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Doelstelling
Het mission statement van de KNMvD luidt:

De dierenarts in 2020: in het belang van mens & dier.

Visie
De KNMvD neemt in het maatschappelijke debat een actieve positie in
over thema’s op het werkveld van de dierenarts, namelijk: dierenwelzijn,
diergezondheid, volksgezondheid en voedselveiligheid en m
 ilieu. De
KNMvD bevordert een goede sociaaleconomische en onafhankelijke
positie van de dierenarts die nodig is voor het maatschappelijk verant
woord uitoefenen van haar/zijn beroep. De KNMvD streeft naar inter
disciplinaire samenwerking tussen veterinaire en humane gezond
heidszorg en communicatie op alle aspecten van de gezondheidszorg
voor dier en mens.

Missie
De KNMvD is de beroepsorganisatie van dierenartsen in Nederland. De
KNMvD bevordert de professionele ontplooiing van de dierenarts op het
terrein van dierenwelzijn, diergezondheid, volksgezondheid en voedsel
veiligheid. Zij behartigt de belangen van dierenartsen die actief zijn in
uiteenlopende werkvelden.
Onze kernwaarden zijn:

transparantie en kwaliteit
onafhankelijkheid en integriteit
duurzaamheid

Strategie en doelstelling
Het bestuur van de KNMvD bestuurt op hoofdlijnen en is kaderstellend.
Op strategisch niveau stemt het bestuur de te volgen richting af met de
ledenraad. De KNMvD geeft uitvoering aan haar missie vanuit een prag
matische aanpak, gebaseerd op een meerjaren visie die is vastgelegd in
het Strategisch Beleidsplan 2017-2020 en een concept jaarplan 2018
dat is vastgesteld door de ledenraad.

Voorwoord
Terugblikkend op het jaar is er altijd weer veel meer gebeurd dan je
in de eerste plaats zou denken. Aan de jaarboekapp zijn we alweer
gewend, vogelgriep is vreselijk maar lijkt haast een jaarlijks terug
kerend fenomeen en daarmee niet meer zo bijzonder. Het bureau
in Houten reorganiseerde, een majeure operatie maar daar zullen
de leden niet zo heel veel van gemerkt hebben. De voorzitter ver
trok in september, er rolden standpunten van de band, we waren
onderdeel van forse publieke discussies; onterechte paniek over
een vlooien- en tekenmiddel, maar ook goede en best geëmotio
neerde discussies over dierenwelzijn.
De KNMvD is natuurlijk een beroepsvereniging en geen praat
groep maar dat laat onverlet dat goede discussies, gesprekken
waarin ook goed geluisterd wordt naar elkaars argumenten, van
eminent belang zijn voor een vereniging als de onze. Het veteri
naire najaarscongres (NVN) van 2017 was dan ook een succesvolle
plek van ontmoeting, gesprek én kennisoverdracht.
Op 3 november 2018 praten we verder, weer in het Educatorium
op de Uithof. Tot dat moment gaan het bureau in Houten en al die
vrijwilligers in commissies en besturen die de KNMvD telt vol ener
gie verder. Met meer van hetzelfde en ook een heleboel nieuws.
Om u te ondersteunen in uw dagelijks werk, direct en indirect.

Merel Langelaar
Voorzitter KNMvD
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Oostvaardersplassen
Per 1 januari 2017 heeft de Provinciale Staten van Flevoland de
regie over de Oostvaardersplassen gekregen. De KNMvD is het
beheer in de Oostvaardersplassen al jaren een doorn in het oog,
omdat het gepaard gaat met veel dierenleed. De KNMvD is van
mening dat de samenleving een morele verantwoordelijkheid
heeft voor het welzijn van dieren die worden gebruikt bij een
door de mens gewenste ontwikkeling van een ecosysteem en
pleit voor een vermindering van het aantal grote grazers en het
beperken van onnodig lijden. Dit geldt voor de Heckrunderen,
Konikpaarden en Edelherten die zijn uitgezet in de Oostvaar
dersplassen. In november spreekt de KNMvD met de commissie
Van Geel. De commissie gaat Flevoland adviseren over (nieuw)
beheer van de Oostvaardersplassen.

Uitsluitend door dierenartsen
De nieuwe UDD-regeling gaat dit jaar van start. 2017 is een jaar van ervaringen
opdoen. In 2018 volgt een evaluatie.
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Rambam
Het tv-programma Rambam staat op 2 februari in
het teken van alternatieve ‘diergeneeskunde’. De
aflevering gaat over mensen die dieren behande
len, zonder een dierenartsendiploma, met alle risi
co’s voor het dier en zijn goedgelovige eigenaar. De

Dierenarts.nl

KNMvD werkte mee aan deze aflevering vanuit het
uitgangspunt: alleen dierenartsen zijn bevoegd voor

De

het onderzoeken en behan

www.dierenarts.nl is op 20

delen van dieren volgens

maart gelanceerd. Op de site

de Wet Dieren.

komt naast algemene informa

vernieuwde

website

tie en praktijkadressen van die
renartsen in Nederland ook de
mogelijkheid voor eigenaren van
dieren om een review te plaat
sen. De KNMvD-stand op Animal
Event van mei levert bijvoor
beeld 150 reviews op.
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Dierenartsen
actief
in Brussel
FVE start het project “VetFutures”. Het project initieert
acties voor de ontwikkeling van de diergeneeskunde in
Europa en de versterking en verbreding van de positie
van dierenartsen.
FVE voert actief overleg met het Europese Par

FVE haalde fondsen binnen voor de distributie van

lement en met vertegenwoordigers van de EU-

36 studiebeurzen van € 5000,- elk.

lidstaten over de vernieuwing van de Europese
diergeneesmiddelenwetgeving. Bijna alle voor

FVE is genomineerd voor de EU Health Award.

de dierenarts belangrijke punten zijn in het (ver

De Nederlandse dierenarts Rens van Dobbenburgh

nieuwde) EU-wetsvoorstel opgenomen.

werd herkozen in het FVE bestuur.

FVE werkt mee aan een voorstel voor onderzoek

FVE besloot tot een herhaald onderzoek naar de

naar de verbetering van diergezondheid en dier

demografie van de beroepsgroep in Europa. Met

welzijn en daarmee het verminderen van het

de uitkomsten van dit onderzoek en die van het

gebruik van diergeneesmiddelen. Het voorstel is

onderzoek van vijf jaar geleden worden actuele

geselecteerd voor EU financiering.

ontwikkelingen in kaart gebracht.

Bestuur- en kaderbijeenkomsten, regiobijeenkomsten 2017
Overleg tussen bestuur, platforms en groepsbesturen, met als doel om invloed op en ontwikkeling van
het centraal beleid te verhogen, heeft plaatsgevonden op 27 juni 2017 en 3 oktober 2017.
Het meerjaren Strategisch Beleidsplan van de KNMvD (SBP) wordt jaarlijks getoetst op nieuwe
ontwikkelingen. De ledenraadvergadering heeft het concept jaarplan 2018 op 28 september 2017
goedgekeurd.
In het kader van het bevorderen van ledencontact en ledenbetrokkenheid heeft bestuur in 2017 vijf
regiobijeenkomsten georganiseerd in het voorjaar op 5, 6, 10, 11 en 13 april 2017.
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Platform Jonge Dierenartsen, voor en door jonge dierenartsen!
Een rugzak vol kennis aan bagage, je start als jonge professional, het begin

Werkgever van het jaar

van een bloeiende carrière: wie wil dat nou niet ?! Het PJD zet zich in om bij

Deze award is een initiatief

te dragen aan die goede start, van het beroep waar jij je als jonge dieren-

van het Platform Jonge

arts met hart en ziel voor inzet. Het jaarlijkse symposium staat in 2017 dan

Dierenartsen (PJD) en werd

ook in het teken van persoonlijke ontwikkeling. Daarin passen ook deze

uitgereikt

twee activiteiten.

Stad en Gerard van der Ree
van

aan

Andreas

Dierenartsenpraktijk

De Coachbank is een app waar jonge dierenartsen

Stad & Van der Ree in Dordrecht. Zij werden geno

in contact kunnen komen met ervaren collega’s. De

mineerd door Johanna Jackson.

bedoeling is dat dierenartsen binnen en buiten de
praktijk jonge collega’s vrijwillig hun ondersteu
ning aanbieden. Het is aan de coach en coachee
om te bepalen of ze een traject in willen gaan en
hoe ze dit vormgeven. Aanmelden als coach kan
ook in 2018 nog steeds.
Stuur een e-mail naar coachbank@knmvd.nl.

DE GROEP DIMEO
Dier(enarts), Mens en Omge

Is dat een probleem? Een

artsenpraktijk, onder een nieu

ving – is binnen de KNMvD

docent dierethiek sprak over

we naam, werd georganiseerd

de belangenbehartiger van

jaloezie bij dieren, een ethicus

in samenwerking met het

dierenartsen werkzaam in de

over het verschil tussen

Platform Jonge Dierenart-

veterinaire volksgezondheid,

‘ding’ en ‘wezen’ en er waren

sen (PJD), de Diergenees-

het bedrijfsleven en het groe

sprekers over het probleem

kundige Studenten Kring

ne onderwijs.

van obesitas bij dieren en over

(DSK) èn de faculteit Dierge-

De groep organiseert jaarlijks

diverse gedragsproblemen.

neeskunde. Er was gekozen

activiteiten die basis voor pro

voor een format waarbij deel

fessioneel handelen, perma

Op 10 oktober een minisym-

nemers konden “speeddaten”

nente educatie en kwaliteits

posium over de grote grazers

en in kleine groepjes steeds een

zorg mee helpen vormen.

in de Oostvaardersplassen met

kwartier met een dierenarts

een ecoloog, een medewerker

werkzaam buiten de praktijk

van de GD over gezondheids

konden praten. Met meer dan

Enkele activiteiten waren:

monitoring en een onderzoe

80 enthousiaste deelnemers

Op 10 mei het jaar

ker met specialisatie dieren

was dit dus een zeer geslaagde

lijkse symposium

welzijn bij rundvee.

avond.

van studiever
eniging Hygieia

Op 23 november vond de infor

samen met DIMEO.

matieavond ‘VET out of the

Het onderwerp

box’ plaats. Het was de eerste

was dit keer antropomorfisme,

keer dat deze avond over

het vermenselijken van dieren.

werken buiten de dieren-
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Enquête I&R van honden

Op vrijdag 23 juni zet
de GGG een enquête

verbieden. Hierin geeft

uit om knelpunten bij de

de Staatssecretaris aan onder ander een verplicht

identificatie & registratie van honden te inventari

EU-dierenpaspoort voor honden in te willen voe

seren. De uitnodiging is verstuurd naar alle dieren

ren. Aan de Groep Geneeskunde Gezelschapsdie

artsen die volgens KNMvD-gegevens werken met

ren (GGG) is gevraagd om knelpunten die dieren

gezelschapsdieren. De aanleiding van deze enquê

artsen ervaren bij identificatie en registratie van

te is de brief van 17 mei 2017 van de Staatssecreta

honden door middel van een enquête onder die

ris aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een

renartsen in kaart te brengen.

motie van de Partij van de Dieren om vaccinatie
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boekjes te

Het Platform Senioren KNMvD
Het Platform Senioren KNMvD wil seniordierenartsen meer betrekken bij de KNMvD en activiteiten
voor deze doelgroep organiseren. In 2017 zijn georganiseerd:
De Projectgroep Veterinaire Informatie organiseerde in maart en november lezingen met als onderwerp: de
invloed van testosteron op gedrag, zin en onzin van superfoods, genen rond kanker en ouderdom en agressief
gedrag bij gezelschapsdieren.

De Projectgroep Reizen organiseerde twee zevendaagse reizen naar Portugal en in 2017 publiceerde de pro
jectgroep TvD een interview met prof. De Bois.
Tot slot was er een excursie naar het Dolfinarium Harderwijk, waar de dierenarts van het bedrijf een rondleiding
verzorgde. De verslagen staan op www.knmvd.nl/senioren.
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Vakgroep VGVK
Contact met de leden, bestuur
lijk er boven op zitten, informatie
brengen en halen, informeel de
onderlinge contacten aanhalen
en (ook) wetenschappelijk op de
hoogte te blijven: speerpunten
van de VGVK voor 2017. Door een
vijftal leerlijnbijeenkomsten en de
Whatsapp groep heeft de VGVK
deze doelen bereikt en is een
hechte vakgroep bestendig ge
bleken. Ook is een wetenschap
pelijk symposium georganiseerd,
en nog out-of the box ook, doet
bij de barbecue oproepen tot een
jaarlijkse terugkerende activiteit.
Waarvan acte!

GGP over 2017
GGP-leden kunnen sinds 2017 voor een aantrekkelijk bedrag lid wor
den van de BEVA (British Equine Veterinary Association) en op die
manier digitaal beschikken over de tijd
schriften ‘Equine Veterinary Education’
en ‘Equine Veterinary Journal’ en voor
een gereduceerd bedrag het jaarcongres
bijwonen.
Het aantal erkende paardendierenartsen
en het aantal erkende keuringsdierenartsen
loopt terug. De belangrijkste oorzaak is het
‘niet-voldoen aan de CKRD eisen’ en dan
met name onvoldoende geaccrediteerd
intercollegiaal overleg. De GGP probeert
hiervoor meer mogelijkheden te creëren.
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70 jaar GGG

Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) om de tafel
gezeten om de huidige identificatie en registratie
(I&R) van honden te bespreken.

De GGG vierde in 2017 haar 70e verjaar-

Om de I&R-regelgeving nog beter aan te laten slui

dag met een cadeau voor de leden: een

ten bij de dagelijkse praktijk, heeft de KNMvD/GGG

jaar lang gratis toegang tot Vetlexicon

in 2017 daarover een enquête uitgezet onder haar
leden.

Canis, Felis en Lapis (‘s werelds grootste
online database voor veterinairen).

De GGG ondersteunt het Landelijk InformatieCen
trum Gezelschapsdieren (LICG), In mei 2017 lan
ceerde het LICG de campagne ‘Minder hondenbe

Paul Overgaauw schreef samen met prof. dr.

ten’. De campagne was succesvol, met een bereik

Herman Egberink van de Faculteit Diergeneeskun

van ongeveer 35.000 websitebezoekers en veel

de en Maico Boumans van de GGG een consensus

media-aandacht.

over titerbepalingen en vaccinaties.
De WSAVA (World Small Animal Veterinary Associa
In 2017 waren bijtincidenten en illegale honden

tion) en FECAVA (Federation of European Compa

handel vaak onderwerp van gesprek. Door de toe

nion Animal Veterinary Associations) roepen op tot

genomen maatschappelijke aandacht voor illegale

actie met betrekking tot brachycefale honden. De

hondenhandel en bijtincidenten, zijn deze onder

GGG heeft een standpunt uitgebracht over scha

werpen op de politieke agenda gekomen. Op 17

delijke raskenmerken bij extreem kortsnuitige hon

mei stuurde de staatssecretaris een brief over die

den en katten. Ook is de GGG betrokken bij PETscan

renwelzijn aan de Tweede Kamer. De KNMvD heeft

en Fairfok.

met het Ministerie van Economische zaken en de
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De GVS verandert
In 2017 zijn ruim dertig neurologische aandoeningen genetisch in kaart gebracht
waardoor ze gelijk tot het verleden behoren. Dergelijke innovaties brengen ons
toch steeds verder en iedere keer verleggen we zo onze grenzen. Steeds meer
richt de specialist zich op waarom een aandoening ontstaat en hoe we de expres
sie van die aandoening kunnen beïnvloeden en voorkomen. Daar staat de Groep
Veterinaire Specialisten voor. Pioniers zijn die werken aan het verleggen van gren
zen. Zorg voor het individu, zorg voor de groep en werken aan ‘one health, one me
dicine’. Dertig jaar geleden ontstond de veterinaire specialist in een veranderende
wereld. Dat is heden ten dage niet anders en over dertig jaar zal het niet anders
zijn. Maar samen voor alle dierenartsen willen we voortrekkers zijn.
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Groep Geneeskunde Landbouwhuisdieren
2017 heeft vooral in het teken

artsen (niet bestuurders) vanuit

staarten couperen vanuit de

gestaan van het herijken van

de praktijk voor bijvoorbeeld di

VGV, de inspanningen vanuit de

onze activiteiten en het beant

verse ‘ronde tafels’.

VGP met betrekking tot AI en de
VGVK die ondermeer veel goed

woorden van de vraag wat nu

Ondersteuning van de achterban

lossing met betrekking tot de

Contact en communicatie

Concrete voorbeelden zijn de

InfoKalf-perikelen te faciliteren

Concrete voorbeelden: het star

reacties vanuit KNMvD en GGL

en in goede banen te leiden.

ten van Whatsapp-groepen; het

in de vooral agrarische media op

organiseren van zogenaamde re

de brief van Caring Vets, maar

gionale praktijkbijeenkomsten in

ook de zogenaamde ‘best prati

Noord Nederland en het actief be

ces’ die de VGH voor haar leden

naderen en betrekken van dieren-

heeft opgesteld, het standpunt

primair de taken zijn van de GGL?

werk heeft verricht om een op

Versterking van de positie
van de dierenarts in de diverse ketens, richting de
overheid en richting maatschappij
Samen met betrokken partijen
werken aan een gemeenschap
pelijk doel. Vanuit dit gemeen
schappelijke doel kun je dan
vanuit het eigen vakgebied én
eigen

verantwoordelijkheden,

samenwerken aan verbeterin
gen.
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VGV
DE VGV heeft meegewerkt aan
de onderzoeksagenda varkens

Highlights Vakgroep Gezondheidszorg
Herkauwers

houderij. Daardoor zijn er stand
punten en onderzoeken over

Drie regionale bijeenkomsten over formularium en UDD-regeling. Daar

big-vitaliteit, couperen varkens

naast zijn er begin 2017 salmonella-bijeenkomsten gehouden.

staart, verdoofd castreren en an
tibiotica (opnieuw) uitgebracht

De VGH heeft vier ‘best pratices’ voor haar leden opgesteld waarin wet-

of geformuleerd. Door aan deze

en regelgeving op een praktische manier is uitgelegd, denk hierbij aan

agenda mee te doen versterken

verplichtingen van regelmatig bedrijfsbezoek, gebruik en onderbou

de varkensdierenartsen hun po

wing 2e keus middelen, en gebruik via ‘off label’ of cascade.

sitie op de varkensbedrijven.
De VGH heeft reacties uitgegeven op onder andere de kalf-koe discus
Voor varkensdierenartsen zijn

sie en hoe om te gaan met lichte kalveren.

binnen de stichting geborgde
dierenarts stappen genomen die

In het kader van versterking van onze positie als dierenarts in de diver

de rol van de varkensdierenarts

se ketens, richting de overheid en richting maatschappij is in 2017 een

als geborgde arts erkennen bij de

eerste aanzet gemaakt met het traject naar het functioneren van ver

certificering van deelnemende

schillende (borgings-)systemen in de sector. Het uiteindelijke doel: één

varkensbedrijven.

(integraal) systeem.

De VGV is in 2017 nauw betrok
ken bij de onderzoeken naar de
reductiedoelstellingen voor anti
bioticagebruik. Eind 2017 is mee
gewerkt aan het KSF-onderzoek
over (wel of niet voorschrijven
van antibiotica).
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Nieuwe formularia
vleeskalveren/vleesvee en konijn
De formulariumcommissies die voor
50% bestaan uit practici en voor 50%
uit wetenschappers hebben hard gewerkt aan nieuwe versies van beide
formularia. Sinds 2016 is er systematisch gewerkt aan nieuwe formularia.

Per indicatie is aangeven welke overwegingen van
de formulariumcommissie, zoals resistentiegege
vens en te verwachten (klinische) werkzaamheid,
tot deze keuzes hebben geleid.
Op 26 april is het nieuwe formularium voedsel pro
ducerende konijnen gepubliceerd op de website
van de werkgroep antibioticumbeleid (WVAB). De
formulariumcommissie biedt dierenartsen in het
veld een praktisch handvat bij het voorschrijven

Op 29 maart is het nieuwe formularium vleeskal

van antibiotica voor bedrijfsmatig gehouden ko

veren/vleesvee verschenen. Deze nieuwe versie

nijnen en konijnen voor tentoonstellingen. Naar

biedt dierenartsen in het veld een praktisch hand

de mening van de formulariumcommissie biedt

vat bij het opstellen van bedrijfsbehandelplannen

dit formularium een uitstekend vertrekpunt voor

op vleeskalver- en vleesveebedrijven. De insteek is

het opstellen van een praktijkformularium en/of

het optimaliseren van de effectiviteit van de inzet

een bedrijfsspecifiek behandelplan voor de konij

van antibiotica en het verminderen van de risico’s

nenhouderij. In het formularium gezelschapsdie

op resistentieontwikkeling. In dat kader zijn, in te

ren, dat nog in revisie is, zal een apart hoofdstuk

genstelling tot eerdere versies, niet meer alle gere

worden opgenomen voor konijnen die als gezel

gistreerde werkzame stoffen opgenomen.

schapsdier worden gehouden.

SGD
Vanaf 2011 heeft de KNMvD voor de dierenartsen het systeem van de
geborgde dierenarts opgebouwd. Vanaf het begin was duidelijk dat dit
systeem uiteindelijk los moest komen te staan van de beroepsvereni
ging. Vanaf 1 januari 2018 zal het zover zijn en zal de Stichting Geborgde Dierenarts niet alleen onafhankelijk, maar ook formeel als volledig
zelfstandige stichting toezien op het stelsel van certificering van en
voor geborgde dierenartsen. De KNMvD heeft als laatste stap van een
zorgvuldige procedure het formele verzoek tot goedkeuring van de sta
tutenwijziging, in goed overleg met de Stichting, eind 2017 ingediend.
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Ronde tafe
KNMvD-voorzitter Merel Langelaar heeft in november in de
Tweede Kamer met de vaste commissie voor Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit een rondetafelgesprek gevoerd over dieren
welzijn. Zij onderstreepte het belang en de rol van de dierenarts
in de totale voedsel- en gezondheidsketen en het ecosysteem
en in het bijzonder met het oog op dierenwelzijn. Ook bij dit ge
sprek betrokken waren deelnemers namens de faculteit, de CPD
en Caring Vets. Het is een voorbereiding op Kamerdebatten over
dierenwelzijn in 2018.
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Fipronil in eieren
Via een melding uit België stelt de NVWA
in augustus vast dat er gebruik is
gemaakt van een verboden mid
del voor het schoonmaken van
kippenhokken. Gebruik van dit
soort middelen bij voedselpro
ducerende dieren valt nooit te
rechtvaardigen. Het middel
fipronil werd gevonden in
de eieren van verschillende
Nederlandse pluimveebe
drijven. De pluimveesector
is maanden in onzekerheid
over de afhandeling en de
mogelijkheden om (weer)
aan de slag te gaan. De
KNMvD geeft aan dat het
ruimen van de ‘gezonde’
dieren op de besmette
bedrijven niet de gewenste
oplossing is.

Commissie Sorgdrager
Fipronil in kippenstallen beheerste de zomer. Op maandag 13 november heb
ben twee leden van de KNMvD Vakgroep Gezondheidszorg Pluimvee (VGP),
de Commissie Sorgdrager die het fipronil-schandaal moet onderzoeken,
onder andere geïnformeerd over de medische aspecten rond (de bestrijding
van) bloedluis, de specifieke zorgaspecten voor pluimvee en de rol van de die
renarts in de gehele pluimveeketen.
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Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Sinds het aantreden van het Kabinet Rutte III op
26 oktober 2017 heeft Nederland weer een mi
nister van Landbouw, tevens vicepremier, Caro
la Schouten (CU). Het ministerie is, naast de drie
kernbegrippen in de titel ook verantwoordelijk voor
de NVWA en voor onderwerpen als dierenwelzijn.
Chief Veterinary Officer op het ministerie is Chris
tianne Brushke.

Betrokken
dierenartsen
In juli verschijnt in het Tijdschrift voor Diergenees
kunde een ingezonden brief van een aantal dieren
artsen (The Caring Vets) die ook in de NRC is ver
schenen. Zij roepen de beroepsgroep op om zich
sterker uit te spreken over het welzijn van dieren in
de intensieve veehouderij. Er volgt een reactie van
de KNMvD onder andere met een brief aan alle vee
houders. Dierenartsen willen graag in een klimaat
werken waar ze hun taak en eigen verantwoordelijk
heid op het gebied van dierwelzijn, diergezondheid,
voedselveiligheid en volksgezondheid goed uitvoe
ren in een praktijk of anderszins. Daarom nodigde
de KNMvD de Caring Vets uit voor het aangaan van
de dialoog. In juli gingen, onder leiding van Franck
Meijboom, de leden van de KNMvD en Caring Vets
met elkaar voor een eerste keer in debat. In de zaal
niet alleen landbouwhuisdierenartsen en leden van
The Caring Vets, ook dierenartsen vanuit de NVWA,
de faculteit Diergeneeskunde en andere organisa
ties zijn aanwezig. Het zorgt voor verschillende in
zichten in de huidige veehouderij, maar ook over de
toekomst van dierhouderij.
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SDa rapport ‘Het gebruik van antibiotica bij
landbouwhuisdieren in 2016’
Uit het eind mei 2017 gepubliceerde rapport blijkt dat in 2016 het antibioticagebruik in alle veehouderij-
sectoren verder is gedaald. Het totale gebruik blijkt met 64,4% te zijn gereduceerd ten opzichte van referen
tiejaar 2009. Volgens de KNMvD verdienen dierenartsen en veehouders die hebben bijgedragen aan deze re
ductie alle lof. De komende periode zullen KNMvD-dierenartsen en groepsbesturen vooral aandacht geven
aan veehouders en dierenartsen die in structurele zin veel antibiotica gebruiken en voorschrijven. De KNMvD
draagt ook bij aan wetenschappelijk onderzoek naar zogenaamde ‘kritische succes factoren’ die van invloed
zijn op het antibioticagebruik op veehouderijbedrijven. Dit is een onderzoek naar het verantwoord en restric
tief voorschrijven en gebruiken van antibiotica.

Gebruik de coachbank: www.knmvd.nl/coachbank
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‘Daar waar het om draait’

Susan Mogony
directeur KNMvD

2017: de haan kraaide en luidde

Vertrek van één op de drie trouwe

een minder goede tijd in. Wijzi

bureau collega’s betekende ver

gingen in vragen en beleving van

driet, maar ook weer herpakken.

leden en financiële noodzaak be

Terug naar de kern, waar doen

tekenden een herstructurering

we het voor, waar draait het om?

van het bureau van de KNMvD.

De dierenarts, het lid en bovenal
de positie van de dierenarts in de
samenleving. Beleid en commu
nicatie binnen het bureau als be
langrijke pijlers in de ondersteu
ning van de vereniging.
2018: saamhorigheid; één voor
allen en allen voor één. Vragen
wat er van je verwacht wordt,
vertellen wat je doet, verant
woordelijkheid nemen en ge
zamenlijk accelereren wanneer
mogelijk. Met een kleiner bureau
slagvaardiger aan de gang. Heb
ben we andere expertise nodig
dan halen we dit – tijdelijk- in
huis met als doel het herkennen
van de beleving van het lid, de
dierenarts en daar adequate ac
tie op te nemen wanneer men dit
wil en verwacht. Beroepsonder
steuning in de brede zin van het
woord, want daar draait het om.
2017 een stap terug om een stap
vooruit te zetten.
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Lid van verdienste
Professor Marianne Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan is benoemd tot lid
van verdienste KNMvD vanwege haar grote inzet en liefde voor het paard en het
paardendierenartsenvak, haar werk aan de faculteit en activiteiten voor de KN
MvD. In haar dankwoord spreekt ze over haar directe en open aanpak. “Klaarblij
kelijk is me dat niet heel erg kwalijk genomen,” zegt prof. Marianne Sloet. “Er is
één ding wat ik heel jammer vind. Dat is dat Henk Vaarkamp dit niet meemaakt.”

Geschenk ter
onderscheiding
Geschenk

ter

Onder

scheiding voor Lonneke
Stark. De KNMvD dankt
haar hiermee voor haar
continue bestuurlijke in
zet voor onze beroeps
vereniging (sinds 2003).
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Logo
De KNMvD introduceert in mei
het nieuwe logo. De Absyrtus is
terug bij zijn basis. Op de website
van de KNMvD is er een specia
le pagina waar alle logo’s zijn te
downloaden.

De Nationale
Veterinaire
Najaarsdag 2017

De eerste Nationale Veterinaire Najaarsdag op 25 november
was met 345 deelnemers en een gemiddelde beoordeling van
een 7,5 een groot succes.
De dag werd geopend met de Jaarrede door Merel Langelaar
en swingend afgesloten met een optreden van het veterinair
muziekgezelschap Syrinx.
Saamhorigheid stond deze dag hoog in het vaandel, met ruim
te voor alle disciplines binnen de diergeneeskunde. Ook hadden
de paraveterinairen een mooie plek met een eigen stream. Een
geslaagde dag dus, voor de gehele praktijk!
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Ledenpas KNMvD
De nieuwe ledenpas van de KNMvD komt
er in bankpasformaat zodat deze in de
portefeuille meegenomen kan worden.
De pas bevat naast de naam en het adres
ook het UDN-nummer. Samen met de pas
versturen we ook de raamstickers. Met
deze raamstickers kunnen dierenartsen
zichtbaar maken aan diereigenaren en
dierhouders, dat ze nascholing volgen,
geregistreerd via het CKRD en/of dat ze
aangesloten zijn bij de KNMvD.

HET JAARBOEK
ALTIJD BINNEN

HANDBEREIK

Jaarboekapp
De digitale jaarboekapp vervangt vanaf
oktober het overzicht met personalia van
het papieren jaarboek. Elke dierenarts
kan zo via zijn smartphone de (praktijk)
adressen van collega’s vinden. Wijzigen
van de eigen persoongegevens kan direct
in de app.
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TvD 2017
Vanaf november in de TvD de ru
briek ‘dierenartsen in de media’.
De opmaak van het Tijdschrift
voor Diergeneeskunde is ver
nieuwd. Vanaf juli 2017 heeft het
TvD een nieuw jasje, en een aan
gepaste inhoud. Voortaan staat
het

diergeneeskundig

nieuws

voorin, zakelijke artikelen en
KNMvD-berichten verder naar
achteren, en overal is de insteek
praktisch en toepasbaar. De
nieuwe opmaak is in lijn met het
nieuwe KNMvD-logo.
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Ledenraad
In 2017 hadden de volgende

Astrid Rijkenhuizen

Ruurd Jorritsma

leden zitting in de ledenraad:

Jan Hulsen

Geert Moorman

Peter Klaver
Anton Beijer

Merijn Jansen

De ledenraad bestaat uit ne

Teus Kreuger

Vinod Shankar

gentien natuurlijke personen die

Annemarie Wieman

Christiaan Zuiderduin

door en uit de gewone leden van

Annemarie Kroekenstoel

Ariane Benedictus-van Rossem

de Maatschappij zijn gekozen. De

Maurice Moonen

Hiemke Knijn

ledenraad is het hoogste orgaan

Ivo Muller

Marriëtte Zonderland-de Graaff

van de KNMvD.

Tine van Werven

Dick Groothuis

Het KNMvD-bestuur
Merel Langelaar

Tjerk Bosje

Maaike van den Berg

Voorzitter
Dirk Willink treedt terug als
voorzitter van de KNMvD. Hij
vervulde het voorzitterschap
van 1 maart 2014 tot 15 sep
tember 2017. Ledenbetrok
kenheid, ledenverbinding en
ledencontact stonden cen
traal tijdens zijn voorzit
terschap. Merel Langelaar
neemt vanaf 28 november
2017 de functie van voorzit
ter over .

Dirk Willink

Leendert Jan Hofland
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Organisatie
Statutaire
commissie ereraad

Leden

Kandidaatstelling leden
ledenraad
Ledenraad: 15 tot 19 leden

Groepen
GGL
GGG | GGP
DIMEO
GVS

Bestuur: voorzitter en
4 bestuursleden
Bestuursondersteunen –
de commissies

Bureau:
directeur & medewerkers

Diersoortgerichte groepen
GGL

Groep Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren met hieronder vier vakgroepen
VGH

Vakgroep Gezondheidszorg Herkauwer

VGP

Vakgroep Gezondheidszorg Pluimvee

VGV

Vakgroep Gezondheidszorg Varken

VGVK Vakgroep Gezondheidszorg Vleeskalveren
GGG

Groep Geneeskunde Gezelschapsdieren

GGP

Groep Geneeskunde van het Paard

En diersoortoverschrijdende groepen
GVS

Groep Veterinaire Specialisten

DIMEO Groep Dier(enarts), mens en omgeving

Naast de groepen kent de KNMvD commissies en werkgroepen met elk een concrete opdracht van het bestuur. Drie commissies hebben een specifieke doelgroep waarvoor zij
zich inzetten.
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PJD

Platform Jonge Dierenartsen

PS

Platform Senioren

DIBA

Dierenartsen in Buitenland Afgestudeerd

Colofon
Koninklijke Nederlandse
Maatschappij voor
Diergeneeskunde (KNMvD)
T (030) 63 48 900
info@knmvd.nl
www.knmvd.nl
Bezoekadres: De Molen 77,
3995 AW Houten
Postadres: Postbus 421,
3990 GE Houten
Redactie: Diederik Visser, Margriet
Nijenhuis, Johan Kleinhaneveld
Fotografie:
cover; p 5, 12, 20 M. Nijenhuis
p 5 DIMEO
p 7 J. Engel
p 11 H. Leenders
p 11 E. Hoogland
p 14 D. Visser
p 14 website Tweede Kamer
p 16 Rijksoverheid
p 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 17 Shutterstock
overige foto’s KNMvD
Vormgeving & lay-out: mw:ontwerp
Drukwerk: Senefelder Misset B.V.
Uitgave: mei 2018
© KNMvD, Houten.
Teksten uit dit jaarverslag mogen met
bronvermelding worden overgenomen.
Met dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit
jaarverslag.

KNMvD
Bezoekadres
De Molen 77, 3995 AW Houten
Postadres
Postbus 421, 3990 GE Houten
Website
www.knmvd.nl

