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Vijfde informatiedag voor senioren
Herman Th. Nieuwenhuijsen

Op 23 april jongstleden vond voor de
vijfde keer de inmiddels populaire
informatiedag voor seniordieren
artsen plaats, met ongeveer honderd
belangstellenden. De locatie was
opnieuw Boerderij Mereveld te
Utrecht. De projectgroep veterinaire
informatie voor seniordierenartsen
van de knmvd was er weer in
geslaagd een programma samen te
stellen met informatie op hoog
niveau en ruim voldoende gelegen
heid voor het ontmoeten van
collega’s van de seniorgeneratie.
Na een welkomstwoord door dagvoor
zitter Frans X. Cremers hield Ton de
Ruijter, oud-voorzitter van de knmvd,
een korte inleiding waarin hij aller
eerst enkele woorden sprak over het
tot stand komen van de aandacht van
de Maatschappij voor de seniordieren
artsen. Het vervolg van zijn betoog
was voornamelijk gericht op de
relatief gunstige financiële positie van
de Stichting Pensioenfonds voor
Dierenartsen, een opsteker voor de
vele belanghebbenden in de zaal.

Na een bevlogen inleiding door dr.
Aleid Lubberink werd de ochtend
lezing gehouden door prof. dr. Jan
Sixma, emeritus hoogleraar humane
hematologie, die een boeiend, maar
ook onthullend en onthutsend betoog
hield over ‘Fraude in de wetenschap’.
Een lange lijst van feiten, variërend
van ‘aangepaste’ laboratorium
resultaten tot het plegen van plagiaat,
passeerde de revue, toegelicht met de
nodige achtergrondinformatie.
vogelspin
Nadat ruim de tijd werd genomen
voor de lunch, waarbij velen van het
fraaie voorjaarsweer genoten, was de
tijd aangebroken voor de middagses
sie. De spreker, prof. dr. Peer Zwart,
werd ingeleid door dr. Ingrid van der
Gaag. Zij schetste het enthousiasme en
de nog altijd grote wetenschappelijke
activiteit van de in 1930 geboren
spreker. De lezing was getiteld: ‘Van
hoestende huisjesslak tot operatie van
een vogelspin’, uiteraard een prachtig
onderwerp voor een emeritus hoogle
raar Ziektekunde van bijzondere
dieren. Ruimschoots voorzien van
boeiende voorbeelden relativeerde
prof. Zwart het bijzondere van deze

Prof. P. Zwart bleek een veelzijdige spreker.

voor de diergeneeskundige praktijk
niet alledaagse patiënten. Ook op deze
groep patiënten kunnen en moeten de
basisprincipes van klinische diagnos
tiek de geïnteresseerde practicus op
het goede diagnostische pad brengen.
Een groot aantal virussen en andere
micro-organismen passeerde de revue.
Dat het hechten onder narcose van de
huid van het 50 tot 100 gram zware
achterlijf van een gevallen vogelspin
in fraaie dia’s kon worden getoond,
onderstreepte de veelzijdigheid van de
spreker.
Nadat dagvoorzitter Frans Cremers
de inleiders bedankt had, was er nog
voldoende tijd voor een glas en een
goed gesprek. Al met al was het weer
een zeer geslaagde dag, die stellig zal
leiden tot een volgende boeiende
najaarsbijeenkomst op 5 november
aanstaande, met veel dank aan de
organiserende projectgroep.
Herman Th. Nieuwenhuijsen is senior
dierenarts.

Er was voldoende gelegenheid voor het ontmoeten van collega’s.

Tijdschrift voor Diergeneeskunde • Deel 134 • Aﬂevering 11 • 1 juni 2009

910253 TvD 134 nr 11.indd 511

511

20-05-2009 09:28:57

