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  Jubileumcongres De Kompaan
  Wie oude kennis koestert, en voortdurend nieuwe vergaart… 

  Datum : Zaterdag 24 maart 2018

  Locatie : Grote zaal Muziekvereniging Crescendo (tegenover de kliniek gelegen)

    Van Reeuwijkstraat 36, 7731 EH  Ommen

  Kosten : € 75 ex. btw. De borrel wordt u aangeboden door De Kompaan.

  PE : Er is accreditatie aangevraagd voor deze nascholing.

  Opgave  : Via bijgevoegde antwoordkaart of via mail info@dekompaan.com.

  Programma
 9.30 uur Ontvangst en opening 

 10.00 uur Een positieve cPLi/fPLi test: wat moet ik er mee?

  prof. dr E. Teske, internist/oncoloog, Universiteit Utrecht 

 10.40 uur Bijnier incidentaloom: een toevalsbevinding of een serieus probleem?

  dr S. Galac, endocrinoloog, Universiteit Utrecht

 11.20 uur Pauze

 11.35 uur De diagnostiek van leverziekten - is een histologisch biopt een waardevolle toevoeging?

  dr K. Dirksen, SIO Interne, Universiteit Utrecht

 12.10 uur Valkuilen en tips bij de behandeling met trilostane van 

  het syndroom van Cushing bij de hond

  dr H. Kooistra, internist/endocrinoloog, Universiteit Utrecht

 12.50 uur Lunch

 13.30 uur Diagnostics in kidney disease – the Dutch connection

  dr R. Heiene, nefroloog, SIO Interne Gent België 

 14.10 uur ‘Possibilities of Interventional Cardiology’

  prof. dr M. Schneider, cardioloog, Universiteit van Giessen BRD 

 14.50 uur Pauze

 15.10 uur  Belang en betekenis van de verschillende longpatronen 

  dr S.A.E.B. Boroffka, radioloog 

 15.50 uur De classificatie van hartproblemen en de inzet van Vet Medin

  drs R.J. Gerritsen, internist,  De Kompaan 

 16.30 uur Afsluiting, borrel op De Kompaan

 17.30 uur Einde



Beste collega,

20 jaar De Kompaan!

Het is inmiddels geruime tijd geleden dat ik mijn praktijk in Noord- en Oost-Nederland begon. In die periode heeft 

De Kompaan zich ontwikkeld tot een spoed- en specialistisch centrum waar de Interne in de volle breedte beoefend 

wordt, met alle thorax- en weke delenchirurgie die daaruit voortvloeit. Collega-dierenartsen en verwijzers die dit 

mogelijk hebben gemaakt en met wie ik soms al vele jaren intensief samenwerk, ben ik daarvoor zeer erkentelijk. 

Onze filosofie is al die jaren onveranderd gebleven. Wij zijn 24/7 bereikbaar voor overleg. Bent u er als verwijzer 

om wat voor reden dan ook aan toe uw patiënt door te sturen, dan staan we er. We beschikken over uitgebreide 

in-house faciliteiten en bekijken steeds in overleg wat er aanvullend nodig is en kan. 

Vanaf 1 april 2018 op De Kompaan: Interventie Cardiologie

Komend jaar gaan we een volgende stap zetten, die zorgvuldig is voorbereid. Met  ingang van 1 april aanstaande 

starten we Interventie Cardiologie op. Dit gebeurt onder auspiciën van prof. dr M. Schneider van de Universiteit 

van Giessen, een autoriteit op dit gebied in Europa. De focus zal in eerste instantie liggen bij patiënten met 

een pulmonaal stenose, patiënten met een ductus arteriosus en ook patiënten met ritmestoornissen, die een 

pacemaker behoeven. Hierbij zullen we per patiënt bepalen of een chirurgische dan wel een non-invasieve 

oplossing de beste is. 

Neemt u zelf een kijkje tijdens ons Jubileumcongres op 24 maart aanstaande?

Om dit alles met verwijzend collega’s te vieren, heb ik bevriende specialisten uit binnen- en buitenland gevraagd 

hun licht te laten schijnen over onderwerpen die ook mijzelf bezig houden. Door de jaren heen heb ik met hen veel 

mogen samenwerken en kennis uitgewisseld; ik voel me vereerd dat ze toegezegd hebben u en mij van stof tot 

nadenken te voorzien.

Met veel genoegen nodig ik u uit voor ons congres op zaterdag 24 maart 2018 van 9.30 tot 17.30 uur. 

Aansluitend is er gelegenheid de praktijk te bezichtigen. Het programma biedt een variëteit aan onderwerpen 

voor de gezelschapsdierenarts, waarbij geprobeerd is zowel breedte als diepte aan te brengen. Omdat het mijn 

rotsvaste overtuiging is dat ‘de beste dierenarts om de hoek zit en ons weet te vinden als het nodig is’ en we het 

dus samen moeten doen.

Namens het team, graag tot zaterdag 24 maart 2018!

Rob Gerritsen



www.dekompaan.com

info@dekompaan.com


