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Leuk dat u interesse toont voor de OPEN DAG!  

 

Op 25 september 2020 houden wij voor de 4de keer een OPEN DAG voor onze klanten en geïnteresseerden. Tijdens deze dag 

hebben we een mooi scala aan lezingen, specifiek over endoscopie. Daarnaast organiseren we een praktische workshop over 

reiniging, troubleshooting camerasysteem en het aanzetten en/of instellen van diverse apparaten zoals de VETPUMP 2. We 

zullen ook een lezing verzorgen over wat wij kunnen bieden en waarom wij uw sparringpartner zijn op het gebied van 

endoscopie!   

 

Het tijdschema is als volgt:  

Spreker: Tijd: Onderwerp: 

Bouvien Brocks 09.00 - 10.00 uur Urologie hond en kat 

Evert-Jan de Boer 09.00 - 10.00 uur Konijnen & Knaagdieren 

Koffiepauze (30 min) 10.00 - 10.30 uur 

Joris de Swert 10.30 - 11.30 uur PCCL 

Tom Hellebuyck 10.30 - 11.30 uur Exoten 

Charlotte Pfauth 11.30 - 12.30 uur Waarom endoscopie? + Terugverdienmodel! 

Kitty Rensen 11.30 - 12.30 uur Throubleshooting/cleaning 

Lunch (60 min) 12.30 - 13.30 uur 

Bart van Goethem 13.30 - 14.30 uur Laparoscopie hond en kat 

Theo van Delft 13.30 - 14.30 uur Dentale endoscopie paarden 

Koffiepauze (30 min) 14.30 - 15.00 uur 

Cornélie Westermann 15.00 - 16.00 uur Gastroscopie / bronchiën paarden 

Gert ter Haar 15.00 - 16.00 uur KNO & BOAS hond en kat 

 

U kunt zich opgeven voor 1 of meerdere lezingen, maar u bent natuurlijk ook de hele dag welkom. Deze dag wordt gehouden op 

ons kantoor in Nederland, Middenwetering 1, 3543 AR te Utrecht. De entree is gratis, maar u dient zich vooraf op te geven voor 

1 september 2020. Graag ontvangen wij ook uw keuze voor de lezingen. 

 

INVITE a VET! 

Dit jaar geven wij onze klanten de mogelijkheid om een collega dierenarts mee te 

nemen naar onze OPEN DAG, die onbekend is met endoscopie. Uw collega ontvangt 

bij aanschaf van een camerasysteem naar keuze een gratis rigide optiek. Voor u 

hebben we hetzelfde cadeau, waarmee u uw endoscopiepakket kunt uitbreiden! De 

aanbieding is geldig tijdens onze OPEN DAG met een einddatum tot 16 oktober 2020. 

Indien u van te voren al advies wilt hebben of een offerte wilt ontvangen, dan horen 

we het heel graag.  

 

Geef u op via veterinair@stopler.nl of bel met Kitty Rensen voor de inside 

information op +31 (0)30 2644915! 

 

Tot ziens op onze open dag!  


