Inge was reeds van kindsbeen af geïnteresseerd in dieren en meer
bepaald in de verzorging ervan. Het lag dan ook voor de hand dat ze
diergeneeskunde ging studeren. In 1995 studeerde ze af aan de
universiteit van Gent en ze opende in 1996 een praktijk in Kieldrecht.

Inge volgt regelmatig bijscholingen om bij te blijven met de nieuwste
ontwikkelingen op het vlak van de diergeneeskunde. Vooral chirurgie,
oogheelkunde en echografie genieten haar voorkeur.

Inge is lid van de volgende dierenartsgroepen:
-Cutvets (Chirurgie)
-Catvets (Aandoeningen bij de kat)
-Introvets (Interne geneeskunde)
-ESAVS Radiologie Luxemburg: 1 week intensieve training in Luxemburg
-Europees congres 2014 in München: 4 dagen intensieve bijscholing over diverse onderwerpen

Bijscholingen gevolgd sinds 2012:
-Neuromusculaire aandoeningen bij de kat
-Aandoeningen van hersenen en ruggenmerg bij de kat
-Oogaandoeningen van konijn, fret, cavia en hamster
-Wat ruist er door het hart?
-Orthopedische gevallen voorpoot
-Orthopedische gevallen achterpoot
-Praktische interpretatie van routine bloedonderzoek
-Casuistiek knaagdieren
-Tips en tricks in de orthopedie
-Welke ziektes kunnen vlooien en teken overdragen
-Suikerziekte: een moeilijk geval
-Oncologie
-Reeks Oogheelkunde
-Vlooien, wat doen we eraan?
-Hechttechnieken en hechtmateriaal
-Oncologie

-Geriatrische kat
-Practische immunologie bij vaccins en vaccinaties
-Case studies RX en echografie
-Thorax bij KHD
-Casuistieken RX longpathologiën bij KHD
-Cardiomyopathie en screeningsonderzoek
-Dyspnee bij de kat
-Epilepsie bij de hond
-SOS Dierenarts, zijn alle opties benut?
-Spoedgevallen in de endocrinologie
-Benadering van de jeukpatiënt
-Braken bij de kat
-Pijnbestrijding
-Parodontale aandoeningen en tandextracties
-Interpretatie bloed en urine onderzoek
-Casuïstiek van konijn
-Medische beeldvorming van het urinair stelsel bij de kat
-4 voormiddagen : interpretatie van bloedonderzoek bij gezelschapsdieren
-Dag van het konijn
-Heart2heart : hartaandoeningen bij gezelschapsdieren
-Laparascopische chirurgie bij gezelschapsdieren
-Dracht, partus en dystocie bij hond en kat
-Interpretatie bloedonderzoek : 2 lessen RUG
-Shelter medicine
-Een nieuwe kijk op epilepsie bij de hond
-Huidaandoeningen bij bijzondere dieren
-Urinaire chirurgie
-Feliene dermatologie : mondulcers, eosinofiele dermatitis en ongewone huidinfecties
-Update hartaandoeningen bij de kat
-Pijnmanagement
-4 namiddagen : Biochemische interpretatie van bloed

-Hoesten bij de hond
-Bloedonderzoek bij de kat
-Atopie
-BOS (Brachicephaal obstructief syndroom)
-Interpretatie van routine bloedonderzoek
-Interpretatie van thorax radiografieën in de praktijk
-Interpretatie bloedonderzoek (biochemie) en urineonderzoek bij de kat
-Omgaan met nierpatiënten (katten) in de praktijk
-Spoedchirurgie van het spijsverteringsstelsel
-Spoedchirurgie van de urinewegen en van het genitaalstelsel
-Herkennen van neurologische syndromen
-IPV Interpretatie van abdomen radiografieën in de praktijk
-IPV Aanpak van vaak voorkomende tumoren bij gezelschapsdieren
-IPV Praktische interpretatie van routine bloedonderzoek (biochemie)
-IPV Een kat is geen kleine hond: cardiologie vanuit kattenperspectief
-Leptospirose up-date
-Oogheelkunde kat : cases
-Histologie en cytologie in de praktijk
-Huidproblemen bij de hond: allergieën
-Londen Vet Show 2015
-Voordracht gegeven voor Felinova op 23/05/2015, 13/06/2015 en 24/10/2015
-Lezing voor Poescafé gegeven op 13/12/2015
-IPV Advies i.v.m socialisatie en opvoeding van pups, een meerwaarde voor de dierenartsenpraktijk
-IPV Hyperthyroïdie bij de kat

