
Gelukkig had ISFM wel heel duidelijke samenvattingen voorzien en ze
beloofden ook de opnames van de lezingen te bezorgen aan alle mensen die
ingeschreven waren, aanwezig of niet! Zodoende hebben we dus een heel
interessant weekendje zelfstudie achter de rug...  Ook al hebben we niet de
volledige ervaring van het congres beleefd, we hebben wel nog eens goed te
horen en te zien gekregen wat wij als dierenartsassistenten kunnen betekenen
voor onze katten, gaande van wondverzorging, de behandeling van diverse
soorten fracturen, het nemen van dentale RX'en en het maken van
bloeduitstrijkjes tot de interpretatie van gedrag (en de correcte reactie daar).

En last but not least... één voordeel was dat we het kattencongres konden
volgen in het bijzijn van de eigen 'catbabies'👇😍

 Interview
de EERSTE Certified Canine Rehabilitation Veterinary Nurse in

België

In deze nieuwe rubriek laten we telkens een dierenartsassistent(e) aan het
woord!

De liefde voor ons vak staat centraal én we krijgen een beter inzicht in de
mogelijkheden en keuzes die we hebben!

Wie?



Naam: Krisje Dierckx
Leeftijd: 32 jaar
Studie:
- Bachelor Agro- en biotechnologie Dierenzorg  (Thomas More, Geel)
- Certified Canine Rehabilitation Veterinary Nurse (Canine Rehabilitation
Institute, Florida, USA)
Werkzaam: in een tweedelijnspraktijk voor orthopedie, neurologie en
revalidatie van kleine huisdieren
Specifieke interesses: eigenlijk heel breed, maar natuurlijk doen we vooral
ortho, neuro en revalidatie; zeker ook een extra interesse voor katten!

Waarom heb je gekozen voor de studie tot dierenartsassistente?
Ik heb al mijn hele leven een hart voor dieren en ik ben ook opgegroeid met
een hele beestenboel thuis. Na de middelbare school heb ik gedacht aan
diergeneeskunde, maar uiteindelijk heb ik toch gekozen voor een studie Taal-
en Letterkunde en ik ben vervolgens het onderwijs in gegaan. Al snel wist ik dat
ik dat geen 40 jaar wilde doen en toen heb ik toch de stap gezet om de studie
tot dierenartsassistent aan te vatten. Beestjes liggen mij soms toch iets meer
dan mensen, denk ik... 😁

Hoe ben je bij die Amerikaanse opleiding terecht gekomen?
In de praktijk waar ik destijds werkte, deden we al redelijk veel orthopedie en
neurologie en die patiëntjes hadden soms ook nood aan echte revalidatie. Ik
vond dat altijd al heel erg interessant en samen met één van mijn collega-
assistenten en de dierenarts die de orthopedische chirurgieën deed, hebben
we het onderdeel revalidatie in de praktijk uitgebouwd. Dat was initieel vooral
gebaseerd op boekkennis en praktijkervaring, en daarna enkele kleine
cursusjes massage etc. Maar ik vond het wel belangrijk om exact te weten



waarmee ik bezig was, zeker als we het aanbieden aan klanten en patiënten.
En als je dan gaat zoeken naar gedegen opleidingen, kom je uit in Amerika... Ik
heb dan gekozen voor de opleiding van het CRI waar bijvoorbeeld ook Ellen
Martens (Het Waterhof) lesgeeft.

Wat houdt de opleiding in?
Ze bestaat uit drie theoretische delen en een stage. Er is een introductiemodule
(5 dagen), een module specifiek voor de dierenartsassistent (5 dagen) en
eentje over Canine Sports Medicine (3 dagen). Elke module wordt
voorafgegaan door huiswerk in de vorm van video's en theorie die je moet
doornemen en wordt afgesloten met een open boek examen waar je minstens
80% voor moet halen. De lessen worden gegeven in Colorado, Florida en de
introductiemodule soms ook in Het Waterhof, dus je moet wel bereid zijn om
enkele keren naar daar te gaan. De lessen waren echt geweldig interessant, en
waren zo opgebouwd dat de theorie meteen aan de praktijk werd verbonden.
Een ding wat ik heb geleerd: Anatomie is de basis van ALLES! :-D

Nadat ik geslaagd was voor de theorie, heb ik mijn stage gedaan aan Cornell
University, en dat was ook een topervaring! Echt superleuk en geweldig
interessant! 

Wat hoop je te bereiken, nu je die certificatie hebt?
Het initiële doel was sowieso 'de beestjes en hun eigenaars zo goed mogelijk
helpen' en ik denk dat ik met de opgedane kennis en ervaring zeker wel een
belangrijke meerwaarde bied. Ik heb nu de mogelijkheid om, in nauwe
samenwerking met mijn dierenarts die Certified Canine Rehabilitation Therapist
is, ook behandelingen uit te voeren (lasertherapie, manuele therapie,
oefeningen, hydrotherapie,...) en dat betekent dat ik zelf nu echt een verschil
kan maken in het leven van onze patiëntjes.

Het klinkt misschien een beetje onnozel, maar het feit dat ik nu iets meer ben
dan gewoon 'een radartje in het tandwiel' was voor mij een belangrijke extra
motivatie.

Wetende wat je nu weet, heb je spijt van je switch tot dierenartsassistent?
Nee, nog geen seconde! Persoonlijk ben ik wel blij met m'n extra certificatie en
met de mogelijkheden die ik heb in onze praktijk om een echt verschil te helpen
maken, want dat is wat mij elke dag zoveel plezier en motivatie geeft: een
verlamde patiënt terug helpen leren stappen, eigenaars die met vragen over
hun trainingsschema naar mij komen, onze katjes in hospi heel relaxed zien,...
Ik zou het niet meer anders willen!



Dankje Krisje voor het interview en we zijn er zeker van dat we nog gaan horen
van jou!
Een echte top assistente met prachtige ambities!🙌

Aanrader: de MSD Vet Manual App 
'MSD Veterinary Manual'... Misschien zegt het je wel iets? Het is een bekend
en heel uitgebreid veterinair naslagwerk, dat beschikbaar is in boekvorm, online
en ook via een superhandige GRATIS app!

Je kan er onder andere wetenschappelijke informatie vinden over verschillende
pathologieën, verschillende diersoorten (van paarden tot exoten) en specifieke
cases, en je kan gebruik maken van educatieve video's, quizzen en
superhandige rekentools voor medicatie!😱

Ga het zeker eens checken!!

✔Beschikbaar voor Android en iOS.


