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DVEN KURSUS 2017
– ARRANGERET AF DANSK VETERINÆR DERMATOLOGISK NETVÆRK

Har du lyst til at lære mere om hvorfor katten eller hunden taber pelsen og hvilke 

histopatologiske forandringer disse hudsygdomme giver anledning til? Så læs videre her. 

Dven afholder et spændende kursus herom i det nye år!

Kursusindhold: 

Kurset er rettet mod hudinteresserede dyrlæger i smådyrspraksis, som ønsker at vide mere 

om:

1) Alopeci og forskellige årsager hertil, herunder autoimmune sygdomme, cushings

syndrom, alopecia X og follikulære dysplasier.

2) Histopatologi. Hvornår kan det svare sig at tage en hudbiopsi, hvilke reaktionsmønstre

ses ved de forskellige hudsygdomme, herunder inflammatorisk alopeci, non-

inflammatorisk alopeci, pustulære og crustedannende hudsygdomme så vel som

nodulære og neoplastiske hud sygdomme.

Formål:

Det er kursets formål, at deltagerne får en øget viden om årsager til alopeci, såvel som en 

øget forståelse for hvilke histopatologiske reaktionsmønstre, der forekommer i huden ved 

forskellige hudsygdomme. Målet er at den daglige udredning og diagnostisering af 

hudpatienter optimeres.

fortsættes på side 2  >>

Onsdag/torsdag 
18.-19. januar 

2017

Comwell 
Middelfart
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Kursusindhold og undervisere: 

Kurset består af 2 dages teoretisk undervisning med to meget kompetente dermatologer. 

Brett Wildermuth der råder over egen dermatologisk henvisningsklinik i Tyskland, men 

oprindeligt er uddannet i USA, vil således undervise i alopeci. David Shearer, der har 

mangeårig erfaring med dermatologi og til dagligt arbejder på Focus Pathology i England, vil 

undervise i histopatologi. 

Dven’s årlige generalforsamling afholdes ved samme lejlighed.

Tid:

Kurset starter onsdag d. 18. januar kl. 9 og forventes afsluttet torsdag d. 19. januar 2017 kl. 

17.00.

Sted: 

Comwell Middelfart.

Karensmindevej 3, 5500 Middelfart (Lokale H).

Telefon: 63 41 81 00. 

Pris:

Medlemsprisen er: 3.000 kr. incl. moms og 4.000 kr. incl. moms for ikke medlemmer. 

Prisen inkluderer almindelige kursusomkostninger, kursusmateriale, forplejning, 

overnatning samt middag onsdag aften. Der er forudbestilt værelser til alle deltagere og evt. 

fravalg af middag og overnatning reducerer ikke prisen! 

Forplejning: 

Særlige ønsker vedr. forplejning (vegetar/allergi etc.)  eller overnatning aftales selv med 

hotellet.

Tilmelding samt betaling:

Tilmelding og betaling går hånd i hånd, dvs. tilmelding sker ved overførsel af nedenstående 

beløb til Dven’s konto.

HUSK at oplyse deltager navn og klinik ved overførslen! 

Der er et begrænset antal deltagerepladser og tilmelding sker efter først til mølle princippet. 

Pris for Dven medlemmer: 3.000 kr. incl. moms.

Pris for ikke medlemmer: 4.000 kr. incl. moms (denne pris er incl. medlemskab af Dven i 

2017).

Danske bank. Reg. nr:  1471 konto nr. 10928834. 

Tilmeldingsfrist:

Senest d. 1. december 2016.
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