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Vera Icon Dermatologie - Jaaroverzicht 2020

EDITIE FEBRUARI

•  Is er een toegevoegde waarde van fotobiomodulatie bij de behandeling van interdigitale pyodermie bij de 
hond?

•  Voorkomen van antistoffen tegen kruisreactieve koolhydraatdeterminanten
• Welke factoren zorgen ervoor dat een eigenaar een test met een eliminatiedieet strikt uitvoert?
•  Kunnen voorraadmijten in de voeding de oorzaak zijn van een vals positieve diagnose van voedselallergie 

bij de hond?
• Voorkomen van juveniele en volwassen demodecosis in de eerstelijnspraktijk
•  Richtlijnen voor de diagnose en behandeling van Malassezia dermatitis (World Association for Veterinary 

Dermatology)
• Subklinische otitis media bij chronische otitis externa gevallen
• Optimalisatie van de intradermale huidtest door gebruik van hogere concentraties van pollenextracten?
• Hoe lang doet het immuunsysteem erover om te herstellen van een volledige suppressie na  cyclosporine?
•  Wat kunnen we verwachten van een shampoo op basis van natriumhypochloriet en salicylzuur voor de 

behandeling van een stafylococcenpyodermie bij de hond?

EDITIE MEI
•  Atopische dermatitis bij de West Highland white terriër: evolutie en klinische tekenen tijdens de eerste 

drie levensjaren
•  Atopische dermatitis bij de West Highland white terriër: invloed van de erfelijkheid en andere factoren 

aanwezig in de vroege levensfase
• Cutane lupus erythematosus: nieuw ontdekte varianten bij de hond
•  Richtlijnen voor de diagnose en behandeling van demodicose bij hond en kat (World Association for 

Veterinary Dermatology – WAVD)
•	 Potentiële	rol	van	sfingolipiden	en	glycosaminoglycanen	bij	de	behandeling	van	atopische	honden
• Steriele granulomateuze dermatitis en lymfadenitis (juveniele cellulitis) bij de volwassen hond
• Evaluatie van haarfollikels met de TrichoScale Pro© bij gezonde honden
• Cetirizine of diphenhydramine als antihistaminicum bij de hond?
•  Wat is de betrouwbaarheid van een positieve serum- of speekseltest voor de diagnose van 

voedselovergevoeligheid bij de hond?

EDITIE AUGUSTUS

• Subcutane, intralymfatische of sublinguale immunotherapie: wat werkt best bij de atopische hond?
• Ischemische dermatopathie bij de hond: een overzicht
• Vergelijking van verschillende behandelingsmogelijkheden voor atopische dermatitis bij honden
• Cryotherapie zonder anesthesie voor goedaardige huidtumoren?
• Cytologie en aerobe cultuur bij otitis externa: zaligmakend of misleidend?
• Veroorzaakt de rode vogelmijt kruisallergieën voor huisstof- of voorraadmijt?
•	 Dermale	arteritis	van	het	filtrum	van	de	neus	bij	de	hond
• Welke techniek van staalname is best voor de therapeutische monitoring van juveniele demodicose
• Doeltreffendheid van topicale en lokale producten tegen Microsporum canis
•  Hoe lang moet men wachten om een voedselallergie uit te sluiten of te bevestigen bij het uitvoeren van 

een provocatietest?
• Heeft medicinale honing een antibacteriële werking of niet?
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EDITIE NOVEMBER - SPECIAL

In 2020 zou het 9de wereldcongres voor veterinaire dermatologie plaatsvinden in Sydney (Australië). Omwille van Covid-19 werd 
dit congres omgezet in een virtuele meeting. We kunnen dan wel niet naar Sydney reizen, maar krijgen anderzijds de mogelijkheid 
geboden om een maximaal aantal lezingen te volgen vanuit onze zetel of kantoor. Wij hebben het idee opgevat om twee edities 
van ons Dermatologie Magazine aan dit congres te wijden door de meest interessante lezingen voor jullie samen te vatten.

Samengevatte lezingen: 

• Topical therapy - Meng Siak
• Diagnostic approach to pruritic dogs - How to avoid missing things without over-servicing
• General diagnostic approach to alopecia - folliculitis versus follicular arrest – Dr. Monika Welle
• Parasitic skin disease in the age of isoxazolines – Dr. Ralf Mueller
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