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Wat zijn uw passies, vaardigheden en ambities? Laat ons u helpen uw doelen te bereiken! GD Academy
voorziet u van de nieuwste informatie op uw vakgebied zodat u zich kunt onderscheiden van de rest.
Wij bieden trainingen over diergezondheid en dierziekten voor dierhouders, dierenartsen en paraveterinairen, farmaceutische bedrijven,
de diervoederindustrie en overheden. Onze programma’s bestaan uit trainingen gericht op rundvee, varkens, paard, pluimvee en kleine
herkauwers zoals schapen en geiten. Onze diergezondheidsexperts bespreken actuele onderwerpen en problemen en begeleiden u bij het
vertalen van de theorie naar de praktijk, zodat u de opgedane kennis direct kunt toepassen.

Greep uit ons cursusaanbod voorjaar 2020
Basiscursus SARA
Helpt u mee het leven van koeien niet te zuur te maken? De laatste wetenschappelijke inzichten over subacute pens verzuring (SARA)
bij melkvee in één overzichtelijke praktische middag voor rundveedierenartsen en voeradviseurs! Tijdens deze cursus leer je hoe SARA
ontstaat en hoe je het risico op het ontstaan van SARA kunt minimaliseren. Na deze cursus weet je dat preventie veel meer is dan de
speekselproductie tijdens herkauwen of meer structuur voeren. GD Academy organiseert een basiscursus waarin het belang van een
gezonde penswerking, diagnostiek, risicofactoren en verschillende casuïstieken worden behandeld. De verworven kennis is direct
toepasbaar in de praktijk.
Doelgroep: dierenartsen en voeradviseurs Duur: 1 dagdeel, 13.00-17.00 uur Datum: 19 maart 2020 Tarief: 495 euro

Fosfaatadvies op maat
Fosfaat staat in de schijnwerpers. Veel melkveehouders zitten daardoor met de vraag “Hoe speel ik in op de nieuwe situatie om blijvend
rendement uit mijn bedrijf te halen?” U kunt ze hierbij helpen in uw rol als adviseur. Hoe? Door hen in dit nieuw ontstane speelveld te
adviseren en begeleiden bij het optimaliseren van diergezondheid en de technische resultaten van hun melkveebedrijf. Dit en meer leert
u tijdens onze cursus ‘Fosfaatadvies op maat’. Bij het volgen van de cursus melden wij u aan bij het CKRD voor accreditatie.
Doelgroep: dierenartsen Duur: 1 dagdeel, 13.00-17.00 uur Datum: 16 april 2020 Tarief: 495 euro

Basiscursus Parasitologie
Resistentie van verschillende wormsoorten tegen wormmiddelen komt steeds meer voor. Dat merkt u waarschijnlijk ook in uw praktijk.
Om wormbesmettingen gericht aan te pakken en resistentieontwikkeling te voorkomen, is het van belang om parasitologisch
faecesonderzoek uit te voeren. GD Academy biedt nu een cursus aan voor praktijkassistenten en praktijklaboranten waarin theoretische
én praktische kennis wordt aangereikt voor kwantitatief faecesonderzoek: de basiscursus Parasitologie voor rund, schaap en paard.
Doelgroep: praktijkassistenten Duur: 1 dagdeel, 13.00-17.00 uur Datum: 23 april 2020 Tarief: 495 euro

Vervolgcursus Bacteriologie: het Antibiogram
In deze vervolgcursus staat het uitvoeren van een antibiogram centraal. We staan stil bij het nut en de noodzaak van een praktische
uitvoering van een antibiogram. Onder leiding van een GD-specialist worden antibiogrammen ingezet en afgelezen. Tot slot is er
aandacht voor de interpretatie van de uitslag.
Doelgroep: dierenartsen, praktijkassistenten en praktijklaboranten die ervaring hebben in het uitvoeren van bacteriologisch onderzoek
op de praktijk en die bij voorkeur de basiscursus bacteriologie van GD hebben gevolgd.
Duur: 1 dagdeel, 13.00-17.00 uur Datum: 7 mei 2020 Tarief: 495 euro

Voor actuele cursusagenda en aanmelden:
www.gddiergezondheid.nl/gdacademy
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