OPLEIDING : VETERINAIR DIABETES CONSULENT

HEEFT JOUW PRAKTIJK AL EEN
VETERINAIR DIABETES CONSULENT?
Samen zetten
we gezond
diabetesmanagement
op de kaart!
Een vroege diagnose en een passende behandeling bij
diabetes biedt honden en katten een goede kwaliteit
van leven en helpt nare complicaties te voorkomen.
De vernieuwde opleiding tot Veterinair Diabetes
Consulent van MSD Animal Health biedt een unieke kans
om de diabeteskennis van de praktijk uit
te breiden en gezond diabetesmanagement
verder op de kaart te zetten!

5

INTERACTIEVE
MODULES

Module 1: Fysiologie

Module 3: Diagnose en behandeling

In deze eerste module leer je onder andere

In deze derde module leer je hoe de diagnose

wat koolhydraten en glucose zijn en ontdek

wordt gesteld bij een hond of kat met

je hoe een gezond lichaam omgaat met

diabetes mellitus. Vervolgens leer je meer over

koolhydraten en glucose. Want vóórdat we

de verschillende behandelmogelijkheden.

ingaan op wat er misgaat bij katten en honden
met diabetes mellitus, is het goed om te weten
hoe alles in een gezond lichaam werkt.
Module 2: Pathofysiologie

Module 4: De rol van de VDC
In deze vierde module kijken we naar de
praktijk van de Veterinair Diabetes Consulent.
Hoe pas je de theorie over diabetes

In deze tweede module leer je wat er

mellitus en de behandeling hiervan nu het

misgaat in het lichaam van een hond of kat

beste toe in de praktijk? Hoe zorg je dat de

met diabetes mellitus. Dit kan je helpen om

eigenaar jouw uitleg en adviezen daadwerkelijk

eigenaren in begrijpelijke taal uitleg te geven

begrijpt en opvolgt?

over diabetes mellitus.

OPLEIDING :

Module 5: Casussen uit de praktijk

Communicatietraining op locatie

In deze laatste module komen verschillende

Tijdens de communicatietraining bij

casussen van diabetes mellitus voorbij die

MSD Animal Health zal onze dierenarts

je ondersteunen in je communicatie- en

diverse casuïstieken rondom diabetes

adviesvaardigheden.

mellitus bespreken.

Na deze 5 modules
volgt het
online examen.

Ook een VetPen-training en een training
in effectief adviseren komen aan bod.
Je gaat naar huis met een concreet plan
van aanpak om als Veterinair Diabetes
Consulent diabetesmanagement verder
op de kaart te zetten.

De behandeling van diabetes mellitus naar een hoger niveau
 Inhoudelijke kennis en vaardigheden over diabetes mellitus bij huisdieren.
 Optimale gezondheidszorg voor dieren met suikerziekte.
 Naast theorie ook animaties, praktische tips en praktijkvoorbeelden.
 E-trainingsgedeelte is te volgen waar en wanneer het jou uitkomt.
 Geaccrediteerd door het VAK met 12 punten.
 Groeimogelijkheden voor elke praktijk!

Exclusieve
opleiding voor
veterinaire
professionals

De vernieuwde opleiding bestaat uit 5 interactieve
e-learningmodules en een inspirerende diabetes- en
communicatietraining op locatie bij MSD Animal Health.
De e-training wordt afgesloten met een examen.
De opleiding is geaccrediteerd met 12 nascholingspunten.

De e-learningmodules zijn interactief en geschikt voor
paraveterinairen en geïnteresseerde dierenartsen, die
een stevige bijdrage willen leveren aan het optimaliseren

Optimalisatie
van
diabeteszorg

van diabeteszorg bij gezelschapsdieren. Naast theorie
en diverse casussen, krijg je ook de nodige tips en
vaardigheden in klantcommunicatie aangereikt.
Omdat de opleiding voor een groot deel online is, kan
je de opleiding volgen in eigen studietempo. Het doorlopen
van alle e-learningmodules duurt gemiddeld 6 uur en
moet succesvol worden afgesloten met een online toets.
De communicatietraining op locatie beslaat eveneens 6 uur.

Diverse VDC opleidingsmogelijkheden

Prijs per deelnemer

1. Opleiding VDC

€ 495,-

2. Opleiding VDC voor VDC-afgestudeerden

€ 250,-

3. E-learningmodules VDC

€ 125,-

Voor dit bedrag krijg je het totaalpakket: deelname aan de e-learningmodules,
het online examen en de communicatietrainingsdag. Bovendien ontvang je
diverse lesmaterialen en een VDC-certificaat na afloop van de training.

Voor reeds afgestudeerde VDC-paraveterinairen die hun kennis willen opfrissen
door de gehele VDC-opleiding (e-learningmodules en de communicatietrainingsdag) opnieuw te volgen. Bovendien ontvang je diverse lesmaterialen
en een VDC-certificaat na afloop van de training.

Voor VDC-afgestudeerden (na 2018) die de communicatietraining eerder gevolgd
hebben, bestaat de mogelijkheid om alleen de e-learningmodules te volgen.

Maak werk van gezond diabetesmanagement; meld je aan!

Deze opleiding is aangemeld bij het VAK in het kader van de
permanente educatie van de erkende dierenarts en geaccrediteerd
met 12 nascholingspunten.
MSD Animal Health Academy is een educatieplatform voor
dierenartsen en paraveterinairen waarbij zowel het vergroten
van kennis als vaardigheden (toepassen van kennis) centraal
staat. Meer informatie vind je op www.msdahacademy.nl.

veterinairdiabetesconsulent.nl
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Aanmelden kan op veterinairdiabetesconsulent.nl of scan de QR code.
Heb je nog vragen? Stel deze dan via gezelschapsdieren@merck.com.

