan de hand van casuïstieken wordt de theorie op interactieve 
wijze toegepast. Complicaties tijdens de wondgenezing samen 
met het al dan niet gebruiken van antibioticatherapie zal 
uitvoerig aan bod komen. Nieuwe therapieën en geavanceerdere 
wondbehandelingtechnieken komen ter sprake.

Tijdens de cursus kan u ook bepaalde handelingen oefenen. 
Bijvoorbeeld het aan het aanleggen van specifieke verbanden, 
het plaatsen van een drain en het uitvoeren van een huid-
transplant. Op het einde van de workshop is er tijd om 
aangebrachte probleem casuistieken van de cursisten in groep te 
bespreken. 

MEE TE BRENGEN
Kadaver hond
Wij zorgen voor een uitgebreid assortiment demomateriaal

INSCHRIJVEN VIA
www.covetrus.be/opleidingen
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KU Leuven
Bijzondere Weg 12 Bus 2456
3360 Lovenjoel

TAAL
Engels

PRIJS
€ 599* 
 
PRIJS SAVAB-LEDEN 
€ 539*

PUNTEN
EBP/N/2020/0093
8,5 EBP
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VOOR DIERENARTSEN WORKSHOP
WONDMANAGEMENT



ANNELEEN SPILLEBEEN 
Diplomate ECVS

Anneleen Lily Spillebeen is Europees 
specialist chirurgie (Diplomate ECVS) en 

werkt momenteel als ortho-, neuro en 
wekedelen chirurg in de Verwijskliniek, 
als neuro- en wekedelen chirurg op de 
Universiteit Gent en als docent voor de 
orthopedie op de Universiteit Utrecht.

 
Anneleen is in 2011 afgestudeerd als 
dierenarts optie gezelschapsdieren 

aan de Universiteit Gent. Vervolgens 
heeft ze een ‘rotating small animal 

internship’ vervolmaakt aan de Faculteit 
Diergeneeskunde van de Universiteit Gent. 

Gedurende het internship heeft ze zich 
verdiept in negatieve druktherapie ter 

behandeling van ernstige wonden. Hierna 
is ze in oktober 2012 gestart met de 

specialisatieopleiding algemene chirurgie 
(ECVS-European College of Veterinary 
Surgeons) aan de Universiteit Utrecht. 

Tijdens deze opleiding heeft ze zich 
verder gespecialiseerd in behandelingen 
met negatieve druk. Naast uitgebreide 
wondbehandelingen worden patiënten 

met septische peritonitis nu ook op deze 
manier behandeld. 

Sinds februari 2018 is ze Diplomate 
ECVS. Verder is haar voornaamste 

werk en interesse gebied orthopedie, 
neurochirurgie en wondbehandeling. 
Anneleen is (co)-auteur van diverse 
publicaties en geeft (inter)nationaal 
lezingen en bijscholingen aan zowel 
dierenartsen als paraveterinairen/

dierverplegers.

WORKSHOP
WONDMANAGEMENT

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


