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Imagebuilding voor de KNMvD
Daar kwam het thema van de laatste besturendag, de jaarlijkse studiedag voor bestuurders en toezicht-
houders van de KNMvD, op neer. Hoe zetten we de KNMvD neer? Zowel de inleiders van binnen als die  
van buiten onze beroepsgroep schetsten eenzelfde beeld. Zorg in eerste instantie voor helderheid over je 
eigen identiteit. Wees daarin consistent en zorg voor een breed draagvlak. En realiseer naast een gemeen-
schappelijke basis ruimte voor de eigen unieke positionering voor wat betreft kwaliteit, professionaliteit 
en integriteit. Belangrijk is om bij jezelf te blijven; wees bereid om je kwetsbaar op te stellen en toon je 
oprecht, integer en maatschappelijke betrokken.
Concluderend werden ontwikkelaspecten benoemd voor zowel het individu als de beroepsgroep. Belang-
rijk zijn dan:
•  de aandacht voor de integriteit en hoe de KNMvD daarin haar leden handvatten ter ondersteuning kan 

bieden;
•  aandacht voor heldere communicatie, zowel naar binnen als naar buiten (denk aan de communicatie 

met de leden maar ook aan communicatie over bijvoorbeeld tariefstelling in de praktijk).
Het geeft stof tot overpeinzing en wij verwachten vele suggesties vanuit 
onze achterban, over hoe hier het beste invulling aan te geven.
Ondertussen zijn we ook nog met meer ‘aardse’ zaken bezig; daarvan noem 
ik er twee. Recent hebben wij als beroepsvereniging in samenspraak met 
LTO naar de practici gecommuniceerd dat wij, als er opnieuw bluetongue 
uitbreekt, niet ingaan op verzoeken tot euthanasie van jonge geitenbokken 
die vanwege exportproblemen niet van het bedrijf afgevoerd kunnen 
 worden. Een duidelijk voorbeeld van een consistent, integer en goed gefun-
deerde stellingname die de steun heeft van zowel onze beroepsvereniging 
als van de belangrijkste stakeholder in deze: LTO.
Het tweede punt dat ik u wil noemen is het feit dat op 8 mei de startbijeen-
komst Keuringsdierenarts Paard zal plaats vinden.
Een nieuwe stap op de weg naar een proactief, gefundeerd en breed 
 gedragen kwaliteitsstreven binnen onze beroepsgroep. Hulde aan de trek-
kers van dit initiatief!

Ludo J. Helllebrekers, voorzitter

Voorzitters-
column

Informatiedag seniordierenartsen
Ko Minderhoud

Bij de boerderij Mereveld deed 
zich in de ochtend van 28 maart 
een samenscholing voor. In de aan-
gename ochtendzon schudden vele 
tientallen dames en heren elkaar de 
hand, zagen elkaar vaak aan alsof 
ze elkaar lang niet gezien hadden 
en spraken op opgewekte toon met 
elkaar. Het bleek een bijeenkomst 

van dierenartsen te zijn: de seniorendag van de KNMvD. 

Toch was er iets vreemds aan de hand. Gezien het grote aan-
tal aanwezigen moest dit wel een bijzondere gebeurtenis zijn, 
de haarkleur varieerde van wit tot diverse tinten grijs, het 
aantal vrouwen was gering in verhouding tot de mannen en 
soms werd de vraag gesteld: “Leef jij ook nog?” Bij het stel-
len van deze vraag werd meestal blij verrast gekeken, hoewel 
het mij ook overkwam dat de vragensteller mij aanzag met 
een blik waaruit ongeloof sprak. 
Het was de eerste bijeenkomst van seniordierenartsen in het 
kader van het door de KNMvD gestarte seniorenbeleid. Een 

projectgroep onder de bezielende leiding van Frans X. 
 Cremers had deze bijeenkomst georganiseerd.

Maatschappij
nieuws

Veel seniordierenartsen luisterden geboeid naar de presentatie van Her-
man Egberink over aviaire influenza en discussieerden kritisch met de 
spreker.  
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Het was de bedoeling geweest om in het gebouw van de 
KNMvD samen te komen, maar vanwege het grote aantal 
deelnemers was besloten om uit te wijken naar de Boerderij 
Mereveld.

Boeiend programma
De 115 deelnemers werden vergast op een boeiend program-
ma. De voorzitter van de KNMvD sprak vriendelijke woor-
den, wenste dat alle KNMvD-bijeenkomsten zich in zulk een 
grote opkomst zouden mogen verheugen en wees op het be-
staan van een seniorensite. 
Prof. dr. Peter van Beukelen gaf in een zeer boeiende presen-
tatie een overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van 
het diergeneeskundig onderwijs. Hoewel dit een onderwerp 
is dat snel kan leiden tot een slaapverwekkend betoog, slaag-
de van Beukelen er in om zijn verhaal tot het laatst boeiend te 
houden. Na afl oop hoorde men wel vaak de verzuchting blij 
te zijn dat wij dit allemaal niet hebben hoeven meemaken, of 
men was bang in dit systeem nooit verder dan de kennis-
makingsdag te zijn gekomen. 
Na de lunch was er een inleiding van dr. Herman Egberink: 
‘Aviaire infl uenza, maatschappelijk relevant’. Op een duide-
lijke en vooral ook begrijpelijke wijze werden vele facetten, 
bekende en nieuwe, feiten en mogelijkheden, behandeld. Het 
enthousiasme van de inleider werkte mede in de hand dat er 
veel vragen werden gesteld. Hieruit bleek dat er onder de 
 senioren veel interesse en kennis aanwezig is. Het is belang-
rijk dit niet verloren te laten gaan. De jongere collega’s kun-
nen hier hun voordeel mee doen.
Het was een zeer geslaagde dag. Niet alleen werd onze kennis 
van ontwikkelingen in de diergeneeskunde bijgespijkerd, 

maar tussen de inleidingen en gedurende de lunch en de 
 borrel werden oude banden aangehaald. Het invullen van een 
evaluatieformulier was niet nodig. Iedereen was het er mee 
eens dat de organisatoren iets fantastisch hadden gepresteerd 
en de vraag was niet of dit initiatief herhaald moet worden 
maar wanneer dit zal gebeuren. 
Frans, Aleid, Ingrid en Jan: Bedankt! We zien uit naar de vol-
gende keer.  

Ko Minderhoud is dierenarts in ruste.

Met 115 deelnemers was de informatiedag een bijzonder succesvol evene-
ment dat vraagt om herhaling.

DIERENARTSEN
WHG

WHG Dierenartsen is op zoek naar een ervaren fulltime gezelschapsdierenarts!             
Voor onze vestiging WHG Westerhuis te Dodewaard zijn wij op zoek naar een gemotiveerde 
gezelschapsdierenarts met minimaal 2 – 3 jaar ervaring. Onze praktijk wordt gedreven door passie en zorg 
voor mens en dier.

Wij bieden: 
Een mooie praktijk, een sterke organisatie, goede apparatuur om mee te werken, een enthousiast team, 
uitstekende opleidingsmogelijkheden, heldere arbeidsvoorwaarden en voldoende mogelijkheden tot persoonlijke 
ontwikkeling. Als de ambitie er is, bestaat tevens de mogelijkheid tot het uitvoeren van managementtaken.

Wij zoeken een dierenarts met als profiel:
Differentiatie gezelschapsdieren 
Minimaal 2 jaar relevante praktijkervaring 
Goede communicatieve vaardigheden 
Ambitieus en gedreven 
Speciale interesse in dermatologie, tandheelkunde, orthopedie en fertiliteit hond 
Interesse in (of in ieder geval niet afwijzend staan tegenover) homeopathie 
Een flexibele instelling t.a.v. planning, organisatie en werkzaamheden
Bereidheid om avond/nacht/weekenddiensten mee te draaien (2 avond/nachtdiensten per week en 
1-2 weekenddiensten per maand).

Huisvesting:
Boven de praktijk is een ruim appartement beschikbaar.

Sollicitaties:
Bovenstaande vacature willen wij op korte termijn invullen. Is uw interesse gewekt? Stuur dan een 
sollicitatiebrief met CV naar: WHG Dierenartsen, t.a.v. Dhr. J. Storm, Postbus 695, 3700 AR, Zeist. 
E-mailen kan natuurlijk ook: j.storm@whgdierenartsen.nl. 

Bekijk voor meer informatie over WHG Dierenartsen onze website:  www.whgdierenartsen.nl
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