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Vera Icon Dermatologie - Jaaroverzicht 2019
EDITIE FEBRUARI

• Kan oclacitinib ook aan katten met een allergische dermatitis gegeven worden? 
• Een nieuwe vorm van symmetrische alopecie bij het schipperke 
�� 3HPÀJXV�IROLDFHXV�ELM�GH�NDW�²�NOLQLVFKH�DVSHFWHQ�HQ�EHKDQGHOLQJVUHVXOWDWHQ�YDQ�����JHYDOOHQ�
�� $WRSLVFKH�GHUPDWLWLV�RI�¶DWRSLF�OLNH�GHUPDWLWLV·�ELM�GH�KRQG�²�]LMQ�HU�NOLQLVFKH�YHUVFKLOOHQ"�
�� ,V�PDURSLWDQW�RRN�ZHUN]DDP�WHJHQ�MHXN�ELM�DOOHUJLVFKH�NDWWHQ"�
�� 3ULPDLUH�VHFUHWRULVFKH�RWLWLV�PHGLD�ELM�GH�FDYDOLHU�.LQJ�&KDUOHV�VSDQLsO��EDFWHULHHO�RI�QLHW"�
•  Proactieve onderhoudstherapie met lokivetmab bij allergische honden. Welke resultaten kan men 

verwachten? 
• Wat is een correcte incubatieperiode voor een schimmelcultuur? 
•  Voor een schimmelcultuur is de tandenborsteltechniek voor staalname algemeen bekend. Maar is er een 

verschil in inoculatietechniek van de groeibodem?  

EDITIE MEI
�� (HQ�PHHU�EHWURXZEDUH�VHUXP�DOOHUJLHWHVW�GRRU�KHW�EORNNHUHQ�YDQ�DQWL�&&'�,J(�DQWLVWRIIHQ
�� %OHSKDULWLV�DOV�]LHNWH�RS�]LFK�RI�DOV�RQGHUGHHO�YDQ�HHQ�JURWHU�JHKHHO"�
�� ,V�HU�HHQ�SODDWV�YRRU�]LQN�VXSSOHWLH�LQ�GH�PXOWLPRGDOH�DDQSDN�YDQ�DWRSLH�ELM�GH�KRQG"�
�� �$DQSDN�YDQ�PHWLFLOOLQH�UHVLVWHQWH�VWDI\ORFRFFHQLQIHFWLHV�ELM�GH�KRQG�HQ�NDW��DDQEHYHOLQJHQ�YDQ�KHW�:$9'�
�:RUOG�$VVRFLDWLRQ�IRU�9HWHULQDU\�'HUPDWRORJ\�

�� +HHIW�KRQGHQKDDU�HHQ�DQWLEDFWHULHHO�HIIHFW�ZDQQHHU�GLW�EHKDQGHOG�ZRUGW�PHW�EHSDDOGH�PRXVVHV"�
�� ,V�ÁXUDODQHU��%UDYHFWR���GRHOWUHIIHQG�WHJHQ�RRUPLMWHQ�ELM�KHW�NRQLMQ"�
�� %DFN�WR�EDVLFV��GH�RSWLPDOH�]RHNWRFKW�QDDU�RRUPLMWHQ�
�� :HONH�]LMQ�GH�PHHVW�YRRUNRPHQGH�KXLGSUREOHPHQ�ELM�GH�UDW�HQ�KRH�ZRUGHQ�]H�EHVW�EHKDQGHOG"�
•  Hoe moeilijk is het om een omgeving schimmelvrij te krijgen en hoe groot is het risico op herbesmetting 

vanuit de omgeving?  

EDITIE AUGUSTUS

• Wat te verwachten van een speciaal dieet voor honden met atopische dermatitis? 
�� 6WHULHOH�S\RJUDQXORPDWHX]H�GHUPDWLWLV�HQ�SDQQLFXOLWLV�ELM�GH�KRQG��HHQ�RYHU]LFKW�
• Immunotherapie bij atopische dermatitis: waar staan we? 
• Palmytoylethanolamide voor katten met allergische dermatitis? 
• Urticaria bij de hond: wat weten we er echt over? 
�� 9HUPRHG�MH�OHLVKPDQLRVH�ELM�HHQ�KRQG�PDDU�YLQG�MH�JHHQ�DPDVWLJRWHQ"�0LVVFKLHQ�HHQ�T3&5�WHVW�XLWYRHUHQ��
�� :DW�LV�¶DFXWH�HRVLQRÀHOH�GHUPDWLWLV�PHW�RHGHHP·�ELM�GH�KRQG"�
�� +HHIW�SUHGQLVRORQH�HHQ�GLDEHWRJHHQ�HIIHFW�ELM�GH�NDW"�
• Een dieet op basis van insecten voor de hond met een voedselallergie 
�� +RH�EHWURXZEDDU�]LMQ�DOOHUJLHWHVWHQ�RS�EDVLV�YDQ�KDDU�HQ�VSHHNVHO"

EDITIE NOVEMBER

• En als we atopische dermatitis bij de hond nu eens anders aanpakken? 
• Symmetrische lupoïde onychomadese bij de bearded collie: gelijkenissen en verschillen bij andere rassen? 
• Een eliminatiedieet geven gedurende 8 weken is lastig. Kan het wat korter? 
�� ��(YLGHQFH�EDVHG�PHGLFLQH�IRU�WUHDWPHQW�DQG�GHEXQNLQJ�ULQJZRUP�IRONORUH���.��0RULHOOR 

(lezing tijdens het ESVD/ECVD congres 2019, Liverpool) 
�� :HONH�PLOLHXIDFWRUHQ�YRUPHQ�HHQ�ULVLFR�YRRU�GH�RQWZLNNHOLQJ�YDQ�DWRSLVFKH�GHUPDWLWLV�ELM�GH�KRQG"�
• Kan gabapentine de invloed van stress op een intradermale huidtest bij de kat verminderen? 
�� ��&OLQLFDO�(IÀFDF\�RI�6XEOLQJXDO�$OOHUJHQ�6SHFLÀF�,PPXQRWKHUDS\�LQ�FDWV�ZLWK�QRQÁHD�QRQIRRG�LQGXFHG�
K\SHUVHQVLWLYLW\�GHUPDWLWLV�DJDLQVW�PLWHV���5��)RM 
(lezing tijdens het ESVD/ECVD congres 2019, Liverpool) 

�� ��$OOHUJHQ�VSHFLÀF�LPPXQRWKHUDS\�LQ�GRJV�ZLWK�DWRSLF�GHUPDWLWLV��D�FRPSDULVRQ�RI�VXEFXWDQHRXV��
LQWUDO\PSKDWLF�DQG�VXEOLQJXDO�DGPLQLVWUDWLRQ���1��)LVFKHU� 
(lezing tijdens het ESVD/ECVD congres 2019, Liverpool)
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