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VOORAANKONDIGING: E-BOEK PIJN BIJ HONDEN
Dierenarts Viviane Miellet en ik zijn een e-boek aan het schrijven over het thema Pijn bij
honden. We zijn nu bezig met de laatste puntjes op de ‘i’ en we verwachten het dit najaar te
kunnen aanbieden. Vanwege het thema hebben we besloten het boek kosteloos aan iedereen
ter beschikking te stellen, om zo veel mogelijk mensen (en honden) te bereiken. Het is dus nog
niet beschikbaar, maar ik ben er zo blij mee dat ik het alvast wil vertellen  Wordt vervolgd!

RESPECT VOOR RUIMTE
De volgende link brengt je naar een mooi artikel over respect voor ruimte. Het is geschreven
door Ineke van Herwijnen.
De inhoud doet me denken aan de laatste jaren met mijn hond Lex. Rekening houden met
elkaar is belangrijk, respectvol en eigenlijk een kleine moeite.
https://www.linkedin.com/pulse/respect-voor-ruimte-ir-ineke-r-van-herwijnen/

LEZING PROBLEEMGEDRAG BIJ HONDEN
Datum en tijd:
Locatie:
Prijs:

21 oktober 2018 van 13.00 tot 15.15 uur
Amstelveen
EUR 25,= inclusief 21% BTW

Onderwerpen
Gekeken wordt naar de belangrijkste oorzaken van probleemgedrag, met bijbehorende
oplossingen en videomateriaal, o.a.:

hond/hond problemen

mens/hond problemen

moederhond/pup problemen
Je kunt je inschrijven door een mail te sturen naar info@michellevrolijk.nl

ACCREDITATIEPUNTEN OPLEIDING PIJN BIJ HONDEN 2019
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Diverse beroepsorganisaties hebben punten aan de opleiding toegekend voor de professional:

CKI: 35 punten voor de gehele opleiding

SPPD: 8 punten per dag, 24 punten voor de gehele opleiding

BCND: 2 punten per dag, 6 punten voor de gehele opleiding

Palpabel: 15 punten per dag, 45 punten voor de gehele opleiding en 0,5 punt per uur voor
eventuele thuis-studie-uren

NVGH: 15 punten voor de gehele opleiding

NVFD: door cursist zelf aan te vragen

PE-Veterinair: door cursist zelf aan te vragen
Vanzelfsprekend kunnen er ook punten worden aangevraagd bij organisaties op verzoek van
cursisten. Een mail naar info@michellevrolijk.nl is hiervoor voldoende.

EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN BIJ KNGF GELEIDEHONDEN
Op verzoek organiseer ik wederom een bezoek aan KNGF Geleidehonden te Amstelveen,
zie: https://www.geleidehond.nl/beleving. Ik heb aangegeven dat ik graag bij ze langs kom
op 27 november van 13.30 tot 15.00 uur met 7 personen en dat is inmiddels akkoord
bevonden.
Als je graag mee wilt, dan kun je je opgeven door een mail te sturen naar
info@michellevrolijk.nl.
Van mijn kant zijn hier geen kosten aan verbonden. KNGF Geleidehonden stelt echter een
vrijwillige donatie zeer op prijs.

HERFSTSLUITING
Ik ben gesloten van 29 september tot en met 5 oktober a.s. Mails zullen daarna zo spoedig
mogelijk worden beantwoord.
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Ik wens iedereen een mooie herfst!
Michelle

Je kunt je voor deze nieuwsbrief uitschrijven door een mail te sturen naar info@michellevrolijk.nl o.v.v. ‘Uitschrijven nieuwsbrief’. Ook
eventuele wijzigingen kun je via dit mailadres doorgeven.

