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Voorwoord

Het is stil geweest de afgelopen tijd. We hebben elkaar minder ontmoet 
op onze onderwijsplekken. Door het coronavirus werden we gevraagd 
anders met elkaar om te gaan en nauw contact zoveel mogelijk te 
vermijden. En gelijk werd de aanwezigheid van en de uitwisseling tussen 
onze collega’s gemist. Online lessen als vervanging deden iets, maar 
konden zeker de verbondenheid die er ontstaat als we met elkaar aan het 
leren zijn niet geheel vervangen.

Stil was het in onze lokalen, maar niet in achter de schermen. Dat kan je 
zien in deze ontwikkelkalender die voor je ligt met het geplande onderwijs 
in de tweede helft van 2020 en voor sommige onderwijsmomenten zelfs 
al begin 2021.

Wellicht is een bijkomstigheid van deze tijd dat je bent gaan nadenken 
over hoe je je leven zou willen leven, als privé persoon en wellicht ook in 
je werk. Zou je ergens beter in willen worden? Heb je een doel? En zo ja, 
hoe zou je je doel willen bereiken? Het kan ook zijn dat het voor nu goed 
genoeg is, even geen doelen. Maar stel, je hebt ze wel, doelen met het 
idee om naar toe te groeien, beter te worden. Wat komt daar bij kijken?

Om beter in iets te worden, in je werk of privé, zijn er een aantal 
ingrediënten nodig. Ten eerste is het nodig om vooruit te kunnen kijken: 
jezelf de vraag te stellen “Waar wil ik naartoe?” Ten tweede is er tijd 
nodig, veel tijd. Uren maken. Dit wordt ook wel de tienduizend uren regel 
genoemd, zoals Malcolm Gladwell in zijn boek ‘Outliers’ beschrijft. 
Je bent niet zomaar ergens goed in. Hier zal je echt tijd voor moeten 
maken. En ten derde is er ondersteuning nodig om je te helpen bij dat 
beter worden in iets: onderwijs. Vergroten van kennis en vaardigheden 
waarbij je regelmatig de tijd neemt om even stil te staan bij je eigen 
ontwikkeling, alleen of, wellicht nog mooier, samen. En dit is nu precies 
waarbij de IVC Evidensia Academy jou kan helpen.

We hopen je snel weer te mogen verwelkomen bij één van onze 
onderwijsmomenten!

Juli 2020

Robert Favier, Christine van Empel en Chantal Kooyman

Visie

Visie

Om beter in iets te worden, om je te ontwikkelen en om gestelde doelen te kunnen behalen, 
zijn vooral drie dingen belangrijk: de richting waarin je je ontwikkelt, de tijd die je hiervoor 
nodig hebt en de ondersteuning die je hierbij krijgt.

Dit is onze visie op veterinaire, 
persoonlijke en teamontwikkeling

Richting

Welke kant wil je op?

Jezelf ontwikkelen gaat beter als je weet welke kant je op wilt. Jouw richting bepalen kan door 
bijvoorbeeld ontwikkelgesprekken, coachgesprekken, doelen stellen en door veterinaire vaar-
digheidsbewijzen. Dit laatste is een soort meetlat waarmee je inzicht krijgt waar je staat op 
weg naar je doelen op veterinair gebied.

Tijd

Heel veel oefenen

Voor ontwikkeling is tijd nodig, veel tijd. Iets leren betekent oefenen. Je bent niet zomaar 
ergens goed in. Voordeel hierbij is dat jouw werkplek de ideale omgeving is om te oefenen, 
door te doen!

Ondersteuning

Door onderwijs momenten, werkplekleren, reflectie en feedback

Ontwikkelen doe je niet alleen. Het is fijn daarbij ondersteund te worden. De IVC Evidensia 
Academy ondersteunt jou met behulp van verschillende soorten onderwijsmomenten. 
Daarnaast faciliteren en inspireren we je om jouw leerproces te continueren op je eigen werk-
plek (werkplekleren), met je eigen klanten, patiënten, en collega’s. Verder word je uitgedaagd 
voor momenten van reflectie: “Wat gaat goed?” en “Waar zit ruimte voor verbetering?” En voor 
het vragen naar feedback: “Hoe zien anderen jouw ontwikkeling?”
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Blijf op de hoogte

Voor je ligt de ontwikkelkalender met het onderwijs-
programma van de IVC Evidensia Academy voor de 
tweede helft van 2020. 

Wij maken deze fysieke kalender omdat we van jullie 
horen dat jullie dat een prettige manier vinden om te 
weten wat er allemaal kan bij de Academy. Maar er zijn 
ook andere manieren op de hoogte te blijven van het 
aanbod van de Academy.

Je vindt een volledig overzicht van al het ingeplande 
onderwijs op ivcevidensiaacademy.com/nl. Via deze 
website kan je je ook aanmelden voor ons onderwijs. 
Daarnaast kan je je aanmelden op Facebook voor onze 
IVC Evidensia Academy-groep en kan je op Evi onze 
Academy groep volgen. In beide groepen plaatsen we 
regelmatig updates over nieuwe ontwikkelingen en 
nieuw onderwijs dat ingepland staat of zal gaan wor-
den. Ook kan je deze Academy-updates teruglezen in 
de informatiemail die iedere eerste woensdag van de 
maand naar alle medewerkers verstuurd wordt.

Wist je dat als je op de Academy-website het interesse-
formulier invult bij onderwijs waar je interesse in hebt, 
maar op dat moment nog niet voor aan kunt melden, 
we je op de hoogte houden als er ontwikkelingen zijn 
met betrekking tot dat onderwijsmoment?

Als laatste willen we graag de Academy-pagina op Evi 
(evi.evidensia.nl/login) onder de aandacht brengen.

Je vindt hier onder andere een uitgebreid overzicht met 
webinars over diverse onderwerpen.

Voor suggesties, vragen of op- of aanmerkingen kun je 
te allen tijde contact met ons opnemen via 
academy@evidensia.nl.

Veel plezier gewenst bij het doorlezen van het komende 
onderwijsprogramma!
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Tandheelkunde module 5: Extractietechnieken bij de kat

Voor alle dierenartsen die een gebitsbehandeling uit willen voeren bij katten met 
verschillende gebitsaandoeningen.

Wat ga je leren?

We gaan de theorie en praktijk behandelen die nodig is om:

• na het reinigen en het maken van dentale röntgenfoto’s de verschillende 
parameters die gingivitis/parodontitis aanduiden vast te kunnen stellen, 
onder andere recessie, furcatie, pocketvorming en mobiliteit, evenals de 
gradatie van gingivitis/parodontitis

• de verschillende typen tandresorptie op een röntgenfoto te herkennen

• een behandeladvies te kunnen aan de eigenaar na vaststellen van 
bovengenoemde parameters

• de daadwerkelijke behandeling uit te voeren zowel de open als de 
gesloten extracties van eenwortelige en meerwortelige gebitselementen 
komen hierbij aan bod, inclusief het uitvoeren van een totale 
gebitsextractie en het uitvoeren van een kroonamputatie

• een wortelrest te kunnen verwijderen na het afbreken van een element 
tijdens extractie

• een goede nazorg te kunnen geven aan de eigenaar

• een kat met juveniele gingivitis, caudale gingivostomatitis of eosinofiel 
granuloom complex te behandelen

Docenten

Frans Knaake & Esther Vamos

Doelgroep

Dierenartsen werkzaam bij 
IVC Evidensia

Prijs

€450,- excl. BTW

Tandheelkunde module 4: Extractietechnieken bij de hond

Voor alle dierenartsen die een gebitsbehandeling uit willen voeren bij een hond met parodontitis.

Wat ga je leren?

We gaan de theorie en praktijk behandelen die nodig is om:

• na het reinigen en het maken van dentale röntgenfoto’s de verschillende 
parameters die gingivitis/parodontitis aanduiden vast te kunnen stellen, 
onder andere recessie, furcatie, pocketvorming en mobiliteit, evenals de 
gradatie van gingivitis/parodontitis

• een behandeladvies te kunnen geven aan de eigenaar na vaststellen van 
bovengenoemde parameters, met inachtneming van de motivatie van de 
eigenaar en het karakter van de hond

• de daadwerkelijke behandeling uit te voeren, zowel de open als de 
gesloten extracties van eenwortelige en meerwortelige gebitselementen 
komen hierbij aan bod

• een wortelrest te kunnen verwijderen na het afbreken van een element 
tijdens extractie

• een goede nazorg te kunnen geven aan de eigenaar

Docenten

Frans Knaake & Esther Vamos

Doelgroep

Dierenartsen werkzaam bij 
IVC Evidensia

Prijs

€450,- excl. BTW

Tandheelkunde module 3: Het beoordelen van dentale röntgenfoto’s

Ga aan de slag met het beoordelen van dentale röntgenfoto’s.

Docenten

Frans Knaake & Esther Vamos

Doelgroep

Dierenartsen werkzaam bij 
IVC Evidensia

Prijs

€125,- excl. BTW

Wat ga je leren?

In deze module wordt de theorie behandeld die nodig is om dentale 
röntgenfoto’s te kunnen beoordelen en wat er nodig is om op basis van 
die beoordeling een behandeladvies te geven. Er zal veel geoefend gaan 
worden met beoordelen, omdat iedere cursist twee zelf gemaakte dentale 
röntgenfoto’s instuurt voorafgaande aan de training.

Tandheelkunde module 2: Het maken van dentale röntgenfoto’s

Maak jij al gebruik van dentale röntgenfoto’s bij het uitvoeren van gebitsbehandelingen?

Docenten

Frans Knaake & Esther Vamos

Doelgroep

Dierenartsen werkzaam bij 
IVC Evidensia

Prijs

€150,- excl. BTW

Wat ga je leren?

Tijdens dit onderwijs komt de theorie en de praktijk aan bod die nodig is 
om op een veilige manier gebruik te maken van het dentale röntgen-
apparaat. Tevens krijg je handvatten om eigenaren er van te overtuigen dat 
een tandheelkundige behandeling niet uitgevoerd kan worden zonder 
dentale röntgenfoto’s te maken. Als laatste ga je aan de slag met het 
maken van een goede dentale röntgenfoto door het juist positioneren van 
de patiënt, de röntgenfilm en de röntgenbuis.

Tandheelkunde

Onderwijs Dierenartsen GD
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Tandheelkunde module 8:  
Het behandelen van gebitsaandoening d.m.v. orthodontie

Voor alle dierenartsen die al een aantal jaar ervaring hebben in de tandheelkunde en zich 
verder willen verdiepen in de veterinaire tandheelkunde.

Wat ga je leren?

We gaan de theorie en praktijk behandelen die nodig is om:

• te begrijpen hoe het doorkomen en wisselen van de elementen en het 
uitgroeien van de kaak wordt geregeld (embryologie)

• verschillende standsafwijkingen te herkennen

• advies te kunnen geven of (en zo ja) wanneer op welk moment er 
ingegrepen zou moeten worden

• advies te kunnen geven wanneer er niet ingegrepen dient te worden bij 
standsafwijkingen

• advies te kunnen geven over wat de optimale orthodontistische 
behandelingen zou kunnen zijn en deze daadwerkelijk uit te kunnen 
uitvoeren, waaronder afdrukken maken en powerchains plaatsen

• advies te kunnen geven aan de eigenaar over homecare na ingrijpen

Docent

Frans Knaake

Doelgroep

Dierenartsen werkzaam bij 
IVC Evidensia

Prijs

Zie ivcevidensiaacademy.com/nl

Tandheelkunde module 7: Restauratieve tandheelkunde & edodontie

Voor alle dierenartsen die al een aantal jaar ervaring hebben in de tandheelkunde en zich 
verder willen verdiepen in de veterinaire tandheelkunde

Docent

Frans Knaake

Doelgroep

Dierenartsen werkzaam bij 
IVC Evidensia

Prijs

Zie ivcevidensiaacademy.com/nl

Wat ga je leren?

We gaan de theorie en praktijk behandelen die nodig is om bij honden en 
katten:

• te begrijpen hoe een element ontstaat en uit welke lagen dit is 
opgebouwd (embryologie en anatomie) zodat beredeneerd kan worden 
wanneer er wel of niet een wortelkanaalbehandeling kan worden 
uitgevoerd.

• te weten wanneer en op welke wijzen een element gerestaureerd kan 
worden en welke restauratiematerialen gebruikt kunnen worden

• te herkennen van verschillende typen fracturen en de urgentie om deze 
te behandelen

• advies te kunnen geven over wanneer welke behandeling uitgevoerd kan 
worden bij afgebroken en verkeurde elementen

• een vitale pulpa-overkapping uit te kunnen voeren

• een standaard wortelkanaalbehandeling uit te kunnen voeren

Tandheelkunde module 6: Kleine chirurgische ingrepen in de mondholte

Voor alle dierenartsen die al een aantal jaar ervaring hebben in de tandheelkunde en zich 
verder willen verdiepen in de veterinaire tandheelkunde

Docent

Frans Knaake

Doelgroep

Dierenartsen werkzaam bij 
IVC Evidensia

Prijs

Zie ivcevidensiaacademy.com/nl

Wat ga je leren?

We gaan de theorie en praktijk behandelen die nodig is om bij honden en 
katten:

• epuliden te kunnen verwijderen

• kleine tumoren te kunnen verwijderen

• een maxillectomie/mandibulectomie van zeer beperkte omvang te 
kunnen uitvoeren

• oronasale fistels te kunnen sluiten
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Dermatologie module 5: Therapie voor de dermatologische patiënt

De dermatologische patiënt is een veeleisende patiënt met betrekking tot een correcte en 
vaak intensieve behandeling

Wat ga je leren?

Hoe zit het ook alweer met de werkingsmechanismen van de farmaca die 
we dagelijks al jaren gebruiken? En hoe met die van de nieuwere medica-
menten? Hoe gaan we om met immuunsuppressiva? Waar moeten we 
rekening mee houden met het gebruik van antibiotica en hoe kunnen we dit 
verminderen of zelfs geheel vermijden? Hoe kunnen we maximaal gebruik 
maken van supplementaire therapie?
Het doel van deze cursus is bewustwording bij het voorschrijven van medi-
catie te creëren, zodat de patiënt en zijn of haar eigenaar sneller en effec-
tiever geholpen worden, met het oog op gezondheid, welzijn en de kosten 
voor de eigenaar.

Docent

Annette van der Lee

Doelgroep

Dierenartsen werkzaam bij 
IVC Evidensia

Prijs

€110,- excl. BTW

Dermatologie module 4: Jeuk bij de hond en kat

Krabben, likken, plukken, bijten, schuren, rollen allemaal uitingsvormen van jeuk

Docent

Annette van der Lee

Doelgroep

Dierenartsen werkzaam bij 
IVC Evidensia

Prijs

€110,- excl. BTW

Wat ga je leren?

Jeuk is één van de meest voorkomende symptomen bij de dermatologi-
sche patiënt waarvan zowel de patiënt als de eigenaar veel last van onder-
vinden. Zowel bij de hond als de kat zijn er vele verschillende 
aandoeningen die jeuk kunnen veroorzaken. In deze module zal aan de 
hand van theorie en casuïstieken hier dieper ingegaan worden. Ook zal 
hierbij aandacht geschonken worden aan de ontstaanswijze van jeuk, 
zodat het beter begrepen en behandeld kan worden.

Dermatologie module 2: Cytologisch onderzoek

Cytologisch onderzoek is een essentiële diagnostische stap bij het opwerken van de 
dermatologische patiënt

Docent

Annette van der Lee

Doelgroep

Dierenartsen werkzaam bij 
IVC Evidensia

Prijs

€110,- excl. BTW

Wat ga je leren?

Elke dierenarts die met enige regelmaat honden en katten op het spreekuur 
krijgt met huidproblemen en deze graag goed wilt behandelen, zou in staat 
moeten zijn de cytologie te beheersen. Aan de hand van dit onderzoek leert 
u beter beoordelen welke therapie nu echt nodig is. Het gebruik van antibi-
otica kan vaak hierdoor worden verminderd. U behaalt op een meer duur-
zame manier een goed resultaat, wat een tevreden klant en een gezondere 
patiënt oplevert!

De workshop zal bestaan uit een theoretisch en een praktisch deel. 
Microscopen zijn aanwezig. Mocht u een aantal preparaten (afdruk of 
plakband) van eigen huidpatiënten (geen oncologie) willen meenemen, dan 
kan dat zeker. Een snelkleuring zal bij de cursus aanwezig zijn.

Dermatologie
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Echografisch onderzoek van het abdomen module 3: gevorderd

Deze module biedt verdieping aan dierenartsen die al enige ervaring hebben met echografie 
van het abdomen

Wat ga je leren?

Na deze module:

• Heb je je kennis over echografie van de nieren, blaas, geslachtorganen, 
lever, milt en peritoneale holte weer even opgehaald,

• kun je op een structurele manier het maagdarmkanaal, de pancreas, de 
bijnieren en de lymfeknopen in beeld brengen

• ken je de belangrijkste ziektebeelden van het maagdarmkanaal, de 
pancreas, de bijnieren en de lymfeknopen,

• beschik je kennis en vaardigheden voor het nemen van DNAB’s,

• heb je je kennis verbreed door te oefenen met interactieve cases uit de 
praktijk!

We bieden een combinatie van theorie, interactieve cases en praktijk. 
Dit laatste betekent dat er voldoende ruimte zal zijn om zelf te oefenen!

Docent

Martijn Beukers

Doelgroep

Dierenartsen werkzaam bij 
IVC Evidensia

Prijs

€425,- excl. BTW

Echografisch onderzoek van het abdomen module 2: half gevorderd

Deze module biedt dierenartsen die zijn begonnen met echografie van het abdomen, 
handvatten om de volgende stap te maken

Docenten

Martijn Beukers & 
Kim van Schaik-Gerritsen

Doelgroep

Dierenartsen werkzaam bij 
IVC Evidensia

Prijs

€425,- excl. BTW

Wat ga je leren?

Na deze module:

• Heb je je kennis over echografie van de nieren, blaas, geslachtorganen 
en peritoneale holte kort weer even opgehaald,

• kun je op een structurele manier de lever, milt en het maagdarmkanaal in 
beeld brengen,

• ken je de belangrijkste ziektebeelden van de lever, milt en het 
maagdarmkanaal,

• heb je een begin gemaakt om op een structurele manier de bijnieren en 
pancreas in beeld te krijgen,

• heb je je kennis verbreed door te oefenen met interactieve cases uit de 
praktijk!

We bieden een combinatie van theorie, interactieve cases en praktijk. 
Dit laatste betekent dat er voldoende ruimte zal zijn om zelf te oefenen!

Echografisch onderzoek van het abdomen module 1: de basis

Met deze module bieden we een goede basis aan dierenartsen die willen starten met 
echografie van het abdomen

Docent

Martijn Beukers

Doelgroep

Dierenartsen werkzaam bij 
IVC Evidensia

Prijs

€375,- excl. BTW

Wat ga je leren?

Na deze module:

• bezit je kennis over de belangrijkste techniek van de echografie en 
artefacten die kunnen ontstaan,

• heb je je echomachine beter leren kennen (soorten probes, richtingen, 
instellingen etc.),

• kun je op een structurele manier de lever, milt, geslachtsorganen, blaas 
en nieren in beeld brengen,

• ken je de belangrijkste ziektebeelden van de nieren, blaas, 
geslachtorganen en peritoneale holte,

• heb je je kennis verbreed door te oefenen met interactieve cases uit de 
praktijk!

Deze cursus stelt je in staat om in je praktijk te starten met echografie van 
het abdomen. Op deze manier lever je een mooie aanvulling binnen je 
praktijk en zodra je meer ervaring hebt opgedaan, nodigen we je uit om de 
overige modules te komen volgen!

Echografisch onderzoek van het abdomen
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Oogheelkunde: diagnose, behandeling & chirurgie voor de eerstelijn

Je kennis over oogaandoeningen bij kleine huisdieren opfrissen?

Wat ga je leren?

Leer in deze module over Oogheelkunde een stap voor stap benadering 
voor de diagnostiek en behandeling van veel voorkomende en/of belang-
rijke oogaandoeningen bij de kleine huisdieren. In de ochtend komt de 
theorie aan bod omtrent oogheelkundige spoedgevallen en erfelijke of 
verkregen oogaandoeningen, aangevuld met een praktisch oogonderzoek 
bij zelf meegebrachte honden. In de middag gevolgd door een wet-lab met 
cornea chirurgie, cherry eye en ooglidcorrecties.

Docent

Sven van Haesendonck

Doelgroep

Dierenartsen werkzaam bij 
IVC Evidensia

Prijs

€475,- excl. BTW

Stralingsbescherming in de diergeneeskunde
Na het volgen van deze nascholing voldoe je voor vijf jaar aan de nascholingsverplichting van 
de Kernenergiewet

Wat ga je leren?

De volgende onderwerpen komen aan bod in deze training:

• Stelsel van deskundigheid

• Wetgeving

• Wat te doen bij inspectie door ANVS of SZW

• Vergunning/ mandaat TMS/ Jaarverslag

• Kernenergiewetdossier

• Ioniserende straling/ röntgenstraling

• Beeldvorming invloed van kV, mAs, filtratie, strooistralenrooster

• Gevaren, gevolgen en limieten

• Veilig werken met straling

Docent

Theo Verkleij

Doelgroep

Dierenartsen met de aanstelling tot 
Toezichthoudend Medewerker 
Stralingsbescherming die hun 
nascholingsverplichting moeten 
verlengen.

Prijs

Zie ivcevidensiaacademy.com/nl

Basic surgical skills
For colleagues who want to refresh their basic surgical knowledge.

Docent

Joachim Proot

Doelgroep

Dierenartsen werkzaam bij 
IVC Evidensia

Prijs

€600,- excl. BTW

Wat ga je leren?

Key learning objectives for this module:

• Review of commonly used sutures and suture patterns

• Review of current gold standard for patient and surgeon preparation

• Learn how to correctly gown, glove and drape

• Review correct peri-operative antiobiotic use

• Dry-lab on the most commonly used suture patterns, hand-knotting 
techniques and instrument knotting

• Basic wound reconstruction techniques including primary closure, 
tension-alleviating techniques and subdermal plexus flaps

• Wet-lab where you can practice these techniques on feline cadavers

Abdominal emergency surgery
Would you like to refresh your knowledge & gain valuable skills in the management of patient 
with abdominal emergencies?

Docent

Joachim Proot

Doelgroep

Dierenartsen werkzaam bij 
IVC Evidensia

Prijs

€600,- excl. BTW

Wat ga je leren?

Key learning objectives for this module:

• Refresh the underlying principles of emergency management of patients 
with abdominal disease

• Revise the surgical approaches for the most common abdominal 
emergencies

• Revise and practice on cadavers the most commonly used abdominal 
emergency surgeries including gastropexy, resection and anastomosis, 
splenectomy and perineal hernia repair.

• Revise the appropriate aftercare for patients with acute abdomen
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Helder Consult
Wil jij als dierenarts graag leren hoe je goed de behoefte van je klant kunt bepalen?

Wat ga je leren?

Het uitvoeren van een gestructureerd, klantgericht consult, met speciale 
aandacht voor een goed klantbehoeftebepaling, het aanbod van beste 
optie voor het dier (BOA) en boeken van een vervolgafspraak.
Deze training kan zowel individueel (met meerdere deelnemers uit verschil-
lende klinieken) als met alle dierenartsen uit jouw team gevolgd worden.

Docent

Trainer van st. Anna Advies

Doelgroep

Dierenartsen werkzaam bij 
IVC Evidensia

Prijs

Zie ivcevidensiaacademy.com/nl

Graduate Course
D.m.v. de Graduate Course ondersteunen we de ontwikkeling van jonge dierenartsen

Wat ga je leren?

Tijdens deze Graduate Course ga je leren over veterinaire onderwerpen, 
de werking in de praktijk en vooral over jezelf. Er wordt gewerkt aan:

• Het vergroten van kennis en vaardigheden van pas afgestudeerde 
dierenartsen.

• Het richting geven aan een veterinair carrièreperspectief vanaf dag één 
na het afstuderen.

• Het verschaffen van een hoog niveau van ondersteuning tijdens de 
overgang van student naar een werkende veterinaire professional.

• Het herkennen van talenten en hen verder ondersteunen bij hun 
ontwikkeling.

• Het bouwen aan een netwerk van collega’s.

Docenten

Diversen

Doelgroep

Net afgestudeerde (maximaal een 
jaar na afstuderen) dierenartsen 
gezelschapsdieren werkzaam bij 
IVC Evidensia

Prijs

€1750,- excl. BTW per jaar

Ga voor uitgebreidere informatie 
over dit tweejarige onderwijs
programma naar onze website.

Verantwoord antibioticagebruik in de gezelschapsdierenpraktijk
Door overmatig antibioticagebruik ontstaat een grote selectiedruk met (multi)resistentie tot gevolg

Docenten

Sarah Proot, Joachim Proot, 
Nonke Hopman & 
Annette van der Lee

Doelgroep

Dierenarts gezelschapsdieren

Prijs

€450,- excl. BTW

Wat ga je leren?

Verantwoord antibioticum gebruik is niet beperkt tot de grote huisdierprak-
tijk. Het gaat iedere dierenarts aan, want door het overmatig gebruik ervan 
ontstaat een grote selectiedruk met (multi)resistentie tot gevolg. Er wor-
den in de toekomst niet veel nieuwe antibiotica verwacht voor de dierge-
neeskunde. Het is dus belangrijk om deze die we hebben zo zorgvuldig 
mogelijk in te zetten. Zeker daar waar het hoort, maar ook vooral niet als 
het niet nodig is.

Dit onderwijs bestaat uit drie dagdelen:
Dag 1:   Inleiding bacteriën en antibiotica, factoren die ons voorschrijfge-

drag beïnvloeden, antibiotica resistentie.
Dag 2:   Antibiotica gebruik bij de internistische patiënt diarree, urinewegin-

fecties, respiratoire infecties, Peri-operatief antibioticum gebruik.
Dag 3:    Verantwoord antibioticum gebruik bij de dermatologische patiënt. 

Hygiëne binnen de praktijk.
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Oogheelkundige spoedgevallen
Herkennen en interpretatie van dringende oogpatiënten: 
What to do when the going gets tough!

Wat ga je leren?

Na een korte samenvatting van de anatomie van het oog leer je in enkele 
uren wat de belangrijkste oorzaken, behandelingen en prognoses zijn bij de 
meest voorkomende oogheelkundige spoedgevallen. 

Een uitpuilend oog, een rood /blauw of bruin verkleurd oog, een 
dichtgeknepen pijnlijk oog, wanneer moet je op de paniekknop 
drukken en wanneer kan het even wachten?

Docent

Sven van Haesendonck

Doelgroep

Paraveterinairen werkzaam bij 
IVC Evidensia

Prijs

€50,- excl. BTW

Dermatologie voor paraveterinairen
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 onder-
steunende 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.

Docenten

Annette van der Lee & Jolein 
Boekhoven

Doelgroep

Paraveterinairen werkzaam bij 
IVC Evidensia

Prijs

€110,- excl. BTW

Onderwijs Paraveterinairen GD

Hills gaat begin november en begin december twee 
online verdiepingsdagen organiseren voor dierenartsen. 
De voedingen die behandeld zullen worden zijn gastro 

intestinaal & weight arthrose. Dit onderwijs is kosteloos voor 
IVC Evidensia medewerkers en kun je vinden op onze website.

Aan het begin van dit jaar zijn er al enkele modules 
Apotheekbeheer gegeven en na de zomer zal 

er nieuw onderwijs ingepland worden. Dit is voor 
dierenartsen en paraveterinairen gezamenlijk.

De leerlijn Spoed en intensieve zorg, bestaande 
uit 4 modules, staat ingepland na de zomer.

De leerlijn Gedragskunde der gezelschapsdieren, 
bestaande uit meerdere modules.

Houd ook zeker onze website in de gaten voor 
de leerlijn Cardiologie & pulmonologie.

Het onderwijs Surgical oncology zal begin 
2021 opnieuw aangeboden worden.

Naast al het onderwijs wat je hebt kunnen zien in deze ontwikkelkalender staat er 
nog het e.e.a. op de planning voor de tweede helft van 2020 en de eerste helft van 
2021. Houd onze website, Facebookgroep en Evi in de gaten voor onderwijs over:

Aankomend onderwijs dierenartsen GD
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Tandheelkunde voor paraveterinairen: module 3

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 röntgen-
foto’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 basis-
structuren 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.

Docent

Frans Knaake & Esther Vamos

Doelgroep

Paraveterinairen werkzaam bij 
IVC Evidensia

Prijs

€175,- excl. BTW

Verdiepingsdag Cat Friendly Clinic
Hoe is jullie Catitude?

Wat ga je leren?

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.

Docent

Docenten van de Kattenacademie

Doelgroep

Assistenten, paraveterinairen & 
dierenartsen gezelschapsdieren 
werkzaam bij IVC Evidensia

Prijs

€175,- excl. BTW

Dit onderwijs wordt gegeven bij 
de Kattenacademie.

Trimmen zonder narcose
Hoe kun je een kat met vachtproblemen het beste helpen?

Docenten

Docenten van de Kattenacademie

Doelgroep

Assistenten, paraveterinairen & 
dierenartsen gezelschapsdieren 
werkzaam bij IVC Evidensia

Prijs

€175,- excl. BTW

Dit onderwijs wordt gegeven bij 
de Kattenacademie.

Wat ga je leren?

In de dierenkliniek kom je regelmatig katten tegen met vachtproblemen: ze 
hebben grote klitten of zelfs een vervilte vacht. Welke vachtproblemen 
komen er veel voor en hoe handel je dan? Vaak hebben deze problemen 
een medische reden. Denk aan een slecht gebit, artrose of nier-/schildklier 
problemen waardoor de kat zichzelf niet goed kan verzorgen. Soms is de 
eigenaar onwetend of is het voor hem/haar niet (meer) mogelijk de vacht 
van de kat op de juiste manier te verzorgen.

Deze module begint met een stuk theorie, maar daarna gaan jullie in de 
praktijk aan de slag.

Kattengedrag de basis
Zo zorg je dat een kat een fijnere ervaring heeft bij het bezoek aan de kliniek

Docenten

Docenten van de Kattenacademie

Doelgroep

Assistenten, paraveterinairen & 
dierenartsen gezelschapsdieren 
werkzaam bij IVC Evidensia

Prijs

€175,- excl. BTW

Dit onderwijs wordt gegeven bij 
de Kattenacademie.

Wat ga je leren?

In de dierenkliniek loop je regelmatig tegen het fantastische, maar ook 
grillige karakter van katten aan. Dit maakt het soms een uitdaging om de 
juiste zorg te kunnen bieden.

Met de informatie van deze onderwijsmodule bieden we je een goede 
ondersteuning, waarmee je de uitdaging met elke kat aan kunt gaan. We 
leren je hoe je de subtiele (stress)signalen herkent die een kat uitzendt. Je 
oefent met het op de juiste manier in een handdoek wikkelen van een 
bange kat. Je krijgt alles te horen over wat je kunt doen om een agressieve 
kat te kalmeren.
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Een paard is een ruwvoerverwerker
Het belang van ruwvoer i.c.m. het gebruik van de nieuwe rantsoen adviestool

Wat ga je leren?

Na deze cursus zullen alle inzichten van en over
ruwvoer bij het paard weer helder op het netvlies staan. 
Ook de plek van ruwvoer in het totale rantsoen voor het 
paard alsmede het beoordelen van een rantsoen en het 
geven van een basis-rantsoenadvies (al of niet met een 
ruwvoeranalyse) aan uw paardenklanten worden 
onderwezen. Een mooie nieuwe kans voor iedere 
Evidensia paardendierenarts!

Docenten

David van Doorn, Anneke Hallebeek & Bob Fabri (Eurofins)

Doelgroep

Paardendierenarts werkzaam bij IVC Evidensia

Prijs

Zie ivcevidensiaacademy.com/nl

Stralingsbescherming TMS-veterinair paard

Wat ga je leren?

De cursus leert veilig om te gaan met ioniserende 
straling in de diergeneeskunde en geeft praktische 
informatie over wetgeving en organisatie, zodoende 
binnen de kaders van de wet te opereren. Na het volgen 
van deze nascholing voldoe je voor 5 jaar aan de 
nascholingsverplichting van de Kernenergiewet.
Deze cursus is specifiek voor paardendierenartsen en 
zal worden gecombineerd met een interactieve live 
sessie “maken van röntgenfoto’s bij paarden” op locatie.

Docenten

Theo Verkleij i.s.m. één van de Evidensia 
paardendierenartsen op locatie

Doelgroep

Paardendierenartsen met de aanstelling tot 
Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming die 
hun nascholingsverplichting moeten verlengen.

Prijs

Zie ivcevidensiaacademy.com/nl

Onderwijs paardendierenartsen
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De leerlijn Spoed en intensieve zorg voor paraveterinairen, 
bestaande uit verschillende modules

Apotheekbeheer: aan het begin van dit jaar zijn er al 
enkele modules apotheekbeheer gegeven en na de 

zomer zal er nieuw onderwijs ingepland worden. Dit is 
voor dierenartsen en paraveterinairen gezamenlijk.

Een deel van het onderwijs voor de paraveterinairen was nog niet volledig gereed ten tijde 
van het maken van deze ontwikkelkalender. We streven ernaar dit onderwijs in de tweede 
helft van 2020 of de eerste helft van 2021 in te plannen. We geven je graag alvast een 
overzicht wat je nog kunt verwachten:

Aankomend onderwijs paraveterinairen GD
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Vanuit de Academy voor Landbouwhuisdierenartsen lopen er op dit moment verschillende 
trainingen. Naast de cursus ‘sectietechnieken en casuïstiek in de rundveepathologie’ die 
bijna ten einde is, zijn we net gestart met de cursus uiergezondheid in samenwerking met 
Zoetis en de GD. In de tweede helft van dit jaar volgen daarnaast nog een tweedaagse 
voedingscursus en een jongveecursus en zal de opleiding voor paraveterinairen landbouw-
huisdieren weer worden vervolgd.

Werk je in een Landbouwhuisdierenkliniek en wil je graag meer informatie over de onder-
wijs mogelijkheden? Neem dan contact op met Jaap Mulder via jaap.mulder@evidensia.nl.

De Academy voor Landbouwhuisdierenartsen

Influenza: een oude bekende of toch niet?

Docent

Kees van Manen (GD)

Doelgroep

Iedere paardendierenarts

Prijs

Zie ivcevidensiaacademy.com/nl

Wat ga je leren?

De nieuwste inzichten van Influenza 
bij het paard als ook de lancering 
en onderbouwing van nieuwe 
vaccinatie-adviezen! Kom dit allen 
horen!

Het acuut kreupele paard

Docent

Leendert Jan Hofland

Doelgroep

Iedere paardendierenarts

Prijs

Zie ivcevidensiaacademy.com/nl

Wat ga je leren?

De meest voorkomende oorzaken 
van acute kreupelheid bij het paard 
inclusief gevolgen en de nieuwste 
behandelmethoden worden 
besproken.

Het onderwijs is interactief met 
een kleine groep.

Gedrag en Welzijn van het Paard

Docent

Valerie Jonckheer- Sheehy

Doelgroep

Iedere paardendierenarts

Prijs

Zie ivcevidensiaacademy.com/nl

Wat ga je leren?

Gedrag, gedragsproblematiek en welzijnsborging bij paarden krijgen 
steeds meer aandacht en er wordt door het publiek van iedere dierenarts 
verwacht dat zij hun verantwoordelijkheid nemen op dit gebied. Er zullen 
verschillende modules aangeboden worden waarbij verschillende aspecten 
van Gedrag en gedragsproblematieken en -behandelmogelijkheden bij het 
paard behandeld worden. Dat geldt ook voor welzijn bij het paard.
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Feedback geven, feedbackcultuur & het ontwikkelgesprek
Hoe zorg ik ervoor dat mijn feedback het gewenste effect heeft?

Wat ga je leren?

Wat is het belang van ontwikkelgerichte feedback? 
Hoe kan ik anderen helpen feedback te geven?
Hoe ontvang ik zelf feedback?

In deze twee modules komt theorie en visie over ontwikkelgericht 
feedback geven aanbod. Daarnaast oefen je met feedback geven 
en heb je praktische handvatten om dit toe te passen in het algemeen, 
tijdens ontwikkelgesprekken en tijdens lastige gesprekken met weerstand.

Hierdoor ontwikkel jij jouw vaardigheden op feedback geven en krijg je 
handvatten om ontwikkelgericht denken en feedback geven ook binnen 
het gehele team te ontwikkelen. Daarnaast is er specifiek aandacht voor 
voorbereiding en vormen van ontwikkelgesprekken en gesprekken met 
weerstand.

Docent

Christine van Empel 
& een externe trainer

Doelgroep

Iedere leidinggevende werkzaam bij 
IVC Evidensia

Prijs

€500,- excl. BTW

Strategie voor jouw kliniek
Hoe werk je aan de strategie voor jouw kliniek?

Wat ga je leren?

Wat is een strategie en waarom is dat zo belangrijk? 
Waaruit is een strategie opgebouwd? 
Hoe werk je aan de strategie voor jouw kliniek?

Na deze module heb je voldoende handvatten om aan de slag te gaan met 
het jaarplan voor jouw kliniek.

Na wat theorie ga je met elkaar aan de slag. Door het werken in kleine 
groepjes kom je snel tot de kern van de strategie van jouw kliniek terwijl je 
daarbij van anderen leert. Met een strategie in handen kan je richting geven 
aan je eigen werk en aan dat van je team.

Tijdens de module 1 begin je aan de eerste onderdelen van een strategie. 
Tussen de modules in ga je hiermee aan de slag. Tijdens de tweede 
module maak je een start met het omzetten van de strategie in een 
concreet jaarplan.

Docent

Michiel van Silfhout

Doelgroep

Iedere leidinggevende werkzaam bij 
IVC Evidensia.

Prijs

€500,- excl. BTW

Leiderschapsmodules

Communiceren over knaken
Train je team in het omgaan met de financiële afhandeling van een bezoek aan de praktijk

Docent

Een trainer van st. Anna Advies

Doelgroep

Teams onderdeel van IVC Evidensia

Prijs

Zie ivcevidensiaacademy.com/nl

Wat ga je leren?

Inzicht verkrijgen in de geldstromen in een dierenartsenpraktijk. 
Het transparant en professioneel uitleggen en toelichten van 
behandelingen en tarieven. Het bekwaam omgaan met lastige 
financiële situaties. prijsbezwaren en ‘prijskramp’.

Teamtraining Fijn-Aan-De-Lijn
Wil jij met je team aan de slag op het gebied van klantgericht telefoneren?

Docent

Een trainer van st. Anna Advies

Doelgroep

Teams onderdeel van IVC Evidensia

Prijs

Zie ivcevidensiaacademy.com/nl

Wat ga je leren?

Klantgericht telefoneren met cliënten van de dierenartsenpraktijk.

Speciale aandacht voor een professionele gespreksstructuur, het actief 
aanbieden van afspraken en het omgaan met lastige situaties.

Teamontwikkeling en teamcommunicatie aan de hand van DISC
Wat zijn de sterke punten van je team en waarin kan je team zich verder ontwikkelen?

Docent

Een gecertificeerde DISC trainer

Doelgroep

Teams werkzaam bij IVC Evidensia

Prijs

Gedeeltelijk gesponsord door Elanco.
Zie ivcevidensiaacademy.com/nl

Voorafgaand aan deze module 
vult iedereen van het team online 
de DISCanalyse in.

Wat ga je leren?

In deze teammodule krijgt iedereen door middel van een DISC-analyse 
inzicht in zijn eigen gedrag- en communicatiestijl.

Je leert over je sterke kanten en je krijgt inzicht in waarin jij je kan 
ontwikkelen. Hierdoor ontstaat er een gemeenschappelijke taal en 
inzicht om beter met elkaar te communiceren en samenwerken. 
Bovendien staat in deze teammodule het team als geheel centraal. 
Wat is jullie kracht en wat zijn mogelijke valkuilen. Waar willen jullie 
aan werken en welke afspraken wil je daarvoor maken.

Tijdens de module geven we uitleg van de verschillende stijlen, leer je in 
kleine groepjes inzicht te krijgen in jezelf en anderen en gaan we aan de 
slag wat dit betekent voor jezelf en jouw team.

Teamtrainingen
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Invloed op werkgeluk: voor jezelf en voor je team

Wat zorgt nu voor werkgeluk?

Wat ga je leren?

Als leidinggevende krijg je geregeld te maken met mensen die goed 
kunnen benoemen wat er allemaal niet goed gaat in hun werk. Welke 
invloed heeft iemand zelf op zijn of haar werkbeleving en wat kun je als 
leidinggevende doen om te sturen op werkgeluk?

In deze modules kijken we naar de verschillende lagen van geluk en 
werkbeleving. Kennis uit de positieve psychologie en studies rond 
gelukkig werken worden gecombineerd met praktijkgerichte onderdelen 
gericht op leiderschap.

We bespreken de effecten van werkgeluk en welke factoren van invloed 
zijn op werkbeleving. Door meer te weten over wat mensen gelukkig maakt 
in hun werk, kun je beter gebruik maken van de invloed die jij hier als 
leidinggevende op hebt. Je krijgt praktische handvatten om met mede-
werkers in gesprek te gaan over hun werkbeleving en je leert hoe je hen 
hier beter in kunt ondersteunen. Je vertaalt opgedane kennis en vaardig-
heden naar concrete acties gericht op een (nog) betere werkbeleving van 
jouw team én jezelf.

Docent

Christine van Empel 
& een externe trainer

Doelgroep

Iedere leidinggevende werkzaam bij 
IVC Evidensia

Prijs

€500,- excl. BTW 

Een activerend werkoverleg
De schaarse momenten dat je met je team bij elkaar zit wil je graag zo goed mogelijk benutten.

Docent

Christine van Empel 
& een externe trainer

Doelgroep

Iedere leidinggevende werkzaam bij 
IVC Evidensia

Prijs

€500,- excl. BTW

Wat ga je leren?

Tijdens deze modules ga je aan de slag met werkvormen die zorgen voor 
meer energie en verbinding. Je leert kennis en vaardigheden die je direct 
kunt toepassen in je rol als (faciliterend) leidinggevende, of als deelnemer 
aan een werkoverleg. Hoe zorg je dat iedereen goed geïnformeerd is, hoe 
doet iedereen mee, hoe houd je helder wat is afgesproken en wat doe je 
als die afspraken niet worden nagekomen?

Tijdens deze modules leren we niet uit een theorieboek. 
We gaan het onderwerp vergaderen verkennen door het te doen en van 
elkaar te leren. Na deze modules heb je een aantal concrete ideeën 
waarmee je je werkoverleggen kan verbeteren.

Communicatie en gedragsstijlen (DISC)
Wat is jouw gedrags- en communicatiestijl?

Docent

Christine van Empel 
& Chantal Kooyman

Doelgroep

Iedere leidinggevende werkzaam bij 
IVC Evidensia

Prijs

€250,- excl. BTW

Wat ga je leren?

In deze module krijg je door middel van een Disc analyse inzicht in je eigen 
gedrag- en communicatiestijl. Je leert over je sterke kanten en je krijgt 
inzicht in waarin jij je kan ontwikkelen. Tijdens deze module ga je aan de 
slag wat jouw profiel betekent in samenwerking met andere collega’s en 
klanten.

Tijdens de module geven we uitleg van de verschillende stijlen, leer je in 
kleine groepjes inzicht te krijgen in jezelf en anderen en gaan we aan de 
slag met wat dit betekent voor jouwzelf en jouw team. Doel van de module 
is om inzicht te krijgen in sterke punten en ontwikkelmogelijkheden. Voor 
jezelf, in je rol als leidinggevende en voor je hele team.

Voorafgaand aan deze module vul je online de DISCanalyse in
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Coaching bij IVC Evidensia is er om jou te 
ondersteunen in je ontwikkeling, waardoor je beter op 
vakinhoudelijk en persoonlijk gebied kunt functioneren 
en je je (werk)geluk vergroot.

Coaching gaat over jou. Door te reflecteren op 
je mogelijkheden en valkuilen kun je groeien in 
zelfvertrouwen en bewustwording.

Wanneer zou je een coachgesprek willen? Bijvoorbeeld 
als je wilt leren balanceren met werk en privé, als je 
inzicht wil krijgen in jouw grenzen en je prettiger wil 

communiceren met klanten en/of collega’s.
Ook teamcoachgesprekken zijn mogelijk. Wanneer zou 
je dat willen? Als jullie steeds tegen dezelfde dingen 
aanlopen of als er spanningen zijn in het team. Kortom: 
als jullie anders met elkaar willen leren communiceren.

Startende dierenartsen worden ondersteund door een 
Clinical Coach. Dit is een meer ervaren collega die tijd 
en initiatief neemt en het leuk vindt om een jonge 
collega te begeleiden. Hierbij komt met name aan bod: 
de behoefte aan feedback, gesprekstechnieken, motiva-
tie, balans werk-privé, vertrouwen en je plek in het team.

Christine van Empel
Coaching

christine.van.empel@evidensia.nl
06 - 15 10 62 03

Anne-Marie Cuppen
Coaching

anne.marie.cuppen@evidensia.nl
06 - 44 85 02 08

WAT IS REFLECTIE?
Reflectie is jezelf een spiegel voorhouden. Stil te staan bij hoe je werkt. 

Het gaat niet over het veroordelen van je gedrag maar het is een middel voor ontwikkelen.

Coaching bij IVC Evidensia is vertrouwelijk, wat besproken wordt blijft tussen jou en je coach. Je mag altijd 
contact met ons opnemen voor een oriënterend gesprek, via coaching@evidensia of door ons te bellen.

Heb jij een vraag die je bezighoudt 
en waar je mee aan de slag wilt?
Wil jij meer richting geven aan 
jouw ontwikkeling? 

Coaching

Feedback geven en feedbackcultuur
Hoe zorg ik ervoor dat mijn feedback het gewenste effect heeft?

Docent

Informatie volgt via de website

Doelgroep

Medewerkers van IVC Evidensia 
(niet-leidinggevenden)

Prijs

Zie ivcevidensiaacademy.com/nl

Wat ga je leren?

Wat is het belang van een juiste manier geven van feedback? Hoe kan ik 
anderen helpen feedback te geven en hoe ontvang ik zelf feedback?

Tijdens dit onderwijs komen de theorie en visie over feedback geven 
aan bod. Daarnaast oefen je met feedback geven en heb je praktische 
handvatten om dit toe te passen in het algemeen en tijdens lastige 
gesprekken met weerstand.

Hierdoor ontwikkel jij jouw vaardigheden op feedback geven.

Communicatie en gedragsstijlen (DISC)
Wat is jouw gedrags- en communicatiestijl?

Docent

Een gecertificeerde DISC-trainer

Doelgroep

Medewerkers van IVC Evidensia 
(niet-leidinggevenden)

Prijs

Zie ivcevidensiaacademy.com/nl

Wat ga je leren?

In deze module krijg je door middel van een Disc analyse inzicht in je eigen 
gedrag- en communicatiestijl. Je leert over je sterke kanten en je krijgt 
inzicht in waarin jij je kan ontwikkelen. Tijdens deze module ga je aan de slag 
wat jouw profiel betekent in samenwerking met andere collega’s en klanten.

Tijdens de module geven we uitleg van de verschillende stijlen, leer je in 
kleine groepjes inzicht te krijgen in jezelf en anderen en gaan we aan de 
slag met wat dit betekent voor jouwzelf en jouw collega’s. Doel van de 
module is om inzicht te krijgen in sterke punten en ontwikkelmogelijkheden.

Voorafgaand aan deze module vul je online de DISCanalyse in.

Persoonlijke ontwikkeling voor niet-leidinggevenden
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Bhv-training
Het is belangrijk om een preventiemedewerker te hebben  in geval van een calamiteit.

Wat ga je leren?

Voorafgaand aan de cursus volgen de cursisten een e-learning module 
die afgesloten wordt met een toets. Bij voldoende resultaat mogen ze 
meedoen aan het praktijk dagdeel.

Tijdens de bhv-training leer je over vitale functies, reanimatie met AED 
gebruik, bewustzijnsstoornissen en overig letsel, brand en ontruiming. 

Na afloop ontvangen de cursisten een erkend certificaat. We raden aan 
om per vestiging twee medewerkers op te leiden als bhv’er. 

Docent

NIBHV-erkende instructeurs

Doelgroep

IVC Evidensia medewerkers

Prijs

Gratis

HR AFAS InSite
Wil jij meer weten over HR en over de toepassing van HR in Afas Insite?

Docent

Een collega van de HR afdeling

Doelgroep

Iedere leidinggevende, werkzaam bij 
IVC Evidensia, die betrokken is bij HR 
werkzaamheden

Prijs

Gratis

Wat ga je leren?

In een kleine groep ga je als leidinggevende, praktijkmanager of 
locatiemanager onder begeleiding van een HR Adviseur op je eigen laptop 
met de gegevens van je eigen medewerkers in AFAS InSite aan de slag.

Je leert onder andere:

• De wettelijke achtgrond en het 
beleid rondom HR;

• Hoe AFAS InSite werkt en hoe de 
HR processen zijn ingericht;

• Hoe het organigram is 
opgebouwd en wie daardoor 
welke HR rechten, autorisaties en 
taken heeft;

• Hoe je omgaat met verzuim;

• Hoe je (bijzonder) verlof 
registreert;

• De maandelijkse processen en 
deadlines;

• Hoe je nieuwe medewerkers kunt 
invoeren;

• Hoe je het contract van 
medewerkers verlengt;

• Salaris-, rooster- en 
contractwijzigingen doorvoeren;

• Over dossieropbouw.

AFAS Payroll InSite
Op correctie wijze de maandelijkse en vaste mutaties in Afas te verwerken.

Docent

Een collega van de loonadministratie

Doelgroep

Iedere leidinggevende, werkzaam bij 
IVC Evidensia, die betrokken is bij de 
loonadministratie

Prijs

Gratis

Wat ga je leren?

In twee uur leer je hoe je als leidinggevende, praktijkmanager of 
lokatie manager de maandelijkse en vaste mutaties voor je medewerkers 
in AFAS kunt verwerken zodat het salaris correct wordt uitbetaald.

In een kleine groep ga je als leidinggevende, praktijkmanager of 
lokatie manager onder begeleiding van een salarisadministrateur 
op je eigen laptop met de gegevens van je eigen medewerkers in 
AFAS InSite aan de slag.

Onderwijs HR & Loonadministratie
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Hetgeen wat mij het meeste aanspreekt binnen mijn 
werkzaamheden voor de Academy, is ontwikkeling. 
Ontwikkeling van mensen (zowel vaktechnisch als 
persoonlijk), ontwikkeling van het onderwijsprogramma 
en ontwikkeling van praktijkonderwijs in onze eigen 
onderwijsruimte in Nieuwegein. En voor mij in het 
bijzonder de ontwikkeling van de paraveterinairen. 
Ik ben er trots op de begeleiding te mogen doen van de 
groep paraveterinairen die opgeleid worden tot consult-
voerende paraveterinairen. Hiernaast zal ik me meer 
bezig gaan houden met het totale onderwijs-
programma van de paraveterinairen. Onderwijs wat je 
helpt om je vaktechnisch verder te ontwikkelen, maar 

ook zeker ook op het vlak van persoonlijke 
ontwikkeling. Ontwikkeling zorgt voor meer werk plezier 
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. 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!

Ik ben Chantal Kooyman, 
paraveterinair, en sinds februari 2017 
verantwoordelijk voor de organisatie 
van de IVC Evidensia Academy.

De IVC Evidensia Academy speelt daarbij een belangrijke rol. 
Door ons onderwijsaanbod, door coaching en door reflectie en feedback een 
plek te geven in onze organisatie willen we jouw ontwikkeling ondersteunen.

Ontwikkeling heeft twee gezichten. Aan de ene kant gaat het automatisch en makkelijk. 
Elke dag leren we nieuwe dingen of kom je tot nieuwe inzichten. Aan de andere kant vraagt 
persoonlijke ontwikkeling oefening. Om met ambitie, eigenaarschap en een nieuwe blik naar 
jezelf, je collega’s en de wereld om ons heen te kijken. Daarbij wil de Academy jouw steunen. 
In de leergangen en modules over persoonlijke ontwikkeling doen we dat door je op een andere manier naar jezelf 
en je omgeving te laten kijken. En dat doen we samen. Dat helpt. Dat heb ik gemerkt! Ik ervaar in onze groepen een 
hoge mate van energie en vertrouwen om naar jezelf te kijken en de ander daarin te ondersteunen. 
Daar ben ik trots op. En hoewel dit ook digitaal mogelijk bleek, kijk ik ernaar uit jullie weer fysiek te ontmoeten.

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.

Vanuit deze laatste rol ben ik ook veel betrokken bij de internationale ontwikkelingen van 
onze IVC Evidensia Academy. Voordat ik bij IVC Evidensia aan de slag ging werkte ik op 

de Universiteitskliniek voor Gezelschaps dieren als internist/hepatoloog, verrichtte ik 
onderzoek, gaf ik onderwijs en was ik de programmadirecteur van de Master Diergeneeskunde – Gezel schaps-
dieren. In deze laatste rol ben ik met name bezig geweest met het leren en beoordelen op de werkplek 
(werk plek leren). Mijn grote hobby’s zijn lange afstanden racefietsen, surrealistische kunst bekijken 
en het aanleggen en onderhouden van mijn eigen botanische tuin.

Het is mijn ambitie om binnen IVC Evidensia een leercultuur te ontwikkelen en handen en 
voeten te geven aan “het leven lang leren” van onze dierenartsen en paraveterinairen: 
bij IVC Evidensia mag, kan en wil je je ontwikkelen waarbij je een eigen verantwoorde-
lijkheid hebt. Een belangrijke quote die mij bij deze ambitie inspireert is “De meeste 
mensen zijn vooral bang voor verandering omdat ze het onbekende vrezen. Maar de 
allergrootste constante uit de geschiedenis is dat alles verandert.” (Homo Deus, Yuval 
Noah Harari). Ondertussen bieden we vanuit de IVC Evidensia Academy een gevarieerd 
onderwijsprogramma aan. Deze programma’s ondersteunen zowel de ontwikkeling als 
veterinair professional en als persoon. wOns aanbod zal de komende jaren gestaag 
blijven groeien in de vorm van fysieke onderwijsbijeenkomsten, online onderwijs en 
begeleiding op je eigen werkplek.

Ik ben Robert Favier, dierenarts-
specialist, veterinair onderwijs-

kundige en sinds juli 2017 de 
programma directeur van 
de IVC Evidensia Academy 
in Nederland.

Het Academy Team stelt zich voor
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Voor meer informatie en inschrijven: ivcevidensiaacademy.com/nl

Op de hoogte 
blijven van de 

Academy?
Volg ons!
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