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Congrescentrum Orpheus 
is al sinds 1965 een gerenommeerd theater in Apeldoorn en omstreken. Orpheus is een unieke 
congreslocatie in Gelderland, midden op de Veluwe in het uitstekend bereikbare Apeldoorn. Het is 
één van de vijf grootste theaters van Nederland, met alle allure en faciliteiten van een modern theater 
en het is bekend om zijn eigenzinnige architectuur. Het is met recht een prachtige locatie om hét 
jaarlijkse Tandheelkundige Symposium te houden. Treed binnen in de foyer van ongekende afmeting 
en laat Orpheus u verrassen en omarmen. De drie theaterzalen, de ruime foyers, de naastgelegen 
parkeergarage en een eigen keuken maken dit een toplocatie. Orpheus ligt centraal in het land, is met 
de auto uitstekend bereikbaar en nabij het centraal station gelegen.



In aanloop naar de ‘Maand van de Gebitsverzorging’ wordt op zaterdag 27 januari 2018 wederom het jaarlijkse 
Tandheelkundige Symposium georganiseerd voor zowel VETERINAIREN als PARAVETERINAIREN. Dit groots opgezette 
symposium wordt georganiseerd door de initiatiefnemers van de Maand van de Gebitsverzorging en de Werkgroep 
Veterinaire Tandheelkunde, in samenwerking met Virbac. Het doel is om het belang van goede gebitsverzorging breed 
onder de aandacht te brengen bij de Nederlandse huisdierbezitter en professional.

Zaterdag 27 januari, hét grootste tandheelkundige evenement van 2018!
Het Tandheelkundig Symposium 2018 heeft als thema ‘Tandheelkunde bij de kat´ en biedt een divers en inspirerend 
programma voor zowel de dierenarts als de paraveterinair. Laat u verrassen door zeer praktische lezingen van 
gerenommeerde sprekers in het prachtige en sfeervolle theater Orpheus. De makkelijk bereikbare centrale ligging 
van Orpheus in Apeldoorn en de uitstekende catering maken het een inspirerende locatie voor dit symposium. 
Ook de toeleveranciers zullen aanwezig zijn met een uitgebreide up-to-date infomarkt. Na afloop van deze feline 
tandheelkundige dag bent u als team weer volledig geactualiseerd om de Veterinaire Tandheelkunde in uw praktijk een 
extra boost te geven.

Veterinair
Als onderdeel van het Tandheelkundig Symposium zal het 13de symposium van de Werkgroep Veterinaire Tandheelkunde 
plaatsvinden. Voor de dierenartsen zijn er state-of-the-art lezingen van meerdere gastsprekers uit het 
buitenland. Wij zijn verheugd dat Dr. Jerzy Pawel Gawor, Diplomate van de European Veterinairy 
Dental College en de American Veterinary Dental College, naar ons symposium komt als hoofd-
gastspreker. De onderwerpen die belicht worden zijn specifiek gericht op de tandheelkunde bij 
de kat: ‘systemic aspect of feline oral health’, ‘feline oral inflammatory diseases’ en ‘extractions & 
complications’. Jerzy zal bij ieder onderwerp veel praktische informatie aandragen en deze met tekst 
& beeld inzichtelijk maken. Daarnaast zal onderzoekswetenschapper Corrin Wallis het belang van de 
flora in de mondholte van de kat presenteren en zal gedragswetenschapper Tammie King ons op 
praktische wijze inzicht geven in kattengedrag. Als u op zoek ben naar een goede en praktische basis 
voor de tandheelkunde bij de kat, dan zijn de lezingen onmisbaar!
 
Paraveterinair 
Ook dit jaar zal het paraveterinair symposium gehouden worden als startschot van de ‘Maand van de gebitsverzorging 
2018’. De lezingen, met als thema ´Tandheelkunde bij de kat´ kenmerken zich door hun praktische opzet, interactie en 
toepasbaarheid in de praktijk. De informatieve en uiterst toegankelijke lezingen gaan bijvoorbeeld over de afwegingen 
die gemaakt moeten worden bij het ‘trekken van kiezen’. Het gedrag van de huiskat wordt uitgebreid belicht net als 
kattengedrag specifiek bij gebitsproblemen.   
 
Wij sluiten de middag zowel veterinair als paraveterinair af in theaterstijl.
Al met al kunt u wederom rekenen op een inspirerende en motiverende dag vol informatie!

THEMADAG ´TANDHEELKUNDE BIJ DE KAT´

MONDHOLTEPATHOLOGIE



13de WVT Symposium
Practical Veterinary Dentistry 

De Werkgroep Veterinaire Tandheelkunde (WVT) vindt zijn oorsprong in het jaar 2001, toen een groep 
enthousiaste dierenartsen met een tandheelkundige passie onder bezielende leiding van  
Andries van Foreest, besloot om hun kennis te bundelen, uit te wisselen en te verfijnen. 

Middels vele nascholingen en congressen in het binnen- en buitenland wordt het niveau binnen de WVT hoog 
gehouden en blijft de kennis actueel. Om de tandheelkunde in Nederland te stimuleren, organiseert de WVT 
dit jaarlijkse symposium, net als voorgaande jaren in samenwerking met Virbac.  

Het WVT-symposium wordt gekenmerkt door een hoog gehalte aan praktische en up-to-date lezingen met 
voldoende diepgang en heldere uitleg. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat wij dit jaar over een zeer gerenommeerde 
internationale sprekers beschikken.

CORRIN WALLIS 
(UK)

Corrin is 
een senior 
onderzoeks- 
wetenschapper 
bij het Waltham 
centre, 
het weten- 
schappelijke 

onderzoekscentrum voor huisdiervoeding 
van Mars Petcare, gevestigd in het 
Verenigd Koninkrijk. Zij heeft een diploma 
in microbiologie met genetica en is 
gepromoveerd in moleculaire virologie. 
Ze werkte tien jaar als postdoctoraal 
onderzoeker in de academische wereld.  
 
Ongeveer 16 jaar geleden kwam zij bij het 
onderzoeksteam van Waltam. Momenteel 
werkt zij in het Mondhygiëneteam waar zij 
onderzoek uitvoert om inzicht te krijgen in 
orale gezondheidsproblemen bij honden en 
katten.

JERZY PAWEL 
GAWOR (PL)

Dr. Jerzy Paweł 
Gawor (1966) 
studeerde af 
aan de faculteit 
diergenees-
kunde aan de  
Academie van 
Landbouw 

in Wrocław, Polen in april 1992. 

In 1993 werd hij partner in de privé-kliniek 
‘ARKA’ in Krakau welke de status van 
‘Veterinary Clinic’ behaalde in 2004. Hij 
promoveerde in 1996 en werd dierenarts 
specialist in 1997.  

Vanaf januari 2009 was Jerzy tandheelkundig 
dierenarts specialist in opleiding. In 2015 
voltooide hij succesvol zijn opleiding en werd 
Diplomate van het Amerikaanse Veterinaire 
Dental College (AVDC) en van het European 
Veterinary Dental College (EVDC).

TAMMIE KING 
(UK) 
 
Tammie is net 
als Corrin, senior 
onderzoeks- 
wetenschapper 
bij het Waltham 
centre voor 
huisdiervoeding.  
Tammie’s rol 

binnen het voedingsteam bij Waltham 
omvat het ontwikkelen van nieuwe 
gedragsmethoden om het voedingsplezier 
bij katten en honden te meten. Tammie 
heeft een sterke onderzoeks achtergrond in 
huisdiergedrag en -welzijn als ook in projecten 
welke de mens-dier relatie onderzoeken. 

Ze heeft gewerkt o.a als paraveterinair en 
huisdiergedrags consultant en heeft een 
passie voor het opleiden van mensen tot het 
verbeteren van de mens-dier relatie welke 
kan zorgen voor een betere wereld voor onze 
huisdieren.

TANDHEELKUNDE BIJ DE KAT



VETERINAIR
8.30 - 9.15u: Registratie & ontvangst met koffie en thee

9.15 - 9:30u: 
Welkomstwoord en introductie gastsprekers Jerzy Paweł 
Gawor, Corrin Wallis en Tammie King 

9.30 - 10:15u:
Systemic aspect of feline oral health -  
Dr. Jerzy Paweł Gawor  
Systemische aspect van de mondgezondheid 
bij de kat
De mondholte is niet een geïsoleerd gebied, maar 
onderdeel van het gehele dier. Het is dus belangrijk 
om te bedenken dat systemische ziekten hun invloed 
kunnen uitoefenen op de structuren in de mondholte. 
De kat met een orale ziekte moet dan ook als geheel 
worden bekeken om een eventuele tunnelvisie 
richting mondholte te voorkomen. U wilt toch graag 
de juiste diagnose en behandeling instellen en niet 
geconfronteerd worden met orale afwijkingen die 
achteraf gezien toch deel uitmaakten van een 
systemische ziekte? Jerzy zal niet alleen ons geheugen 
opfrissen, maar ook informatie geven toegespitst op 
raspredispositie en orale signalen.

10:15 - 11.00u:
Flora in the cat’s mouth - Dr. Corrin Wallis
Flora in de mondholte van de kat
Parodontale ziekte is de meest voorkomende orale 
ziekte bij katten. Het is algemeen aanvaard dat de 
bacteriën in de tandplak daarvan de oorzaak zijn. 
In de afgelopen jaren is een aantal studies afgerond 
die de microbiële diversiteit van tandplak bij katten 
onderstrepen. Deze presentatie zal zich richten op 
de recente ontwikkelingen, waarbij aandacht wordt 
besteed aan de grote verschillen tussen plakbacteriën 
van kat, hond en mens.

11:00 - 11.20u:  Koffie / thee pauze

11:20 - 12:05u:
Feline oral inflammatory diseases - 
Dr. Jerzy Paweł Gawor
Feline orale ontstekingsziekten
Uitgerekend bij de kat komen er specifieke problemen 
voor in de mondholte die we bij andere huisdieren 
zelden tot nooit zien. Dit leidt tot frustratie bij de 
behandelend dierenarts om de juiste diagnose te 
stellen en gerichte behandelplan op te zetten.   

Jerzy zal de actuele situatie ten aanzien van de 
oorzaak en het voorkomen van de verschillende 
feline orale ontstekingsziekten bespreken. Actuele 
behandelmethodes en hun effect zullen de revue 
passeren. Kortom: een gerichte update van de keynote 
speaker.

12.05 - 13.00u: Ambachtelijke lunch & informatiemarkt 

13.00 - 13.45u:
Cat: extractions & complications -  
Dr. Jerzy Paweł Gawor
Kat: extracties & complicaties
Extractie is in sommige gevallen de beste 
behandelmethode. Voor de ene practicus is het ‘pielen 
op de vierkante millimeter’, voor de ander is het een 
ware uitdaging waar uitgebreid de tijd voor genomen 
wordt. Waar moet je op letten, hoe pak je het aan 
en hoe zorg je dat je geen complicaties krijgt. Jerzy 
zal aan de hand van talloze duidelijke voorbeelden 
de toeschouwer stap voor stap door deze belangrijke 
informatie meenemen.

13:45 - 14.30u:
Behaviour of cats - Dr. Tammie King
Kattengedrag
Katten, je houdt ervan of juist helemaal niet. Vaak 
zijn ze nieuwsgierig en eigenwijs. Over het algemeen 
houden katten niet van drukte. Een huis vol visite is 
geen feest voor de kat. Katten houden van regelmaat 
en het zijn dieren die het liefst op dezelfde plaats 
blijven. Maar dan komt het moment dat de kat naar 
de dierenarts moet voor zijn gebit. Vreemde omgeving, 
vreemde geuren, vreemde mensen en veel drukte. Hoe 
stel jij de kat als patiënt zoveel mogelijk op zijn gemak?

14:30 - 14:50u: Koffie / thee pauze

14:50 - 15.00u: 
Plenaire sessie Rabobankzaal

15.00 - 15.45u:
Cabaretvoorstelling
Het wonderbaarlijke improvisatie avontuur van ‘Op 
Sterk Water’. 

15.45 - 16:00u: Evaluatie & afsluiting

 In 2015 is de Altioszaal 
compleet duurzaam 

verbouwd; in de vloer 
zijn gerecyclede 

autobanden verwerkt!  
 

De prachtig 
vormgegeven, intieme 

ruimte heeft  
perfecte zichtlijnen en is 
voorzien van moderne 
faciliteiten. Het is een 
zeer gewilde ruimte 

voor gezelschappen die 
comfortabel willen zitten. 

DE ALTIOSZAAL





AMBACHTELIJKE  
BOERENMARKT LUNCH  
 
Ook de inwendige mens zal 
het aan niets ontbreken. Bij de 
ontvangst met koffie en thee 
trakteren wij u op de beroemde 
‘Apeldoornse mop’. Een vers 
afgebakken kruidig koekje met 
een lekkere krokante bite van 
hazelnoot. De lunch is heerlijk, 
verantwoord en bestaat o.a. 
uit biologische broodjes, verse 
fruitsalade, panini’s van de grill  
en diverse sappen.

Tandheelkundig gerelateerde problemen komen bij katten veelvuldig voor. Ruim 2/3 van de katten van 3 jaar en ouder heeft tandheelkundige zorg nodig. Aangezien 
het merendeel van de eigenaren zelden tot nooit naar het gebit van hun kat kijkt, is het de taak van de dierenarts om het gebit van iedere kat goed te onderzoeken en 
tandheelkundige zorg te verlenen daar waar het nodig is. Een uitdaging voor de practicus! 

Om een beter begrip te krijgen van de kattenmondholte, organiseren wij dit jaar een themadag ‘Feline Dentistry’. De meest voorkomende problemen in de mondholte van de 
kat zijn het gevolg van gingivitis en parodontale ziekten, net als bij de hond. Katten zijn echter geen kleine honden: er zijn bepaalde tandheelkundige problemen die vooral bij 
katten worden gezien. Onder leiding van Jerzy Pawel Gawor, zal een aantal aandachtspunten behandeld worden. Zo zal Jerzy de verschillende orale ontstekingsziekten die we 
zo vaak aantreffen bij de kat, bespreken. Om welke ziekten gaat het? hoe stellen we de juiste diagnose? en wat zijn de behandelmogelijkheden? 

Mocht het (uiteindelijk) tot extractie komen, hoe pak je het zo goed mogelijk aan en vooral: wat zijn de complicaties die kunnen optreden. Hierover zal Jerzy uitgebreid spreken 
aan de hand van duidelijk beeldmateriaal. Daarnaast zal onderzoekswetenschapper Corrin Wallis het belang van de flora in de mondholte van de kat presenteren en zal 
gedragswetenschapper Tammie King ons op praktische wijze inzicht geven in kattengedrag. Op deze manier wordt een mooi totaalbeeld gegeven van de belangrijkste 
relevante informatie. Hiermee kunt u als practicus direct aan de slag in uw praktijk!

Tegelijkertijd is er een uitgebreid paraveterinair programma met ‘Tandheelkunde bij de kat´ als thema. Het gedrag van de kat en de kat met een pijnlijke mondholte, het 
belang van wel of niet extraheren en de verschillende aandoeningen die specifiek bij de kat voorkomen worden belicht. Zo is iedereen in de praktijk up-to-date geïnformeerd 
en kunnen er gezamenlijk plannen gemaakt worden. Met het ‘unboxen’ van ‘de box’ kan een fantastische start gemaakt worden met de ‘Maand van de Gebitsverzorging’! 
Het programma wordt gezamenlijk afgesloten met een humoristisch optreden.

FELINE DENTISTRY

Wist u dat?
Congrescentrum Orpheus telt drie theaterzalen, vijf foyers en acht vergaderzalen. Samen bieden ze ruimte aan maar liefst 2.250 personen. Per jaar vinden er meer 
dan 200 evenementen bij Orpheus plaats, worden er 15.000 congreslunches uitgeserveerd en verlaten er ruim 54.000 bitterballen de keuken. Wist u dat Orpheus twee 
toneeltorens heeft: één van 21 meter hoog en één van maar liefst 25 meter hoog? Het wandtapijt, waar de tapijtfoyer naar vernoemd is, is afgelopen zomer bij toeval weer 
teruggevonden in de kelder van Orpheus. Het blijkt een zeer kostbaar en uniek wandtapijt te zijn! Afgelopen zomer zijn de Bijvoet & Holt Foyer en het Theaterrestaurant  
volledig vernieuwd. Aangezien er al genoeg standaard theaters zijn in Nederland zijn er overal kleine grapjes terug te vinden. Gaat u ze ontdekken? 



SAMEN VOOR GEZONDE TANDEN
Als paraveterinair heb je een belangrijke rol binnen de dierenartsenpraktijk, niet alleen voor het dier, maar ook voor hun baasjes. 
Je bent vaak het eerste aanspreekpunt en mensen komen met veel vragen of zorgen bij je terecht 
over het welzijn van hun huisdier. Een belangrijk onderwerp bij de gezondheid van het huisdier is 
gebitsverzorging. 

Helaas behoren gebitsproblemen nog steeds tot de meest voorkomende aandoeningen bij honden 
en katten. Tijdens de Maand van de Gebitsverzorging kan ook jij, als paraveterinair, bijdragen aan een 
goede informatievoorziening over gebitsproblemen. Zo zorgen we samen voor gezonde tanden! 

Tijdens dit symposium voor paraveterinairen zullen vele dimensies van het vakgebied tandheelkunde bij 
katten aan bod komen. Gedurende de symposiumdag zal er een mooie variatie aan tandheelkundige 
onderwerpen de revue passeren die naadloos aansluiten op de ‘Maand van de Gebitsverzorging’.

CAROLINE 
STELMA (NL)
 
Drs. Caroline 
Stelma van 
der Touw is 
tandheelkundig 
dierenarts en 
WVT lid.  

Ze is senior 
dierenarts en eigenaresse van Sterkliniek 
Dierenartsen Arnhem. Ze is verantwoordelijk 
voor alle operatie- en  tandheelkundige 
activiteiten binnen de praktijk. 
 
In 2001 studeerde zij af de Universiteit 
Utrecht en sinds 2006 actief als zelfstandig 
ondernemer. 

TANDHEELKUNDE BIJ DE KAT

FRITS LAMBERTS 
(NL)

Frits studeerde in 
1985 in Gent af 
als dierenarts. 
Hoewel zijn hart 
bij de landbouw-
huisdieren ligt, 
heeft hij altijd een 
voorliefde voor 

katten gehad. 

In 2001 heeft hij daar dan ook serieus werk 
van gemaakt: de vervolgopleiding Feline 
Medicine in Zürich. Vanaf dat moment is 
zijn kennis over de kat alleen maar verder 
uitgebreid. Zo geeft hij les in het scoren van 
kattengedrag.  
 
In 2013 kwam de kers op de taart: zijn 
dierenkliniek Dennenoord werd als ‘cat 
friendly clinic’ door de ISFM beoordeeld als 
‘Gold level’.

VICTOR 
NEYNDORFF 
(NL) 
 
Victor Neyndorff 
is van oorsprong 
marketeer. Hij 
begon in de 
luiers en de 
wasmiddelen 
bij Procter & 

Gamble. Hij was marketing directeur bij 
diverse internationale bedrijven. Nu adviseert 
hij als zelfstandig strateeg, bedrijven als 
Heineken International, Google, Nintendo, 
Ebay en YouTube. 

Victor is een ervaren trainer en spreker op het 
gebied van customer journey; ‘de klantreis’, 
klantrelaties en verandermanagement. 
Hij is dan ook winnaar van verschillende 
internationale event prijzen en de Gouden 
Giraff. 

Als geen ander weet hij hoe hij het publiek 
moet bereiken, bewegen en inspireren 
om nieuwe mogelijkheden in te zien, en 
leerervaring om te zetten in actie.

© Steven Snoep



PARAVETERINAIR
8.30 - 9.15u: Registratie & ontvangst met koffie en thee

9.15 - 9:30u: 
Welkomstwoord en introductie gastsprekers

9.30 - 10:15u:
Veterinair tandheelkundige kennisquiz -  
Frans Knaake & Marnix Lamberts, 
WVT-leden en tandheelkundig dierenartsen  
Aan de hand van vele tandheelkundige foto’s van 
patiënten uit hun praktijk, zullen Frans en Marnix een 
aantal situaties aan jullie voorleggen. Met behulp 
van een smartphone kun je interactief aangeven wat 
jouw mening is. Is een aangetast gebitselement toe 
aan ‘trekken’ of is er toch nog hoop? Of ziet alles er 
goed uit op de foto en blijkt er toch nog meer aan de 
hand te zijn? Niets is wat het lijkt tijdens de lezing van 
Frans & Marnix.

10:15 - 11.00u:
Avoiding cat bites & scratches: understanding feline 
behaviour in a clinical setting - Dr. Tammie King
Kattenbeten en -krassen vermijden: inzicht in het 
gedrag van de kat in een klinische omgeving    
Katten, je houdt ervan of juist helemaal niet. Vaak 
zijn ze nieuwsgierig en eigenwijs en houden over 
het algemeen niet van drukte. Katten houden van 
regelmaat en het zijn dieren die het liefst op dezelfde 
plaats blijven. Tammie neemt je mee in de wondere 
wereld van de kat. 

11:00 - 11.20u:  Koffie / thee pauze

11:20 - 12:05u:
De kat op tafel - Frits Lamberts
Eigenaar van een Cat Friendly Clinic
Katten met gebitsproblemen hebben vaak veel 
ongemak. Toch lijkt er op het eerste oog weinig 
aan de hand te zijn en zal de gemiddelde eigenaar 
nauwelijks verschil kunnen opmerken. De kat als 
patiënt stelt bijzondere eisen aan de dierenarts 
en de paraveterinairen. Aan de hand van de 
belangrijke kerneigenschappen van de kat worden 
de voetangels en klemmen van ‘de kat op tafel’ 
besproken. Mits juist benaderd zijn het namelijk leuke 
en dankbare patiënten!

 

12.05 - 13.00u: Ambachtelijke lunch & informatiemarkt 
 
13.00 - 13.45u:
Specifieke mondproblemen van de kat -  
Caroline Stelma
Bij katten kun je, net als bij de hond, een gingivitis 
of parodontitis aantreffen. Helaas komen er ook 
aandoeningen voor die vrij specifiek alleen bij kat 
voorkomen. Resorption lesions komen vaker voor bij 
de kat dan met het blote oog zichtbaar is bij inspectie 
van de mondholte. Ook gingivostomatitis is een 
zeer pijnlijke aandoening die voorkomt bij de kat. 
Als paraveterinair en eerste aanspreekpunt voor de 
huisdiereigenaar is het goed om op de hoogte te zijn 
van deze afwijkingen!

13:45 - 14.30u:
Unboxing de ‘Maand van de Gebitsverzorging’ Box -
Victor Neyndorff - Experience Strateeg 
Bijna is het zover: de start van de Maand van de 
Gebitsverzorging. Iedere dental-minded kliniek heeft 
de box aangevraagd en kan aan de slag gaan. 
Maar haal je het maximale uit de middelen die in de 
box zitten? Na deze lezing kun je pas echt beginnen.

14:30 - 14:50u: Koffie / thee pauze

14:50 - 15.00u: 
Plenaire sessie Rabobankzaal

15.00 - 15.45u:
Cabaretvoorstelling
Het wonderbaarlijke improvisatie avontuur van ‘Op 
Sterk Water’. 

15.45 - 16:00u: Evaluatie & afsluiting

De Rabobank is al 
sinds het begin van het 

Orpheus naamgever van 
de Rabobankzaal.

De zaal is met z’n zachte 
rode pluchen stoelen 

met recht een klassieke 
theaterzaal die vermaak 
combineert met comfort. 

Theater & congres- 
centrum Orpheus telt drie 

theaterzalen, vijf foyers 
en acht vergaderzalen. 
Samen bieden ze ruimte 

aan maar liefst 2.250 
personen.

DE RABOBANKZAAL



Ga naar de website 
www.maandvandegebitsverzorging.nl/praktijk 
om u in te schrijven voor de 12de editie 
van de ‘Maand van de Gebitsverzorging’. 

Inschrijven is simpel!

Het is belangrijk om uit te dragen dat het voorkomen van gebitsproblemen bij gezelschapsdieren een hoge 
prioriteit heeft. Wij roepen alle baasjes in de maand februari daarom op om het gebit van hun huisdier te 
laten controleren bij één van de deelnemende praktijken. 

Als praktijk kunt u zelf bepalen hoe u invulling geeft aan de ‘Maand van de Gebitsverzorging’ acties, 
bijvoorbeeld door (gratis) gebitscontroles, poetsinstructies, informatievoorziening of andere initiatieven. 

Waarom zou u zich aanmelden?
Recent gaven deelnemende praktijken in een enquête aan dat zij naar aanleiding van de ‘Maand van de 
Gebitsverzorging’ meer gebitsreinigende afspraken voor hond en kat hebben gerealiseerd*. 

De initiatiefnemers, PEDIGREE® & WHISKAS®, starten ook dit jaar een grootschalige televisie- en internetcampagne. 
Ter ondersteuning van uw praktijk zult u bij deelname ook een uitgebreid pakket (zolang de voorraad strekt) met 
informatie en folders over gebitsverzorging bij honden en katten ontvangen voor uw cliënten. 

Dit pakket is samengesteld door alle deelnemende partners van de ‘Maand van de Gebitsverzorging’.  

*bron: enquête Maand van de Gebitsverzorging 2014, 77% meer afspraken hond, 58% meer afspraken kat

SCHRIJF U NU IN!
VOOR DE 12DE EDITIE VAN DE MAAND VAN DE GEBITSVERZORGING



Hierbij schrijf ik mij in voor het paraveterinair programma en/of veterinair programma 
van het Tandheelkundig Symposium 2018 ‘FELINE DENTISTRY’ dat plaatsvindt op 
zaterdag 27 januari 2018 in Orpheus te Apeldoorn. Online inschrijven kan ook op 
www.virbac.nl/inschrijven!

EARLY BIRD REGISTRATION! 
Als u zich vóór 22 december 2017 inschrijft voor het symposium dan betaalt u voor 
het paraveterinair programma slechts € 20,- i.p.v. € 35,- per persoon  incl. btw en 
voor het veterinair programma slechts € 215,- i.p.v. € 235,- per persoon incl. btw! 
 
Na deze datum bedragen de inschrijfkosten voor het veterinaire programma € 235,- 
p.p. incl. btw en voor het paraveterinaire programma € 35,- p.p. incl. btw. 
U ontvangt de factuur na de bevestiging van inschrijving.

Graag duidelijk in blokletters invullen.

INSCHRIJFFORMULIER SYMPOSIUM 2018

Virbac Nederland BV, Postbus 313, 3770 AH Barneveld, tel: 0342 - 427 127, faxnr. 0342 - 490 164, email: info@virbac.nl

Naam 1: ..............................................................

M/V     ❑PV ❑DA UDN  ....................................... 

Naam 2: ..............................................................

M/V     ❑PV ❑DA UDN  ....................................... 

Naam 3: ..............................................................

M/V     ❑PV ❑DA UDN  ....................................... 

Naam 4: ..............................................................

M/V     ❑PV ❑DA UDN  ....................................... 

Naam 5: ..............................................................

M/V     ❑PV ❑DA UDN  .......................................

Naam 6: ..............................................................

M/V     ❑PV ❑DA UDN  .......................................

Praktijknaam: ........................................................................................................................
Adres: ....................................................................................................................................
Postcode & plaats: ..............................................................................................................

PV: Paraveterinair / DA: Dierenarts

ACCREDITATIE
Het PE-Veterinair vraagt dierenartsen om het UDN in te vullen 
en het CPD vraagt u om uw CIBG nummer in te vullen zodat de 
persoonlijke accreditatiepunten toegekend kunnen worden. 
U bent zelf verantwoordelijk voor de juiste toekenning.
U vindt uw UDN op www.knmvd.nl en uw CIBG nummer op 
www.diergeneeskunderegister.nl.



Postzegel niet nodig

Opzetkenmerk Code BC01

Uitstekend bereikbaar met OV
De locatie is goed te bereiken met het 
openbaar vervoer. Op Centraal Station 
Apeldoorn staan pendelbussen gereed om u 
naar Orpheus te vervoeren.Vanaf treinstation 
Apeldoorn doet u ongeveer 5 minuten over  
de reis naar het congrescentrum.

Route station naar de pendelbussen: 
Volg vanuit de stationshal de borden uitgang 
Centrum Noordzijde. Ga de trap omhoog en 
net voor ‘snackbar Smullers’ langs het trapje 
af naar beneden. Aan uw rechterzijde ziet 
u bij het lichtgrijze kantorenpand het gele 
bord ’tijdelijke bushalte flixbus’. Hier staan de 
pendelbussen naar Orpheus voor u gereed.

Auto & Parkeren
Orpheus heeft een parkeergarage naast het congrescentrum voorzien van een lift geschikt 
voor mindervalide gasten en rolstoelgebruikers. De garage is zeven dagen per week en 
vierentwintig uur per dag geopend en voorzien van camerabewaking.

Voor het navigatiesysteem:
Kies voor uw navigatiesysteem het adres van de parkeergarage Orpheus.  
 
Parkeergarage Orpheus 
Soerenseweg 10, Apeldoorn (7314 CD)  
420 plaatsen, naast het congrescentrum
 

VIRBAC NEDERLAND BV
t.a.v. Marketing & Sales Services

Antwoordnummer 213
3770 VB Barneveld

MONDHOLTEPATHOLOGIE
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