
MASTERCLASS
Speciaal voor dierenartsen organiseert het Medisch Centrum voor Dieren de MCD Masterclass 2.0. Bij de
masterclass staat het reflecteren op het eigen handelen en het leren van de kennis en ervaringen van collega's
centraal. Samen met je collega dierenartsen bespreek je hoe je kennis in de praktijk toepast en vergelijkt dit met
hoe anderen dit doen. 

DOELGROEP 
De MCD Masterclass 2.0 is toegankelijk voor alle dierenartsen, jong en oud, pas afgestudeerd tot zeer ervaren.
Kom vooral naar de avonden waar jouw kennis wat opgefrist moet worden. Inschrijven kan voor één of meerdere
avonden. Per avond ontvangen we circa 10 deelnemers.

JE PATIËNT OVERLEGGEN MET DE SPECIALIST 

MCD MASTERCLASS 2.0

Heb je behoefte aan iemand die met je meedenkt? Een mogelijkheid om complexe patiënten te overleggen met
de specialist? Onder leiding van een specialist bespreken we jouw casus. In een informele setting wissel je kennis
en ervaringen uit met collega dierenartsen. Door het staven van deze informatie aan (wetenschappelijke)
bronnen, wordt het krijgen van nieuwe inzichten bevorderd. Klopte je diagnose? Was de ingestelde therapie juist?
Wat had je kunnen doen, of wat had je beter kunnen laten? Waren die stipjes op de röntgenfoto uitzaaiingen of
bloedvaten, was het hart groot of toch niet? 

PROGRAMMA

we bespreken dieren die je onder behandeling hebt en waar je vragen over hebt: hoe je verder moet of waar je
van mening verschilt met je collega. 
maak ter voorbereiding een korte samenvatting: wat is de probleemlijst (objectief probleem,
startdatum/stopdatum). 
neem uitslagen/foto's mee 

Als deelnemer neem je patiëntverslagen, (röntgen)foto's en laboratoriumuitslagen mee. De casussen zijn
afgestemd op het specialisme van de avond (zie onder). Nadat je de casus gepresenteerd hebt, werken de
aanwezigen onder leiding van de aanwezige specialist de casus verder uit.  
 

DATA
Donderdag 19 maart
Donderdag 23 april
Donderdag 14 mei
Donderdag 18 juni
Donderdag 17 september
Donderdag 22 oktober
Donderdag 19 november

Orthopedie
Interne Geneeskunde
Radiologie
Chirurgie
Oogheelkunde
Dermatologie
Spoed

PRAKTISCHE INFORMATIE
De masterclasses staan gepland op donderdagen tussen 19.00 en 21.00 uur bij het Medisch Centrum voor
Dieren. Vanaf 18.30 uur ben je welkom om vooraf mee te eten. Uiteraard wordt er ook in de loop van de avond
gezorgd voor koffie, thee en wat lekkers. Aan de MCD Masterclass 2.0 zijn geen kosten verbonden. 

SPONSOREN
De cursus is mede mogelijk gemaakt door sponsoring. Zie voor meer informatie over de sponsoren
www.mcvoordieren.nl/mcd-masterclass  

AANMELDEN
Inschrijven kan door een mail te sturen naar m.zeissink@mcvoordieren.nl met daarin je naam, klinieknaam en
telefoonnummer. 
 
Contactpersoon bij het Medisch Centrum voor Dieren: Maaike Zeissink. 

Medisch Centrum voor Dieren - Isolatorweg 45 - 1014 AS - Amsterdam - www.mcvoordieren.nl 


