Geef
preventie
prioriteit:

Word Veterinair
Preventie
Pr fessional!

Vier
E-learningmodules:

Gezonde dieren zijn

Interactieve opleiding voor
veterinaire professionals

gelukkiger en worden ouder.

Speciaal voor veterinaire professionals die een
stap verder willen in preventieve diergeneeskunde,
introduceert MSD Animal Health de interactieve
opleiding ‘Veterinair Preventie Professional’. Deze
online opleiding bestaat uit vier e-learningmodules
(vaccinatie, ectoparasieten, endoparasieten en
verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen) en
een uitgebreide communicatietraining op locatie
of in de praktijk. De opleiding is geaccrediteerd
met 11 nascholingspunten.

Iedere huisdiereigenaar wil
dan ook dat zijn dier gezond blijft.
Toch behandelen veel eigenaren
hun hond of kat pas als er een
probleem is. De noodzaak van
preventieve diergeneeskunde
wordt nog altijd onderschat…
Zonde!
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Volg de opleiding in jouw tempo!
De e-learningmodules zijn interactief en van hoog
niveau en daarmee geschikt voor (eerstelijns)
dierenartsen en geïnteresseerde paraveterinairen.
Naast theorie en diverse praktijkvoorbeelden, krijg
je de nodige tips en vaardigheden aangereikt.
Je kunt de opleiding volgen waar en wanneer je
maar wilt; in het tempo dat jou past. Het doorlopen
van alle e-learningmodules duurt gemiddeld 7 uur en
moet succesvol worden afgesloten met een online
toets (beschikbaar in 2 niveaus: paraveterinair en
dierenarts). De communicatietraining die volgt na
de e-learning beslaat een hele dag.
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Preventieve zorg verdient nascholing
Als eerstelijns dierenarts en paraveterinair is het geven van advies over preventieve
zorg een belangrijk onderdeel van je werk. Preventieve zorg is een bijzonder kennisgebied. Naast diergezondheid, speelt ook de volksgezondheid een belangrijke rol.
Bovendien blijven richtlijnen en opvattingen aan verandering onderhevig. Serieuze
aandacht voor preventieve zorg verdient dan ook nascholing. MSD Animal Health
levert hier met deze opleiding een bijdrage aan.

Vaccinatie
Effectief adviseren over preventieve zorg

Ectoparasieten

Endoparasieten

Na afronding van de vier e-learningmodules ben je klaar voor de praktische
communicatietraining. Voor individuele deelnemers vindt die training plaats op
diverse locaties in Nederland, voor deelnemende praktijkteams is de training in
de eigen praktijk*. Tijdens deze training werk je aan een effectief en overtuigend
preventie-advies en leer je hoe je eigenaren kunt motiveren.
Na de training kun je direct aan de slag met het opstellen van een effectief
preventief communicatieprotocol.

Vaardigheden

Studiebelasting

Kwalitatieve kennistraining (e-learning)

7 uur

Intensieve communicatietraining

1 dag (2x 3 uur)

Totale studiebelasting

Verantwoord
diergeneesmiddelen
gebruik

13 uur

Kosten e-learning inclusief communicatietraining
Bedrag
Individuele deelnemer

e

Praktijkteam (max 12 deelnemers)

e 2.495,00

*Indien ruimte beschikbaar.

495,00

MSD Animal Health:
Partner in preventieve diergezondheid
Veterinair Preventie Professional
•	
Fundamentele kennis en vaardigheden voor de eerstelijns dierenarts
en de geïnteresseerde paraveterinair
• Preventieve diergezondheid; optimale gezondheidszorg voor dieren
en groeimogelijkheden voor elke praktijk!
• Vier e-learningmodules; niet alleen theorie, maar ook animaties,
interactieve sessies en praktijkvoorbeelden
• Afsluiting 4 modules met eindtoets op 2 niveaus (paraveterinair en dierenarts)
• Online opleiding; te volgen waar en wanneer het jou uitkomt
• Eén dag communicatietraining op locatie
• Geaccrediteerde opleiding: 11 nascholingspunten
• Als individu, maar ook met het hele praktijkteam te volgen

Meld je aan op www.veterinairpreventieprofessional.nl voor de opleiding
Veterinair Preventie Professional. Heb je nog vragen? Stel deze dan via
gezelschapsdieren@merck.com. Deze opleiding is aangemeld bij het VAK
in het kader van de permanente educatie van de erkende dierenarts en
geaccrediteerd met 11 nascholingspunten.

MSD Animal Health Academy
MSD Animal Health Academy is een educatieplatform voor dierenartsen en paraveterinairen
waarbij zowel het vergroten van kennis als vaardigheden (toepassen van kennis) centraal
staat. Op dit platform worden verschillende vormen van e-learning en webinars aangeboden
en kan je je inschrijven voor MSD Animal Health symposia, masterclasses, bijeenkomsten
en andere educatieve programma’s. Meer informatie vind je op www.msdahacademy.nl.

www.veterinairpreventieprofessional.nl
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Kies voor preventie; meld je aan!

