
 
 

Op alle door ons gesloten overeenkomsten zijn van toepassing onze algemene leveringsvoorwaarden. 
Deze zijn gedeponeerd bij de K.v.K. voor de provincie Noord Holland, liggen op ons bedrijf ter inzage en worden op eerste verzoek kosteloos toegezonden. 

Daarnaast zijn deze algemene leveringsvoorwaarden tevens te vinden op onze website: www.veterinarytechnics.com 
 

Industriestraat 61D 
1976 CT IJmuiden 
Tel.  0255-820010 
Fax  0255-820011 
E-mail info@veterinarytechnics.com 
Website  www.veterinarytechnics.com 
ING Bank nr. 67.90.80.740 
BTW nr.: NL. 8150.08.193.B01 

Handelsregister Haarlem nr. 34234819                                      IJmuiden, 2017 

Cursus anesthesie voor gezelschapsdieren 

Net zoals de afgelopen jaren geven wij weer een cursus anesthesie voor 
gezelschapsdieren en wel op zaterdag 25 november 2017. De cursus zal net als de 
vorige cursussen georganiseerd worden in samenwerking met Drs. Hans Nieuwendijk 
van de Verwijskliniek De Tweede Lijn. 
Deze cursus wordt steeds zeer goed bezocht door de dierenartsen en hun 
assistent(e)(n/s). 
 
Op zaterdag 25 november 2017 wordt de cursus gegeven in het van der Valk Hotel  
“Hotel De Witte Bergen”, Rijksweg 2, 3755 MV Eemnes. 

 Programma 
      o      09.00 uur: Ontvangst met koffie 

 o      09.30 uur: Technische uitleg anesthesieapparatuur zoals:  
     - gasvoorziening 
     - anesthesietoestellen 
     - anesthesiebenodigdheden 
     - beademing 
     - bewaking  
     - veiligheid 
 o      10.30 uur: Koffiepauze 
 o      11.00 uur: Toepassing intraveneuze anesthesie 
    - premedicatie 
    - inductie 
    - onderhoud 
 o      12.00 uur: Lunch 
 o      13.00 uur: Inhalatie-anesthesie 
 o      14.15 uur: (Adem) pauze (mogelijk wordt er nog een pauze ingelast) 
 o      15.30 uur: Bewaking en beademing 
 o      16.30 uur: Vragen 
 o      17.00 uur: Afsluiting 
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 Kosten: € 255,00 (excl. btw) incl. lesmateriaal, koffie, lunch etc. U ontvangt hier 
een factuur voor. 

 Inschrijven kan middels bijgevoegd inschrijfformulier, welke u kunt opsturen, e-
mailen of faxen naar: Veterinary Technics Int. / BDO-Medipass 

           Industriestraat 61D 
     1976 CT IJmuiden 
     Fax: 0255-820011 
     Email: info@veterinarytechnics.com 
 
U krijgt binnen 5 werkdagen een bevestiging opgestuurd per post, als u binnen 5 werkdagen 
geen bevestiging heeft ontvangen, neemt u dan contact met ons op!!! 

 Voor de goede orde wijzen wij u erop dat het maximaal aantal deelnemers  40 
deelnemers. Schrijf u daarom tijdig in. 
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INSCHRIJFFORMULIER VOOR CURSUS ANESTHESIE GEZELSCHAPSDIEREN 

 
CURSUS DATUM:  25 november 2017  
 
 
Naam praktijk : _______________________________________________ 
 
Adres praktijk : _______________________________________________ 
 
Postcode   : _______________________________________________ 

Plaats   : _______________________________________________ 

 

Telefoonnummer : _______________________________________________ 
 
 
schrijft hierbij ______ personen in. 
 
 
Naam deelnemer: _______________________________Geb. datum_____________ 
 
 
Naam deelnemer: _______________________________Geb. datum_____________ 
 
 
Naam deelnemer: _______________________________Geb. datum_____________ 
 
 
Naam deelnemer: _______________________________Geb. datum_____________ 
 
 
Naam deelnemer: _______________________________Geb. datum_____________ 
 
 
 
Handtekening: 
 
d.d. 
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