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Data
U kunt op vier verschillende locaties de bijeenkomsten 
bijwonen. Zo kunt u kiezen voor een datum of locatie die het 
best past in uw agenda. Tijdens de bijeenkomsten bespreken we 
alle onderwerpen. Na afloop van het programma staat een 
buffet voor u klaar. De bijeenkomsten vinden plaats op 
onderstaande data en locaties:

Donderdag 10 november, van 15.00 uur tot 19.30 uur, Breukelen
Donderdag 17 november, van 15.00 uur tot 19.30 uur, Joure
Donderdag 24 november, van 15.00 uur tot 19.30 uur, Moergestel
Donderdag 1 december, van 14.30 uur tot 20.45 uur, Arnhem

GD vraagt accreditatiepunten voor u aan. Voor uw deelname 
aan de bijeenkomsten vragen wij een vergoeding van 50 euro. 
Voor deelname aan het symposium met intervisie op 
1 december brengen we geen kosten in rekening. 

Jubileum 20 jaar monitoring
De diergezondheidsmonitoring bestaat 20 jaar. Dit vieren wij 
graag met u! Daarom kunt u, aansluitend op de intervisie
bijeenkomst op 1 december, het symposium ‘Samen gezond 
naar de toekomst’ bijwonen ter ere van dit jubileum. Zowel de 
intervisiebijeenkomst als het symposium vinden plaats in het 
Openluchtmuseum in Arnhem.

Graag tot ziens! 
Linda van Duijn, hoofd monitoring rundvee

Onderwerpen
•  Casuïstiek pathologie

•  Huidziekten en opkomende 

dierziekten

• Kalveropfok

•  Actualiteiten uit de 

monitoring

Meer informatie vindt u op:

www.gddiergezondheid.nl/intervisie

GD2607/0622

Intervisiebijeenkomsten 2022
Ook in het jubileumjaar van de diergezondheidsmonitoring praten we u weer graag bij over 
actualiteiten en trends uit de rundergezondheidsmonitoring. Welke informatie komt binnen via 
de Veekijker, pathologisch onderzoek en andere diergezondheidsdata? En wat doen we hiermee? 

Komt u ook?
Scan onderstaande 
QRcode of ga naar 
www.gddiergezondheid.nl/
intervisie voor het 
programma en om u aan te 
melden. Ook kunt u hier uw 
praktijkvraag stellen om te 
bespreken tijdens de 
bijeenkomsten.
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