
Vera Icon Magazine bestaat 1 jaar!

Datum & Plaats:  donderdag 18 april 2019 
 Universiteit Antwerpen - Campus Drie Eiken 
 Universiteitsplein 1 - Wilrijk - Gebouw O

Aanvang & einde: 9u00 – 18u30 (ontvangst vanaf 8u30)

Lezingen door:  Sophie Vandenabeele, Jan Declercq, Michael Lappin, 
 Joseph Blondeau, Nicole Van Israël, Leah Blondeau,
 Geert Verhoeven, Pascale Smets en José Mottet
Deelnameprijs:  €75,00 (excl. BTW) voor abonnees 
 €165,00 (excl. BTW) voor niet-abonnees 

Inschrijving: stuur een mailtje naar jose.mottet@veraicon.be* 
 (inschrijven kan t.e.m. 10 april) 
 *met vermelding van je naam (evt. ook praktijknaam), adres en BTW-nummer 

En dat vieren we tijdens onze eerste VERA ICON DAY: een congresdag met 
topsprekers en praktische onderwerpen. Deze dag ligt volledig in lijn met ons 
streven om de kloof tussen de praktijkdierenarts en de berg wetenschappelijke 
informatie te overbruggen.  

Ben je geïnteresseerd in onze magazines? Onderschrijf dan nu nog een abonnement 
gelijktijdig met de inschrijving voor het congres en geniet alsnog van het verlaagde 
tarief voor abonnees.

Wens je meer informatie over onze magazines? Of wil je weten wie we zijn en wat 
we doen? Contacteer ons dan via telefoon of e-mail. Uiteraard komen we ook graag 
even langs voor een persoonlijk gesprek. 

 José Mottet: jose.mottet@veraicon.be (0468 49 42 81)
 Michiel Mottet: michiel.mottet@veraicon.be (0475 66 43 46)

DE ORGANISATIE VAN DEZE DAG WERD MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:



Vera Icon Day 2019: Programma

 09u00 - 11u00

Use of antibiotics in urinary and respiratory tract infections 
Prof. Dr. J. Blondeau & Prof. Dr. M. Lappin

Length of antibiotic therapy  
Prof. Dr. J. Blondeau

11u00 - 11u30 PAUZE

 11u30 - 13u00

Diureticatherapie bij hartfalen: enkel furosemide of is er toch meer?  
Prof. Dr. P. Smets

Bartonellosis: the emerging zoonosis tailored to pets, vets and cat lovers   
Prof. Dr. M. Lappin

13u00 - 14u00 LUNCH

14u00 - 16u15

Osteoarthritis bij honden – nieuwe inzichten in diagnostiek en 
pijnbehandeling     
Dr. G. Verhoeven 

Chronische nierinsufficiëntie en het binden van uremische toxinen    
Dr. J. Mottet  

Laatste nieuwigheden in de diagnose en behandeling van hypertrofische 
cardiomyopathie (HCM) bij de kat   
Dr. N. Van Israël 

16u15 - 16u45 PAUZE

16u45 - 18u30

De vele facetten van ciclosporine bij de dermatologische patiënt      
Prof. Dr. J. Declercq  

Animal to human transmission of Staphylococcus pseudintermedius and 
other organisms: infection or colonization?   
Dr. L. Blondeau

Nieuwe toepassingen in de behandeling van atopische dermatitis 
bij de hond     
Prof. Dr. S. Vandenabeele 

18u30 - 19u30 RECEPTIE


