TEKST: DRS. EVA ONIS | INTERVIEW

Karianne Lievaart-Peterson en René van den Brom erkend als Europose specialisten

Een titel om trots op te zijn
GD-dierenartsen Karianne Lievaart-Peterson en René van den Brom

Sinds 6 juli 2013 staan GD-dierenartsen Karianne Lievaart-Peterson en René van den Brom geregistreerd als
Europese specialisten Gezondheidszorg Kleine Herkauwers. De officiële titel van dit specialisme is Diplomate of
the European College of Small Ruminant Health Management, afgekort Dip.ECSRHM. Dit is de hoogst haalbare titel
op hun vakgebied.
Naast Karianne en René telt Nederland op dit moment nog
twee Dip. ECSRHM en dat zijn hun GD-collega Piet Vellema
en oud-collega Daan Dercksen. Het totale aantal specialisten Gezondheidszorg Kleine Herkauwers in Europa, Australië, Canada en Zuid-Afrika is ongeveer vijftig. Om de titel te
behalen moeten kandidaten aan zeer strenge eisen voldoen
(zie ook www.ecsrhm.eu). René: “We hebben in de loop der
jaren een uitgebreid portfolio opgebouwd, om aan te tonen
dat we onszelf onderscheiden binnen het vakgebied. Een
onafhankelijke commissie van het European College heeft
getoetst of we aan de gestelde eisen voldoen, zoals: deelname aan relevante projecten, publicatie van wetenschappelijke artikelen binnen diverse disciplines op het gebied
van kleine herkauwers, het geven van lezingen op internationale congressen en het volgen van trainingen. Een
ander belangrijk criterium is dat je de afgelopen vijf jaar
minimaal 60% van je werkzaamheden aan kleine herkauwers
hebt besteed.”

Stip aan de horizon
“Al tijdens mijn studie wilde ik mij graag zo ver mogelijk
specialiseren in schapen- en geitenziekten”, gaat René
verder. “De Europese specialisatie bestond toen nog niet,
die is er pas sinds 2008. We hebben er dus vijf jaar naartoe
gewerkt. Zoals Piet Vellema ook zegt: het is een soort stip
aan de horizon die langzaam dichterbij komt. Ik kan me
herinneren dat ik als klein jongetje al geïnteresseerd was in
schapenziekten. Een veel geraadpleegd boek was Handboek
Schapeziekten van Piet Vellema.” Karianne: “De GD is de eni-

ge plek in Nederland waar je zo’n mooi portfolio kan opbouwen. We hebben hier, zeker ook dankzij de expertise en inzet van Piet, de kans om ons op nationaal en internationaal
niveau te onderscheiden en ons te verdiepen in specifieke
onderwerpen. René en ik hebben beiden een brede kennis
opgebouwd en daarnaast hebben we extra aandachtsvelden.
Mijn aandachtsvelden zijn zwoegerziekte, CAE en paratuberculose, die van René Monitoring Diergezondheid Kleine
Herkauwers, abortusverwekkers en Q-koorts.”

Meerwaarde
René: “Onze benoeming is een onafhankelijke bevestiging
van het feit dat de GD op hoog niveau diergeneeskundige
zorg verleent, adviseert en meedenkt.” Karianne: “Mensen
weten ons nu nog beter te vinden, bijvoorbeeld om mee
te werken aan wetenschappelijke artikelen of om lezingen
te geven. En het maakt informatie uit het buitenland nog
makkelijker toegankelijk.”
Om de titel te behouden, moeten René en Karianne zich
elke vijf jaar opnieuw laten registreren, en bewijzen blijven
aanleveren van hun professionele activiteiten. Karianne:
“Daarnaast fungeren we nu als visitekaartje van het college. We gaan bijvoorbeeld drie trainees begeleiden die de
opleiding tot specialist volgen. Zij gaan met ons mee naar
bedrijven en we gaan samen een interessant onderwerp uitpluizen. Op deze wijze willen wij onszelf en de GD profileren
als specialisten op het gebied van de gezondheidszorg van
kleine herkauwers.”
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