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het muntgebouw
is dé plaats voor het organiseren van deze bijeenkomst. Dit Rijksmonument is 
gelegen aan het water, in een schilderachtige omgeving. Het is de plek waar 
alle euromunten worden geslagen en is dus letterlijk en figuurlijk een locatie 
van waarde. Het Muntgebouw ligt centraal, op steenworp afstand van de 
Jaarbeurs en Utrecht CS. 



initiatiefnemers voor de Maand van de Gebitsverzorging (pedigree & Whiskas) en de Werkgroep veterinaire tandheelkunde slaan de handen 
ineen met partners virbac, proteq Dier & Zorg, Gezondheidsdienst voor Dieren en Utrecht Dental om het belang van goede gebitsverzorging 
breed onder de aandacht te brengen bij de nederlandse huisdierbezitter en professional. Daartoe wordt er ook in 2016 het jaarlijkse 
tandheelkundig Symposium georganiseerd voor veterinairen en paraveterinairen, als opwarmer voor de ‘Maand van de Gebitsverzorging 2016’.

MUnt Slaan uit de Veterinaire Tandheelkunde

zaterdag 23 januari, het grootste tandheelkundige evenement van 2016! 
tijdens deze inspirerende dag zullen vele dimensies van het vakgebied tandheelkunde aan bod komen.
Door het uitgebreide programma aan spraakmakende lezingen, de fantastische en centrale locatie te Utrecht, de uitstekende catering en de 
up-to-date infomarkt van de veterinaire industrie, zult u na afloop met een tevreden gevoel en vol enthousiasme huiswaarts keren. 
u zult een klinkende munt slaan uit deze symposium dag!

als onderdeel van het tandheelkundig Symposium zal het 11de symposium van de Werkgroep veterinaire tandheelkunde dit 
jaar plaatsvinden vanuit het historische monumentale Muntgebouw. tijdens dit symposium zorgt de Wvt wederom dat u en 
uw paraveterinair(en) een geweldige dag zullen beleven! er zijn praktische en informatieve lezingen met o.a. gerenommeerde 
gastsprekers zoals dr. Margherita Gracis, specialist veterinaire tandheelkunde uit Milaan (it) en dr. Michiel de Cleen, humaan 
tandarts-endodontoloog.

Wegens groot succes in de afgelopen jaren zal ook dit jaar het paraveterinair symposium gehouden worden, naast het Wvt symposium voor 
dierenartsen, als startschot van de ‘maand van de gebitsverzorging 2016’. naast meerdere praktische lezingen gegeven door leden van de 
Wvt, zal er ook dit jaar een bijzonder aanvullend programma zijn voor de paraveterinairen. De informatieve lezingen worden gegeven door 
dierenarts-leden van de Wvt, zo ook door Marianne Wesselink, dierenarts én online marketeer, die met praktische tips & tricks uw ‘Maand van 
de Gebitsverzorging’ succesvol gaat maken! Daarnaast zal niemand minder dan dr. tammie King een uiterst boeiende lezing geven over 
‘understanding canine body language in a clinical setting’. een goede reden om uw paraveterinairen mee te nemen naar Utrecht waar ze hun 
oor te luister kunnen leggen. 

geef uzelf en uw paraveterinairen op voor deze Tandheelkundige symposiumdag: ‘munt slaan uit de Veterinaire Tandheelkunde’.

de ultieme voorbereiding voor paraveterinairen op de maand van de gebitsverzorging 2016! 
 
De meerderheid van de honden en katten ouder dan 3 jaar heeft last van gebitsproblemen! Daarom vragen 
we tijdens de ‘Maand van de Gebitsverzorging’ aandacht voor het belang van goede gebitsverzorging. Het 
veelzijdige en inspirerende programma zorgt ervoor dat u goed voorbereid begint aan de ‘Maand van de 
Gebitsverzorging’. Buiten de congreszalen vindt u de infomarkt, alwaar toonaangevende firma’s in de veterinaire 
industrie u alles tonen wat er op tandheelkundig gebied beschikbaar is. 



margheriTa gracis
Med. vet., Dipl. avDC, Dipl. evDC

Margharita studeerde in 1993 af aan de Universiteit Diergeneeskunde in Milaan 
(italië). Zij voltooide haar residency veterinaire tandheelkunde en orale chirurgie aan 
de Universiteit van pennsylvania in philadelphia (USa) en bleef werkzaam aan deze 
universiteit als docent in de veterinaire tandheelkunde. Ze is een Diplomate van 
zowel de amerikaanse (avDC) als de europese (evDC) veterinary Dental Colleges 
en hiermee is zij 1 van de slechts 12 Specialisten veterinaire tandheelkunde die van 
beide Colleges Diplomate is.

Sinds 2000 werkt Margharita bij verschillende verwijsklinieken in noord-italië, 
uitsluitend als veterinair tandheelkundig en oraal chirurg. Haar werkzaamheden 
bestaan uit orale hygiëne en parodontale behandelingen, orale en maxillo-faciale 
traumachirurgie, endodontie, restoraties, pedodontie, orthodontie, intra- en 
extradontale radiologie en tandheelkunde bij exotische dieren.

KlinKenDe MUnt Slaan 
Uit De veterinaire tanDHeelKUnDe 
11de WVT symposium
practical dentristry

De Werkgroep veterinaire tandheelkunde (Wvt) bestaat uit een kleine groep 
dierenartsen die zich middels vele nascholingen in binnen- en buitenland 
hebben toegelegd op het deelgebied veterinaire tandheelkunde. naast kennis 
vergaren en implementeren, hebben zij als doel om de tandheelkunde binnen de 
diergeneeskundige praktijk in nederland te stimuleren. Daartoe worden jaarlijks 
praktiserende dierenartsen uit nederland en België uitgenodigd om hun kennis 
op het gebied van tandheelkunde verder uit te breiden en te updaten. net 
als voorgaande jaren wordt het Wvt symposium in samenwerking met virbac 
georganiseerd.

De Wvt congresdagen worden gekenmerkt door een hoog gehalte aan 
praktische en actuele lezingen. net als ieder jaar heeft de Wvt zijn uiterste 
best gedaan om sprekers te vinden voor het programma die uitblinken in zeer 
praktische lezingen met voldoende diepgang en heldere uitleg. De Wvt is dan 
ook zeer verheugd dat ook dit jaar een internationale spreekster, dr. Margherita 
Gracis, zich bereid heeft gevonden om voor dit 11de Wvt symposium naar 
nederland te komen.

la Dottoressa Margherita Gracis, vet. Med. Dipl. avDC én Dipl. evDC, is een 
zeer gewaardeerde congresspreker wereldwijd. Haar lezingen onderscheiden 
zich door helder taalgebruik met ‘practical focus’. Mede door haar vele jaren 
als resident en later docent aan de University van pennsylvania, is haar engels 
vloeiend en haar kennis buitengewoon veelzijdig. Margherita is een warm, 
toegankelijk en welbespraakt mens. Haar missie is om kennis te delen! 

tel daar de talloze illustraties tijdens haar presentaties bij op en u kunt zich 
voorstellen dat u munt gaat slaan uit deze symposiumdag!



veterinair
proGraMMa

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

9.15 - 9:30u: 
Welkomstwoord en introductie
gastspreker dr. margherita gracis, milaan (iT)

9.30 - 10:15u:
palatal defects and oronasal communications: 
what do i need to know? dr. margherita gracis
Defecten aan het palatum en oronasale verbinding: 
wat dien ik te weten?
U herkent de situatie wel: een oude teckel wordt op de 
behandeltafel gezet met de mededeling dat er een 
tandje los zit. Bij het optillen van de lip ziet u niet alleen 
de kroon van de bovenkaakhoektand, maar ook het 
merendeel van de wortel: de hoektand zit bijna los 
door een verregaande parodontitis en u ziet de hond 
bijna bellenblazen vanuit de neusholte. of u even de 
hoektand kunt trekken, vraagt de eigenares. Dit is één 
van de vele voorbeelden die Margherita met u zal 
bespreken.

10:15 - 11.00u:
do’s & don’ts in palate surgery: what i can do, 
what i should not do! dr. margherita gracis
Palatum chirurgie: wat kan ik doen en wat moet ik 
vooral niet doen!
Dierenartsen zijn niet voor een kleintje vervaard. Met alle 
opgedane kennis en kunde moeten we inventief zijn en 
vaak roeien met de riemen die we hebben. regelmatig 
staan we voor een situatie waarbij we keuzes moeten 
maken. Wel doen of niet doen. voor wat betreft de 
chirurgie aan het palatum zal Margherita ons aangeven 
welke afslag we dienen te nemen. een lezing die veel 
toekomstige operatie-stress voorkomt.

11:00 - 11.20u:  Koffie / thee pauze

11:20 - 12:05u:
“don’t worry, he’s friendly!” understanding canine body 
language in a clinical setting 
dr. Tammie king, Waltham centre for pet nutrition
Lichaamstaal van dieren begrijpen in de dierenkliniek
Dr. tammie King is Senior Behavioral research 
Scientist bij Waltham en expert op het gebied van 
gezelschapsdieren-gedrag, mens-dier interactie en 
dierenwelzijn. Haar lezing zal u inspireren op een 
deelgebied dat we als dierenarts niet altijd even goed 
kunnen inschatten. Staat u ook wel eens oog in oog met 
een onbekende hond die u op de behandeltafel moet 
onderzoeken, maar u een unheimlich gevoel geeft? 

12.05 - 13.00u: lunch & infomarkt

13.00u- 13.45u:
online: de eerste klap is een daalder waard!
marianne Wesselink, dierenarts & online marketeer
Wat is het belang van online marketing? en hoe kan u 
uw bestaande klanten nog intensiever aan de praktijk 
binden? of nieuwe klanten kennis laten maken met de 
praktijk? 
Het doel? elke dag een gevulde agenda, zéker in de 
Maand van de Gebitsverzorging!

13:45 – 14.30u:
making your Vital pulp capping a succes!
dr. margherita gracis
Hoe maakt u een vitale pulpa overkapping tot een 
succes!
Het probleem van een afgebroken tand kan op 
verschillende manieren ‘getackeld’ worden. Bij een 
verse fractuur kan onder andere een vitale pulpa 
overkapping (vpo) volstaan. Margherita zal tijdens deze

uiterst praktische lezing niet alleen 
de vpo zelf onder de loep nemen, 
maar ook de kaders aangeven 
waarbinnen deze behandeling 
succesvol kan plaatsvinden.

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

14:50 – 15.00u: 
introductie gastspreker dr. michiel de cleen

15.00 – 15.45u
Wortelkanaalbehandeling bij de mens net zo een 
uitdaging als bij het dier? dr. michiel de cleen
een afgebroken tand of kies is voor menig 
huisdierbezitter een gruwel! en zeker als het wortelkanaal 
bloot ligt, weet u dat er werk aan de winkel is. onze 
humaan tandheelkundige spreker is niet voor niets 
tandarts-endodontoloog. Hij heeft zich volledig 
toegelegd op het uitvoeren van kanaalbehandelingen 
en als geen ander weet hij waar de valkuilen zitten die 
op u liggen te wachten!

15.45 - 16:00u: evaluatie & afsluiting

michiel de cleen 
tandarts-endodontoloog

na zijn afstuderen aan de Universiteit van amsterdam was hij van 1988 tot 1995 als docent verbonden aan de 
vakgroep Cariologie en endodontologie van het academisch Centrum tandheelkunde amsterdam (aCta). 
thans voert hij een fulltime endodontische praktijk in amsterdam. tot medio 2010 was hij hoofdredacteur van 
het tijdschrift tandartspraktijk; Michiel de Cleen is mede-auteur van het standaardwerk ‘endodontologie’ en 
van  zijn hand verschijnen regelmatig publicaties op het gebied van de endodontologie. naast zijn klinische 

werkzaamheden is hij zeer regelmatig spreker op binnen- en buitenlandse congressen. 

 “De wortelkanaalbehandeling stelt de tandarts nog steeds voor uitdagingen, of het nou gaat om de behandeling 
van een pijnklacht in de weekenddienst of een endodontische revisie ter voorbereiding op een nieuwe kroon. 

De nadruk bij kanaalbehandelingen ligt op onderwerpen die bij elke kanaalbehandeling terugkeren: radiologie, 
openen, spoelen en vullen. Mijn lezing zal gaan over de mogelijke oorzaken van het mislukken van een 

kanaalbehandeling…leerzaam en speciaal voor deze Wvt-dag doorspekt met de nodige humor”.



elke daalder Waard.
ook de inwendige mens zal het aan 
niets ontbreken. Bij de ontvangst met 
koffie en thee trakteren wij u op een 
Utrechtse twist, tijdens de ochtendpauze 
kunt u kiezen uit verschillende 
zoetigheden. De lunch is heerlijk, 
verantwoord en bestaat o.a. uit rijkelijk 
belegde broodjes, wraps, vers fruit, 
diverse sappen en een ambachtelijke 
soep van het seizoen. 

De hele dag heerlijk eten en drinken 
waar u waar voor uw geld krijgt!

in het hart van het pand ligt het gerestaureerde auditorium, alwaar de dierenartsen hun symposium zullen volgen. in vroeger tijden werkten 
hier de emailleurs en edelsmeden van de Koninklijke nederlandse Munt. nu ontleent deze fraaie ruimte een bijzondere sfeer aan zijn houten 
plafond, dat in de originele staat (1911) met sheddak – een zadeldak met in één vlak glazen lichtopeningen – is teruggebracht. 

De nieuw geopende productieruimte, waar voorheen alle munten werden geproduceerd, heeft een perfecte indeling met een beneden- 
en een balkongedeelte. als één van de voormalige productieruimten van de Koninklijke nederlandse Munt heeft deze prachtige ruimte een 
geschiedenis van creëren en hard werken: dé ideale plek voor de paraveterinairen! De productieruimte wordt gekenmerkt door het ‘less is 
more’ principe. Met ruim 280 m2 is het tevens de grootste aparte ruimte in het Muntgebouw.

Het Muntgebouw maakt van elke gelegenheid een bijzondere gebeurtenis!

Het Muntgebouw is een zeer fotogenieke locatie en vormt een prachtig decor voor 
foto- en filmopnamen. Omdat het Muntgebouw centraal gelegen is in het centrum 
van Utrecht, is het dé ideale locatie voor een congres: het Muntgebouw is makkelijk te 
bereiken met het openbaar vervoer.

“Door onze jarenlange ervaring weten wij als geen ander waar een goede congreslocatie aan moet 
voldoen. onze gastheren en gastvrouwen staan klaar om u een bijzondere beleving te geven met passie, 
kwaliteit en gastvrijheid. Uw congres wordt een onvergetelijk spektakel”  

“Deze toplocatie met authentieke stijlzalen, brede gangen, indrukwekkende trapportalen en moderne 
inrichting zorgen er mede voor dat gasten kunnen worden ontvangen voor een bruisend congres”



hisTorie van het munTgebouW

op 23 juni 1911 vindt de feestelijke opening plaats van het Muntgebouw in Utrecht en slaat 
Koningin Wilhelmina een Gouden tientje. De bouwstijl van het ontwerp van C.H. peters wordt 
aangeduid als neoclassicistische stijl, afgeleid van de architectuur van de Gouden eeuw in 
nederland. na een brand in 1914 en een verbouwing in 1915 wegens ruimtegebrek, werd in 
1928 aan de linker achterzijde een nieuw smelthuis ingebouwd. Begin jaren dertig wordt extra 
bergruimte gecreëerd vanwege de ‘hermuntering’ van munten uit nederlands indië. De gangen 
raken echter overvol met kisten en vaten en vooral het gebrek aan verzekerde bergruimte wordt 
steeds nijpender.

Uiteindelijk besluit men een ondergrondse kluis te bouwen, op de binnenplaats van het 
voorgebouw. De 250 m² grote kluis wordt uitgevoerd in gewapend beton met een dikte van een 
halve meter. Wie nu een bezoek brengt aan het Muntgebouw kan over de ‘gulden middenweg’ 
naar de pers van de eerste Slag lopen. Direct onder deze loper van geld bevindt zich nog steeds 
de kluis.

Staatssecretarissen van Financiën en Cultuur, de heren W. Bos en r. van der ploeg, stemmen er 
in 2001 mee in dat het Geldmuseum zich gaat vestigen in het Muntgebouw. om dit te kunnen 
realiseren is een verbouwing noodzakelijk. Hierin ging men terug naar de oorsprong, echter 
aangepast aan de tijd en functionele eisen die bij een museum en de Koninklijke nederlandse 
Munt behoren. De verbouwing gaat in april 2005 van start en twee jaar later is de verbouwing 
gereed. in oktober 2013 sloot het Geldmuseum haar deuren alweer wegens het intrekken van 
overheidssubsidies. enkele maanden later was Utrecht een congreslocatie rijker. 

Het Muntgebouw, een rijksmonument, werd omgetoverd tot een congres- en 
evenementenlocatie die een bezoek meer dan waard is!



De eerSte Klap iS een DaalDer WaarD! 
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 het symposium voor paraveterinairen zullen vele dimensies van het 
vakgebied tandheelkunde aan bod komen. Gedurende de congresdag zal er 
een mooie variatie aan tandheelkundige onderwerpen de revue passeren die 
naadloos aansluiten op de ‘Maand van de Gebitsverzorging’.

taMMie KinG

tammie is the Senior Behavioural research Scientist at the WaltHaM Centre for pet nutrition, the global fundamental 
scientific research centre for Mars Petcare, based in the UK. Her role within the Feeding Performance team at WALTHAM 
involves developing novel behavioural methods to measure feeding enjoyment in cats and dogs. tammie has a strong 
research background in animal behaviour and welfare, as well as in projects investigating the human-animal bond. in 

addition to her academic research tammie has taught psychology at University level and spent over 10 years working as a 
veterinary nurse. She has also worked as an animal Behaviour Consultant and has a passion for educating people about 

how improving the human-animal relationship can make a better world for pets.

Marianne WeSSelinK

Marianne Wesselink is account Manager bij Hide and Seek: een bedrijf voor online Marketing door ex-Googlers. voor Hide and 
Seek werkte Marianne anderhalf jaar bij Google als account Strategist op het europese hoofdkantoor in Dublin. Bij Google hielp 

Marianne middelgrote adverteerders om hun online marketing strategie te optimaliseren en de beste resultaten uit hun online 
campagnes te behalen. Door het werken met een gevarieerd portfolio aan klanten met uiteenlopende doelstellingen heeft 

Marianne een brede online kennis opgebouwd. Haar specialismen zijn Google adWords (Search, Display, Mobile en Youtube) 
en Google Analytics. Marianne is Google Partner en is Google AdWords gecertificeerd.

vóór Google werkte Marianne als zelfstandig Social Media Marketing adviseur met een focus op content marketing. Marianne 
studeerde zowel aan de erasmus Universiteit in rotterdam waar zij een Masters in Media Studies behaalde als aan de 

faculteit Diergeneeskunde te Utrecht en werkte als praktiserend dierenarts in nederland.



programma

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

9.15 - 9:30u: Welkomstwoord kenneth ruigrok, 
mars petcare

9.30 - 10:15u:
Pup / kitten: wat is normaal en wat is abnormaal?
Valerie ter braake, WVT lid & tandheelkundig 
dierenarts
aan de balie staat een potentieel nieuwe klant 
die enige vragen stelt over het gebit van zijn 

jonge pup of kitten. Weet 
jij welke antwoorden de 
juiste zijn? Wat is normaal en 
wanneer dient er een lampje 
bij je te gaan branden dat er 
iets niet in orde is? valerie zal je 
meenemen in een lezing over 

normaalbeelden en vele voorbeelden geven 
van waar het fout gaat.

10:15 - 11.00u:
orale paniek aan de telefoon!
Triage van tandheelkundige spoedpatiënten
esther soeteman, WVT lid & tandheelkundig 
dierenarts
De telefoon gaat en een eigenaar vertelt in 
paniek over een ernstig gebitstrauma bij zijn 
huisdier. Wat is er gebeurd, wat is er aan de 
hand? Dient de eigenaar direct te komen, of 
kan het even wachten tot het einde van de dag 
of pas de volgende dag inplannen waar er nog 
plek is? als de dierenarts druk bezig is en jij de 
beslissingen zelf dient te nemen, wat zijn dan de 
zaken waar je op moet letten?

11:00 - 11.20u: 
Koffie / thee pauze

11:20 - 12:05u:
online: de eerste klap is een daalder waard!
marianne Wesselink, dierenarts & online 
marketeer
in deze lezing kijken we naar de mogelijkheden 
die we hebben om met online marketing onze 
bestaande klanten nog intensiever aan de 
praktijk te binden en om nieuwe klanten kennis 
te laten maken met de praktijk. 
Het doel? elke dag een gevulde agenda, zéker 
in de Maand van de Gebitsverzorginng!

12.05 - 13.00u: lunch & infomarkt

13.00 - 13.45u:
de senior: doormodderen of goed behandelen?
mathijs remmen, WVT lid & tandheelkundig 
dierenarts
een oudere hond of kat komt zelden binnen 
met een perfect onderhouden gebit. vaak kijk 
je naar een rij tanden en kiezen die in het ergste 
geval bijeen gehouden worden door een dikke 
laag tandsteen. De eigenaar zucht, want hun 
vorige hondje ‘is in de narcose gebleven’. Wat 
doe je als er een narcose risico is vanwege de 
hoge leeftijd, maar er ook een geweldig infectie 
risico is door het slechte gebit?

13:45 - 14.30u:
dubbeltje op zijn kant: laat de eigenaar 
behandelen of niet?
marnix lamberts, WVT lid & tandheelkundig 
dierenarts

Je kent het wel, eigenaren die bellen met de 
assistent en willen weten ‘wat het kost’. voor 
standaard ingrepen is dit vaak geen probleem, 
maar op het gebied van de veterinaire 
tandheelkunde kunnen er altijd ‘beren op de 
weg zijn’ die de rekening ineens doen oplopen. 
Hoe kom je de eigenaar tegemoet, zonder in 
het vaarwater van de dierenarts te komen of de 
klant weg te jagen.

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

14.50 – 15.00u: 
introductie gastspreekster

15.00 – 15.45u: 
“dat doet ‘ie anders nooit!”  
Leren begrijpen van de lichaamstaal van een hond in 
een klinische omgeving 
Tammie king, Waltham centre for pet nutrition 
Haar engelstalige lezing inspireert op een 
deelgebied dat we als paraveterinair niet altijd 
even goed kunnen inschatten. Sta jij ook wel 
eens oog in oog met een onbekende hond 
of kat in de spreekkamer of opname die je 
moet onderzoeken of verplegen, maar je een 
unheimlich gevoel geeft? Hoe schat jij de situatie 
in? Bij een agressieve uitval van het huisdier ben 
je bijna altijd te laat…

15.45 – 16.00u:  
evaluatie & afsluiting

paraveterinair



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?
in 2014 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’.  

Schrijf u nu in !
voor de 10de editie van de

Maand van de GebitSverzorGinG

Ga naar de website 
www.maandvandegebitsverzorging.nl/praktijk 
om u in te schijven voor de 10de editie van de 
‘Maand van de Gebitsverzorging’. 

inschrijven is simpel!

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



Hierbij schrijf ik mij in voor het paraveterinair programma en/of veterinair 
programma van het Tandheelkundig symposium 2016 ‘munt slaan uit de Veterinaire 
Tandheelkunde’ dat plaatsvindt op zaterdag 23 januari 2016 in het Muntgebouw te 
Utrecht. online inschrijven kan ook op www.virbac.nl/inschrijven!

early bird regisTraTion! 
als u zich vóór 19 december 2015 inschrijft voor het symposium dan betaalt u voor het 
paraveterinair programma slechts € 25 i.p.v. € 35 per persoon  incl. btw en voor het 
veterinair programma slechts € 195 i.p.v. € 215 per persoon incl. btw! 
 
na deze datum bedragen de inschrijfkosten voor het dierenarts programma € 215,- per 
persoon incl. btw en voor het paraveterinair programma € 35,- per persoon incl. btw. 
U ontvangt de factuur na de bevestiging van inschrijving.

Graag duidelijk in blokletters invullen.

naam 1: ..............................................................

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

Geboortedatum ........-........-................

naam 2: ..............................................................

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

Geboortedatum ........-........-................

naam 3: ..............................................................

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

Geboortedatum ........-........-................

naam 4: ..............................................................

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

Geboortedatum ........-........-................

praktijknaam: ........................................................................................................................
adres: ....................................................................................................................................
postcode & plaats: ..............................................................................................................

InschrIjfformulIer symposIum 2016

Virbac nederland BV, postbus 313, 3770 Ah Barneveld, tel: 0342 - 427 127, faxnr. 0342 - 490 164, email: info@virbac.nl

uniek dierenarTs nummer (udn) & geboorTedaTum
Het Kwaliteitsorgaan Dierenartsen vraagt dierenartsen om het UDn & de 
geboortedatum in te vullen zodat de persoonlijke accreditatiepunten toegekend 
kunnen worden. U bent voor de juiste toekenning zelf verantwoordelijk. 

U vindt uw UDn op www.knmvd.nl.

PV: Paraveterinair / DA: Dierenarts



VIrBAc nederlAnd BV
t.a.v. marketing & sales services

Antwoordnummer 213
3770 VB Barneveld

Postzegel niet nodig

Opzetkenmerk Code BC01

uitstekend bereikbaar met oV
Het Muntgebouw ligt net buiten 
het centrum van Utrecht, nabij het 
centraal station, op loopafstand 
van het historische stadscentrum.  
volg vanaf het centraal Station de 
borden ‘Jaarbeursplein’. U loopt in vijf 
minuten naar het Pick-up point waar 
pendelbussen gereed staan om u 
naar het Muntgebouw te vervoeren.

Deze toplocatie met authentieke 
stijlzalen, brede gangen, 
indrukwekkende trapportalen en 
moderne inrichting zorgen er mede 
voor dat gasten kunnen worden 
ontvangen voor een bruisend congres.  

een uniek gebouw op een 
bijzondere plek!

auto & parkeren
Komt u met de auto, volg dan vanaf 
de ring Utrecht de blauwe anWB
borden met de aanduiding 
‘Jaarbeurs’. Holland Casino stelt 
speciaal p6 (overste den oudenlaan) 
beschikbaar voor de bezoekers van 
het tandheelkundig Symposium 2016.
Buiten bij het Pick-up point staan 
pendelbussen gereed om u naar het 
Muntgebouw te vervoeren.

virBaC neDerlanD Bv
t.a.v. Marketing & Sales Services

antwoordnummer 213
3770 vB Barneveld


