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Praktijkexamen

Woensdag 9 januari 2019
Maandag 4 februari 2019
Vrijdag 15 maart 2019

Woensdag 19 december 2018
Donderdag 20 december 2018
Maandag 21 januari 2019
Maandag 25 februari 2019
Dinsdag 26 februari 2019

Theorie-examen
Donderdag 13 december 2018
Donderdag 10 januari 2019
Dinsdag 5 februari 2019
Donderdag 14 februari 2019

EVM op koers naar de toekomst
Begin november is het nieuwe bestuur van het EVM geïnstalleerd. We
stellen de bestuursleden graag even aan u voor.
Geert Benedictus (1952), voorzitter bestuur EVM, is opgeleid als
dierenarts en was jarenlang werkzaam bij de Gezondheidsdienst
voor Dieren, onder meer als directeur van de vestiging in Drachten. Ook was hij lid van de Eerste Kamer voor het CDA. Hij is nu
zelfstandig adviseur in de agrarische sector. Benedictus is bestuurder bij diverse
profit en non-profit organisaties.
Franck Meijboom (1975), bestuurslid EVM, studeerde ethiek aan
de universiteiten van Utrecht en Aberdeen (UK). Naast universitair
hoofddocent aan de Faculteit Diergeneeskunde en het Ethiek Instituut van Universiteit Utrecht is Meijboom hoofd van het Centre for
Sustainable Animal Stewardship. Verder is hij bestuurder bij diverse organisaties
op het gebied van dierenaangelegenheden en ethiek.
Roel Coutinho (1946), bestuurslid EVM, studeerde geneeskunde in
Amsterdam en was daarna werkzaam als arts en als hoofd van de afdeling Volksgezondheid van GGD Amsterdam. Vanaf 1989 was Coutinho naast hoogleraar Epidemiologie en Preventie van infectieziekten bij het AMC (en later bij Universiteit Utrecht), algemeen directeur van GGD
Amsterdam en daarna directeur van Centrum Infectieziektebestrijding RIVM.
Vanaf 2015 is hij verbonden aan Stichting PharmAccess. Coutinho is bestuurslid
bij diverse (internationale) organisaties op het gebied van (dier)geneeskunde.
De volgende editie van DIERPLAGEN Informatie verschijnt op 16 maart 2019.
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