“

K o n i nk l i j ke Ne d e r l a n d s e M a at s c h a p p i j v o o r D i e r g e n e e sk u n d e
Postbus 421 - 3990 GE Houten - De Molen 77 - 3995 AW Houten
T 030 6348900 - F 030 6348909 - E info@knmvd.nl - I www.knmvd.nl

K N MvD - Ja a r v e r s l ag 2006

d e r o l l en va n d
e d i e renarts
de

“

Colofon

Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD)
Tel: (030) 63 48 900
Fax: (030) 63 48 909
E-mail: info@knmvd.nl
Internet: www.knmvd.nl
Bezoekadres:
De Molen 77, 3995 AW Houten
Postadres:
Postbus 421, 3990 GE Houten
Themafotografie:
Yvette Zellerer, zellerer@dds.nl
Foto’s jaarcongres:
Ad Wijne
Verantwoordelijk redacteur:
Marjolijn Fijten, jaarverslag@knmvd.nl
Vormgeving en drukwerk:
DeltaHage bv, Den Haag
Uitgave: juli 2007
Copyright: KNMvD, Houten. Teksten uit dit jaarverslag mogen met bronvermelding worden
overgenomen.

Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde
Sinds 27 augustus 1862

Met dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit jaarverslag.
In het bijzonder de medewerkers van DK De Saen en CIDC-Lelystad voor de medewerking
aan de fotografie.

Mission Statement
De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde is de beroepsorganisatie van dierenartsen
in Nederland.
Zij verenigt de in uiteenlopende disciplines werkzame dierenartsen. Met het oog op de belangen van het
dier en op de wensen van consument en samenleving werkt zij aan de professionele ontplooiing en de
maatschappelijke positie van de dierenarts.
Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 13 december 2000.

Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde
Postbus 421 - 3990 GE Houten - De Molen 77 - 3995 AW Houten
T 030 6348900 - F 030 6348909 - E info@knmvd.nl - I www.knmvd.nl

”

“
K N MvD-jaarverslag 2006
de rollen van de dierenarts

Jaarverslag 2006



“



KNMvD-jaarverslag 2006

Jaarverslag 2006

“

Inhoud

Voorwoord van de voorzitter

4

Dierenarts in de vereniging – het gaat om het grote plaatje 

6

Dierenarts in de praktijk – steeds vaker een kwestie van goed samenwerken

10

Dierenarts als voorlichter – kennis is nodig om keuzes te maken

16

Dierenarts als deskundige – breed inzetbaar en onderling verbonden

22

Dierenarts als toezichthouder – verantwoordelijkheid jegens dier en maatschappij 28
Bijlagen

33

> What’s in it for me?
> Wist u dat?
> KNMvD in cijfers
> Wie is wie?

”

> Het bureau van de KNMvD

”
Jaarverslag 2006



“

K NM v D i n 2 0 0 6

De nieuwe voorzitter
Ludo Hellebrekers

Geachte collega's,
Dit jaarverslag biedt een bloemlezing van gebeurtenissen in 2006 en schetst een beeld van de
breedte van het huidige diergeneeskundige beroep. De rol van de dierenarts in de samenleving
is veelzijdig en hoewel veterinaire vakgebieden op het eerste gezicht ver uiteen kunnen liggen,
zijn bij nadere beschouwing de dierenartsen zonder uitzondering verbonden met elkaar. Deze
verbondenheid is de basis voor de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde.
Of het nu gaat om practici of deskundigen buiten de praktijk, in het onderwijs, op beleids
terrein, in de industrie of bij de overheid, elk van hen bouwt mee aan het beeld van de dieren
arts in Nederland. Het beeld van de deskundige professional. Iemand met oog voor de belangen
van het dier en de diereigenaar, maar daarnaast ook de professional die vanuit zijn* maatschap
pelijke verantwoordelijkheid mede invulling geeft aan zaken als zorgvuldig geneesmiddelen
gebruik, om daarmee de voedselveiligheid en de volksgezondheid te ondersteunen.
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Voorwoord van de voorzitter

Dát schetst de volle breedte van ons beroep, van de beroepsinvulling en van onze volledige
veterinaire en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dierenartsen zijn mensen die voldoende
sterk in hun schoenen moeten staan om de druk van buitenaf te kunnen weerstaan, zonder
daarbij de realiteit uit het oog te verliezen.
Vanuit de huidige ontwikkelingen ontstaan niet alleen bedreigingen, maar krijgt de veteri
naire sector ook nieuwe kansen aangeboden. Het is aan ons om daar invulling aan te geven
en te laten zien dat wij die verantwoordelijkheid ook waarmaken. In 2006 zijn er op verschil
lende fronten initiatieven ontwikkeld en in gang gezet die de kwaliteit en de maatschappelijke
betrokkenheid van de Nederlandse dierenarts op een belangrijke wijze benadrukken en verder
versterken.
Stappen in de richting van kwaliteitsverbetering en -borging van de veterinaire zorg in de ver
schillende sectoren, breed overleg met verschillende sectorale organisaties en actieve partici
patie in de aanpak van maatschappelijke issues als bijvoorbeeld dierenwelzijn en de antibiotica
resistentie. Ook een duidelijke presentatie van de mening en visie van de KNMvD volgen uit dit
ingezette beleid.
Veel van deze onderwerpen maken onderdeel uit van het strategisch beleidsplan 2007-2010
zoals dat in 2007 met de leden van de KNMvD zal worden bediscussieerd. In dat beleidsplan
leest u de ‘zakelijke analyse en planning’ wat betreft het wel en wee van onze KNMvD. In dit
jaarverslag daarom meer aandacht voor de sociale aspecten van ons beroep en onze beroeps
groep.
Ludo Hellebrekers
voorzitter KNMvD

”

* Wanneer het in dit verslag over dierenartsen gaat, worden zowel mannen als vrouwen bedoeld. Omwille
van de leesbaarheid is ervoor gekozen enkel ‘hij’ en niet ‘hij/zij’ te gebruiken in de tekst.
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dierenarts in de vereniging

Actieve leden in
het bestuur

Vlnr achter: Wiel van den Ekker, Erik Gostelie, Maarten Willemen, Ludo Hellebrekers, Hans van Herpen
Vlnr voor: Herman Geertsen (alg. directeur), Leen den Otter en Arjan den Hertog
Het beeld van de gevestigde, stabiele organisatie leeft bij veel dierenartsen: toen zij studeerden was de KNMvD
er al en nadat zij hun carrière beëindigd hebben, zal de vereniging er nog steeds zijn. Maar de KNMvD is steeds
in beweging. De mensen die actief zijn bij de Maatschappij komen en gaan: voorzitters, bestuursleden, actieve
leden en medewerkers. De KNMvD is een dynamische vereniging die actief inspeelt op veranderingen in de
beroepsgroep.

Voorzitterschap
In oktober 2006 nam Ton de Ruijter afscheid als voorzitter van de KNMvD. Dit ging zeker niet onopge
merkt voorbij. Alle KNMvD-media werden ingezet om de leden te informeren en te betrekken bij de voor
zitterswisseling. Ton de Ruijter had een roerige ambtstermijn achter de rug, waarin de discussie over het
kwaliteitsbeleid aantoonde dat leden en bestuur ver van elkaar af waren komen te staan. Onder leiding
van Ton is er veel bereikt en ontwikkelde de KNMvD zich tot een volwaardige beroepsvereniging. Tijdens
de algemene vergadering in Noordwijk werd duidelijk hoe zeer men dit waardeerde: Ton werd benoemd tot
erelid van de Maatschappij.
Diezelfde dag werd prof. dr. Ludo Hellebrekers gekozen tot nieuwe KNMvD-voorzitter. Ludo toonde zich
een enthousiast man die graag bereid was het boegbeeld van de vereniging te worden. Zeer nadrukkelijk



Jaarverslag 2006

“

h e t g r ot e p l a atje

wenste Ton zijn opvolger toe dat hij een bindend persoon binnen de
vereniging zou zijn. Doordat de KNMvD de belangen behartigt voor alle
dierenartsen, is het zeer belangrijk de juiste toon te kiezen als voorzit
ter. Practici-ondernemers, dierenartsen in loondienst in de praktijk of
elders, toezichthouders en beleidsmakers; elk van hen moet voelen dat de
KNMvD zich voor hen inzet.

Samenhang

De KNMvD spant zich in om de samenhang binnen de beroepsgroep
te stimuleren. Zo stelt zij tijdens het Jaarcongres een breed, diersoort
overschrijdend onderwerp centraal, om het bespreekbaar te maken en
duidelijk te maken dat men het niet met elkaar eens hoeft te zijn, als
men maar open en eerlijk de discussie kan voeren.
In 2006 was het thema van het Jaarcongres op verzoek van de scheidend voorzitter ‘beroepsintegriteit’,
KN
MvDProf. dr. Johan Wempe gaf in de aanloop naar
een thema waar Ton zich altijd hard voor heeft
gemaakt.
het congres zijn visie op het begrip integriteit in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde (131(17):622-623).
Integer zijn betekent eigenlijk niet veel meer dan ‘heel’ zijn. De integriteit van een persoon wordt bedreigd
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Ook op het niveau van de organisatie waarin men actief is, of de
beroepsgroep waarvan men deel uitmaakt, speelt integriteit.
De beroepsintegriteit van de veterinair kan in het geding komen
doordat hij meerdere rollen moet combineren. Hij adviseert de dier
eigenaar, bewaakt de volksgezondheid, beschermt het dierwelzijn
en is ondernemer in de praktijk. Johan Wempe pleit voor een open
discussie over dit onderwerp: “De dierenarts geldt nu eenmaal als
autoriteit op het gebied van diergezondheid, maar alleen door de
dialoog te zoeken, door weerstand te zoeken, kan de dierenarts
begrijpen waar de knelpunten liggen, leren van wat er in de maat
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Ledental
Momenteel is tweederde van alle dierenartsen in Nederland lid van de
Maatschappij. De KNMvD verwelkomde in 2006 haar 5000e lid. De vereniging
spant zich nadrukkelijk in om haar ledental uit te breiden. Zij ontplooit activitei
ten voor aankomende en rustende veterinairen, werkt aan de kwaliteit van haar
dienstverlening en gaat vaker het land in om dierenartsen te ontmoeten. Met de
Diergeneeskundige Studentenkring (DSK) is een overeenkomst gesloten over een
gekoppeld lidmaatschap, er verschijnen met regelmaat bijdragen van DSK in het
TvD en meer dan voorheen is de KNMvD aanwezig op beurzen en bijeenkomsten
waar de studenten kunnen horen wat de KNMvD voor hen kan betekenen. Studenten worden actief betrok
ken bij de organisatie van de Sportdag en het Jaarcongres en steekproefsgewijs wordt hen gevraagd feed
back te geven op mogelijke activiteiten.
In 2006 is ook een start gemaakt met activiteiten die de Commissie Senioren gaat uitwerken. Het doel
van de commissie kan kort worden omschreven als het bevorderen van de betrokkenheid van senioren bij
de KNMvD door het bieden van service op diverse gebieden, waarbij de onderlinge veterinaire band wordt
voortgezet.

Uitingen
De Maatschappij en haar groepen zijn een geheel. Om dit te
benadrukken in de communicatie zijn de sites van zes (vak)groepen
opnieuw vormgegeven: de Groep Dierenartsen in Bedrijfsleven
(DIB), de Groep Kwaliteitszorg (GKZ) en de Groep Gezondheidszorg
Landbouwhuisdieren (GGL) met de vakgroepen Gezondheidszorg
Herkauwer (VGH), Gezondheidszorg Varken (VGV) en Gezondheidszorg
Pluimvee (VGP) hebben een nieuwe website gekregen.
De informatieverstrekking via nieuws-e-mails is in 2006 onvermin
derd populair gebleken. Door middel van de nieuws-e-mails kan de
KNMvD op heel korte termijn informatie verspreiden onder de leden.
Zeker tijdens de vogelgriepdreiging en het opduiken van bluetongue
in Nederland, bleek de nieuws-e-mail een waardevol communicatie
kanaal.

De VGH hield een fotowedstrijd
voor de website met als thema "Hoe
mooi is ons beroep". Barbara Berg
won een reis naar Buiatrics in Nice

Helpdesk
Een andere wijze waarop de KNMvD digitaal uitwisseling van informatie bewerkstelligt, is de helpdesk.
Vanaf 1 mei 2006 biedt deze ledenservice dierenartsen de gelegenheid via de website vragen en antwoor
den over tal van onderwerpen te raadplegen. Ook is er de mogelijkheid een vraag in te dienen, met
de garantie dat de helpdesk zo spoedig mogelijk inhoudelijk reageert, uiterlijk binnen vijf werk
dagen, maar meestal nog dezelfde dag. Uiteraard gaat het om vragen die voortvloeien uit het
veterinaire beroep of bedrijf.
Met ingang van oktober 2006 is daarnaast een telefonische helpdesk geopend waarbij speciaal
getrainde helpdeskmedewerkers paraat staan om actuele vragen te beantwoorden. Door het
steeds opnieuw aanvullen van de FAQ-sectie met vragen en antwoorden bouwt de KNMvD aan
een kennisbank die voor de dierenartsen op elk moment van de dag toegankelijk is.
Onderwerpen die via de helpdesk binnenkomen en die voor een grote groep dierenartsen interessant kun
nen zijn, worden uitgewerkt als artikelen in het TvD. Op die manier kunnen ook de dierenartsen die min
der geneigd zijn op internet informatie te zoeken, er kennis van nemen.
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De mening van een lid
Een van de leden die van rol veranderde binnen de vereniging, is Sophie
Deleu. De KNMvD ligt haar na aan het hart, ook voor ‘old times sake’,
zoals ze het uitdrukt. Want al na één jaar praktijk koos Sophie voor een
baan bij de Maatschappij: van 1993 tot 2002 was zij stafmedewerker
communicatie en publiciteit. Inmiddels is zij alweer een aantal jaren
werkzaam als communicatiemedewerker bij het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu. Haar speciale aandachtsveld is interne
communicatie.
Sophie is ervan overtuigd dat de belangenorganisatie voor de dieren
artsen bij de overheid een andere rol speelt dan voor de praktiserende
dierenarts. “Het gaat niet zozeer om het opkomen voor individuele
belangen, maar om het grote plaatje: het imago van de dierenarts en
ook de binding binnen de beroeps
groep, het sociale aspect.”
Sophie heeft nog veel contact met collega-dierenartsen.
“Ik maak gebruik van mijn netwerk”, geeft ze toe. “Ik
vind het leuk om mensen te ontmoeten als ik bijvoorbeeld
naar het Jaarcongres ga. En ik lees het Tijdschrift voor
Diergeneeskunde.” Volgens Sophie zou het geen gek idee zijn
af en toe een artikel te wijden aan dierenartsen op bijzondere
posten. “Het zou goed zijn om te laten zien hoe veelzijdig het
beroep van dierenarts is. Daarmee vergroot je de betrokken
heid van dierenartsen buiten de praktijk.”
Sophie hecht zeker ook waarde aan het maatschappelijke
aspect: “Als dierenarts bij de overheid vind ik het belangrijk
dat de KNMvD het imago van de beroepsgroep bewaakt en
verbetert. Daar heb ik belang bij. Ook de dierenartsen die
beleid maken, hebben er belang bij dat de dierenarts gezien
wordt als een integere professional. Daarom is het belangrijk
De publiekstentoonstelling
wat er in de krant staat. Hoe wordt de dierenarts in beeld
'Werkpaarden & Troeteldieren'
gebracht? Ook daar moet de KNMvD meer naar kijken.” Als
in het Natuurhistorisch Museum
geen ander weet Sophie de inspanningen van het bestuur en
Rotterdam werd gekoppeld aan
reüniezaterdagen voor dieren
het bureau op waarde te schatten als het gaat om reputatie
management en profilering door middel van publiciteit.
artsen met diverse lezingen
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dierenarts in de praktijk

Nicole Schuttevaêr,
Zaanse Zakenvrouw
2006, vanwege
de balans tussen
professioneel
ondernemen en
maatschappelijke
betrokkenheid

De dierenarts in de praktijk, of hij nu ondernemer is of in loondienst werkt, koos het vak waarschijnlijk omdat
hij dieren beter wilde maken en iets wilde betekenen voor mensen. Het geeft voldoening als de eerst zieke hond
na een geslaagde ingreep weer vrolijk mee naar huis kan. De dankbaarheid van de eigenaren is vaak groot.
Veehouders waarderen hun dierenarts als hij midden in de nacht een verlossing komt doen. De koffie staat klaar.
Weinig practici zullen als hoofdmotief bij hun beroepskeuze ‘geld verdienen’ noemen. De immateriële beloning
telt zwaar voor de dierenarts die zijn vak met passie uitoefent. Traditioneel gezien vormen practici de doelgroep
waarvoor de KNMvD het meest zichtbaar kan werken. Het pakket aan diensten dat de vereniging hen biedt,
varieert van lobbyen in Den Haag tot individueel advies over arbeidsrechtelijke zaken.

Arbobeleid
Om dierenartsenpraktijken bij te staan in hun arbobeleid en de implementatie van de arbowetgeving in
hun praktijk heeft de KNMvD gekozen voor een modulaire aanpak. In 2006 bracht de KNMvD in het kader
daarvan de module ‘Cytostatica en cytotoxische stoffen/kankerverwekkende diergeneesmiddelen’ uit. Andere
onderwerpen waarvoor de KNMvD modules ontwikkelt, zijn bijvoorbeeld röntgen, reiniging en desinfectie;
apotheek, en in de toekomst logistiek van monsters en afval. Met behulp van de modules kunnen dierenart
sen knelpunten in hun praktijk opsporen en deze informatie vormt de basis voor de verplichte risico-inven

10
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Uitkomsten enquête Stuurgroep Aanpak
Arbeidsongeschiktheid leggen vinger op
de zere plek. TvD 2006; 131: 882.

tarisatie en -evaluatie (RI&E). Goede arbeidsomstandigheden
rond het gebruik van gevaarlijke stoffen, röntgen- en anesthe
sieapparatuur en dergelijke, vereisen permanente aandacht
in verband met iedereen in de praktijk. Daarnaast is het van
belang dierenartsen bewust te maken van de risico’s van
het werk als het gaat om zwaar lichamelijk werk, langdurig
repeterende werkzaamheden en ongevallen. Via de website
en artikelen in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde tracht de
vereniging alle dierenartsen te informeren en via nieuws-emails worden doelgroepen waar mogelijk direct aangeschreven.
Veilig werken is een verantwoordelijkheid van zowel werkgever
als werknemer.

Scholing
Voor toekomstige dierenartsen wordt in het veterinaire curriculum inmiddels aandacht besteed aan
‘veterinaire economie’. Met inachtneming van de Europese bachelor-master-structuur zijn er uitstroom
profielen ontstaan, waarin meer aandacht is voor bedrijfseconomische aspecten van het vak en voor de
sociale en communicatieve vaardigheden van de beoefenaren. Professioneel gedrag betekent zorgvuldig
met elkaar omgaan, betrokken zijn, communicatief vaardig met een kritische zelfreflectie en respect voor
anderen. Het thema is sinds enkele jaren ingebouwd in de curricula van Geneeskunde, Diergeneeskunde
en Tandheelkunde en vormt sinds 2003 de rode draad in het veterinaire onderwijs.
De KNMvD ziet het nadrukkelijk als haar taak de goede relatie tussen onderwijs en praktijk nauwlettend
te volgen en waar mogelijk te stimuleren of bij te sturen. Zij voert hierover overleg met de Faculteit der
Diergeneeskunde. De introductie van het zogenaamde extern onderwijs – onderwijs in daartoe geselec
teerde praktijken in den lande – kan een belangrijke bijdrage leveren. Idealiter kan van het extern onder
wijs een kwaliteitsimpuls uitgaan naar de beroepsgroep als geheel, doordat stagiaires en co-schappers de
practici helpen met een frisse blik problemen te benaderen.
Ook voor voldoende aanbod van postacademisch onderwijs zet de KNMvD zich in; zowel kwalitatief als
kwantitatief, op veterinair inhoudelijk vlak, maar ook op het gebied van succesvol ondernemen.

Zakelijk succes
Nicole Schuttevaêr, zelf sinds 6,5 jaar dierenarts-ondernemer, werd verkozen tot Zaanse Zakenvrouw 2006
voor de wijze waarop zij succesvol twee dierenartsenpraktijken tot één bedrijf had weten samen te smel
ten. “Op mijn verkiezing tot Zakenvrouw 2006 kreeg ik veel positieve reacties. Toch vragen collega’s zich
soms af of de term ‘zakenvrouw’ wel passend is voor een dierenarts. Zelf moest ik er eerlijk gezegd ook
even aan wennen, ik zag mezelf eerder als succesvol ondernemer dan als zakenvrouw. Cliënten vonden
het geweldig en de regionale media besteedden er aardig wat aandacht aan. Voor sommige dierenartsen
lijken marketing en PR nog beladen termen te zijn, terwijl de diergeneeskundige zorg er zeker baat bij kan
hebben.”
De KNMvD is van mening dat een zakelijke dierenarts uitstekend is voor het beroep. Ook de dierenarts
in loondienst en de dierenartsassistente ondervinden immers de gevolgen van een praktijk die weinig
inkomen genereert. Een goed draaiende praktijk heeft voldoende middelen om te investeren in het pand,
de faciliteiten én de mensen. Zakelijk succes stelt de dierenarts in de gelegenheid de kwaliteit van de
diergeneeskundige zorg te verhogen.
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Waarde

De Maatschappij tracht een proces van bewustwording te bevorderen waarin de dierenarts overtuigd is van
zijn waarde en een goed en maatschappelijk aanvaardbaar inkomen realiseert. De toekomst van het vete
rinaire beroep op de middellange en langere termijn hangt in belangrijke mate samen met de inkomens
positie van de dierenarts. Ook op salarissen van andere veterinaire professionals heeft de beloning van de
practicus een sturende werking.
De dierenarts is een academisch geschoolde professional, een medicus met een opleiding van minstens
zes jaar. In vergelijking met humane medische beroepen zoals huisarts of tandarts ligt het salaris van de
dierenarts aanzienlijk lager: gemiddeld rond anderhalf tot twee keer modaal. Er zijn wel grote verschillen
tussen dierenartsen onderling: regionaal, qua type praktijk en tussen werknemers en werkgevers. Kennis,
ervaring en ambitie van de dierenarts spelen ook een rol. Daarbij verdienen werkgevers niet per definitie
meer dan dierenarts-werknemers, ondanks dat zij het ondernemersrisico dragen. Zeker wanneer gekeken
wordt naar het inkomen per uur dat gewerkt wordt. Binnen veterinair Nederland is het niet meer vanzelf
sprekend dat een practicus in loondienst op termijn toetreedt tot de maatschap en zelfstandig ondernemer
wordt. De trend is dat dierenartsen liever in loondienst blijven om minder aan een praktijk gebonden te
zijn en om werk en privé gemakkelijker te kunnen scheiden. Tijd voor zorgtaken en vrijetijdsbesteding
is voor zowel vrouwen als mannen een begrip. De dierenarts maakt door deze ontwikkeling steeds vaker
deel uit van een grotere organisatie, al dan niet binnen een keten, waarin hij zich richt op één specifieke
discipline.

Samenwerken
Nicole is de trotse eigenaar van DK De Saen en DAP Westerwatering. Met
vijf dierenartsen in dienst, tien assistentes en twee functies voor praktijk
management is de organisatie nog niet uitgegroeid.
In een grotere organisatie delen de werknemers de diergeneeskundige
dienstverlening van 24 uur per dag en kan flexibeler met arbeidstijden en
diensten worden omgegaan. Daardoor is er ook meer mogelijk qua scho
ling. Binnen de praktijk van Nicole is er bijvoorbeeld extra kennis op de
gebieden tandheelkunde, orthopedie, bijzondere dieren en echografie. Het
intern doorverwijzen van een patiënt naar een collega met wat meer kennis
over die gebieden komt de zorg weer ten goede.
In landbouwhuisdierenpraktijken werken de dierenartsen veelal voor ver
schillende diersoorten: men is pluimveedierenarts, rundveedierenarts of
varkensdierenarts. Ook voor hen biedt het voordelen om in een grote prak
tijk met collega’s samen te werken. De overheadkosten en de faciliteiten
worden gedeeld, de diensten worden gespreid en men heeft meer tijd om
zich te richten op de eigen discipline.

Dierenartsen Netwerk
Een samenwerkingsverband kan alleen goed functioneren als de werkrelaties prettig geregeld zijn. De
KNMvD heeft het Dierenartsen Netwerk dat al vele jaren eerste hulp biedt bij beginnende conflicten in
praktijken en bij managementondersteuning. Harm Haverkamp, jurist in de functie van senior beleidsme
dewerker sociaaleconomische en arbeidsrechtelijke zaken bij de KNMvD, geeft aan dat de netwerkdieren
artsen hun collega’s helpen gezamenlijk tot een oplossing te komen. “Het zijn getrainde bemiddelaars,
soms zelfs mediators, en zij beschikken over een schat aan ervaring uit de eigen loopbaan. Dat maakt dat
zij gesprekken anders kunnen begeleiden dan een bemiddelaar die niet bekend is met de beroepsgroep.”
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Harm geeft aan dat dierenartsen soms zelf vragen naar het netwerk, regelmatig ook ter preventie. “Voordat
er sprake is van een conflict vinden partijen het dan prettig als een onafhankelijke derde bij gesprekken
aanwezig is. Maar het gebeurt ook dat het bureau van de KNMvD, in overleg met de voorzitter van de
netwerkdierenartsen Piet van der Werf, dierenartsen wijst op de mogelijkheid een netwerkdierenarts in te
schakelen. De meeste conflicten spelen tussen maten in een praktijk, of tussen praktijken onderling. Het
netwerk zou ook in de zaken tussen werkgever en werknemer goed kunnen bemiddelen.”

Sociaaleconomisch advies
De KNMvD ondersteunt dierenartsen die een eigen onderneming willen starten of willen deelnemen aan
vennootschappen of andere bedrijfsvormen, vooral op de gebieden bedrijfsvoering, personeelsbeleid en
communicatie. Dit gebeurt met praktische informatie, zoals met tips voor het ondernemingsplan en het
organiseren van cursussen voor de (jonge) ondernemer. In verband met de invoering van de Wet personen
vennootschappen biedt de KNMvD haar leden informatie en advies bij de overgang naar de nieuwe situatie.
Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe versie van de model-associatieovereenkomst die voldoet aan de
komende wetgeving.
Bij het KNMvD-bureau zijn drie functies op beleidsniveau gericht op het ontwikkelen en uitvoeren van
beleid op sociaaleconomisch en juridisch gebied. Het ondersteunen van de leden is het hoofdmotief. De
beleidsmedewerkers beantwoorden vragen van leden en informeren leden, bestuurders
en commissies. Zij houden relevante ontwikkelingen in wet- en regelgeving bij en
vertalen deze naar diensten voor de dierenartsen. Zo is een van de GGG-projecten het
NCVEI-project (www.ncvei.nl) waarmee elke dierenartsenpraktijk zich kan spiegelen
aan andere praktijken. De dierenarts kan hiermee zien waar de kracht en zwakte van
de praktijk zit.
Volgens Nicole kan de KNMvD de perceptie over wat zij doet voor praktijken nog ver
beteren. “De communicatie daarover kan beter. De Maatschappij is daar al wel mee
bezig. De helpdesk bijvoorbeeld werkt heel goed, dat is iets dat ik echt miste.”

Tarieven
Op de website en in het TvD kan de vereniging haar leden informeren over alle factoren die een rol spelen
bij het vaststellen van tarieven. Gaat er aan een veterinaire handeling voorbereiding vooraf, volgt er nazorg,
welke tijd is er nodig om de administratie te verzorgen, wat doet de dierenarts en wat doet de assistent? Dit
zijn belangrijke vragen die goed beantwoord moeten worden om een verantwoorde prijs te rekenen. Artikelen
over dit onderwerp verschijnen met regelmaat. Collega Anton Beijer verduidelijkte in 2006 bijvoorbeeld dat
in een drukke praktijk met lage tarieven niet per se meer wordt verdiend dan in een praktijk met hoge tarie
ven die minder klanten heeft.
Nicole noemt het absurd dat de tarieven van andere academici, zoals bijvoorbeeld advocaten, veel hoger
liggen dan die van een dierenarts. “Zij hoeven niet eens te investeren in hun praktijk, hebben geen dure
apparatuur nodig die ze up-to-date moeten houden, en hoeven niet te voldoen aan veiligheidseisen op
arbogebied.” Nicole vertelt dat zij qua prijsstelling bewust gekozen heeft voor het hogere marktsegement.
“Wij hadden al de naam duur te zijn, dus dan kun je ook maar beter hoog gaan
zitten. Als je dan lagere tarieven rekent, boks je op tegen een verkeerd imago.
Toen we een nieuw echoapparaat hadden aangeschaft, heb ik tijdens een trai
ning gewoon aan medecursisten en de docent gevraagd wat zij als prijs hante
ren. Een tarievenenquête, het NCVEI-project, er zijn wel manieren om een idee
te krijgen van wat de markt doet, maar je moet ervoor gaan zitten. Dat valt niet
altijd mee.”
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Feiten

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) ziet erop toe dat er geen prijsafspraken worden gemaakt
die de marktwerking belemmeren. Het is wettelijk wel toegestaan om op basis van feitelijk materiaal
de economische positie van de dierenarts in beeld te brengen. De KNMvD verzamelt daartoe gegevens,
kengetallen, van praktiserende en niet-praktiserende dierenartsen. De Sociaaleconomische Commissie
(SEC) vormt een platform waarin vanuit diverse kanten informatie over de sociaaleconomische positie van
de veterinaire beroepsgroep wordt samengebracht. Er zitten vertegenwoordigers in namens de groepen,
namens het pensioenfonds, namens de dierenartsen in loondienst en namens de practici-ondernemers.
Zij tasten af wat de ontwikkelingen zijn en hoe daar beleidsmatig op ingespeeld kan worden. Daarnaast
adviseert deze commissie op verzoek de paritaire afvaardiging voor georganiseerde dierziektebestrijding.
Harm: “De groep Dierenartsen in Bedrijfsleven (DIB) is op zijn eigen gebied daarin heel actief. Zij houden
jaarlijks een enquête over loonontwikkeling en inventariseren Europese loopbaanmogelijkheden voor die
renartsen. Van hun bevindingen doen zij verslag in de SEC. Maar ook de Belangengroep Praktiserende
Dierenartsen in Loondienst (BPL) houdt met regelmaat een inventarisatie van arbeidsvoorwaarden en 
-tijden van dierenartsen in loondienst.”

Mantels met financieel voordeel
Als onderwerp waaraan gewerkt wordt door het bestuur en het bureau, noemt Harm ‘kredietmanagement’:
“de KNMvD onderzoekt waar het beste mantelcontract afgesloten kan worden met een dienstverlener op
het gebied van debiteurenadministratie en of de praktijken een mantelafspraak hierover zinvol achten.”
Harm benadrukt dat het plan nog in de beginfase is: de haalbaarheid wordt onderzocht.
2006 was het jaar waarin het nieuwe zorgstelsel in Nederland werd ingevoerd. De KNMvD bood haar leden
de mogelijkheid gebruik te maken van een mantelovereenkomst ziektenkostenverzekering. Achthonderd
dierenartsen maakten hiervan gebruik, met twaalfhonderd onderliggende polissen. Voor de zelfstandig
werkende dierenarts of dierenarts-ondernemer zijn er daarnaast mantelovereenkomsten op het gebied van
arbeidsongeschiktheid bij Movir en Interpolis, en is er een overeenkomst met Fortis ASR voor doorbetaling
van het salaris tijdens ziekte. Deze overeenkomsten zijn niet nodig voor dierenartsen in loondienst, omdat
zij automatisch twee jaar betaald worden door de werkgever in het geval van ziekte, en daarna onder de
Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) vallen. De KNMvD wil wel kijken of ook hier aanvul
lende verzekeringen mogelijk zijn, omdat het niveau van uitkering beduidend lager ligt dan vroeger.

CAO
Op 13 juni 2006 is de eerste collectieve arbeidsovereenkomst voor dierenartsen
praktijken afgesloten door de Belangenvereniging Practici Werkgevers (BPW), de
Belangengroep Praktiserende Dierenartsen in Loondienst (BPL) en de bonden
AbvaKabo, FNV en CNV Publieke Zaak namens Vedias, de vereniging voor dieren
artsassistenten. De CAO geldt voor werknemers in dienst van een dierenartsen
praktijk die lid is van de BPW.
De KNMvD is een groot voorstander van een CAO binnen de beroepsgroep en ziet
de eerste collectieve arbeidsovereenkomst voor de veterinaire sector als de basis
voor verdere groei van de professionaliteit en de sociale structuur van de bran
che. Zowel aan werkgevers- als aan werknemerszijde ondersteunde de vereniging
de belangengroep met een startkapitaal en stimuleert zij haar leden lid te wor
den van een van de belangengroepen om een brede basis voor de CAO te krijgen.
De KNMvD blijft de BPL en de BPW faciliteren om de professionaliteit van de
dierenartsenpraktijken op dit gebied nader gestalte te geven.
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Op de inhoud van de CAO heeft de KNMvD geen invloed; die wordt uitsluitend bepaald door de onderhan
delende partijen. En als het gaat om interpretatie van de CAO, zullen werkgevers en werknemers moeten
terugvallen op hun eigen belangengroepen.

Contracten
De KNMvD blijft een belangrijke onafhankelijke vraagbaak op arbeidsrechtelijk gebied, zoals over de Wet
kinderopvang, richtlijnen voor reiskostenvergoedingen, concurrentiebeding of relatiebeding, opbouw van
vakantiedagen, zwangerschap, en arbeidsongeschiktheid.
Harm: “Wij proberen helderheid te geven, bijvoorbeeld door de maatschapscontracten. We geven daarin
aan welke zaken minimaal geregeld moeten zijn, bijvoorbeeld rond ‘verzekering’. Ook de modelcontracten
zijn de basis die wij willen aangeven voor zowel dierenartsen-werkgevers als dierenartsen in loondienst.
Regelmatig wordt er nog gedacht dat de KNMvD er is voor de dierenarts-ondernemers, maar voor praktij
ken kunnen we gewoon zichtbaarder werken. Ook voor de dierenarts in loondienst vonden we het belang
rijk dat de CAO er zou komen. De KNMvD volgt de CAO in haar advisering als reële basis in de markt.”
In de praktijk van Nicole hebben de KNMvD-modelcontracten als basis gediend bij het opstellen van de
overeenkomsten. Hoewel de CAO niet gevolgd wordt, heeft hij zeker invloed. Nicole: “We bekijken de CAO
wel om een idee te hebben van de lonen. We staan open voor suggesties uit de CAO, maar onze contrac
ten gaan op een aantal punten al verder. Het is een kwestie van geven en nemen. Wat is haalbaar? Je
kunt niet alleen de goede punten uit de CAO nemen en die combineren met de onderdelen waarop wij al
boven de CAO belonen. Dan wordt het op een gegeven moment gewoon te duur. We zijn erg tevreden met
de contracten nu.”

Investeren
Een van de afspraken die binnen de praktijk van Nicole goed werkt, is de
winstdeling tijdens de weekenden: de medewerkers krijgen hun salaris en de
standby-vergoeding, maar ook een percentage van de omzet die ze tijdens de
dienst hebben gedraaid. “Op die manier krijgt iemand die hard moest werken,
meer betaald dan iemand die alleen maar beschikbaar moest zijn. Dat werkt
erg goed.”
Harm meent dat de scheiding tussen werkgever en werknemer soms te stellig
wordt gemaakt. “De dierenartsen moeten binnen de praktijk goed samenwer
ken, dat betekent ook als ondernemer en werknemer goed rekening houden
met elkaars belangen en verwachtingen. Van de werknemer wordt zakelijkheid
en flexibiliteit verwacht; hij moet ook ondernemend denken in het werk, dat
is inherent aan het vak. De werkgever zal in toenemende mate rekening moe
ten houden met de wens parttime te werken, het delen van verantwoordelijk
heden en het toelaten van inspraak.” Uit onderzoek in het midden- en klein
bedrijf blijkt dat de creativiteit van werknemers vaak te weinig wordt benut, geeft Harm aan. “Winstdeling
kan een hulpmiddel zijn om de inzet van dierenartsen in loondienst te belonen. Als je meer met je perso
neel durft te delen, kun je ook meer van hen verwachten.”
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Op diergeneeskundig
gebied is steeds meer
mogelijk, bijvoorbeeld
in de tandheelkunde.
Maar de eigenaar kan
pas kiezen voor een
behandeling als hij
weet dat die bestaat

Het contact met klanten, of een column op een website, in een plaatselijk huis-aan-huis-blad of in het landelijk
damesblad Libelle; elk moment dat een dierenarts een deel van zijn kennis en ervaring deelt met zijn publiek,
draagt hij bij aan de beeldvorming over het veterinair vakgebied. Met een artikel in een krant of (vak)blad, of
een interview op radio of tv is zijn bereik vele malen groter dan in een een-op-een-situatie. De essentie blijft
echter hetzelfde: de dierenarts laat weten hoe hij over een onderwerp denkt. De KNMvD speelt hierbij op verschillende niveaus een rol. Zij helpt de dierenarts door berichtgeving en bijeenkomsten in zijn deskundigheid
en meningsvorming. Daarnaast biedt zij voorlichtingsmateriaal aan dat in de praktijk ingezet kan worden en
voor de beroepsgroep als geheel zet zij zich nadrukkelijk in voor de voorlichtende rol van de dierenarts en de
vertrouwensrelatie tussen dierenarts en cliënt.

Onderling
Binnen de beroepsgroep speelt voorlichting een rol tussen collega’s onderling vanuit diverse sectoren.
Het bedrijfsleven, de Faculteit der Diergeneeskunde, en GD informeren de praktiserende dierenartsen
bijvoorbeeld over ontwikkelingen, mogelijkheden en ervaringen. Via regionale werkvergaderingen probeert
de KNMvD de uitwisseling van informatie over gezelschapsdieren, paard, pluimvee, rund, schaap/geit en
varken te bevorderen. Ook de wetenschappelijke bijeenkomsten van de (vak)groepen en internationale con
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gressen zoals de jaarlijks terugkerende Voorjaarsdagen dragen ertoe bij dat de dierenartsen op de hoogte
zijn van actuele ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Deze kennis kunnen zij op hun beurt gebruiken in
de contacten met dierhouders en diereigenaren.

Tijdschrift, websites en nieuws-e-mail
De KNMvD schenkt in haar tijdschrift en op de website aandacht aan
diverse bijeenkomsten: vooraf in de doorlopende agenda of met grotere
aankondigingen en naderhand door het publiceren van verslagen en presen
taties. Via de nieuws-e-mail kunnen uitnodigingen aan de diverse doelgroe
pen worden toegezonden, iets waar door de diverse organisatoren met grote
regelmaat gebruik van wordt gemaakt. Steeds vaker gaat ook de inschrijving
voor KNMvD-evenementen via de website.
Een van de thema’s die in 2006 duidelijk actueel waren, was ‘zoönosen’.
Vogelgriep bij het pluimvee, MRSA in de varkenssector, worminfecties via
gezelschapsdieren: er is een scala aan ziektes die door dieren op mensen
kunnen worden overgedragen en vice versa. Dierenartsen spelen vaak een rol
in de voorlichting hierover, vandaar dat de KNMvD haar leden via nieuws-e-mails informeert als een item
actueel is. Zo vatten bijvoorbeeld de Groep Practici Grote Huisdieren en de Groep VarkensGezondheidszorg
in het voorjaar 2006 de feiten over MRSA in een notendop samen.

Brug
Dierenartsen treden ook regelmatig op als sprekers op bijeenkomsten. Onder de titel ‘Grenzeloos
geanimeerd, aangenaam kennismaken’ werd op 23 mei 2006 voor de tweede keer een Zoönosedag
georganiseerd door het Institute for Risk Assessment Sciences van de Faculteit der Diergeneeskunde in
samenwerking met de Netherlands School of Public & Occupational Health. Het doel van deze dag was
om een brug te slaan tussen de humane en veterinaire beroepsgroepen. Ook naar het publiek is voorlich
ting over zoönosen actueel. Het RIVM startte een nieuwe themasite over zoönosen, bedoeld voor iedereen
die meer wil weten over deze bijzondere groep infectieziekten. Ook de zoönosen die meldingsplichtig zijn,
zijn op de site www.rivm.ziekdoordier.nl te vinden. Reden te meer voor de KNMvD om de achterban hier
over te informeren.

Relatiemiddel
Voor de dierenarts is voorlichting een van de middelen om de relatie met zijn klant te verstevigen. Het
tijdschrift Veehouder & Dierenarts dat de KNMvD uitgeeft, dient expliciet dit doel. Veehouders, hobbydier
houders en iedereen die geïnteresseerd is in landbouwhuisdieren, vinden hierin populair geschreven infor
matie over allerhande onderwerpen. Ook nieuwere soorten landbouwhuisdieren
komen aan bod, zoals herten, lama’s en struisvogels.
De Groep Geneeskunde Gezelschapdieren ondersteunt de gezelschapsdieren
arts in zijn rol als voorlichter door het uitgeven van inmiddels vierentwintig ver
schillende publieksfolders. Met grote regelmaat worden er folders vernieuwd.
‘Voeding van de kat’, ‘Heupdysplasie bij de hond’ en ‘Gebitsverzorging’ zijn
als laatste ge-update. Ook presenteerde de GGG in 2006 de ‘Atlas voor
Gezelschapsdieren’ om de informatie van dierenartsen naar cliënten verder uit
te breiden. Deze atlas bevat duidelijke tekeningen van uiteenlopende normaal
beelden en ziektebeelden en kan in de loop der tijd uitgebreid worden met
extra informatie.
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Praktische informatie
In het Tijdschrift voor Diergeneeskunde bieden vooral de katernen ‘Voor de praktijk’ en ‘In veterinair ver
band’ de dierenartsen praktische informatie. Het katern ‘Wetenschap’ bevat enkel dubbel gerefereerde
artikelen, wat maakt dat het moment waarop het artikel wordt ingediend ver vóór de uiteindelijke publica
tiedatum ligt. De artikelen gaan over het algemeen diep in op een specifiek gebied en beantwoorden een
wetenschappelijke onderzoeksvraag.
In de praktische katernen staat informatie in de vorm van adviezen die de dierenartsen kunnen toepassen
in de praktijk. Een goed voorbeeld hiervan in 2006 was het artikel ‘Vaak ontwormen bij paarden; het baat
meestal niet maar het schaadt meestal wel’ van M. Eysker, D.C.K. van Doorn, S.N. Lems, A. Weteling en
H.W. Ploeger (TvD D 131, A 14-15). Daarin wordt aandacht besteed aan anthelminticum-resistentie bij
wormen in paarden, een groeiend probleem in Nederland. De Groep Geneeskunde van het Paard biedt op
haar website een aantal links naar artikelen, documenten en websites die voor de potentiële paardenei
genaar interessant kunnen zijn. Informatie over de aanschaf van een paard, ziektes en aandoeningen, en
identificatie en registratie zijn 24 uur per dag beschikbaar.

Lid van het gezin
Voorlichting is voor een deel een marketinginstrument om klanten te binden,
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aan de andere kant is het een middel voor de dierenarts om invulling te
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geven aan de rol van ambassadeur van het dier.
Volgens Joost van Herten, senior beleidsmedewerker veterinaire zaken voor
gezelschapsdieren en paard bij de KNMvD, is voorlichting aan de diereige
naar meer dan vroeger een issue. “Het gezelschapsdier is een lid van het
gezin geworden. Het krijgt in die positie misschien meer zorg en aandacht,
maar de eigenaar is soms geneigd zijn dier te vermenselijken. Vroeger had
een huisdier een functie: de kat ving muizen, de hond bewaakte het huis.
Tegenwoordig wordt het huisdier vooral gehouden vanwege het sociale
aspect.”
Joost geeft aan dat er op diergeneeskundig gebied meer mogelijk is dan
vroeger. “Twintig jaar geleden vond men het normaal als een oud hondje
nog maar drie tanden in de bek had. Tandheelkundige zorg heeft zich
sterk ontwikkeld en dierenartsen zijn zich ervan bewust dat gebitsproble
men het welzijn van het dier sterk negatief beïnvloeden. Doordat mensen hun dier
meer zien als gezinslid, hebben zij er meer voor over. Het hangt allemaal samen: een dier krijgt meer
diergeneeskundige zorg, omdat er meer mogelijk is, en er is meer mogelijk in de diergeneeskundige zorg,
omdat meer mensen er gebruik van maken. Maar mensen kunnen alleen kiezen voor een behandeling als
ze erover geïnformeerd worden.”
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Voorlichtingscampagnes
Veel praktijken streven ernaar de cliënt van begin tot eind te begeleiden in zijn
rol als diereigenaar. De diereigenaar krijgt informatie over hoe hij het beste een
leven lang voor zijn trouwe viervoeter kan zorgen. Puppy- en kittenparty’s, senior
avonden, afslankwedstrijden en persberichten; er zijn tal van manieren waarop
praktijken thema’s promoten. Initiatieven waar de KNMvD aan meewerkt, zoals
de ‘Week van het Huisdier’ en de ‘Maand van het Chippen’ bieden praktijken
een mogelijkheid om mee te liften met een grotere voorlichtingscampagne. In
de toekomst wil de KNMvD nog sterker de relatie met het publiek aangaan.
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Dierwelzijn kan in het geding komen door verschillende problemen: ondeskundig fokken; malafide handel
in dieren; het houden van soorten zonder dat daarvoor specifieke kennis aanwezig is; ondoordachte aan
schaf; verwaarlozing; mishandeling; gebrek aan kennis over de opvoeding en verkeerde huisvesting. Door
het geven van voorlichting kan een aantal van deze zaken worden aangepakt.
Chris Kalden, secretaris-generaal van het ministerie van LNV, sprak bij de opening van het Jeanette
Donker-Voet gebouw bij de Faculteit der Diergeneeskunde 27 september 2006 over de verschuivingen
in context, verantwoordelijkheid en betekenis van het beroep dierenarts. “In de nabije toekomst zal de
dierenarts een grotere rol krijgen ten aanzien van het welzijn van gezelschapsdieren. Het heeft weinig zin
potentiële eigenaren van huisdieren te belasten met uitgebreide regelgeving. Het is effectiever om mensen
die dieren willen houden daarvoor toe te rusten, zodat ze hun dieren legaal kunnen houden en goed kun
nen verzorgen. Daarvoor moet de houder beter op de hoogte zijn van de behoeften van het dier. De dieren
arts kan een grote rol spelen in de voorlichting omtrent gezelschapsdieren.”

Forum
Het Forum Welzijn Gezelschapsdieren, een onderdeel van de Raad voor Dierenaangelegen
heden waarin de KNMvD samen met verschillende sectororganisaties actief is, bracht op
23 maart 2006 het rapport ‘Gedeelde Zorg’ uit, samen met het rapport ‘Feiten en Cijfers’.
Het actieplan bevat afspraken tussen de partijen binnen de gezelschapsdierensector over
het borgen van dierwelzijn en de verdeling van verantwoordelijkheden. De voorgestelde maat
regelen beslaan vijf onderwerpen: algehele identificatie en registratie van hond en later kat;
verbetering van de informatievoorziening aan de burger; certificering (erkenning) van onder
nemingen op het gebied van gezelschapsdieren; afspraken ter vermindering van het aantal
gevaarlijke gezelschapsdieren en een lijst met te houden dieren.

Informatiecentrum
Een van de punten waar het forum zich hard voor maakte, was een Landelijk Informatiecentrum
Gezelschapsdieren (LICG). In 2006 werd het centrum een feit en KNMvD-bestuurslid Leen den Otter is
benoemd tot de eerste voorzitter. Dit centrum moet voor de burger hét aanspreekpunt worden op het gebied
van het houden van gezelschapsdieren. Het centrum zal als onafhankelijke bron heldere en betrouwbare
informatie geven, die de burger in staat stelt zijn zorgplicht voor zijn huisdier goed te vervullen. Het minis
terie van LNV heeft hiervoor een startsubsidie beschikbaar gesteld en ook de overige partijen dragen bij. In
de stichting LICG werken de KNMvD, de Faculteit der Diergeneeskunde, Dibevo, de Dierenbescherming en
het Platform Verantwoord Huisdierenbezit samen. Het ministerie van LNV is betrokken als toehoorder.

Paardensector
Ook in de paardensector bleek veterinaire inbreng welkom. KNMvD-voorzitter Ludo Hellebrekers for
muleerde het in zijn jaarrede als volgt: “De wensen en visie van het ministerie van LNV en van de
KNMvD lijken meer en meer op één lijn te komen. De beleidslijn, zoals deze zomer verwoord in het
rapport ‘Visie Paard & Landschap’ van het ministerie van LNV en in de nota ‘Welzijnsbevordering
Paard’ vanuit de Sectorraad Paarden, sluit goed aan bij de wensen en ‘focus points’ zoals die ook
door de veterinaire beroepsgroep worden nagestreefd.”
De groei van de paardensector en het maatschappelijk belang daarvan, werden benoemd en in het
beleid klonk de inbreng van de veterinaire beroepsgroep door in diverse thema’s:
>	de balans tussen de groei in omvang van de sector en de noodzaak tot een verantwoorde landschappe
lijke inpassing;
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>	de welzijnsaspecten gerelateerd aan de fokkerij en de sport, inclusief de daarbij behorende trainings
methoden;
> aandacht voor ziekten en ziektebestrijding in samenhang met het pakket aan in te zetten medicijnen;
> de organisatie en kwaliteitsborging van de gezondheidszorg van paarden.

Voorlichten over I&R
12 juli 2006 kreeg flatcoated retriever Skye het miljoenste dierenpaspoort uitgereikt door dierenarts
Marjan Timmer en André Kleinmeulman van de Voedsel en Waren Autoriteit. DAP Tussen Mark en Amer in
Hooge Zwaluwe was het toneel van de feestelijke uitreiking om het succes van het dieren
paspoort te vieren.
Het dierenpaspoort is in combinatie met een chip of tatoeage en een geldige rabiës
vaccinatie voor veel landen binnen de Europese Unie voldoende om vrij te mogen reizen
met het dier. Het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Malta en Zweden stellen extra eisen. De
KNMvD houdt een lijst bij met invoereisen voor honden, katten en fretten, die dierenartsen
via de website kunnen downloaden. Een dierenarts die een reislustige cliënt tegenover zich
krijgt, kan hem daarmee goed voorlichten.
Het percentage honden dat is gechipt ligt rond de zestig procent en bij katten is dit percentage zelfs
lager. Vergeleken met enkele jaren geleden is er wel een stijgende lijn te zien, dankzij verschillende voor
lichtingsactiviteiten.
De KNMvD is een groot voorstander van het verplicht chippen voor iedere hond en kat, omdat dit het
mogelijk maakt groepen en individuele dieren te identificeren. In het geval van erfelijke gebreken kan dit
veel waard zijn: waar zich problemen voordoen, kan dan gericht informatie worden verstrekt, bijvoorbeeld
aan de fokker, of de eigenaren van broertjes of zusjes van het dier.
Minister Veerman besloot in 2006 dat er voorlopig geen wettelijke verplichting komt voor de identificatie
en registratie (I&R) van honden en katten. Wél gaf hij opdracht te onderzoeken op welke wijze I&R kan
bijdragen aan een efficiëntere bestrijding van zoönosen bij gezelschapsdieren, en hoe I&R kan bijdragen
aan de sturing van het fokbeleid, zonder gedetailleerde regelgeving. De KNMvD en andere organisaties
blijven strijden voor een wettelijke verplichting van I&R.

Verantwoordelijkheid
Bij kennis hoort automatisch ook verantwoordelijkheid. De veterinair is bij uitstek degene die over de ken
nis beschikt om een juiste indicatie te stellen, de therapiekeuze en -duur vast te stellen en te zorgen voor
voldoende therapietrouw bij de diereigenaar of dierhouder. De dierenarts heeft daarbij de verantwoordelijk
heid om de verzorger van het dier adequaat te informeren over het waarom van een bepaalde behandeling
of ingreep, de kosten, de bijwerkingen en/of de eventuele risico’s. Risico’s voor het dier, maar bijvoorbeeld
in het geval van een behandeling met cytostatica, ook voor de omgeving. De dierenarts kan de verzorger
ook aangeven op welke signalen moet worden gelet, zodat de diereigenaar of -houder beter in staat is in te
schatten wanneer hij of zij de dierenarts weer moet inschakelen.

Vertrouwensrelatie
Om aan deze verantwoordelijkheid te kunnen voldoen, moet er een vertrouwensrelatie bestaan tussen
diereigenaar en dierenarts. Om deze vertrouwensrelatie voor de beroepsgroep veilig te stellen, steunde de
KNMvD Leen den Otter in een zaak tegen Gemeentebelastingen Rotterdam. Daarbij ging het over de moge
lijke verplichting tot het verstrekken van adresgegevens van hondenbezitters aan Gemeentebelastingen om
hondenbelasting te kunnen innen. Februari 2006 deed het Gerechtshof te Den Haag voor de dierenartsen
een positieve uitspraak in het hoger beroep.
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K ennis naar de boer
Een voorbeeld waarbij de dierenarts zijn kennis overdraagt, is het uiergezond
heidsproject. 25 procent van de Nederlandse koeien krijgt in haar leven te maken
met mastitis, wat in de sector een economische schade van zo’n honderd miljoen
euro per jaar met zich meebrengt. Koeien lijden duidelijk onder de uierproblemen,
dus ook dierwelzijn is een belangrijk aspect. Eind 2005 ging een project van start
dat de uiergezondheid in Nederland moet verbeteren. LTO Rundveehouderij, de
Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en het Productschap Zuivel (PZ) hebben een
meerjarenplan Uiergezondheid opgestart en het Uiergezondheidscentrum Nederland
(UGCN) is opgericht als onderdeel hiervan. Het UGCN richt zich op het terugdrin
gen van mastitis door via onderzoeken de kennis over het onderwerp te vergroten en
door dierenartsenpraktijken te ondersteunen bij het vertalen van de kennis naar het
melkveebedrijf. Het project ging van start met een pilot waarin tien dierenartsenpraktijken het voortouw
namen. Deze praktijken zijn in overleg met de Groep Geneeskunde van het Rund van de KNMVD geselec
teerd. In 2006 namen al zestig praktijken deel en in 2007 wordt het project landelijk uitgezet, want ook
onder de melkveehouders is er veel animo voor het project.

Adviseur
Theo Lam, de projectleider, geeft aan dat hij de dierenarts in het UGCN-project niet zo snel ‘voorlichter’
zou noemen: “Dat is in mijn gevoel iemand die ‘wat in algemene zin’ voorlichting geeft, informeert. Zoiets
als ‘je moet geen rauwe melk drinken’. Binnen het UGCN is de dierenarts meer een adviseur voor de melk
veehouder, die - langs verschillende wegen - de veehouder kennis brengt.”
Hoewel het UGCN zich specifiek richt op uiergezondheid, geeft Theo aan dat hetzelfde ook geldt voor de
dierenarts op het (melk)veebedrijf als adviseur in het algemeen. De rol van de dierenarts is cruciaal. “We
hebben binnen de uiergezondheid vijf belangrijke aandachtsvelden vastgesteld: infectiedruk, weerstand,
melken, behandelen en controle. Die vijf velden samen bepalen de uiergezondheid. De dierenarts overziet
door zijn opleiding en kennis van de bedrijven en de veehouders die vijf velden en de interactie ertus
sen. Door dat totale bedrijfsoverzicht kan de dierenarts ervoor zorgen dat de ‘stukjes in elkaar vallen’. Dat
neemt niet weg dat andere specialisten op deelgebieden soms diepgaander kennis hebben. Bijvoorbeeld
over melkmachines, veevoeding, et cetera. De rol van de dierenarts als interdisciplinair adviseur wordt
sterker door op de juiste momenten de juiste deelspecialisten in te roepen en te voorkomen dat verschil
lende adviseurs langs elkaar heen werken.”
De KNMvD speelt direct en indirect een rol in het UGCN door de betrokken dierenartsen en door bericht
geving: Theo sprak in 2006 op het lustrum van de VGH en in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde
verschijnen met regelmaat artikelen van het UGCN. Via de nieuws-e-mailservice en de websites kunnen
bijeenkomsten van het UGCN aangekondigd worden. “De samenwerking tussen mij en de voorzitters Gerrit
Hooijer van Vakgroep Gezondheidszorg Herkauwer en Jan Tiete Siebinga van Groep Gezondheidszorg
Landbouwhuisdieren is positief en intensief,” stelt Theo.
Het UGCN ontwikkelt studiegroepbijeenkomsten voor melkveehouders, die dierenartsen in hun eigen
praktijk, op melkveebedrijven kunnen organiseren. Theo noemt de houding van de deelnemende prac
tici zeer positief. “Inmiddels hebben zich 195 dierenartspraktijken aangemeld om op de een of andere
manier aan de activiteiten van UGCN deel te nemen. De deelnemende dierenartsen zijn over het algemeen
zeer enthousiast, maar geven wel aan dat zij het vaak lastig vinden om de omslag te maken van curatief
geneesheer naar adviseur. Veelal wordt gezegd dat de ‘veehouder er niet aan toe is’. Toch zie ik veel prak
tijken die buitengewoon goed in staat zijn om met hun cliënten tot veel activiteiten te komen.”
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Fred van Zijderveld:
“Ik kan door mijn brede
kennis de relevantie van
een onderzoek inschatten en bijsturen om te
voorkomen dat het op een
te theoretisch zijspoor
terechtkomt”

De praktiserend dierenarts profileert zich als deskundige en adviseert diereigenaar en veehouders over alles wat
nodig is om dieren gezond te houden. De brede deskundigheid van dierenartsen maakt hen ook geschikt voor
functies buiten de praktijk. Hun relaties met de beroepsgenoten in het veld, het bedrijfsleven, het onderwijs en
het beleid zijn uiterst belangrijk voor de ontwikkeling van diergeneeskundige zorg in Nederland. De KNMvD ziet
het nadrukkelijk als haar taak om kennis en ervaring bij elkaar te brengen en de deskundigheid van de dierenarts te bevorderen.

Platform
“De KNMvD biedt een platform om de deskundigheid van de verschillende partijen bij elkaar te brengen”,
zegt Hugo de Groot, senior beleidsmedewerker veterinaire zaken van de KNMvD. “De besturen van de groe
pen zijn bijvoorbeeld samengesteld uit deskundigen uit verschillende hoeken: GD, practici, wetenschappers
et cetera.” Ook in de Werkgroep Veterinair Antibiotica Beleid worden diverse veterinair deskundigen bijeen
gebracht. “Er is op dit moment bijvoorbeeld binnen verschillende diersectoren veel te doen rond de verant
woordelijkheid van de dierenarts en de dierhouder voor het zorgvuldig toepassen van antibiotica. Door het
bundelen van kennis probeert de KNMvD op dit gebied knelpunten te identificeren en de oplossingsrichtin
gen te benoemen. Input van meerdere kanten (wetenschap, praktijk en beleid) is daarbij belangrijk.”
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Beroepsontwikkeling

Uitverkochte Najaa
rsdag
De groepen van de KNMvD spelen een belangrijke rol in het faciliteren van de
beroepsontwikkeling. Hugo: “De groepen zijn opgezet om te zorgen dat onze
steeds verder gespecialiseerde achterban geïnformeerd blijft over de ontwik
kelingen in hun vak.” En dat is nodig, want de verschuiving van dierenarts
als genezer naar dierenarts als adviseur over diergezondheid, dierenwelzijn,
volksgezondheid en voedselveiligheid vraagt om een andere benadering.
Bijeenkomsten van de (vak)groepen zijn bij uitstek de plaats waar vakinhou
delijke informatie wordt gepresenteerd. De Vakgroep Gezondheidszorg
Herkauwer vierde in 2006 haar lustrum met het symposium ‘Kennis met kunde’, waar
in aandacht voor de zogenoemde ‘evidence based veterinary medicine’. Verder onderzoekt de vakgroep of
het mogelijk is voor de leden elektronische abonnementen op wetenschappelijke tijdschriften te realiseren.
De Groep Geneeskunde Gezelschapsdieren (GGG) is actief betrokken bij de internationale Voorjaarsdagen
en organiseert in de herfst ook een uiterst populaire Najaarsdag. Voor beide evenementen gelden grote
kortingen voor GGG-leden. De Groep Geneeskunde Paard (GGP) vierde ook haar lustrum in
2006. Onder de titel ‘De GGP draaft door’ was er een wisselend programma met workshops
en presentaties over onder meer luchtwegaandoeningen, echografie van de buigpezen, en
sportpaardbegeleiding.
De groepen van de KNMvD ondersteunen actief wetenschappelijk onderzoek. Zo financiert de
GGG via de Commissie Preventieve Gezondheidszorg Gezelschapsdieren diverse studies, bij
voorbeeld naar de tekenpopulatie in Nederland, waaruit belangrijke informatie voor de gezel
Ingezonden teken
schapsdierenarts volgt. De financiering vindt plaats uit de gelden die door de verkoop van het
binnen een week
Europees paspoort voor gezelschapsdieren worden gegenereerd.

Kwaliteitssystemen
De Nederlandse samenleving stelt steeds meer eisen aan de professionaliteit van marktpartijen. Dat is
overal zichtbaar: in de luchtvaartindustrie, in de humane geneeskunde en in de landbouw en de levens
middelenindustrie. Problemen met voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong hebben grote economische
consequenties voor alle partijen binnen de keten. Om risico’s te verkleinen is het gebruikelijk dat partijen
kwaliteitseisen aan elkaar stellen. “Als de belanghebbenden uit de markt eisen stellen aan de dierenart
sen, kan daarvoor een structuur worden ingericht. Een goed voorbeeld is de oprichting van de Stichting
Paard en de borging van de keuringsdierenartsen voor paarden”, aldus Hugo. “De rol van de KNMvD is om
te onderhandelen met de belanghebbenden over wat partijen van elkaar willen. Voor de voedselproduce
rende diersectoren lopen verschillende onderhandelingstrajecten.” Om te komen tot zorgvuldige besluit
vorming worden de leden geïnformeerd en krijgen zij de mogelijkheid te reageren. Op die manier wordt
gebruik gemaakt van de deskundigheid van de leden. Zo kan de KNMvD de dierenarts ondersteunen bij
het voldoen aan de kwaliteitseisen van de landbouw en de levensmiddelenindustrie.

Divisiehoofd
Een dierenarts buiten de praktijk werkzaam als deskundige is Fred van Zijderveld, hoofd van de divisie
bacteriologie en TSE’s (‘transmissible spongiform encephalopathies’) van het Centraal Instituut voor
Dierziektecontrole (CIDC-Lelystad). “Wij zijn een onderzoeksinstituut dat nationale en Europese overheden
ondersteunt bij hun verantwoordelijkheid ten aanzien van aangifteplichtige besmettelijke dierziekten, zoals
BSE, mond-en-klauwzeer en bluetongue. Wij kunnen op alle niveaus onderzoek doen: van een sectie tot
moleculair biologisch onderzoek. Voor de meeste aangifteplichtige dierziekten bestaan daarvoor standaard
protocollen.”
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Het CIDC houdt zich niet alleen bezig met diagnostiek, maar advi
seert de overheid ook over de bestrijding van dierziekten. Om beide
taken optimaal te kunnen uitvoeren, verricht het instituut bovendien
zelf wetenschappelijk onderzoek. “Voor een belangrijk deel dient dat
om onze kennis in relatie tot diagnostiek en bestrijding up-to-date
te houden”, licht Fred toe. “Maar we doen ook meer fundamenteel
onderzoek. We willen onze bekendheid als experts op het gebied van
dierziekten behouden.”

Crisisorganisatie
In een routineuze situatie ontvangt het CIDC jaarlijks duizenden bloed- of weefselmonsters of verdachte
dieren. Maar bij een uitbraak kan die toevoer in korte tijd sterk toenemen. “We zijn per definitie een
crisisorganisatie”, legt Fred uit. “Vanuit een ‘vredessituatie’ kunnen we in korte tijd opschalen naar volle
sterkte, door mensen op andere plekken in te zetten en tijdelijke medewerkers aan te trekken.” Vooral de
divisie virologie heeft te maken met dergelijke hectische situaties. Denk aan de uitbraken van mond-enklauwzeer, varkenspest en vogelgriep in de afgelopen jaren. De divisie bacteriologie houdt zich bezig met
ziekten als BSE, scrapie, tuberculose en botulisme. “Die aandoeningen hebben een ander verloop, het
land hoeft niet in één dag plat te liggen als er een geval wordt gevonden”, aldus Fred.

Het veld
In een onderzoeksinstituut als het CIDC is veel deskundigheid op het gebied van dierziekten verzameld.
“We horen in Europa duidelijk tot de top. We gaan samenwerkingsverbanden aan met buitenlandse organi
saties en leiden hier mensen op zodat ze zelf de diagnostiek kunnen uitvoeren. Zelf gaan we ook wel naar
het buitenland om uitleg te geven over de handelswijze rond aangifteplichtige dierziekten in Nederland.”
Fred ziet het als een belangrijke taak de dierenartsen in het veld op de hoogte te houden van nieuwe ont
wikkelingen. “We proberen onze kennis op verschillende manieren uit te dragen. Ten eerste door artikelen
en publicaties, bijvoorbeeld overzichtsartikelen in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde en andere media.
Ook de CIDC-website www.cidc-lelystad.wur.nl wordt een steeds belangrijkere informatiebron. We worden
ook dagelijks gebeld met vragen, vooral door medewerkers van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA), maar
ook door practici. Verder geven we bijvoorbeeld ‘acte de présence’ op bijeenkomsten van de groepen van
de KNMvD.”
Een van de onderwerpen waarop het CIDC dierenartsen kan ondersteunen is de symptoomherkenning.
De praktiserende dierenartsen zijn immers degenen die een nieuwe ziekte-uitbraak moeten herkennen en
daarvan melding maken. Fred: “Er komen vaak groepen belangstellenden kijken bij secties, om te zien hoe
ziekten er uitzien. Bij de recente uitbraak van bluetongue zijn we samen met GD het land ingegaan om
uitleg te geven op verschillende bijeenkomsten. Het was een tot dan toe onbekende ziekte in Nederland
en er was veel belangstelling voor van dierenartsen uit het veld.”

‘Study director’
Een andere dierenarts die de praktijk heeft verlaten en haar deskundigheid elders
aanwendt, is Marion Boezeman. Sinds september 2005 is zij een van de vennoten van
Farma Research Animal Health te Nijmegen, waar ze werkzaam is als ‘study director’.
Het bedrijf voert diergeneesmiddelenonderzoek uit in opdracht van farmaceutische
bedrijven als zogenoemde ‘contract research organisation’ (CRO). De onderneming
is een CRO op het gebied van de diergeneeskunde in Nederland en bedrijven als
Intervet, Eurovet en Bayer maken er gebruik van. Marion: “Wij doen voornamelijk
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s tudies die door de wet verplicht zijn voor de registratie van diergeneesmiddelen. Denk aan het bepalen
van de wachttijd, de tijd die moet verstrijken voordat producten van een behandeld dier de consumptie
keten in mogen. Maar we verrichten ook vergelijkende effectiviteitstudies.”

Dierenarts
Marion ziet zichzelf wel als dierenarts. “Ik werk alleen in een andere setting dan de praktijk. Mijn
opdracht is niet het genezen van dieren, maar het uitvoeren van onderzoek. Maar ook daarvoor ben ik in
de dagelijkse praktijk vooral bezig met het veterinair begeleiden van dieren en het toedienen van dierge
neesmiddelen. Ik weet vooral veel over landbouwhuisdieren; mijn collega en medevennoot is deskundig op
het gebied van gezelschapsdieren.” Beiden hebben als practicus gewerkt. “We weten hoe gezonde dieren
leven. We kunnen uit onze ervaring zien of een dier ziek is, of uit zijn gewone doen.” De veterinaire ken
nis komt bij elk stadium van een farmaceutisch onderzoek van pas. “Bij de opzet doen we een beroep
op onze kennis van geneesmiddelen, bij de uitvoering is onze kennis nodig om toezicht te houden op het
welzijn van de dieren. Als een dier ziek is maken wij de keuze om hem uit de studie te verwijderen of te
behandelen terwijl hij in de studie blijft. Verder dienen we zelf geneesmiddelen toe. Marion behoudt haar
deskundigheid op het gebied van farmaceutisch onderzoek door het continu uitvoeren van studies en door
het bezoeken van internationale congressen, want gerichte nascholing is er niet op haar gebied.

Afwisseling
Als divisiehoofd heeft Fred vooral een aansturende functie. “Ik heb
de leiding, zowel bij de taken, zoals de uitvoering van de diagnostiek,
als bij het onderzoek.” Een groot deel van zijn werk bestaat uit het
bijwonen van overleg. “Ik denk dat ik elke week drie dagen besteed
aan vergaderingen. Dat kan overleg zijn met het ministerie in Den
Haag, maar ook in het managementteam van het CIDC.” Verder hoort
de projectbegeleiding en -bespreking in zijn pakket. Fred: “Tussen
al die vergaderingen en besprekingen door loop ik veel rond op de
afdeling. In onze organisatie heerst een open cultuur. Ik kijk waar
mijn mensen mee bezig zijn en praat met ze over hun onderzoek. Dat is eigenlijk belangrijker dan allerlei
cursussen en bijeenkomsten.”
Fred zorgt er bij alle managementtaken wel voor dat hij in het laboratorium en de snijzaal praktisch werk
blijft doen. “Het zou dodelijk saai zijn als dat niet meer zou kunnen”, geeft hij aan. “Ik ben erbij als er
een koe binnenkomt met verdenking op BSE, of bij een dierentuindier met tuberculose. Dan sta ik zelf in
de sectiezaal.” Fred is te spreken over zijn overstap van praktijk naar onderzoek. “In een carrière als onder
zoeker is het moeilijk afgestompt te raken. Je blijft gedwongen op een breed gebied je expertise in stand te
houden en uit te breiden. Je wordt door de onderzoekers om je heen geprikkeld en enthousiast gehouden.”

Preventieve gezondheidszorg
Van de dierenarts wordt niet alleen deskundigheid gevraagd in een functie als onderzoeker of ‘study
director’, ook in de reguliere praktijk wordt de dierenarts steeds meer ingeschakeld op grond van zijn
kennis en minder voor het toedienen van medicijnen. “De dierenarts is bij uitstek de deskundige op
het gebied van de gezondheid van dieren,” aldus Lonneke Stark, secretaris van de Groep Geneeskunde
Gezelschapsdieren. “Maar ook bij vragen over gedrag, aanschaf en verzorging kunnen mensen terecht
bij de dierenarts.” Dierenartsen wordt vanwege hun deskundigheid gevraagd deel te nemen aan allerlei
overlegorganen en werkgroepen, ook op Europees niveau. De GGG profileert de dierenarts bewust als des
kundige bij allerlei diergezondheidsaspecten.
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De veranderende rol van de dierenarts is echter het duidelijkst zichtbaar in de landbouwhuisdierensector. Dit heeft te maken met de verschuiving van de nadruk op
curatieve geneeskunde naar preventieve gezondheidszorg, legt Hugo de Groot uit. “De
‘dierenarts nieuwe stijl’ komt regelmatig op de grotere bedrijven voor bedrijfsbegelei
ding. Daarbij loopt hij de organisatie en uitvoering van het bedrijf na op alle elementen
die invloed hebben op de gezondheid van de dieren, bijvoorbeeld voeding, huisvesting,
klimaat en hygiëne. Deze elementen zet de dierenarts af tegen de technische resulta
ten van het bedrijf. Hierbij moet hij de verschillende datastromen analyseren op allerlei
parameters met betrekking tot de diergezondheid. Deze nieuwe invulling van het veterinaire beroep is min
stens even belangrijk als de oude”, aldus Hugo. “Een betere diergezondheid leidt tot een kleinere kans op
besmetting van voedsel. Dit dient dus tegelijk de veterinaire volksgezondheid.”

Netwerken
Een belangrijk deel van de deskundigheid van de dierenarts bestaat uit het feit dat hij weet waar hij zijn
informatie moet zoeken. Volgens ‘study director’ Marion Boezeman is dat iets dat dierenartsen eigen is.
“Als er een stofje is waarvan je niet meer precies weet wat het doet, ga je de boeken in of bel je een col
lega. De diergeneeskundige wereld wordt gekenmerkt door de korte lijntjes. Als dierenarts kun je beschik
ken over een heel netwerk.” De KNMvD houdt in haar ledenadministratie de gegevens bij van alle dieren
artsen. Via het Diergeneeskundig Jaarboek en via de website kunnen collega’s elkaar gemakkelijk vinden.
Zelf neemt ze voor haar onderzoeken regelmatig contact op met de universiteit. “Bijvoorbeeld als we effec
tiviteitstudies doen. Dan moeten we weten hoe het verloop van de betreffende aandoening is en hoe we
eventuele symptomen kunnen herkennen.” De universiteit is op dit gebied overigens niet de enige bron
van informatie. “Op de grotere praktijken is vaak evenveel deskundigheid.”

Leren
Om hun deskundigheid te behouden, moeten dierenartsen hun leven lang blijven leren. Marion: “Je hebt
te maken met levende wezens en de kennis daarover blijft toenemen. Je moet jezelf dus blijven bijspijke
ren. Hetzelfde geldt op het gebied van richtlijnen. Die veranderen voortdurend en wij moeten dus zorgen
dat we daarvan op de hoogte blijven.”
Een voorbeeld dat toont dat de KNMvD hier actief een bijdrage aan levert, is het onderwerp Pom – nonPom over de regels omtrent diergeneesmiddelen. Via nieuws-e-mails, artikelen in het TvD, en presentaties
worden de dierenartsen geïnformeerd. Wiel van den Ekker is hier al bestuurslid bijzonder actief in.
De KNMvD vindt een actieve participatie in het veterinaire postacademische onderwijs voor de beroeps
groep van groot belang. Permanente educatie wordt onder andere uitgevoerd in samenwerking met de
Stichting Post-Academisch Onderwijs Diergeneeskunde (PAOD). PAOD gaf in 2006 aan op de toegenomen
informatiebehoefte van de dierenarts te willen inspelen door onder andere informatie via de website aan te
bieden.

Onontkoombare specialisatie
Omdat kennis voor de dierenarts steeds belangrijker wordt, is specialisatie onontkoombaar. “Elke die
renarts heeft een algemene bevoegdheid”, stelt Hugo, “maar daarbinnen vindt verregaande differentiatie
plaats. Dierenartsen specialiseren zich richting het onderzoek, richting het onderwijs of werk in kenniscen
tra, richting de farmacie of richting de voedselveiligheid, vaak per diergroep en soms ook daarbinnen per
aandachtsgebied.” In de jaren negentig is men in de diergeneeskunde begonnen dierenartsen op te leiden
tot specialisten, zoals ook de humane geneeskunde specialisten heeft. Een dierenarts mag zich pas specia
list noemen als hij als zodanig geregistreerd is bij een Europees college of de KNMvD; daarvoor moet hij

26

Jaarverslag 2006

“

breed inzetbaar, onderling verbonden

voldoen aan strenge eisen. De dierenartsspecialisten worden binnen de KNMvD vertegenwoordigd door de
Groep Veterinaire Specialisten. Zij zetten zich ervoor in de specialist richting het publiek én de beroeps
genoten te profileren, onder andere via www.groepveterinairespecialisten.nl. Een specialist werkt op
doorverwijzing van een eerstelijns collega. De KNMvD biedt in het Diergeneeskundig Jaarboek overzichten
van specialisten en praktijken waar zij werkzaam zijn. Jaarlijks worden nieuw geregistreerde specialisten
tijdens het Jaarcongres voorgesteld aan de beroepgenoten bij de feestelijke uitreiking van de certificaten.

Erkende Nederlandse specialisaties KNM v D
Specialisaties per diersoort: Interne Geneeskunde der Gezelschapsdieren – Chirurgie der Gezelschapsdieren
– Dermatologie der Gezelschapsdieren – Reproductie van het Paard – Inwendige Ziekten van het Paard – Chirurgie
van het Paard – Vogelgeneeskunde – Varkensgezondheid – Rundergezondheid – Kleine Herkauwersgezondheid
– Pluimveegezondheid.
Diersoortoverkoepelende specialisaties: Oogheelkunde – Veterinaire Pathologie – Veterinaire Radiologie
– Veterinaire Microbiologie – Veterinaire Diervoeding – Veterinaire Volksgezondheid.

Europese specialisaties die worden vermeld:
Avian Medicine and Surgery – Animal Reproduction – Laboratory Animal Medicine – Veterinary Anaesthesia
– Veterinary Dermatology – Veterinary Diagnostic Imaging – Veterinary Internal-Medicine Companion Animals
– Veterinary Opthalmology – Veterinary Pathology – Veterinary Parasitology – Veterinary Public Health
– Pharmacology & Toxicology – Veterinary Surgery.

Belangrijke bijdrage
De diergeneeskunde kan een bijdrage leveren aan onderzoek buiten de eigen
discipline. In studies waarbij levende wezens gebruikt worden, kan de deskun
digheid van de veterinair ingezet worden. In de biologie richt het onderzoek zich
steeds meer op verschillen tussen dierensoorten, omdat de verkenning van rat
ten en muizen zijn hoogtepunt bereikt heeft.
De dierenarts kan een belangrijke bijdrage leveren aan wetenschappelijk onder
zoek, weet Fred van Zijderveld van het CIDC uit ervaring. “Als dierenarts met
Specialisten werken
praktijkervaring kun je beter de relevantie van ziekten en symptomen inschatten
mee aan publieksfolders
dan mensen zonder veterinaire achtergrond. Bovendien spreek je als dierenarts
de taal van het vakgebied en heb je verbindingen met het veld en met de overheid.” Hij waarschuwt echter
dat niet iedere dierenarts geschikt is voor het onderzoek. “Je moet je met gemak kunnen bewegen in aller
lei deelterreinen, zoals de moleculaire biologie of de immunologie. Dat is niet voor iedereen weggelegd.”

Andere functies
In haar strategisch beleidsplan verwoordt de KNMvD haar taak ontwikkelingsstrategieën voor dierenartsen
in verschillende sectoren te definiëren, om daarmee te bevorderen dat het werkterrein wordt verbreed.
“Een van de dingen die de KNMvD kan doen is meer bekendheid geven aan de andere mogelijkheden
van de dierenarts”, meent Marion. “Laat zien wat dierenartsen in andere beroepsvelden doen. Er zijn veel
takken van sport zijn die je als dierenarts kunt beoefenen.”
Marion denkt dat de KNMvD ook kan helpen dierenartsen uit verschillende beroepsgebieden bij elkaar te
brengen en de dwarsverbanden tussen diverse werkterreinen meer aandacht kan geven. “Als dierenart
sen hebben we elkaar nodig. Via de KNMvD kunnen de onderlinge raakvlakken beter in beeld gebracht
worden.”
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De burger vertrouwt
erop dat de keten
hem waar voor zijn
geld geeft: veilig en
verantwoord voedsel

Het oordeel van de dierenarts wordt op verschillende plaatsen gevraagd. Of het nu gaat om het beoordelen van
een studieprestatie van een van zijn studenten of leerlingen, om de gezondheid van een paard dat aan een
wedstrijd meedoet of om de kwaliteit van het rundvee dat bij de slachterij wordt aangeboden: de dierenarts
houdt toezicht op wat kan en mag. De KNMvD neemt deel aan overlegstructuren om waar mogelijk de rol van de
dierenarts als bewaker van dierwelzijn, veterinaire volksgezondheid en voedselveiligheid te behartigen. Door
het geven van input en het terugkoppelen van informatie naar de achterban fungeert zij als schakel tussen de
achterban en stakeholders die de dierenarts, practicus of anderszins, als toezichthouder nodig hebben.

Informeren
Varkenspest, bluetongue, aviaire influenza (AI): in 2006 waren diverse besmettelijke dierziekten actueel.
Aan het begin van het jaar vormde AI de grootste dreiging. Een afschermplicht voor pluimvee gold met
een korte tussenpauze tot mei 2006. Tijdens die periode werd op grote schaal gemonitored op AI bij wilde
vogels en is het systeem van ‘early warning AI’ verder ontwikkeld. In het voorjaar werd voor het eerst pre
ventief gevaccineerd tegen AI, voornamelijk bij hobbypluimvee. Een uitbraak van hoogpathogene AI bleef
uit, maar in de zomer raakte een pluimveebedrijf besmet met laagpathogene AI (H7N7) met gevolgen voor
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de export van dieren. De KNMvD nam bij dreigende crises deel
aan basisoverleg en informeerde haar achterban via nieuws-emails met links naar regelingen en formulieren, en artikelen in
het Tijdschrift voor Diergeneeskunde (TvD). De start van de vac
cinatiecampagne zorgde voor een piek in de bezoekcijfers van
de site. Hugo de Groot, senior beleidsmedewerker veterinaire
zaken (landbouwhuisdieren en volksgezondheid): “We krijgen
veel vragen over hoe de wet moet worden geïnterpreteerd. We
kunnen de dierenarts dan ondersteunen bij het nemen van
goede beslissingen. Tegelijk kunnen we de overheid dwingen
helderheid te geven over de interpretatie van de wetgeving.”

Signaleren
De overheid plaatst de dierenarts nadrukkelijk in de rol van poortwachter: hij is degene die aan de bel
moet trekken. Een belangrijke rol, want het vaststellen van een uitbraak van een aangiftplichtige dier
ziekte heeft grote economische gevolgen. Bij de preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke
dierziekten, zoönosen en TSE’s (‘transmissible spongiform encephalopathies’) gelden duidelijke regels over
aangifteplicht. Hugo: “De praktijk heeft een rol in het snelle waarschuwingssysteem: ‘early warning, early
detection’. Aan het eind van de zomer van 2006 was Nederland de eerste EU-lidstaat waar de diagnose
bluetongue werd gesteld. Het ging om type 8, dat nergens in Europa voorkomt. Heel
Nederland werd uitgeroepen tot beperkingsgebied.”
Ti jd sc hr ift
Hugo licht toe dat de snelle diagnose mogelijk was door het Nederlandse systeem
vo or
Di er ge ne es ku
nd e
waarbij practici samenwerken met GD en Voedsel en Waren Autoriteit (VWA).
“Dierenartsen in het veld kwamen onduidelijke verschijnselen tegen en gingen op
zoek naar de oorzaak... Het is heel belangrijk dat de dierenarts in staat is iets te
herkennen als afwijkend, iets onbekends. Via het TvD waren we in staat om snel
informatie over deze nieuwe ziekte onder de achterban te verspreiden en via PostAcademisch Onderwijs Diergeneeskunde (PAOD) kon in samenwerking met CIDCKNMvD
Lelystad, GD en de faculteit op korte termijn scholing geregeld worden.”
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Grenswachter
Er zijn veterinairen die haast letterlijk de rol van poortwachter uitoefenen. Meer dan dertig dierenartsen
werkzaam bij de buitengrensinspectieposten (BIP’s) bewaken de ‘port of entry’ voor de Europese Unie
(EU). Zij controleren de voor invoer of voor doorvoer aangeboden dieren, dierlijke producten en producten
van dierlijke oorsprong afkomstig uit derde landen. Hierbij wordt nagegaan of deze producten en dieren
voldoen aan de eisen voor dier- en volksgezondheid en aan een aantal aanvullende wet
telijke verplichtingen.
De posten zijn een onderdeel van de Voedsel en Waren Autoriteit, Afdeling Import. De
meeste medewerkers werken in de BIP’s Rotterdam, Schiphol en Amsterdam-haven. De
overige medewerkers zijn werkzaam bij de BIP’s in Harlingen, Vlissingen, Eemshaven en
Maastricht. De officiële dierenarts werkt samen met de controleur en is bevoegd tot het
nemen van keuringsbeslissingen. Zonodig kan hij extra technische expertise inschakelen.
Volgens Hugo is de Nederlandse dierenarts goed toegerust: “De dierenarts is opgeleid om
de volksgezondheid en voedselveiligheid te kunnen bewaken. Dit vormt een belangrijk
deel van de opleiding. De werkzame dierenarts beschikt over een uitgebreid veterinair
kennisapparaat: CIDC-Lelystad, FDU, WUR, GD et cetera. Wat het systeem in Nederland
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zo krachtig maakt is het feit dat de lijntjes zo kort zijn. Je hoeft niet eerst door lagen van bureaucratie te
dringen.”

Gezelschapsdieren
Ook de gezelschapsdierenarts speelt een rol in het bewaken van dierwelzijn én
volksgezondheid. Volksgezondheid hangt samen met de mogelijke risico’s van
zoönosen, zoals bijvoorbeeld rabiës, worminfecties, papegaaienziekte en katten
krabziekte.
In de gezelschapsdierenpraktijk geldt ook dat de dierenarts aandacht moet heb
ben voor onbekende ziektebeelden. In 2006 had Dierenartsenpraktijk Baerveldt
& Schuur daar ervaring mee. Marcelien Baerveldt: “Vorig jaar kregen wij een
ernstig zieke hond in de praktijk. Onderzoek gaf aan dat we waarschijnlijk met
een levertumor te maken hadden. Er is een proeflaparotomie verricht en de
aangedane leverkwab is met ‘de tumor’ chirurgisch verwijderd. Bij pathologie
bleek het echter te gaan om de blaasworm van Echinococcus multilocularis, de vossenlintworm dus.” Na
het stellen van die diagnose zei de patholoog meteen dat de dierenartsenpraktijk begeleid moest worden.
Voor de mens kan de besmetting namelijk gevaarlijk zijn, omdat zij jaren later tot aantasting van de lever
(alveolaire echinococcose) kan leiden. “Het RIVM was ook gewaarschuwd en nam contact met ons op. Er
is uitgebreid onderzocht waar de hond allemaal geweest was. Hoogstwaarschijnlijk heeft hij de infectie
opgelopen in de Alpen in Oostenrijk of Zwitserland. Gelukkig bleek de hond geen uitscheider te zijn maar
eindgastheer, anders was er een groot besmettingsgevaar geweest.” De dierenarts spande zich in voor de
gezondheid van de diereigenaar: “We hebben de diereigenaar ervan overtuigd dat hij en zijn gezin zich
bij de huisarts moesten laten onderzoeken. Dat viel niet mee. Het was een gezin met jonge kinderen,
druk, druk, druk. Zelfs het RIVM heeft hen nog gebeld dat ze toch echt langs de huisarts moesten gaan.
Gelukkig bleken zij schoon te zijn.” Met de hond, een vijfjarige Labrador, gaat het ook boven verwachting
goed. Hij krijgt sinds de operatie dagelijks albendazol toegediend. Marcelien kan zich voorstellen dat col
lega’s in een vergelijkbaar geval gemakkelijk de diagnose maligne levertumor stellen en euthanasie voor
stellen. “Dat is jammer, want er is in zo’n geval een goede kans dat de hond de operatie overleeft.” Het
houdt ook in dat risico’s voor de dierenarts, zijn medewerkers en de diereigenaar en zijn omgeving dan
niet worden onderkend. “Bijvoorbeeld het zonder handschoenen nemen van een biopt bij een hond met de
vossenlintworm kan risicovol zijn.”

Keten
De Groep Gezondheids- en Kwaliteitszorg (GKZ) van de KNMvD richt zich specifiek op het integreren van
de diverse disciplines waarbinnen dierenartsen werkzaam zijn op het gebied van veterinaire volksgezond
heid met als primaire en gemeenschappelijke noemer: het in beeld brengen en beheersen van risico’s
voor de volksgezondheid in de voedselproductieketen en ten aanzien van zoönosenverwekkers bij gezel
schapdieren. De Groep is ondermeer vertegenwoordigd in de Commissie Ethiek, de Europese vereniging
(Federation of Veterinarians of Europe) van hygiënisten, de UEVH/FVE, en de vereniging voor Europese
overheidsveterinairen, de EASVO/FVE.
GKZ heeft de aanzet gegeven tot een ‘position paper’ over de rol van de dierenarts in de voedselproductie
keten in 2015. Deze paper is besproken op de algemene ledenvergadering van de groep GKZ en wordt
ook bij de Groep Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren onder de aandacht gebracht. De Nederlandse
inbreng van deze paper bij de EASVO en UEVH heeft ertoe geleid dat de morele verantwoordelijkheid die
de veterinair heeft op het gebied van dierwelzijn, volksgezondheid en voedselveiligheid is opgenomen in
de FVE-strategienota. Vanuit zijn professionele autonomie heeft de dierenarts de verantwoordelijkheid
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andere beroepsgenoten te informeren in het geval van ernstige volksgezondheidsrisico’s en situaties waar
het dierwelzijn in ernstige mate in het geding is. De FVE blijft ernaar streven het werk van practici verder
te laten integreren met beroepsgenoten op andere posities in de produc
tieketen: in onderzoek, onderwijs, industrie, voedselhygiëne et cetera. Een
goede samenwerking tussen alle veterinaire actoren is in het belang van
alle partijen in de keten. Het punt wordt nader uitgewerkt in de Europese
‘Code of Conduct’ waar een FVE-werkgroep nu mee bezig is.
De KNMvD heeft bijgedragen aan het werk van de FVE door de
inbreng van de Nederlandse delegatie op de algemene vergadering
en zeker ook via de directe inbreng in het FVE-bestuur. De door de
KNMvD genomineerde kandidaat, Tjeerd Jorna, werd in 2005 voor een
tweede termijn herkozen als voorzitter.

Regelgeving
Met ingang van 1 januari 2006 is een groot aantal nieuwe EU-regels van
kracht geworden op het terrein van de voedselveiligheid, producten van
dierlijke oorsprong en diervoeding in het bijzonder. Deze nieuwe regel
geving legt meer verantwoordelijkheid bij de producenten van voedings
middelen en biedt de overheid de mogelijk om terug te treden tot het
niveau van toezichthouden, in plaats van keuren. De overheid kan ook
nog traditioneel blijven keuren indien ze dat noodzakelijk acht. In een langdurend samenwerkingsproject
tussen de ministeries van VWS en LNV, en VWA en VION zijn procedures ontwikkeld en uitgetest om over
te stappen op zichtkeuring bij vleesvarkens. Het bedrijfsleven en de overheid hebben in het voorjaar van
2006 de stap gezet om zichtkeuring volgens de door het bedrijfsleven ontwikkelde systematiek toe te
staan. De VWA heeft hiervoor specifieke toezichtsprotocollen ontwikkeld. Momenteel wordt zichtkeuring,
ook wel ketenkeuring genoemd, uitgevoerd in vier grote Nederlandse varkensslachterijen.

Standpunten
Behalve voor de volksgezondheid en voedselveiligheid heeft de dierenarts een verantwoordelijkheid als
ambassadeur van het dier. Daarbij gaat het om het dierwelzijn, het welbevinden van het dier, niet alleen
de gezondheid. De integriteit van het dier en de eigen waarde is daarbij van groot belang. De KNMvD
is zich hier terdege van bewust en formuleerde in 2006 een aantal standpunten dat hier rekening mee
houdt, zoals bijvoorbeeld het standpunt ‘Castratie van varkens’. Een onderwerp waarvoor stichting Wakker
Dier in het najaar van 2006 ook aandacht vroeg door het stalken van Hemavrachtwagens vanwege de
Hemarookworsten.

Castratie van varkens wordt door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij
voor Diergeneeskunde afgewezen
Castratie van biggen, in welke vorm dan ook, tast het welzijn en de integriteit van het dier aan. Door het
invoeren en verdere optimalisatie van de alternatieven van castratie zoals het slachten van varkens bij een
lager gewicht, managementmaatregelen op het varkensbedrijf, het seksen van sperma, fokkerijmaatregelen
en detectie van berengeur aan de slachtlijn kan berengeur voorkomen worden. Dit maakt op termijn cas
tratie van biggen overbodig. De afschaffing van de castratie van varkens dient met nationale en Europese
regelgeving te worden ondersteund.
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Hugo: “Het KNMvD-standpunt is bijna letterlijk overgenomen door de FVE. Die brachten op 29 januari
2007 hun standpunt uit, waarbij ze de aanbeveling deden van het ‘fasing out’ van de castratie bij biggen.
We hebben ook een standpunt uitgebracht over het couperen van schapenstaarten en over weidegang.
Op het gebied van het dierwelzijn heeft de KNMvD nu een leidende rol binnen Europa. We zorgen dat
discussie wordt opgestart en dat deskundigen op een bepaald gebied bijeen gebracht worden op basis van
onze veterinaire expertise, bijvoorbeeld in de Commissie Ethiek. Deskundigen op het gebied van ethiek
worden gekoppeld aan practici met kennis in het veld. Over het verdoofd castreren was bijvoorbeeld in de
Commissie Ethiek in samenwerking met de Vakgroep Gezondheidszorg Varken een gezamenlijk standpunt
geformuleerd. Dit is vervolgens door het KNMvD-bestuur bekrachtigd.”

Waar komt de veterinaire verantwoordelijkheid tot uiting?
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What’s in it for me?

Het lidmaatschap van de KNMvD is nu minder vanzelfsprekend voor een dierenarts dan in het verleden.
Meer dan ooit speelt de vraag ‘what is in it for me?’. Het lijkt alsof men tegenwoordig sneller een kri
tisch geluid laat horen, hoewel dat mogelijk ook het gevolg is van het informatietijdperk: een e-mail is zo
gestuurd. Over het algemeen lijken mensen echter pas aan de bel te trekken, als iets hen persoonlijk raakt:
qua bedrijfsvoering, in de portemonnee of anderszins.

VOORDELEN LIDMAATSCHAP
INFORMATIE
>	Diergeneeskundig Jaarboek
>	Nieuws-e-mails
>	Publieksfolders (t.b.v. relatie met diereigenaren)
>	Tijdschrift voor Diergeneeskunde
>	Websites
>	Bijeenkomsten en vergaderingen (over actuele onderwerpen)

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN PRACTICI (WERKNEMER ÉN WERKGEVER) ALGEMEEN
>	Vergaderaccommodatie in Houten, in beginsel voor alle leden beschikbaar.
Naast de concrete diensten en producten die de KNMvD levert, heeft zij invloed in overleggen bij de over
heden, het bedrijfsleven en de Faculteit der Diergeneeskunde. Daarin behartigt de vereniging de belangen
van haar leden. De KNMvD maakt deel uit van de Federation of Veterinarians of Europe (FVE) en speelt
een prominente rol in internationale veterinaire ontwikkelingen. Deze beïnvloeding – vaak met een lobbyka
rakter – speelt zich in de regel af buiten het zicht van het publiek, de media, zelfs van de eigen leden van
de KNMvD. Dit is eigen aan deze belangrijke vorm van beleidsbeïnvloeding en belangenbehartiging.

>	Algemene voorwaarden
>	Checklist arbeidsomstandigheden
>	Dierenartsen Netwerk (conflictbemiddeling)
>	Entingsformulieren duiven
>	Ereraad
>	Europees paspoort
>	Formularia antibiotica
>	Goodwilladvies
>	Individueel advies (vet. juridisch of vet.
juridisch/soc. economisch)
>	Invoereisen gezelschapsdieren
>	Kengetallenproject (macro-economische
kengetallen)
>	Keuringsrapporten
>	Keuringsrapporten paard
>	Korting op arbeidsongeschiktheidsverzekering
(mantelcontract)
>	Korting op verzekering WAO-aanvulling
(mantelcontract)

>	Korting op ziekengeldverzekering
(mantelcontract)
>	Korting op ziektekostenverzekering
(mantelcontract)
>	Modelcontracten (werkgever en werknemer)
>	Module anaesthesiologie
>	Module apotheekbeheer in dierenartsen
praktijken
>	Module cytostatica en cytotoxische stoffen /
kankerverwekkende dgm
>	Module reiniging en desinfectie
>	Module röntgen
>	NCVEI-project
>	NDG registratieformulieren
>	Noodslachtingsformulieren
>	Sollicitatieavonden
>	Telefonische en elektronische helpdesk
>	Vacaturebank (werkgever en werknemer)
>	Vraag- en aanbodmodule
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Bestuurlijke structuur van de vereniging
algemene vergadering

4 regio's

kandidaats
stelling
leden rvt

noord
Oost
west
zuid

ereraad

raad van toezicht
bestuur

kandidaats
stelling
bestuursleden

9 groepen in
3 clusters

bureau

Wie is wie?
WIE ZITTEN ER IN HET BESTUUR?
prof. dr. L.J. Hellebrekers, Maarn (voorzitter) - portefeuille: algemene zaken, beroepsintegriteit
(2009 herk.)
Namens cluster 1 (koppelgehouden dieren)
drs. W.G. van den Ekker, Geffen - portefeuille: diergeneesmiddelenbeleid, volksgezondheid en
automatisering (2008 herk.)
drs. A.J.G. den Hertog, Steenderen - portefeuille: dierziektenbeleid (2008 herk.)
Namens cluster 2 (individueel gehouden dieren)
drs. H. van Herpen, Vught - portefeuille: professionele kwaliteit (2008 niet herk.)
drs. H.R.C. Gostelie, Haaften (penningmeester) - portefeuille: financiën (2008 niet herk.)
drs. L.J. den Otter, Rhoon (vice-voorzitter) - portefeuille: sociaaleconomische zaken en media (2008 niet
herk.)
Namens cluster 3 (volksgezondheid en bedrijfsleven)
dr. M.A. Willemen, Olburgen - portefeuille: verenigingszaken en dierenwelzijn (2008 herk.)

WIE ZITTEN ER IN DE RAAD VAN TOEZICHT?
Namens regio Noord
drs. P.J.M. Egberink, Ee (2008 niet herk.)
mevr. drs. J.H.J.M. de Jong-Rockland, Sappemeer (2008 niet herk.)
Namens regio Oost
drs. A.J.H. Bruns, Zevenaar (2008 niet herk.)
dr. C. van Maanen, Rijssen (2008 herk.)
drs. A. Mostert, Hellendoorn (voorzitter) (2008 niet herk.)
drs. H.J. Ormel, Bronckhorst (2008 herk.)
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Namens regio West
drs. C.W. Davidse, Hardinxveld-Giessendam (2008 niet herk.)
drs. A. Fennema, Oud Beyerland (2008 niet herk.)
mevr. dr. M.M. Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan, Bilthoven (2008 herk.)
mevr. drs. N.J.J.M. Heutink-Mastenbroek, Giessenburg (2008 herk.)
Namens regio Zuid
drs. J.M. Berger, Lage Mierde (2008 herk.)
mevr. drs. E.G. van Bruinessen-Kapsenberg, Aardenburg (2008 herk.)
drs. J.Th. Weeda, Sterksel (2008 herk.)
Op www.knmvd.nl vindt u informatie over regiobesturen en (vak)groepsbesturen van Dierenartsen
in Bedrijfsleven (DIB), Groep Geneeskunde Gezelschapsdieren (GGG), Groep Gezondheidszorg
Landbouwhuisdieren (GGL) - met Vakgroep Gezondheidszorg Herkauwer (VGH), Vakgroep Gezondheidszorg
Pluimvee (VGP) en Vakgroep Gezondheidszorg Varken (VGV) - Groep Geneeskunde van het Paard (GGP),
Groep Gezondheids- en Kwaliteitszorg (GKZ), Groep Veterinaire Specialisten (GVS).
Op de website vindt u ook informatie over de verschillende organen binnen de vereniging.
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Wist u dat?
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KNMvD in cijfers

contributie 1996 - 2006
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uitgaven 2006
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P&O

Het bureau van de KNM v D
Algemeen
Het bureau van de KNMvD is belast met uitvoerende en coördinerende werkzaamheden voor bestuur, raad
van toezicht, algemene vergadering, groepen, commissies, werkgroepen et cetera. Het financiële beheer
van de KNMvD en van diverse fondsen wordt verzorgd door het bureau. Het bureau fungeert als vraagbaak
voor de leden en is verantwoordelijk voor de ledenservice. Daarnaast verzorgt het bureau de interne en
externe communicatie voor de KNMvD. Het bureau is ook het aanspreekpunt voor derden met betrekking
tot actuele ontwikkelingen rond de dierenarts.

Aantal medewerkers
In 2006 werkten er gemiddeld 30 personen bij de KNMvD, tezamen vertegenwoordigen zij 26 fte*.
In dat jaar hebben vijf medewerkers hun dienstverband met de KNMvD opgezegd en zijn er zes nieuwe
medewerkers bijgekomen. Er zijn drie tijdelijke medewerkers werkzaam geweest in 2006. Het ging hier om
een vervanging van een zwangerschapsverlof en tijdelijke vacaturevervulling. De tijdelijke medewerkers zijn
veelal studenten diergeneeskunde in hun wachttijd. Het bureau heeft zeer positieve ervaringen met deze
aankomend dierenartsen als tijdelijke medewerkers. Sinds 2006 zijn er ook studenten diergeneeskunde die
een bijbaantje bij de KNMvD hebben. Zij werken als oproepkracht om in de avonduren vergaderingen aan
De Molen te verzorgen.

Het bureau in cijfers
In 2006 werkten er elf mannen en negentien vrouwen op het KNMvD-bureau. De gemiddelde leeftijd was
40,2 jaar (per 31 december 2006).
Sinds de invoering van het Arbo- en Verzuimbeleid is het percentage ziekteverzuim aanzienlijk gedaald,
van 4,9 procent in 2004 naar 3,7 procent in 2005 (exclusief zwangerschapsverlof). Ook in 2006 werd
deze gezonde trend voortgezet, het gemiddelde verzuimpercentage in dat jaar was slechts 3,3 procent.

Personeelsbeleid
Het project functiebeschrijving en -waardering is in 2006 afgerond. De werkzaamheden van het bureau
zijn geïnventariseerd en omschreven via de Bakkenistmethode van de Human Capital Group. Dit leidde tot
24 verschillende functies. Met de afronding van dit project is een gedegen basis gelegd voor verdere ont
wikkeling van het personeelsbeleid.
Het arbobeleid blijft een belangrijk onderwerp binnen het bureau. Regelmatig wordt er aandacht besteed
aan de werkplekken en arbeidsomstandigheden, zoals onder andere het klimaat. Binnen het bureau is
de wettelijk verplichte bedrijfhulpverlening goed geregeld. Maar liefst vijf vaste medewerkers hebben een
BHV-diploma, zodat optimale hulpverlening gewaarborgd is. Door het pand goed te onderhouden en de gas
ten en medewerkers goed voor te lichten, wordt preventief gewerkt aan veiligheid. In 2006 is er eenmaal
een ontruimingsoefening uitgevoerd, deze was succesvol.
Voor scholing is twee procent van het budget personeelskosten beschikbaar. Medewerkers volgden cursussen
in 2006 die hen helpen hun taken beter te vervullen, of kennis te vergaren over actuele ontwikkelingen.
Een greep uit de cursussen waaraan medewerkers hebben deelgenomen:
> cursus notuleren;
> management en leidinggeven;
> begrijpelijk schrijven voor beleidsmedewerkers;
> administrateurcongres;
> workshop arbeidstijdenwet;
> persoonlijke effectiviteit.
* 1 fte is 38 uur per week
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Team Algemene en Bestuurlijke zaken
> Algemeen directeur en teamcoördinator
drs. H. (Herman) Geertsen
> Directiesecretaresse
drs. R.J.A.M. (Lia) Luinge-Peelen
L. (Linda) van Hamersveld-Copier
> Secretaresse t.b.v. Ereraad
P.E.J.C. (Ellen) Bonnes-Stroomer
Team Veterinaire Beroeps- en Praktijkzaken
> 	Teamcoördinator en senior beleids
medewerker veterinaire zaken
(gezelschapsdieren en paard)
drs. F.J.W.C. (Joost) van Herten
> Secretaresse
A.A.M. (Angelique) van der Kroef
> 	Senior beleidsmedewerker veterinaire
zaken (landbouwhuisdieren en volks
gezondheid)
drs. S.J. (Hugo) de Groot
> Secretaresse
A.L.E. (Angelique) Spiekstra-Span
> 	Senior beleidsmedewerker sociaal
economische en arbeidsrechtelijke zaken
mr. H. (Harm) Haverkamp
> Secretaresse
A.M. (Annie) de Reuver-van Zijl
> 	Beleidsmedewerker sociaaleconomische
zaken
drs. S. (Sjouke) Kazemier
> 	Beleidsmedewerker sociaaleconomische
zaken
mr. M.D. (Martine) Kramer
> Secretaresse
vacature

Team Communicatie, Intern en Extern
> Teamcoördinator en eindredacteur
drs. E.P.C. (Miel) Bingen
> Senior medewerker communicatie
H.G. (Henry) Dijkman
> Medewerker communicatie
M.M. (Marieke) Veldman
> Bureauredacteur
drs. M. (Marjolijn) Fijten
> Bureauredacteur
drs. J. (Johan) Klein Haneveld
> Administratief medewerker communicatie
A.M. (Sandra) Dorresteijn-Tummers
> Telefoniste/receptioniste
G.C.M. (Bep) Baas, vacature
D.H. (Ditte) Rietdijk
> Gastvrouw
Ch.M. (Chantal) Groenen

Team Facilitaire Zaken
> Teamcoördinator en P&O-consulent
vacature
> Controller
H.S. (Sjoerd) de Vries, rfm
> Medewerker post en verzendingen
R.A.F. (Rob) Broeshart
> Archivaris
A.J. (Albert) Folkerts
> Medewerker financiële administratie
A.C. (Cora) van Hattem-Treffers
> Administratief medewerker
H.M. (Harry) Tissen
> ICT-medewerker
S.N.G. (Sabah) Shoka
> Medewerker ledenadministratie
Ch.I. (Charlotte) Haakman
ORGANIGRAM BUREAU > 	Medewerker ledenadministratie en
vacaturebank
algemeen directeur
R.P. (Ronald) van Ringelestijn

coördinatieteam
(teamcoördinatoren +
controller

algemene en
bestuurlijke zaken
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Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde
Sinds 27 augustus 1862

Met dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit jaarverslag.
In het bijzonder de medewerkers van DK De Saen en CIDC-Lelystad voor de medewerking
aan de fotografie.

Mission Statement
De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde is de beroepsorganisatie van dierenartsen
in Nederland.
Zij verenigt de in uiteenlopende disciplines werkzame dierenartsen. Met het oog op de belangen van het
dier en op de wensen van consument en samenleving werkt zij aan de professionele ontplooiing en de
maatschappelijke positie van de dierenarts.
Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 13 december 2000.
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