
 

 
BSAVA 2022: Aftellen naar het Congres! 
Met slechts twee weken te gaan naar het BSAVA Congres (24-26 maart), 
beginnen we onze aftelling met een kort overzicht: meer dan 130 uur 
hoogkwalitatieve nascholing verspreid over 22 modules en on-demand lezingen 
gepresenteerd door ruim 70 sprekers van wereldklasse in twintig disciplines.  
 
Geselecteerd om hun vakkennis, pragmatische aanpak en inspirerend vermogen, staan de sprekers klaar om 
inzichtelijke presentaties te geven en om uw vragen te beantwoorden. 

 
Ruime keuze aan voordrachten over kattengeneeskunde 

Onder de hoogtepunten vallen de modules over kattengeneeskunde, met top sprekers waaronder Sam Taylor, 
Séverine Tasker, Emi Barker en Ursula Dietrich die de diagnostische en therapeutische updates over feline 
infectieuze peritonitis (FIP) zullen bespreken, evenals uveïtis en glucosemonitoring op afstand bij diabetische 
katten. De beschikbare behandelingsopties voor FIP en de financiële en ethische implicaties daarvan zullen zeker 
volle zalen trekken. 

Ook zullen dierenartsen en praktijkmanagers wereldwijd geïnteresseerd zijn in sessies over de balans tussen 
winst en doel, kwaliteit en kosten, rekening houdend met gelijkheid en diversiteit onder medewerkers – met een 
hele module over baliemedewerkers, met bijdragen van management goeroes Ernie Ward, Brian Faulkner en 
Alison Lambert. 

Het begrijpen, waarderen en versterken van deze ‘eerstelijns’-medewerkers zal inzichten en tips bieden hoe 
'telefoongesprekken om te zetten in afspraken' en een warm welkom te bieden aan bestaande en inloopklanten. 

 
Interactief formaat voor deelnemers op afstand 

Bij een groot deel van de sessies dit jaar zullen twee sprekers met verschillende perspectieven op een onderwerp 
ingaan, gevolgd door een interactieve discussie. De voordrachten zijn kort (15-20), to-the-point en rijk aan 
inhoud. Klik hier voor een kort overzicht van het programma. 

Het hybride formaat is zó opgezet dat degenen die niet naar Manchester kunnen reizen, online kunnen 
deelnemen via een virtueel platform dat naast het live-evenement wordt uitgevoerd. 

Het virtuele programma is grotendeels interactief, zodat deelnemers op afstand kunnen meedoen aan discussies 
en quizzen voor een optimale leerervaring.  

 

Nog maar twee weken te gaan, maar voldoende tijd om in te schrijven op www.bsavaevents.com! Gereduceerde 
tarieven zijn beschikbaar voor BSAVA-, FECAVA- en WSAVA-leden, maar ook voor paraveterinairen en studenten. 
Alle deelnemers hebben na het congres nog 60 dagen toegang tot alle virtuele en on-demand content. 

Accreditation has been granted by the Swiss Veterinary Association for two CPD points per day of congress. RACE 
accreditation is pending. 

 
EINDE 

 

• Ga voor alle informatie over het BSAVA-congres naar: www.bsavaevents.com 
 

https://www.bsavaevents.com/bsavacongress2022/en/page/programme
http://www.bsavaevents.com/
http://www.bsavaevents.com/


• De British Small Animal Veterinary Association (BSAVA) streeft ernaar, excellentie in de praktijk van kleine dieren te bevorderen 
door middel van onderwijs en wetenschap. BSAVA is een beroepsorganisatie zonder winstoogmerk, opgericht in 1957 ter 
ondersteuning van dierenartsen voor gezelschapsdieren, en omvat nu ook veterinary nurses. BSAVA heeft ruim 11,000 leden, 
waarvan het merendeel in de praktijk werkzaam is als dierenarts of veterinary nurse. www.bsava.com 
 

• Informatie voor personen die naar Manchester willen reizen: https://www.gov.uk/guidance/travel-to-england-from-another-
country-during-coronavirus-covid-19 

 
• Perscontact voor Europa (voor mediavragen in het Engels, Duits, Frans, Nederlands en Spaans): press-release@press-vet.eu 

 
• Neem contact op met BSAVA: PR & Communicatiebureau, press@bsava.com 
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