Hoeveel weet u van chronisch congestief hartfalen?
Doe mee met de Fortekor Prijsvraag en maak kans op een iPod Touch (8Gb)*

*Inclusief luisterboek 'Rapid Interpretation of Heart and Lung Sounds
Logo's
Vragen
Houd uzelf op de hoogte.
Als dierenarts ziet u steeds meer oudere honden op het spreekuur, dus ook honden
met chronisch hartfalen ten gevolge van myxomateuze klepdegeneratie, van wie de
vooruitzichten zonder goede behandeling zeer beperkt zijn. Voldoende reden dus om
nu eens uw kennis hierover te peilen. Met de Fortekor Prijsvraag. Tien door de
cardioloog specialist Viktor Szatmári gemaakte meerkeuze vragen waarmee u uw
kennis toetst, en na kunt gaan in hoeverre die up-to-date is. Ter informatie sturen we
u het artikel met de recente richtlijnen voor de classificatie, diagnose en behandeling
van myxomateuze klepdegeneratie, plus de samenvatting van deze door de ACVIM
opgestelde richtlijnen.
. en maak kans op een iPod Touch speler met luisterboek

Stuur uw antwoorden voor 31 mei retour via bijgevoegde antwoordkaart. Wanneer u
alle vragen goed beantwoord hebt, maakt u kans op een van de vijf iPod Touch 8Gb
spelers inclusief het luisterboek 'Rapid Interpretation of Heart and Lung Sounds.
Extra antwoordkaarten voor uw collega's vindt u bijgesloten. Wilt u meer
antwoordkaarten ontvangen, stuur een mail naar mail adres.
Uw "examinator": cardioloog specialist Viktor Szatmári

Foto Viktor
Viktor Szatmári is in 1995 afgestudeerd aan de Universiteit van Diergeneeskunde in
Boedapest, Hongarije, waar hij vervolgens 4 jaar gewerkt heeft als clinicus aan de
universiteitskliniek voor gezelschapsdieren. Sinds 1999 is hij werkzaam bij de
Faculteit der Diergeneeskunde in Utrecht; eerst als onderzoeker en echograaf bij de
Divisie Diagnostische Beeldvorming en van 2003 tot 2006 als specialist-in-opleiding
(interne geneeskunde-cardiologie van gezelschapsdieren) bij de Universiteitskliniek
voor Gezelschapsdieren (UKG). In 2004 is hij in Utrecht gepromoveerd op het
proefschrift "Ultrasonography of portosystemic shunting in dogs; Doppler studies
before, during and after surgery". In 2007 heeft hij de Europese specialist examen
gehaald en de "Diplomate" status van de "European College of Veterinary Internal
Medicine of Companion Animals" subspecialisatie "Cardiology" gekregen. Sinds
2007 werkt hij in de UKG als cardioloog specialist en in het gebied van cardiologie en
pulmonologie is hij eindverantwoordelijk voor de patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek
en opleiding van specialisten van diverse disciplines zoals cardiologie, interne
geneeskunde en radiologie.
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Achterzijde
ACE-remmers, essentieel onderdeel van de behandeling van chronisch hartfalen door
myxomateuze klepdegeneratie

Met Fortekor kunt u de eigenaren gerust vertellen dat er meer voor hun huisdier
mogelijk is: een verbetering van de kwaliteit van leven2. Zeker nu volgens de laatste
richtlijnen van de ACVIM1 een ACE-remmer als Fortekor een essentieel onderdeel
dient te zijn in een multimodale behandeling van chr0nisch hartfalen door
myxomateuze klepdegeneratie. Want Fortekor kan dankzij haar
werkingsmechanisme al vanaf de eerste verschijnselen van chronisch hartfalen
worden toegepast in een drievoudige combinatietherapie. Zo haalt u meer uit het
leven.
Fortekor verbetert duurzaam de kwaliteit van leven






ACE-remmers zoals Fortekor aanbevolen volgens de recente richtlijnen van
de ACVIM1
Marktleidende ACE-remmer voor de behandeling van chronisch congestief
hartfalen
Standaard onderdeel van een multimodale therapie van chronisch hartfalen
door myxomateuze klepdegeneratie
Patiëntvriendelijke toediening in een eendaagse dosering
Bewezen verbetering van de levenskwaliteit
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Fortekor logo
Haal meer uit het leven

Jan ter Laanplaats 27
3063 RS Rotterdam
010 2121699
06 1631 2638
info@creativetext.nl
www.creativetext.nl
KvK 24413712
BTW nr.0916.63.647.B.01

