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Introductie

Voor je ligt de Evidensia Academy halfjaarkalender. In deze kalender vind je de opleidingen en 

trainingen die wij dit jaar aanbieden met een korte omschrijving van elke training. Ben je geïnteresseerd 

in een training en wil je er meer over weten? Meer informatie over alle trainingen kan je vinden op 

www.evidensia-groep.nl/evidensia-academy. 

Alle actuele informatie over de opleidingsmogelijkheden van de Academy worden gedeeld op deze 

website, maar worden ook verstuurd in de woensdagmail en op Evi geplaatst: zo kan je altijd op de 

hoogte blijven van interessante, nieuwe trainingen! Wist je dat we een netwerk op Evi hebben waar je je 

bij aan kunt melden zodat je nog beter op de hoogte blijft? Als het niet lukt om in te loggen op Evi, kun je 

een email sturen naar evi@evidensia.nl.

Op dit moment zijn we druk bezig met het bouwen van een vernieuwde website voor de Academy. Daar 

vind je alle opleidingen en trainingen in een handig overzicht, kan je filteren op jouw interesses en kan je 

je, in overleg met je Clinical Director, aanmelden voor de cursussen waar jij naartoe wilt.
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Voorwoord

De wereld om ons heen verandert met grote snelheid en daar wordt veel over gesproken. Daar komt 

bij dat het erop lijkt dat deze veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen. Hoe ga je hiermee om als 

(veterinair) professional? En als persoon?

Een belangrijke manier om met de veranderingen om ons heen om te kunnen gaan is om te mogen, 

kunnen en blijven leren. Zodat je net als de wereld om je heen zelf ook in beweging blijft. Het leerproces 

stopt niet bij het afstuderen. Sterker nog, het start dan eigenlijk in volle omvang: leren op de eigen 

werkplek, door te doen en te ervaren. We leren 70% van wat we leren door te werken en het leven te 

leven. Dit ten opzichte van 20% uit leren door ondersteuning van een mentor of coach, intervisie en 

netwerken en 10% uit leren via formele trainingen en cursussen.

De Evidensia Academy wil jouw ontwikkeling ondersteunen via al deze manieren. De Academy biedt 

een groot aantal onderwijsmomenten via losse modules, leerlijnen en leergangen. Daarnaast biedt de 

Evidensia Academy jou de mogelijkheid van coaching en intervisie aan en we bieden aan om met je te 

leren op je werkplek.

Wat doe jij aan jouw ontwikkeling? Daag jezelf gerust eens uit om bewust aandacht aan jouw 

ontwikkeling en die van je collega’s op de eigen werkplek te besteden. Waar sta je nu? Waar wil je heen? 

En wat heb je daarvoor nodig? Fijn als wij vanuit Evidensia en de Evidensia Academy daarin kunnen 

ondersteunen.

juli 2019 

Robert Favier & Christine van Empel 

Evidensia Academy
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De basis

Wat ga je leren?

Half gevorderd

Wat ga je leren?

Het echografisch onderzoek van het abdomen Module 1

Het echografisch onderzoek van het abdomen Module 2

Wat ga je leren?

Deze module volgt Anesthesiologie module 1 op die 
in november 2018 gegeven is door Joost Uilenreef. 
Een aanvullende beschrijving is binnenkort te 
vinden op onze website en op Evi!

Docent  Joost Uilenreef

Doelgroep  Dierenartsen Gezelschapsdieren 
werkzaam bij Evidensia

Kosten  €180,- excl. BTW

Diagnostiek en behandeling van galwegziekten

Wat ga je leren?

Bij zowel de hond als de kat komen problemen 
van de galwegen regelmatig voor. Problemen van 
de galwegen uiten zich veelal in anorexie, braken, 
pijn en icterus. Met name door steeds betere 
toegankelijke diagnostische mogelijkheden worden 
ze, al dan niet terecht, vaker vastgesteld.

Wat zijn mogelijk te nemen stappen om tot een 
diagnose te komen? Welke ziekten staan er in 
de differentiële diagnose bij patiënten met een 
probleem van de galwegen? En wat zijn de mogelijke 
behandelmogelijkheden? Na het volgen van deze 
interactieve lezing heeft u een overzicht van de 
diagnostische mogelijkheden, welke ziekten een rol 
spelen bij problemen van de galwegen bij honden en 
katten en welke behandelmogelijkheden er zijn.

NB: De diagnostiek van leverziekten in zijn algemeenheid 
komt als apart onderdeel aan bod in  Module 1 van de 
leerlijn Hepatologie – Leverdiagnostiek en problemen van 
het parenchym.

Docent  Robert Favier

Doelgroep  Dierenartsen gezelschapsdieren, 
zowel extern als werkzaam 
bij Evidensia.

Kosten Evidensia medewerkers  
€110,- excl. BTW

Kosten externe deelnemers  
€140,- excl. BTW

Anesthesiologie Module 2

Hepatologie Module 2

Onderwijs Dierenartsen GD
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De basis

Wat ga je leren?

Deze eerste module is bedoeld voor 
gezelschapsdierenartsen die van plan zijn om te 
starten met het echografisch onderzoek van het 
abdomen of hier net mee begonnen zijn* en als 
vervolgstap meer willen leren over de theoretische 
achtergronden en techniek van de echografie en 
de eigen echomachine beter willen leren bedienen 
(soorten probes, richtingen, instellingen, artefacten 
etc.). Tevens zal een eerste stap gezet worden in het 
op een structurele manier goed in beeld brengen 
van de lever, milt, blaas en nieren. De dag bestaat 
uit twee dagdelen: theorie en praktijk (hands on). 
Indien mogelijk dient een hond mee genomen te 
worden om het praktische gedeelte mee te oefenen.

* ter indicatie “net begonnen”: als u minder dan 50 
echografische handelingen van het abdomen van een hond 
en/of kat hebt uitgevoerd.

Docent  Hans Garretsen

Doelgroep  Dierenartsen Gezelschapsdieren 
werkzaam bij Evidensia

Kosten  €400,- excl. BTW

Half gevorderd

Wat ga je leren?

Deze tweede module is bedoeld voor 
gezelschapsdierenartsen die reeds de nodige 
ervaring* op het gebied van de abdominale 
echografie hebben ontwikkeld en het normaalbeeld 
van alle buikorganen (lever, milt, nieren, blaas, 
maag, duodenum, dunne darmen, colon, bijnieren, 
pancreas) op een structurele manier goed in 
beeld willen krijgen. Tevens zal een eerste stap 
gezet worden in het herkennen van afwijkingen 
aan lever, milt en nieren en blaas. De dag bestaat 
uit twee dagdelen: theorie en praktijk (hands 
on). Het praktische gedeelte oefen met uw 
eigen echoapparaat heeft veel meerwaarde. 
Indien mogelijk dient het eigen echoapparaat 
meegenomen te worden, evenals een hond om het 
praktische gedeelte mee te oefenen.

*ter indicatie: tussen de 50 en 100 echografische 
handelingen van het abdomen van een hond en/of kat 
hebben uitgevoerd.

Docent  Hans Garretsen

Doelgroep  Dierenartsen Gezelschapsdieren 
werkzaam bij Evidensia

Kosten  €400,- excl. BTW

Het echografisch onderzoek van het abdomen Module 1

Het echografisch onderzoek van het abdomen Module 2

7



Meer informatie academy@evidensia.nl
Inschrijven www.evidensia-groep.nl/evidensia-academy

O
nd

er
w

ijs
 D

ie
re

na
rt

se
n 

G
D

Basic en advanced

Wat ga je leren?

Behandeling van tandheelkundige aandoeningen en extractietechnieken

Wat ga je leren?

Surgical Oncology & Woundmanagement

Tandheelkunde Module 4 & 5

Gevorderd

Wat ga je leren?

Voor gezelschapsdierenartsen die ervaren* zijn in 
het uitvoeren van een abdominaal echografisch 
onderzoek van het abdomen van honden en katten. 
Zelf meegebrachte video-opnames (deze zijn 
verplicht!) van echografische onderzoeken van 
het abdomen van patiënten op de eigen werkplek 
(hond en kat) zullen plenair onder leiding van een 
specialist veterinaire radiologie worden besproken. 
Bespreekpunten hierbij zijn de kwaliteit (instellingen 
en opnamerichtingen) en het opstellen van een 
echografische differentiële diagnose en aanduiding 
van mogelijke aanvullende onderzoeken. De zelf-
gemaakte beelden kunnen op een usb stick of dvd 
meegebracht worden.

*ter indicatie: meer dan 100 echografische handelingen 
van het abdomen van een hond en/of kat zelfstandig 
hebben uitgevoerd.

Docent  Hans Garretsen

Doelgroep  Dierenartsen Gezelschapsdieren 
werkzaam bij Evidensia

Kosten  €140,- excl. BTW

A practical and interactive two-day course with the aim to provide an overview 
of common ophthalmic conditions concentrating on the front of the eye.

Wat ga je leren?

This will start with a revision of the ophthalmic 
examination with an emphasis on tips to get the 
most from your observations using equipment 
readily available in general practice. A practical 
element will allow delegates to use the equipment 
discussed under the guidance of an RCVS 
Specialist in Veterinary Ophthalmology. A session 
on the principles of ophthalmic surgery will 
be included together with ocular therapeutics. 
Conditions affecting the eyelids – including both 
medical and surgical cases will be covered.

On day two there will be a focus on the cornea 
before delegates are given ample opportunity 
to practice the surgical techniques – such as 
procedures for entropion, eyelid tumour removal, 

superficial keratectomy and conjunctival grafting. 
The small group means that each delegate will get 
one to one time with the tutor. To finish the course 
there will be a brief summary of ocular emergencies 
and how to approach them successfully.

Let op: Deze tweedaagse vindt plaats op de International 
Veterinary Academy in Denemarken.

Docent  Sally Turner

Doelgroep  Dierenartsen Gezelschapsdieren 
werkzaam bij Evidensia

Kosten  €564,- excl. BTW 
(afhankelijk van omrekenkoers DKK)

Het echografisch onderzoek van het abdomen Module 3

Oogheelkunde - Making the most of your ophthalmic skills
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Basic en advanced

Wat ga je leren?

Op 22 januari zal Joachim Proot (DVM, CERTSAS, 
Diplomate ECVS) een gehele dag onderwijs 
verzorgen met als onderwerp Surgical Oncology. 
In de ochtend zal de basic module aan bod 
komen om in de middag door te gaan met de 
advanced module. Het programma is bedoeld voor 
dierenartsen met een grote interesse in weke delen 
chirurgie en degenen die hun chirurgische kennis op 
het gebied van oncologie op willen frissen.

In april zal hij vervolgens een gehele dag onderwijs 
verzorgen met als onderwerp Woundmanagement 
met wederom in de ochtend de basic module en in 
de middag de advanced module. Op beide dagen 
zijn de modules los te volgen of kan men inschrijven 
voor de gehele dag. Deze onderwijsmomenten zijn 
ook toegankelijk voor onze internationale Evidensia 
collega’s. Nadere informatie volgt spoedig op onze 
website en op Evi!

Behandeling van tandheelkundige aandoeningen en extractietechnieken

Wat ga je leren?

In deze modules geven Esther Vamos en Frans 
Knaake onderwijs gericht op dierenartsen die een 
(complexe) gebitsbehandeling onder anesthesie 
uit willen voeren bij een hond of kat. De theorie & 
praktijk gaan behandeld worden die bijvoorbeeld 
nodig is om gingivitis/parodontitis vast te stellen, 
een behandeladvies aan de eigenaar te geven, de 
daadwerkelijke behandeling uit te voeren en om de 
juist nazorg aan de eigenaar te geven.

Deze modules zijn een vervolg op Tandheelkunde 
module 1 t/m 3. Het wordt ten zeerste aanbevolen 
om module 2 & 3 voorafgaande aan deze modules 
gevolgd te hebben. Nadere informatie volgt op onze 
website en op Evi.

Surgical Oncology & Woundmanagement

Tandheelkunde Module 4 & 5

Aankomend onderwijs Dierenartsen GD
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Het maken en de basis beoordeling van dentale röntgenfoto’s van hond en kat

Wat ga je leren?

Uitvoering en interpretatie

Wat ga je leren?

Tandheelkunde Module 3

Urineonderzoek

Wat is er zo anders aan de dermatologische patiënt?

Wat ga je leren?

Honden en katten met huidproblemen zijn vaak 
geziene patiënten in de dierenartsenpraktijk. Na 
het volgen van deze lezing weet je hoe je een 
dermatologische patiënt kunt herkennen en welke 
vragen er in je anamnese aan bod moeten komen. 
Wat hebben oorproblemen eigenlijk te maken met 
dermatologie? Diagnostiek in de dermatologie: 
wie/wanneer/hoe en door wie? Je leert wat de rol 
van de paraveterinair hierin kan zijn. Voeding en 
ondersteunende therapieën voor de patiënt met 
huidproblemen zullen uitgebreid aan bod komen en 
je krijgt tips voor de communicatie met de eigenaar 
van de dermatologische patiënt. Het is tenslotte 

vaak een langer traject waar communicatie met de 
eigenaar een hele grote rol in speelt. Wil jij leren hoe 
je als paraveterinair je steentje bij kunt dragen bij 
het ondersteunen van de dermatologische patiënt? 
Schrijf je dan snel in!

Docenten  Annette van der Lee en 
Jolein Boekhoven

Doelgroep  Paraveterinairen werkzaam 
bij Evidensia

Kosten  €110,- excl. BTW

Het beheren van de tandheelkunde ruimte en het uitvoeren 
van een gebitsreiniging bij de gesedeerde hond en kat

Wat ga je leren?

Een paraveterinair die kennis heeft van de 
tandheelkunde ruimte, inclusief alle apparatuur en het 
instrumentarium, is onmisbaar bij het professioneel 
en efficiënt uitvoeren van gebitsbehandelingen! In 
deze module leer je hoe je veilig kunt werken in de 
tandheelkunde ruimte, hoe je om moet gaan met 
de verspreiding van bacteriën (Legionella protocol) 
en hoe je jezelf moet beschermen. Je leert welke 
instrumenten gebruikt worden in de tandheelkunde, 
hoe je ze op de juiste manier gebruikt  en hoe je ze 
dient te reinigen en slijpen.

Ook leer je hoe je een goede gebitsreiniging 
uitvoert en hoe je de instrumenten hiervoor op de 
juiste manier gebruikt. Daarnaast leer je hoe je de 
dierenarts kunt helpen met het uitvoeren van een 
gebitsbehandeling.

Docenten  Frans Knaake en Esther Vamos

Doelgroep  Paraveterinairen werkzaam 
bij Evidensia

Kosten  €175,- excl. BTW

Dermatologie - de basis

Tandheelkunde Module 2

Onderwijs Paraveterinairen GD

10



Meer informatie academy@evidensia.nl
Inschrijven www.evidensia-groep.nl/evidensia-academy

Meer informatie academy@evidensia.nl
Inschrijven www.evidensia-groep.nl/evidensia-academy

O
nderw

ijs Paraveterinairen G
D

Het maken en de basis beoordeling van dentale röntgenfoto’s van hond en kat

Wat ga je leren?

Een goede gebitsbehandeling begint met het maken 
van dentale röntgenfoto’s. Sterker nog, het doen van 
een gebitsbehandeling zonder dentale foto’s is niet 
meer van deze tijd! Je wil namelijk niet alleen de 
kroon kunnen beoordelen, maar ook alle structuren 
in de kaak.

In deze module leer je hoe je dentale röntgenfoto’s 
kunt maken. We besteden aandacht aan veiligheid 
in verband met röntgenstraling en hoe je de patiënt, 
het röntgenplaatje en de röntgenbuis positioneert.

Je leert veel oorzaken achterhalen, die 
verantwoordelijk zijn voor het mislukken van foto’s, 
zodat je deze kunt voorkomen. Vervolgens leer 

je hoe je kunt beoordelen of een foto goed gelukt 
is en je leert de basisstructuren herkennen die 
je op een foto kunt zien. Ook leer je waarom een 
gebitsbehandeling niet zonder het maken van 
dentale röntgenfoto’s kan worden uitgevoerd en wat 
je mist als je geen foto’s maakt. Deze kennis kun 
je weer gebruiken om aan eigenaren uit te leggen 
waarom deze foto’s onmisbaar zijn.

Docenten  Frans Knaake en Esther Vamos

Doelgroep  Paraveterinairen werkzaam 
bij Evidensia

Kosten  €175,- excl. BTW

Uitvoering en interpretatie

Wat ga je leren?

In deze lezing wordt behandeld hoe je zoveel 
mogelijk informatie uit een urineonderzoek van een 
hond of kat kunt halen.

Tevens komt aan bod of het te standaardiseren 
is en er is een praktisch gedeelte waarin je gaat 
oefenen wordt met het beoordelen van sedimenten. 
Na deze training kan je als assistent zelfstandig een 
urineonderzoek uitvoeren en beoordelen. Daarnaast 
kan je meedenken met de dierenarts of er extra 

testen gedaan moeten worden en ben je op de 
hoogte van mogelijkheden van aanvullende testen 
voor het urineonderzoek.

Docent  Theo van den Herik

Doelgroep  Paraveterinairen werkzaam 
bij Evidensia

Kosten  €120,- excl. BTW

Tandheelkunde Module 3

Urineonderzoek
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Zo zorgt u dat de kat een fijnere ervaring heeft bij het bezoek aan de kliniek.

Wat ga je leren?

Kattengedrag - de basis

Hoe herken je dierenmishandeling en wat doe je dan?

Wat ga je leren?

Vaak komt in hetzelfde gezin zowel 
dierenmishandeling als huiselijk geweld voor. Jij 
als paraveterinair ziet het gezin aankomen en in de 
wachtkamer zitten, daar kun je soms al belangrijke 
signalen zien. Wil je weten welke signalen een 
indicatie kunnen geven, en hoe?

En stel dat er sprake is van dierenmishandeling, 
wat kan en mag je dan doen? Hoe leg je 
bewijsmateriaal vast? Tijdens de diverse modules 
waaruit het programma is opgebouwd gaan we, 
samen met medewerkers van het Nederlands 
Forensisch Instituut en de Dierenpolitie, in op deze 
onderwerpen.

Forensische Diergeneeskunde

Aankomend onderwijs Paraveterinairen GD
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Zo zorgt u dat de kat een fijnere ervaring heeft bij het bezoek aan de kliniek.

Wat ga je leren?

In de dierenkliniek loopt u regelmatig tegen het 
fantastische, maar ook grillige karakter van katten 
aan. Dit maakt het soms een uitdaging om de 
juiste zorg te kunnen bieden. Want wat doet u als 
een kat doodsbang is? Hoe lokt u een kat uit zijn 
vervoersmand, zonder dat het kat-onvriendelijk 
wordt? Wat te doen als een kat zich (angstig)
agressief gedraagt? Hoe vermijdt u onnodige 
narcose? Maar ook: wanneer kunt u beter even 
stoppen met proberen?

Met de informatie van deze onderwijsmodule 
bieden we u een goede ondersteuning, waarmee u 
de uitdaging met elke kat aan kunt gaan. We leren 
u hoe u de subtiele (stress)signalen herkent die een 
kat uitzendt. U oefent met het op de juiste manier 
in een handdoek wikkelen van een bange kat. U 
krijgt alles te horen over wat u kunt doen om een 
agressieve kat te kalmeren. Dit en veel meer wacht 
u tijdens de eendaagse basismodule kattengedrag 
op de Katten Academie!

Na afloop ontvangt u een vaardigheidsbewijs, 
ingevuld door de docent. U kunt zien wat u op basis 
van de antwoorden van een korte kennistest aan het 
begin én einde van de lesdag allemaal hebt bijgeleerd. 
Ook worden de praktijkoefeningen geëvalueerd.

Na deze basisdag kunt u via verschillende 
verdiepende vervolgmodules uzelf verder bekwamen 
in meer specifieke onderdelen. Hiervoor is het ook 
mogelijk persoonlijke begeleiding aan te vragen.

Docent  Sonja van Leeuwen 
(i.s.m. de Katten Academie)

Doelgroep  Dierenartsen en paraveterinairen 
werkzaam bij Evidensia

Kosten  €150,- excl. BTW

Kattengedrag - de basis

Gezamenlijk onderwijs Dierenartsen GD 
en Paraveterinairen GD
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Het uitvoeren en aansturen van het apotheekbeheer in de veterinaire praktijk

Wat ga je leren?

Leerlijn Apotheekbeheer

Hoe is jullie Catitude?

Wat ga je leren?

Voor deze vervolg workshop word je aan de hand 
van een check-list meegenomen in waarom en hoe 
je de kliniek katvriendelijk kunt maken en al het 
personeel een Catitude krijgt.

Als je bekend bent met de oorsprong van de kat 
wordt in één keer duidelijk dat we in omgang met de 
kat hier vaak te weinig rekening mee houden. Door 
hierin meer inzichten te geven en dit te koppelen 
aan praktijksituaties, krijgt u alle informatie om de 
kliniek en jezelf meer kat vriendelijk te maken.

Aan het einde van de dag weet je ook wat er nodig 
is aan aanpassingen voordat je de erkenning 

“Cat Friendly Clinic” kunt aanvragen. We zullen je 
motiveren een doel te stellen en met je collega’s in 
gesprek te gaan dit samen te bereiken. We leggen 
uit welke positieve veranderingen dit kan geven in 
werksfeer en de omzet van de kliniek.

Docenten  Sonja van Leeuwen 
en Margit Bossard 
(i.s.m. de Katten Academie)

Doelgroep  Dierenartsen en paraveterinairen 
werkzaam bij Evidensia

Kosten  €150,- excl. BTW

Gratis Webinars over diverse onderwerpen!

Wat ga je leren?

Royal Canin stelt gratis Webinars beschikbaar voor 
medewerkers van Evidensia, in samenwerking 
met de collega’s uit de UK. De Webinars worden 
aangeboden op Evi: het online platform van 
Evidensia! Door middel van een interactieve 
lezing op het internet kun je leren op de plek die 
jij zelf kiest. Er zijn meer dan 20 Webinars over 
verschillende onderwerpen! Het verdiepen in één 
onderwerp duurt ongeveer 90 minuten, waarbij na 
afloop een certificaat gedownload kan worden.

Nieuwsgierig geworden? Ga naar we.ivc.group/login 
om de webinars te bekijken! Heb je geen inlog voor 
Evi of lukt het je niet om in te loggen? Stuur dan een 
mail naar evi@evidensia.nl.

Docenten  In samenwerking met 
Royal Canin en Evidensia UK

Doelgroep  Dierenartsen en paraveterinairen 
werkzaam bij Evidensia

Kosten  Gratis

Verdieping Cat Friendly Clinic

Webinars Royal Canin
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Het uitvoeren en aansturen van het apotheekbeheer in de veterinaire praktijk

Wat ga je leren?

Alleen een dierenarts mag een apotheek voeren en 
is daarom eindverantwoordelijk. Taken rondom het 
apotheekbeheer kunnen echter wel gedelegeerd 
worden naar een paraveterinair. De leerlijn 
apotheekbeheer ondersteunt jouw ontwikkeling 
om het apotheekbeheer in jouw praktijk te kunnen 

implementeren, uitvoeren & begeleiden. Enkele 
zaken die bijvoorbeeld aan bod zullen komen zijn 
de cascaderegeling, opiumwetgeving & duurzaam 
apotheekbeheer. Deze leerlijn bestaat uit E-learning 
modules en een interactieve workshop.

Leerlijn Apotheekbeheer

Aankomend gezamenlijk onderwijs 
Dierenartsen GD en Paraveterinairen GD
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Periode geboorte tot en met spenen

Wat ga je leren?

Advisering rondom jongveeopfok

Wat ga je leren?

In Nederland wordt er over het algemeen door 
practici in de praktijk weinig gedaan met betrekking 
tot pathologie in het veld. Als ondersteuning van 
de diagnostiek en om direct meer informatie aan 
veehouders te kunnen geven biedt het doen van 
pathologie veel meerwaarde aan het werk van 
de dierenarts. Waar veel dierenartsen schromen 
om een sectie op het bedrijf uit te voeren zal deze 
training inzicht geven in de mogelijkheden hiertoe, 
zowel op wettelijk vlak, maar ook als het gaat om 
interpretatie van macroscopische beelden alsook 
het nemen van monstermateriaal. Hiermee kan er 
beter een diagnose gesteld worden en veehouders 
een beter beeld worden gegeven van het klinisch 
verloop van een ziekte.

De cursus bestaat uit een viertal Webinars van 
anderhalf tot twee uur die steeds op donderdag 
plaats vinden en een afsluitende workshop op 
locatie.

Docent  Mark de Groot

Doelgroep  Dierenartsen Landbouwhuisdieren 
werkzaam bij Evidensia

Kosten  €400,- excl. BTW

Wat ga je leren?

De transitieperiode voor melkvee wordt gekenmerkt 
door een periode waarin veel veranderingen 
plaats vinden vanaf einde lactatie tot en met de 
eerste 2 maanden in de volgende lactatie. Al 
deze verandering vragen een voeding op maat en 
zorgvuldig berekend en gevoerd droogstands- en 
lactatierantsoen. De cursus biedt de praktiserende 
dierenarts bruikbare handvatten om praktische 
vragen met betrekking tot de voeding op een 
melkveebedrijf te beantwoorden. Daarnaast 
geeft het voldoende inzicht om een belangrijke 
gesprekspartner samen met de veevoerlichter op 
het bedrijf te kunnen zijn.

De cursus bestaat uit één dag ‘transitie’ waarbij 
de veranderingen in het rantsoen, waar op moet 

worden gelet en waar kan worden bijgestuurd zullen 
worden toegelicht. Daarnaast is er één cursusdag 
waarin ‘ruwvoer’ centraal staat. Hierbij wordt er 
naast de fysiologische aspecten van de vertering 
vooral gekeken naar hoe de ruwvoerwinning van 
invloed is op de kuiluitslagen en wat dit betekent 
voor de vertering op koe niveau. De cursussen zijn 
los van elkaar maar ook beiden te volgen.

Docent  In samenwerking met For Farmers

Doelgroep  Dierenartsen Landbouwhuisdieren 
werkzaam bij Evidensia

Kosten  €100,- excl. BTW per cursusdag

Sectietechniek en casuïstieken in de rundvee pathologie

Melkvee voeding in de transitieperiode en ruwvoervoorziening

Onderwijs Dierenartsen LBH
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Periode geboorte tot en met spenen

Wat ga je leren?

Jongveeopfok is 2 jaar lang investeren zonder 
directe opbrengsten. Gemiddeld in Nederland wordt 
12% van de geboren kalveren geen melkvaars. Dit 
varieert tussen bedrijven van 0 tot 25%, dus veel 
kansen om te verbeteren. Vanuit de behoefte om 
tot een gerichtere aanpak per bedrijf te komen, 
zijn we ons verder gaan verdiepen in de meest 
optimale jongveeopfok per type bedrijf. Het streven 
is om bij te dragen aan minder kalversterfte, meer 
groei en goede diergezondheid. Dit sluit aan bij de 

duurzaamheidsdoelstellingen in de zuivelsector. De 
basis ligt in de jongveeopfok.

Docent  Siert Jan Boersema

Doelgroep  Dierenartsen Landbouwhuisdieren 
werkzaam bij Evidensia

Kosten  €100,- excl. BTW

Advisering rondom jongveeopfok
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Onderwijs Paraveterinairen LBH

Wat ga je leren?

De Academy voor dierenartsen paard

Wat ga je leren?

Naar aanleiding van de vraag in praktijken, 
waar paraveterinairen de dierenartsen 
landbouwhuisdieren (LBH) ondersteunen, zullen 
we starten met een opleidingsprogramma speciaal 
voor paraveterinairen LBH. Het doel van de 
opleiding is om dierenartsen nog beter te kunnen 
ondersteunen in de dagelijkse werkzaamheden 
en op deze manier ook bepaalde werkzaamheden 
over te laten nemen. Een goed voorbeeld is de 
ondersteuning bij de administratieve lasten 
rondom alle bedrijfsbezoeken en begeleidingen. 
Het gaat dus voornamelijk om ondersteuning op 
praktijkniveau en niet zo zeer om de ondersteuning 
op het boerenbedrijf. Dit kan natuurlijk door 
praktijken zelf wel worden ingevuld als hier 
behoefte aan is.

Door meer taken samen op te pakken zal het 
werkplezier van zowel de dierenarts als de 
paraveterinair toenemen. Met deze opleiding bieden 
we een totaal programma om nog meer inzicht te 
krijgen in de werkzaamheden en achtergronden van 
het preventieve en deels curatieve werk van de LBH 
dierenarts. Op deze manier kan de paraveterinair 
uitstekende ondersteuning bieden en wordt ieders 
werk nog leuker en interessanter.

Doelgroep  Paraveterinairen werkzaam bij 
een Evidensia LBH praktijk

Kosten  €450,- excl. BTW (Zie de website 
voor een toelichting op de kosten)

Opleidingsprogramma Academy Paraveterinair Landbouwhuisdieren
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Alle vragen, ideeën of verzoeken zijn welkom op bram.van.schaik@evidensia.nl

Aankom
end onderw

ijs Dierenartsen Paard
Aankomende onderwijs dierenartsen paard

Wat ga je leren?

De groep paardendierenartsen heeft eind 2018 zelf besloten dat iedere paardendierenarts die zich 
aangesloten heeft ook Erkende Paardendierenarts moet zijn.

De eerste, korte termijn focus van het opzetten van de Academy zal liggen op het faciliteren van nascholing 
in onderwerpen die door de groep paardendierenartsen zelf geprioriteerd zijn, gecombineerd met 
intercollegiaal overleg. Dit alles om het de groep zo makkelijk mogelijk te maken om te voldoen aan de 
eisen die worden gesteld om Erkend Paardendierenarts te zijn. Deze cursussen zullen een dagdeel in 
beslag nemen en worden zoveel mogelijk op enkele van onze praktijklocaties zelf gegeven; aanschouwelijk 
onderwijs zou op die manier desgewenst makkelijker georganiseerd kunnen worden.

De eerste twee onderwerpen zijn inmiddels gekozen door de groep en bekend:

1  Het kreupele paard

2   Klinische & röntgenologische keuring van het paard.

Deze twee onderwerpen zullen in het najaar van 2019 nog gegeven worden. Parallel hieraan zullen 

longitudinale leerpaden ontwikkeld worden waarvan de eerste concrete trajecten waarschijnlijk begin 2020 

gaan starten. Hierover volgt later meer informatie.

NB: Let op dat iedereen zich op tijd inschrijft op de Actualiseringscursussen die in februari 2020 georganiseerd worden! 
Voor de erkenning is het verplicht deze cursus te volgen!

De Academy voor dierenartsen paard

NIEUW
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Leiderschapsmodules 

Wat en waarom feedback en hoe doe je dat in het ontwikkelgesprek?

Wat ga je leren?

Feedback vervolg en hoe doe je dat in gesprekken waar weerstand is?

Wat ga je leren?

Feedback Algemeen I en in het ontwikkelgesprek

Feedback Algemeen II en met weerstand

Op zondag zin hebben in de komende werkweek?

Wat ga je leren?

In deze workshop gaan we in op de theorie achter 
werkdruk. We onderzoeken de vraag of burn-out 
een modeverschijnsel is. En mode of niet; wat 
kan je er voor jezelf en je team aan doen? Met 
achtergrond, tijd voor jezelf en manieren voor je 
team vind je in deze workshops kennis en manieren 
om hiermee aan de slag te gaan.

Docent  Sander Jansen

Doelgroep  Iedere leidinggevende 
werkzaam bij Evidensia

Kosten  €250,- excl. BTW

Wat is jouw verhaal als werkgever en hoe zet je dat in voor nieuwe collega’s?

Wat ga je leren?

In deze workshop gaan we in op de werving van 
nieuwe medewerkers. Hoe maak je mensen 
enthousiast om te solliciteren en hoe sluit je 
vacature aan bij wat je hebt te bieden en wat je 
nodig hebt? Na de werving volgt het gesprek. Hoe 
bereid je je voor en wat zijn dan de goede vragen?

In deze workshop krijg je inzicht in de 
sollicitatieprocedure van het begin tot het 
einde, gaan we aan de slag met je eigen 
vacature en oefenen we met onderdelen van het 
sollicitatiegesprek.

Docent  Annemieke Frelier

Doelgroep  Iedere leidinggevende, 
werkzaam bij Evidensia, die 
betrokken is bij werving en 
selectie van nieuwe collega’s

Kosten  €250,- excl. BTW

Werkdruk en werkgeluk

Werving en selectie
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Wat en waarom feedback en hoe doe je dat in het ontwikkelgesprek?

Wat ga je leren?

In deze workshop gaan we in op het belang van 
feedback, waardoor het geven en ontvangen 
hiervan makkelijker wordt. We laten je oefenen 
en ervaren hoe (ontwikkelgericht) feedback 
geven en ontvangen is. Bovendien geven we 
speciale aandacht aan het feedback geven in een 
ontwikkelgesprek.

Docenten  Christine van Empel 
en Farid El Baktit

Doelgroep  Iedere leidinggevende, werkzaam 
bij Evidensia, die aandacht wil 
besteden aan ontwikkelgesprekken

Kosten  €250,- excl. BTW

Feedback vervolg en hoe doe je dat in gesprekken waar weerstand is?

Wat ga je leren?

In deze workshop gaan we verder in op het belang 
van feedback waardoor het geven en ontvangen 
nog makkelijker wordt. We blikken terug op je 
ervaring na de vorige workshop en we schenken 
speciale aandacht aan het feedback geven in een 
lastig gesprek. Dit is wanneer er veel weerstand is 
te verwachten.

Deze module is een verdieping op de module ‘Feedback I en 
in het ontwikkelgesprek’.

Docenten  Christine van Empel 
en Farid El Baktit

Doelgroep  Iedere leidinggevende, werkzaam 
bij Evidensia, die aandacht wil 
besteden aan ontwikkelgesprekken

Kosten  €250,- excl. BTW

Feedback Algemeen I en in het ontwikkelgesprek

Feedback Algemeen II en met weerstand
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Het Academy team stelt zich voor

Ik ben Robert Favier en sinds juli 

2017 de programmadirecteur van de 

Evidensia Academy in Nederland.

Ook ben ik voor een steeds groter deel 

betrokken bij de internationale ontwikkelingen 

van onze Evidensia Academy / International 

Veterinary Academy. Daarnaast werk ik als 

internist in het Evidensia Dierenziekenhuis in 

Nieuwegein. Voordat ik bij Evidensia aan de slag 

ging werkte ik op de Universiteitskliniek voor 

Gezelschapsdieren als internist/hepatoloog, 

verrichte ik onderzoek, gaf ik veel onderwijs en 

was ik de programmadirecteur van de Master 

Diergeneeskunde – Gezelschapsdieren. In deze 

laatste rol ben ik met name bezig geweest 

met het leren en beoordelen op de werkplek 

(werkplekleren). Mijn grote hobby’s zijn lange 

afstanden hardlopen, surrealistische kunst 

bekijken en het aanleggen en onderhouden van 

mijn eigen botanische tuin.

Het is mijn ambitie om handen en voeten 

te geven aan “het leven lang leren” van onze 

dierenartsen en paraveterinairen en het 

stimuleren van een leercultuur. Bij Evidensia 

mag, kan en wil je je ontwikkelen waarbij je een 

eigen verantwoordelijkheid hebt. Een belangrijke 

quote die mij bij deze ambitie inspireert is “De 

wereld is niet geïnteresseerd in wat je weet. De 

wereld is geïnteresseerd in wat je kan met wat 

je weet” (Tony Wagner – Harvard Education 

Fellow). Ondertussen bieden we een groot aantal 

onderwijsprogramma’s vanuit de Evidensia 

Academy aan die ondersteuning bieden aan de 

ontwikkeling als veterinair professional en als 

persoon. Een overzicht van dit onderwijs voor 

de tweede helft van dit jaar kan je terugvinden 

in dit programmaoverzicht. Ons aanbod zal de 

komende jaren gestaag blijven groeien, zowel in 

de vorm van onderwijsbijeenkomsten als in de 

vorm van begeleiding op je eigen werkplek.
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Ik ben Christine van Empel. Bij 

Evidensia houd ik mij bezig met 

Organisatie & Ontwikkeling: De 

ontwikkeling van de organisatie 

en de mensen in de organisatie.

De Evidensia Academy speelt daarbij een 

belangrijke rol. Groeien en leren op veterinair, 

leiderschap en persoonlijk gebied. Ontwikkeling 

gaat voor mij over bewegen. Over richting geven 

aan wie je bent en wat je wilt doen. Het gaat 

over idealen en passie. En van passie zie ik 

veel bij alle medewerkers. Bij paraveterinairen, 

ondersteuning, dierenartsen, managers en 

support. Ik vind het belangrijk om die passie 

richting te geven en met elkaar te verbinden.  De 

Evidensia Academy helpt daarbij. Ik kom jullie 

graag tegen bij de modules en het programma 

over leiderschap.

Ik ben Chantal Kooyman en 

ik ben sinds februari 2017 

verantwoordelijk voor de organisatie 

van de Evidensia Academy.

In 2017 waren dit 9 losse onderwijsmomenten 

over het hele jaar, in de eerste helft van 

2019 zitten we inmiddels op 28 losse 

onderwijsmomenten! Een groei waar we 

trots op zijn. Het leukste aan mijn werk voor 

de Academy vind ik dat ik een bijdrage mag 

leveren aan de ontwikkeling van mensen. 

Ontwikkeling zorgt voor meer werkplezier en 

uitdaging in je werk. Nieuwe dingen leren die 

betrekking hebben op het vakgebied waar we 

allemaal zo trots op zijn is wat mij betreft een 

zeer waardevol en onmisbaar goed. Zowel op 

veterinair vlak als voor je eigen persoonlijke 

ontwikkeling. Heb je vragen of suggesties over 

het onderwijsprogramma van de Academy of je 

eigen ontwikkeling? Neem dan contact met ons 

op via academy@evidensia.nl. Hopelijk tot ziens 

bij één van onze onderwijsmomenten!
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Voor meer informatie & inschrijven: www.evidensia-groep.nl/evidensia-academy

Op de hoogte 
blijven van de 

Academy? 
Volg ons!


