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Cursisten tevreden over cursus

Plaagdieren & Gezondheidsrisico's

Afgelopen december werd bij het KAD voor het eerst de cursus
Plaagdieren & Gezondheidsrisico's gegeven. 1n deze cursus
wordt nader ingegaan op de mogelijke ziekteverwekkers die
plaagdieren (zowel insecten als zoogdieren) kunnen overdragen
op de mens. Uitgelegd werd onder meer het verschil tussen
de verschillende ziekteverwekkers (virussen, bacteriën en
parasieten) en bij welke plaagdieren dit soort ziekteverwekkers voorkomen. In totaal volgden 42 cursisten de cursus en
iedereen haalde het afsluitende examen omdat ze goed hadden
opgelet. Docent Bastiaan Meerburg: "Het waren drie gemotiveerde groepen en het is altijd leuk om aan zulke groepen les
te geven. Ik liet een aantal filmpjes zien, onder andere over de
enorme gevolgen van een muizenplaag in Australië. Die vonden
de cursisten echt geweldig. Ik vind het belangrijk om tijdens
een cursus gebruik te maken van audiovisuele middelen omdat
je daarmee de problematiek binnen het vakgebied goed in
beeld kunt brengen. Ook helpt het de interesse van de groep
vast te houden. Als je constant aan het vertellen bent, is dat
veel moeilijker. De cursisten waren tevreden, en daar doe je
het als docent toch voor."

Bastiaan Meerbvrg van de WUR

Nieuwe data in 2009 zijn 14 en 28 mei. Om u in te schrijven, gaat u naar www.kad.nl.

Killgerm biedt u innovatieve en efficiënte producten met een
aantrekkelijke prijs/kwaliteit verhouding
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Ons doel is het leven van de plaagdierbestrijders makkelijker te maken.
Killgerm biedt u in elke situatie de juiste producten om uw uitvoering zo effectief en efficiënt mogelijk te
laten verlopen.
Killgerm creëert, door middel van deskundigheid, trainingen en de beste producten, een veilige en
gezonde omgeving voor iedereen.
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Killgerm Benelux N.V.
Steenweg op Gierle 339/ G, 2300 Turnhout
t: (+32) (0) 14 442270 f: (+32) (0) 14 479348 e : verkoop@killgerm.be

www.killgerm.com/be
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