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Vol energie en 
toekomstgericht



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 milieu. 

De KNMvD bevordert een goede sociaaleconomische en onafhankelijke 

positie van de dierenarts die nodig is voor het maatschappelijk verantwoord 

uitoefenen van haar/zijn beroep. De KNMvD streeft naar interdisciplinaire 

samenwerking tussen veterinaire en humane gezondheidszorg 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 

voedselveiligheid. Zij behartigt de belangen van dierenartsen die actief 

zijn in uiteenlopende werkvelden.



Van de voorzitter 04

Van de directeur 06

Bestuur en ledenraad  07

Nieuwe structuur, nieuw bestuur 08

De KNMvD door het jaar 09

Werkgever van het jaar 23

Lid van verdienste, geschenk ter onderscheiding 24

Colofon 27

Inhoud

Jaarverslag 2018 | 03



Voor u ligt het jaarverslag 2018, 
een faits divers over wat er allemaal 
gebeurd is. In dit voorwoord geef ik 
u in een kleine 400 woorden ook al
een compact verslag van onze
vereniging het afgelopen jaar.

Voorwoord

04 | Jaarverslag 2018



DIT WILLEN WE OPLOSSEN

De KNMvD wil de veterinaire stem vertolken.  

Aan goede luisteraars en dovemansoren laten horen 

dat dierenartsen een onafhankelijke, bijzondere en 

onmisbare rol spelen voor de gezondheid en het 

welzijn van mens en dier.

DIT IS WAAR WE TROTS OP ZIJN

In 2018 versterkten wij ons veterinaire netwerk 

door op het juiste moment op de juiste plaats 

aanwezig te zijn. We traden op in krant, radio en tv 

om met onze veterinaire expertise de burger van 

de juiste informatie te voorzien. We bereidden ons 

voor op dierziekten als de Afrikaanse varkenspest 

en dachten intensief mee over brucellose bij de 

hond. We schreven standpunten die de practicus 

ondersteunen in de dagelijkse praktijk. We trokken het 

land in om te praten en te luisteren naar onze leden. 

We organiseerden lezingen en allerlei vormen van 

nascholing. We organiseerden diverse activiteiten voor 

jonge dierenartsen, om ze te helpen bij de eerste, 

soms lastige jaren als dierenarts. We trokken intensief 

op met de dierenartsen van de toekomst, verenigd 

in de DSK. We hervormden de KNMvD om met een 

eenvoudiger structuur dichter bij de leden te staan. 

DIT WILLEN WE BEREIKEN

We willen de vereniging zijn die staat voor alle 

dierenartsen in het land. We willen samen doen 

wat je in je eentje niet redt. We willen er zijn voor 

die dierenartsen waar het even wat minder voor de 

wind gaat. We willen dat iedere dierenarts erkend en 

gerespecteerd wordt voor het vak dat hij uitoefent, 

tot heil van mens en dier.

ZO BEREIKEN WE ONS DOEL

Van uw contributie praten, luisteren en schrijven 

we. We gaan er op uit. We nemen de telefoon op 

om u te adviseren en terzijde te staan. We maken 

standpunten. We zitten namens u met een enorme 

hoeveelheid aan relaties en belanghebbenden aan 

tafel, nationaal en internationaal. 

Te vaak onzichtbaar om de onderhandeling niet te 

schaden, soms zichtbaar (in pers). We informeren u 

via TvD, nieuwsbrieven, WhatsApp, nascholing. We 

houden ontwikkelingen voor u bij en laten weten wat 

voor u belangrijk kan zijn.

Dank dat u wilt bijdragen. Ook in 2019 staan wij aan 

uw zijde. Stilstand is geen optie.

Hartelijke groet,

MEREL LANGELAAR

VOORZITTER

DE VERENIGING IS 157 JAAR OUD

De wereld is veranderd, individualistischer 

geworden. Dank dat u lid bent. Verenigen is 

een werkwoord. Ledenbetrokkenheid is 

cruciaal voor ledentevredenheid. 
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Na jaren van financiële onrust is 2018 het jaar waarin we de begroting 

ruimschoots hebben gehaald en ons huishoudboekje weer op orde lijkt  

te komen. Het heeft wat grijze haren opgeleverd. De herstructurering van 

het bureau in 2017 en een verenigingsstructuurwijziging in 2018 hebben  

er goed aan bijgedragen.

WAAROM ZIJN WE ER DAN NOG NIET? 

Omdat nu het jaar van de echte keuzes is. We willen echter veel, heel veel, 

want er gebeurt ook veel in deze veterinaire wereld. We willen overal 

aanwezig zijn, we willen meepraten aan alle tafels, we willen bereikbaar zijn 

het liefst 24/7, we willen goede producten afleveren, we willen een top TvD, 

we willen… kortom we willen ervoor zorgen dat iedereen tevreden is. 

Maar ja die euro op de bankrekening, uw contributie, die kunnen we maar 

één keer uitgeven en daarom moeten er keuzes worden gemaakt ook in  

het bureau. Dat dit geen eenvoudige opgave is een gegeven. Dat we het  

niet alleen kunnen bepalen is ook duidelijk, daarom graag uw geluid,  

uw vraag, uw klacht, uw inzet, zonder u geen KNMvD.

SUSAN MOGONY  

DIRECTEUR KNMVD

We zijn er... Maar nog 
niet helemaal, zou de 
aanvulling kunnen zijn. 

Voorwoord
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BESTUUR 2018

Merel Langelaar, Leendert Jan Hofland (tot 15 juni 2018), Tjerk Bosje 

en Maaike van den Berg.

BESTUUR PLATFORM JONGE DIERENARTSEN

Ellen Deelen (vz), Rimke van Nesselrooij, Bart Ruijter en Tierney Mepham.

BESTUUR SENIOR DIERENARTSEN

Liebe Vellenga (vz), Koos Verhoeff (secr.), Tine Beulink, Hans Lambeek 

en Nel Warringa-Hendriks.

LEDENRAAD

Anton Beijer, Teus Kreuger, Annemarie Wieman, Annemarie Kroekenstoel, 

Maurice Moonen, Ivo Muller, Tine van Werven, Astrid Rijkenhuizen, Jan 

Hulsen, Peter Klaver, Merijn Jansen, Vinod Shankar, Christiaan Zuiderduin, 

Ariane Benedictus-van Rossem, Hiemke Knijn, Mariëtte Zonderland-de 

Graaff, Dick Groothuis, Ruurd Jorritsma en Geert Moorman.

OP 29 MEI 2018 ZIJN ER VERKIEZINGEN VOOR DE LEDENRAAD. 

DEZE BESTAAT PER 1 JUNI 2018 UIT: 

Steven van Beurden, Sebastiaan Claessens, Dick Groothuis, Merijn Jansen, 

Rutger Jansen, Hiemke Knijn, Teus Kreuger, Annemarie Kroekenstoel, Henk 

Meijer, Maurice Moonen en Geert Moorman, Ivo Muller, Gonnie Nodelijk,

Vinod Shankar, Hans de Smit, Tijmen van de Vuurst, Annemarie Wieman en 

Mariette Zonderland-de Graaff.

Na 31 december 2018 heeft de KNMvD een nieuwe bestuursstructuur.

Bestuur en ledenraad
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Eenvoudig, licht, vol energie 
en toekomstgericht 

De leden van de KNMvD zijn ontevreden over hun vereniging en voelen 

zich niet betrokken. Het is de afgelopen jaren onvoldoende gelukt om 

hierin een verbetering te krijgen. Dierenartsen spreken over dé KNMvD, 

als een abstract bolwerk ergens in de verte.

Het is nu hoog tijd om de inrichting van de vereniging te vereenvoudigen. 

De leden meer stem te geven en beter te betrekken. Een veel kleiner en 

slagvaardiger bestuur aan te stellen dat energie steekt in een actievere 

en financieel gezonde vereniging.

De hervorming heeft als doel om van de KNMvD een eenvoudig ingerichte 

vereniging te maken. Met een lichtere bestuurlijke structuur, die het mogelijk 

en makkelijker maakt om weer een vereniging te worden zoals het bedoeld 

is: een club die dierenartsen verenigt. Een vereniging van mensen die 

dezelfde taal spreken en samen staan voor datgene wat ons echt aan het 

hart gaat; dierenarts zijn, goede diergeneeskunde bedrijven, in de breedste 

zin van het woord. Een vereniging waar vanzelfsprekend iedere dierenarts 

bij wil horen. Een vereniging die jouw behoeftes als individuele dierenarts 

kent, die jou hoort en die jou ondersteunt, omdat een vereniging kan 

bereiken wat je alleen niet kunt.

MEREL LANGELAAR

MAAIKE VAN DEN BERG

TJERK BOSJE

Nieuwe structuur, 
nieuw bestuur
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De KNMvD door het jaar
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Januari 

FORMULARIUM HOND-KAT-KONIJN

In januari is het nieuwe formularium gezelschaps-

dieren gepubliceerd. Het formularium is naast hond 

en kat uitgebreid met hobbykonijnen.

STANDPUNT ALTERNATIEVE GENEESWIJZE

De KNMvD publiceert in januari haar standpunt dat 

de reguliere diergeneeskunde, zoals onderwezen 

op een faculteit diergeneeskunde, de standaardzorg 

is zoals een klant die van iedere dierenarts mag 

verwachten. Er zijn dierenartsen die niet-reguliere 

behandelwijzen toepassen, ook wel alternatieve of 

complementaire diergeneeskunde genoemd. De 

KNMvD erkent in haar standpunt dat er vraag bestaat 

naar en aanvulling mogelijk is op de standaard zorg en 

dat deze mogelijk moet zijn zolang die niet in conflict 

is met de bestaande wet- en regelgeving.

KALVERSTERFTE

Per 1 januari 2018 stelt de zuivelsector  

een aantal extra basiseisen in kwaliteits-

systemen die verband houden met de 

opfok van kalveren. Het terugdringen van 

kalversterfte is daarbij het belangrijk doel. 

Samen met de KNMvD is een plan van  

aanpak en een checklist voor gezonde 

kalveren opgesteld.
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Februari

WOLF TERUG IN NEDERLAND

Na 150 jaar is de wolf formeel terug in 

Nederland. Er loopt een vrouwtje (GW998f) 

rond op de Veluwe en er zijn enkele 

waarnemingen in het Oosten en Zuiden van 

Nederland. In de discussie over wolven komt 

bijvoorbeeld ook de veiligheid van en schade 

aan schapen aan bod.

KNMVD MEETS 

MINISTER CAROLA SCHOUTEN

Half februari brengen de KNMvD bestuursleden 

een kennismakingsbezoek aan de (nieuwe) minister 

van landbouw, natuur en voedselveiligheid Carola 

Schouten in aanwezigheid van Chief Veterinary 

Officer Christianne Bruschke. De centrale positie van 

de dierenartsen bij discussies rond diergezondheid, 

dierenwelzijn, volksgezondheid en voedselveiligheid 

komt hier ter sprake. 
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Maart

STANDPUNTEN CHEMOTHERAPIE 

EN STANDPUNT RAUW VLEES VOEDING 

De KNMvD publiceert twee standpunten die beiden  

een brede (maatschappelijke) discussie samenvatten.  

De KNMvD staat positief tegenover het gebruik van 

cytostatica bij hond en kat als er geen alternatieve 

behandelingen zijn die de gezondheid van het  

dier in vergelijkbare mate kunnen verbeteren,  

de behandeling het dierenwelzijn niet noemens-

waardig aantast en de dierenarts en eigenaar 

voldoende maatregelen nemen om de volks-

gezondheid te beschermen. 

Rauwe vleesvoeding is potentieel gevaarlijk voor 

mens en dier. Vermeende voordelen voor de 

diergezondheid ten opzichte van andere voeding 

zijn wetenschappelijk niet bewezen. Diereigenaren 

moeten zich daar bewust van zijn. Mensen met 

verminderde weerstand wordt aangeraden hun 

dieren niet met rauw vlees te voeden, stelt het 

standpunt.

AANPAK BUITENLANDSE HANDEL 

MEDICIJNEN VIA WEBSITES

Onder pseudoniem bestelt en ontvangt een  

KNMvD-bestuurslid recept plichtige medicijnen via 

een website. Dat moet niet mogelijk zijn. Reden voor 

de KNMvD om bij de NVWA aan de bel te trekken 

en via de Chief Veterinary Officer dit onderwerp 

Europees aan te kaarten. 

GEZONDE (JONGE) DIERENARTS

Onderzoek wijst uit dat bijna een kwart van alle 

masterstudenten diergeneeskunde een verhoogd 

risico loopt op het krijgen van een burn-out. Hoe zorg 

je ervoor dat je veel plezier in je werk hebt, je goed 

slaapt én ontspant met onregelmatige werktijden? 

Tijdens een Symposium van het Platform Jonge 

Dierenartsen over dit thema in juni wordt daar 

uitvoerig op ingegaan.

VOORZITTER MEREL LANGELAAR

IN HET ALGEMEEN DAGBLAD (AD)

Aandacht voor zoönosen; dieren en mensen 

die overgewicht hebben; samenwerking 

tussen huis- en dierenartsen; Het Landelijk 

Expertisecentrum Dierenmishandeling (LED) 

en dierenmishandeling, het zijn enkele 

onderwerpen die de revue passeren als  

een journalist geïnteresseerd is in het  

brede werkgebied waarin dierenartsen  

zich kunnen bewegen
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UITBRAKEN VOGELGRIEP

De vogelgriep sloeg toe in december 2017 in 

Biddinghuizen, in januari 2018 in Rhoon, in februari 

2018 in Oldekerk en in maart in Kamperveen.  

In april worden vervoersverboden en ophokplicht 

opgeheven.

PRIVACY (AVG)

Op 25 mei zal de algemene verordening persoons-

gegevens (AVG) in werking treden als opvolger van 

de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). 

De KNMvD scherpt haar beleid tot verdriet van 

vele (oudere) leden verder aan: persoonsgegevens 

verdwijnen uit het Tijdschrift voor Diergeneeskunde, 

het jaarboek is alleen nog digitaal te krijgen. De 

Autoriteit Persoonsgegevens doet desondanks  

een handhavingsverzoek op basis van een anonieme 

klacht. Het handhavingsverzoek is na enkele fases  

van woord en weerwoord nog niet afgehandeld.

April

OOSTVAARDERSPLASSEND)

De koude winter, de commissie Van Geel  

die – mede gebaseerd op inbreng van  

de KNMvD - advies geeft het aantal grote 

grazers te verminderen, actievoerders die 

balen met hooi en stro over de hekken 

gooien en verhitte discussies in de Staten 

van Flevoland en voor de rechter beheersen 

de voorjaarsdiscussies en besluiten over 

de ‘OVP’. Het afschieten van herten die 

uiteindelijk in het late najaar van 2018 start 

en de uitplaatsing van paarden naar andere 

locaties in Europa roepen hevige emoties op. 
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Mei

NIEUWE ERFELIJKE 

AANDOENING BIJ PAARDEN

In mei ontstaat er onrust in de Nederlandse 

paardenwereld. Het Warmblood Fragile 

Foal Syndrome (WFFS), wordt aangetroffen 

in Nederlandse paarden. Ook Nederlandse 

fokhengsten blijken drager van het gen. 

De stamboekorganisaties NRPS en het 

KWPN besluiten om al hun hengsten te 

(laten) testen.

AVROTROS ‘OPGELICHT’ BERICHT 

OVER ILLEGALE AANSCHAF VAN 

DIERENPASPOORTEN.

Via een kloppend CIBG-registratienummer maar  

via een ‘fake adres’ bestelde een dierenarts 

paspoorten bij de KNMvD. AVROTROS gebruikt  

dit undercover-middel om aan te tonen dat ook 

niet-dierenartsen aan lege dierenpaspoorten kunnen 

komen. Dit is wettelijk niet toegestaan. De KNMvD 

scherpt de eigen aanschafprocedure aan. 

NIEUWE BELEIDSMEDEWERKERS

Drie dierenartsen Conny van Meurs, Kim Koman  

en Michelle van der Gracht komen het team van  

de KNMvD versterken. Ook jurist Sandra Sparenburg 

trad in dienst.
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Juni

DIERENARTS ONDER LAAG BTW TARIEF

De Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming 

van Dieren en KNMvD pleiten in juni in een brief aan 

Staatsecretaris van financiën Menno Snel voor een 

verlaging van het BTW-tarief op de werkzaamheden 

van dierenartsen. Het verzoek komt er niet door.

FIPRONIL IN EIERENAD)

Het Rapport van de commissie Sorgdrager 

met daarin het onderzoek naar de gang  

van zaken rond de Fipronil-besmetting van 

eieren en de daaropvolgende maatregelen 

(ruimen van stallen en vernietigen van eieren) 

wordt in juni gepresenteerd. De Fipronil-

affaire brak los in de zomer van 2017 na 

eerdere signalen van besmetting door Fipronil 

eind 2016, begin 2017. De commissie stelt 

vast dat de sector en de overheid beide 

stevige fouten hebben gemaakt. 
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Juli

Augustus

NEWCASTLE DISEASE 

In België en in één geval in Nederland is bij pluimvee 

(hobby-vogels zowel als door boeren gehouden 

dieren) Newcastle Disease (ND of NCD) vastgesteld. 

Alle handel in hobby-pluimvee en hobby-vogels en 

alle pluimvee en vogeltentoonstellingen worden in 

België verboden. Door de vakgroep pluimvee van de 

KNMvD zijn, in nauwe samenwerking met de faculteit 

en anderen, nieuwe entschema’s opgesteld.

KNMVD WEBSITE(AD)

Een geheel vernieuwde KNMvD website 

komt in augustus in de lucht. Deze website 

richt zicht op KNMvD leden. De bouw van 

de website ligt in handen van hetzelfde  

team als consumentenwebsite dierenarts.nl. 

De nieuwe website is sneller en overzich-

telijker dan de oude en biedt meer mogelijk-

heden in het plaatsen van verschillende 

soorten content. 
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zuivel 

NIEUWE STRUCTUUR KNMVD

In september is de kogel definitief door de kerk. 

De KNMvD krijgt een nieuwe bestuursstructuur. 

Het aantal bestuursleden gaat terug van 49 naar 14. 

De ledenraad zal later, op 29 november 2018, de 

nieuwe statuten goedkeuren en een nieuw bestuur 

aanstellen. Van 16 t/m 23 november, kunnen KNMvD 

leden nieuwe leden voor de clusterbesturen en  

Raad van Afgevaardigden kiezen.

ALGEMENE VOORWAARDEN KNMVD 

Algemene voorwaarden helpen de bedrijfsvoering.  

Ze dienen echter ook stand te houden mochten  

ze aangevochten worden bij een rechter. De 

bestaande versie dateerde uit 2013. In 2018 zijn ze 

weer bij de tijd gebracht. Dierenartsen kunnen de 

algemene voorwaarden van de KNMvD gebruiken.  

De vernieuwde voorwaarden zijn beschikbaar voor 

alle leden via de website KNMvD.nl. 

September

KOEKOMPAS(AD)

De KNMvD en het CPD zijn betrokken bij het 

project “Integraal Instrument Diergezondheid 

en Welzijn (IIDW) van de Nederlandse Zuivel 

Organisatie (NZO) om het veterinair toezicht 

op melkveebedrijven beter te regelen.  

De zuivelpartijen willen de aanpassingen in 

2019 invoeren. 
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Oktober

VACCINATIEGRAAD VAN HONDEN  

EN KATTEN IN HET NIEUWS

De vaccinatiegraad van honden en katten in 

Nederland is gevaarlijk laag (60%, resp. 25%, streven 

95%). Vaccineren is veilig en goedkoop. Titeren is  

een alternatief, mits jaarlijks gedaan. Een artikel in  

het Algemeen Dagblad leidt tot een optreden van 

KNMvD bestuurslid Tjerk Bosje voor EditieNL op RTL4. 

Een voorbeeld van nieuws maakt nieuws.

VETMAP

De Gezondheidsdienst voor Dieren en het Veterinair 

Microbiologisch Diagnostisch Centrum (Universiteit 

Utrecht) publiceren VETMAP. VETMAP staat voor 

VETerinaire Monitoring Antibioticumgevoeligheid 

Pathogenen en heeft als doel inzicht te krijgen in de 

antibioticumgevoeligheid en antibioticumresistentie 

van specifieke bacteriële ziekteverwekkers bij 

landbouwhuisdieren, honden, katten en paarden.  

Het onderzoek is gedaan in opdracht van het 

ministerie van LNV. 
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BELEIDSBRIEF DIERWELZIJN

Op 4 oktober, Werelddierendag, brengt Minister 

Schouten haar beleidsbrief Dierwelzijn uit. Een 

ambitieus aantal initiatieven tot verbetering van  

het dierenwelzijn bij zowel gezelschapsdieren als bij 

de landbouwhuisdieren. De KNMvD onderschrijft  

de voornemens van harte maar zou in enkele gevallen 

de ambities nog wel wat hoger willen zien.

OPEN DAG

Op 6 oktober wordt voor de zevende keer de 

landelijke open dag dierenartsen georganiseerd.  

De voormalig Landelijke Open Dag Dierenartsen heet 

sinds 2017 ‘Binnen bij de Dierenarts’. Een kans voor 

(potentiële) klanten om meer te weten te komen  

over de dierenartspraktijk en het beroep dierenarts. 

AFRIKAANS VARKENSPEST 

Een melding van Afrikaanse Varkenspest 

in België doet in oktober alle alarmbellen 

afgaan. De ziekte is vastgesteld bij wilde 

zwijnen en vermoedelijk geïmporteerd 

door jagers die, illegaal, besmette zwijnen 

uit Oost-Europa hebben meegenomen. 

Varkensdierenartsen flyeren aan de grens 

om reizigers te waarschuwen en diverse 

beleidsmaatregelen worden genomen om 

een potentiële besmetting in Nederland 

te voorkomen. In België wordt een 

quarantainegebied ingesteld.

Jaarverslag 2018 | 19



November

LEIDRAAD JONGE DIERENARTSEN

In november is een enquête uitgezet ter voorbereiding 

op een nieuwe ‘leidraad jonge dierenartsen” door 

het Platform Jonge Dierenartsen. De leidraad zal de 

overgang van studie naar werkzaam leven moeten 

vergemakkelijken. Het doel: een blijere en gezondere 

dierenarts, een lager ziekteverzuim, minder uitstroom 

uit de kliniek en minder openstaande vacatures.

STEMMEN

Van 16 tot 23 november is gestemd op de kandidaten 

voor hoofdbestuur, clusterbesturen en raad van 

afgevaardigden. De KNMvD brengt 3775 stembiljetten 

in omloop voor de verkiezing van kandidaten voor de 

clusterbesturen en de Raad van afgevaardigden. Van 

deze stembiljetten komen 831 biljetten (22%) retour.

STANDPUNT 

ABORTUS ZEUGEN BIJ AVPAD)

Onder de voortdurende dreiging van 

Afrikaanse varkenspest (AVP) in België en 

Oost-Europa stelt de KNMvD het standpunt 

vast dat bij een uitbraak van AVP in Nederland 

abortus van zeugen mogelijk moet zijn, als 

door een vervoersverbod onacceptabele 

overbevolking van stallen dreigt.

FAIRFOK

De KNMvD geeft in maandblad ‘Hond’ haar visie 

over de voortgang van het programma Fairfok van 

de Raad van Beheer (koepelorganisatie rashonden 

en hondensport). De intentie is goed maar het mag 

allemaal wel een tandje feller en sneller.
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INFOGRAPHIC OVER EXTREME 

RASKENMERKEN

De Europese vereniging voor gezelschapsdierenartsen 

(FECAVA) heeft een infographic samengesteld over 

het fokken op extreme raskenmerken (extreem korte 

neus, extreem kleine schedel, etc.). Deze infographic 

is door de groep gezelschapsdieren in het Nederlands 

vertaald en verspreid. 

NAJAARSDAG 2018  

“DE VETERINAIR DRAAIT DOOR”

Ruim 300 deelnemers en ruim 35 programma-

onderdelen voor alle dierenartsen n paraveterinairen 

maken van de Najaarsdag een bruisend geheel. 

Openingsspreker is Rob van Lint inspecteur-generaal 

van de NVWA die de rol van ‘zijn dierenartsen’ 

werkend in het belang van iedereen toelicht.  

Keynote-speaker Richard Engelfriet brengt de  

vrolijke toon in de zaal door op bijna onnavolgbare 

wijze de zaal voor te houden vooral geen adviezen  

te volgen van succesgoeroes maar af te gaan op  

eigen gezond verstand. Dit doet hij door enkele 

“wij van WC-eend adviseren WC-eend” 

managementtheorieën af te pellen.

Onder de titel “Panta Rhei” schetst voorzitter 

Merel Langelaar de weg en richting die het 

vernieuwde KNMvD voor ogen heeft. 

Een van de drukst bezochte onderdelen was  

“De Veterinair Draait Door”. Hierin stond het  

samen brengen van werkgevers en jonge dieren-  

artsen centraal.
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December

BREXIT

Groot-Brittannië weet de gemoederen rond het 

uittreden uit de Europese Unie tot grote hoogten 

te brengen. Diverse scenario’s rond een ‘no-deal’ 

of een ‘soft-exit’ Brexit beginnen opgang te doen 

vanwege de implicaties voor bijvoorbeeld het vervoer 

of de import en het keuren van levende dieren en 

dierproducten. Ook is er extra aandacht rond het 

reizen met huisdieren en een tekort aan dierenartsen 

voor alle extra keuringen die aan beide zijden van  

de Noordzee nodig zullen zijn.

COMMISSIE JONGE HONDENAD)

Jaarlijks komen 37.000 rashonden,  

13.000 rescuehonden en 100.000 honden  

uit gelegenheidsnestjes of uit de broodfok 

naar Nederland. Klanten verwachten een 

gezonde hond te kopen, maar erfelijke 

gebreken, (niet-endemische) infectieziekten 

en verkeerde socialisatie liggen op de loer. 

De KNMvD-commissie jonge honden gaat 

uitzoeken wat dierenartsen tegen deze 

misstanden en miskopen kunnen doen.
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WINNAAR VAN ‘DE WERKGEVER VAN HET JAAR 2018’ 

Een prijs uitgereikt door het platform Jonge Dierenartsen is voor 

Marike Oosterhoff-van der Spek, Jan Hendrik Boeve, Frank van Oort 

en René Baltussen van Diergeneeskundig Centrum de Nieuwe Hanze. 

Ze kregen de prijs op de Najaarsdag. 

Werkgever van het jaar
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PROF. DR. FRANS VAN KNAPEN 

is op voordracht namens alle leden van de KNMvD door het bestuur benoemd 

tot lid van verdienste. Als “gedreven hoogleraar en expert op het gebied van  

de levensmiddelenhygiëne en veterinaire volksgezondheid, die nog steeds 

mensen weet te binden en te boeien op het thema Public Health”, zo eert  

Merel Langelaar hem voor zijn langjarige inzet voor de veterinaire wereld.

Lid van verdienste
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Geschenk ter onderscheiding

In 2018 wordt driemaal het geschenk ter onderscheiding uitgereikt. 

ELS BROENS 

voor haar gedreven bijdrage aan de ontwikkeling 

van VETMAP en haar rol bij de Werkgroep 

Veterinair Antibioticabeleid (WVAB).

DAX VENDRIG 

ontvangt het geschenk ter onderscheiding  

voor zijn ondersteunende werkzaamheden 

voor de diverse formulariumcommissies.

MAARTEN VAN DEN BOSCH 

krijgt het geschenk ter onderscheiding voor 

zijn voorzitterschap van de formularium-

commissie schaap en geit.
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Tijdschrift voor Diergeneeskunde
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