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voorzitterscolumn

Nieuwe tijden, dus geen
oude sentimenten
Kwaliteit en borging hiervan zijn weer terug op de agenda. Deze keer niet omdat
de gedachte is dat alles in de wereld gecertificeerd is, dus dat dierenartsen daar
niet bij achter kunnen blijven. Nee, het is nu de markt die hierom vraagt.
De zuivel- en de vleessector hebben bij de ggl de vraag neergelegd te komen
tot een geborgd werkende dierenarts. Zij zullen namelijk in hun (keten)
kwaliteitssystemen gaan aangeven dat de bij hun aangesloten veehouders met
een geborgde dierenarts moeten werken.
Van wie dit lezen, zien waarschijnlijk velen een doembeeld van oude
discussies en sentimenten opkomen. Ik kan me daar iets bij voorstellen. Maar
direct daar achteraan wil ik u erop wijzen dat op dit moment één hele belangrijke factor wezenlijk anders is. En dat is de marktvraag. Hét argument waarom
men toen weerstand bood tegen de zogenoemde erkende dierenarts, was het
ontbreken van een marktvraag. Diezelfde marktvraag, sinds kort dus duidelijk
wel aanwezig, is nu hét argument om een goed werkend systeem met een
geborgde dierenarts op te zetten.
Ik maak van deze mogelijkheid gebruik iedereen op te roepen niet te vervallen
in oude discussies. We moeten vooruit kijken en samen met de sectoren invulling
geven aan wat van ons gevraagd wordt: dierenartsen te zijn, die op een transparante wijze kwaliteit leveren in hun denken en handelen ten behoeve van het
welzijn en daarmee de gezondheid van het dier, én de volksgezondheid.

Peter Egberink, voorzitter ggl

Heikele onderwerpen op de
informatiebijeenkomst voor senioren
Henk Verburg

Op 13 april vond weer een bijeenkomst plaats voor de seniordierenartsen. De Commissie Senioren had
opnieuw voor een fantastisch
programma gezorgd en ongeveer
honderd senioren kwamen naar
Boerderij Mereveld om daarvan te
genieten.
Om elf uur opende dagvoorzitter Jan
Peelen de bijeenkomst. Hij introduceerde Lonneke Stark, lid van het
bestuur van de knmvd met onder
andere verenigingszaken in haar
portefeuille. Ze vertelde over het
komende jubileum van de knmvd en
verzocht vrijwilligers die wilde
meehelpen bij de organisatie, zich bij

haar te melden. Een aantal senioren
meldde zich daarvoor aan. Verder
schetste Lonneke het beeld van de
groep seniorendierenartsen over
vijftig jaar: voor 90 procent dames en
een enkele heer. Het wordt dus anders
en daar zal de knmvd op inspelen.
hormonale stoffen
Het hoofdgerecht van de ochtend was
de presentatie door prof. dr. H.J.Th.
Goos over ‘Hormonale stoffen in de
leefomgeving’. Het blijkt dat in het
milieu heel wat stoffen met een
oestrogene werking aanwezig zijn,
afkomstig uit planten, dieren, of van
chemische stoffen, die er direct of indirect via de mens worden ingebracht.
In vogelvlucht werd het werkingsmechanisme van stoffen met oestrogene
stoffen nog eens uitgelegd. Als stoffen
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meer of minder kunnen binden aan de
oestrogeenreceptoren in de lichaamscellen, dan kunnen die als oestrogeen
werken. En dat kan behoorlijk
verstorend werken op de eraan
blootgestelde fauna, denk aan kikkers,
(het onderwerp van het promotie
onderzoek van de spreker), vissen et
cetera, die bijvoorbeeld niet meer
normaal geslachtsrijp kunnen
worden, met alle problemen van dien
bij de viskweek. Er kan zelfs remming
plaatsvinden van de ontwikkeling van
normale geslachtsorganen. De spreker
verwees ook naar de fatale invloed op
zeeslakken van bijvoorbeeld tributilinehoudende ‘coating’, die aangroei
van schepen voorkomt. De betreffende
‘coating’ mag overigens sinds 2006
niet meer gebruikt worden.
De Europese Unie kent een
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onderzoekprogramma, waarbij alle
chemicaliën op veiligheid moeten
worden gecontroleerd. Voor wat
betreft onderzoek op oestrogene
activiteit gaat dat getrapt. De eerste
trap is een ‘screening’, waarbij
gekeken wordt naar de chemische
structuur, of stoffen passen in de
oestrogeenreceptor en vervolgens
wordt getest op een cellijn met een
receptor en een reportergen. Als de
‘screening’ positief is, volgt een
dierproef. Een voorbeeld is nonylfenol
(een oppervlaktespanningverlagend
middel dat veel wordt gebruikt in de
industrie). Daar is inmiddels een
blootstellingnorm voor vastgesteld
voor mensen die met deze stof
werken. Er zijn voor deze stof geen
normen voor de voedselketen en het
milieu. Ten slotte meldde de spreker
dat vertaling van onderzoekresultaten
tot politieke besluitvorming veel tijd
in beslag neemt. De presentatie van
onderzoekresultaten aan de politiek is
iets anders dan onderzoekrapporten
sturen. Probleem en oplossing moeten
namelijk heel duidelijk worden
geformuleerd. Onderzoekrapporten
gaan anders de la in, tenzij de situatie
echt uit de hand is gelopen.
Professor Goos sloot zijn presentatie
af met het plaatje van een wereldbol
met daarop aangegeven de plasticv
ervuiling in de Atlantische en de Grote
Oceaan, beide ter grootte van een land
als Frankrijk met een laagdikte van
tien meter. Praktisch, zoals dierenartsen zijn, werd ter plaatse een oplossing
bedacht: opzuigen, binden aan actieve
koolstof en dat product verbranden. Of
het idee uitvoerbaar is, is niet aan de
orde geweest. Maar creatief denken
doen de senioren nog steeds.
bijsmaak
Na de goed verzorgde lunch volgde om
14.00 uur het hoofdprograma van de
middag, een presentatie door mevr. dr.
J.M. Fentener van Vlissingen, directeur
van het Erasmus Dierexperimenteel
Centrum van de Faculteit Geneeskunde van de Erasmus Universiteit in
Rotterdam, getiteld: ‘Wat hebben
dierenartsen met proefdieren?’. Het
uitgangspunt is dat wetenschap en
technologie onmisbaar zijn om goed
te kunnen zorgen voor:
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De seniordierenartsen dachten creatief mee over de oplossing voor actuele problemen.

– gezondheid voor mens en dier;
– duurzame ontwikkeling;
– kennis en cultuur (animal planet/
discovery channel).
De rol van de dierenarts bij proefdieren/dierproeven bestrijkt bijna alle
aspecten van het terrein van veterinaire volksgezondheid, dus uitdagend
werk voor de veertig dierenartsen in
Nederland die op dit terrein werkzaam
zijn en de overige vierhonderd
dierenartsen die hieraan gerelateerd
werk doen (dus zo’n 10 procent van de
vierduizend in Nederland actieve
dierenartsen). Toch zit er wel een
bijsmaak aan als je in deze sector
werkt, die je plezier in je werk kan
verminderen. Want hoewel de
overgrote meerderheid van de
bevolking het nut inziet van dit werk,
dat overigens aan zeer strikte regels is
gebonden en waarbij de naleving van
die regels de 100 procent nadert, is er
ook een groep mensen die mordicus
tegen dierproeven en al dan niet de
intensieve dierhouderij zijn. Die groep
tegenstanders van dierproeven en de
intensieve dierhouderij schroomt niet
om op onoorbare wijze hun doel na te
streven. Dit is onprettig tot bedreigend
voor de dierenartsen en andere
werknemers in die sector. De pogingen van de overheid om aan hun
intimiderende gedrag een einde te

maken, hebben tot nu toe niet veel
succes gehad.
Door sommige mensen worden
dieren op één lijn gesteld met de mens.
Dieren nemen steeds meer een plaats
in als gezinslid. Ze verblijven in huis en
slapen zelfs op de slaapkamer. Over de
oorzaak daarvan filosofeerde de
spreker aan de hand van plaatjes van
de boekjes van Dick Bruna over Nijntje.
Nijntje naar school en als klap op de
vuurpijl: Nijntje naar de dierentuin.
Wellicht wordt die vermenselijking
van het dier met dit soort literatuur
wel ingeprent bij jonge kinderen. Een
interessant gezichtspunt.
Ook de individualisering van de
samenleving, met alle frustraties van
dien, kan het dier letterlijk en figuurlijk in de armen van de mens drijven,
met de gedachte: “Dieren kun je
tenminste nog kunt vertrouwen.” Op
dit moment is er een burgerinitiatief
om dertigduizend handtekeningen te
verzamelen om dierproeven met
honden en katten op de agenda van de
Tweede Kamer te krijgen. Uit veterinair volksgezondheidstandpunt
bekeken is dit initiatief onbegrijpelijk.
Het overgrote deel van de betreffende
proeven wordt uitgevoerd om de
gezondheid van diezelfde diersoorten
te beschermen en te bevorderen! Het
lijkt er dan ook op dat men probeert in
spelen op de sentimenten van honden-
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en kattenbezitters in plaats van
werkelijk begaan te zijn met het lot
van die honden en katten. Daarbij kan
nog worden vermeld dat veel van het
wettelijk gedefinieerde ongerief dat
die honden en katten moeten ondergaan niet meer inhoudt dan het
ongerief dat een huisdier ondervindt
bij een bezoek aan de praktiserende
dierenarts. Hopelijk reageren de
Tweede Kamerleden niet als ‘Nijntjes’,
als het zover komt dat men daarover
moet gaan discussiëren.

Emerging Infectious Diseases. Locatie:
Atlanta, Verenigde Staten.

sluitingsdata voor kopij
Aflevering | Deadline*
01-07-2010 | maandag | 14-06-2010
15-07/01-08-2010 | maandag | 12-07-2010
15-08-2010 | maandag | 02-08-2010
01-09-2010 | maandag | 16-08-2010

Vergaderingen & Bijeenkomsten
Juni
18 Feest ter gelegenheid van het tienjarig
bestaan van het Institute for Risk
Assessment Sciences (iras). Jacobikerk,
St. Jacobsstraat 171, Utrecht.

* Voor 10.00 uur ‘s morgens.
tijdschrift@knmvd.nl

doorlopende agenda
Congressen & Symposia
Juni
24 pegd-symposium: ‘Diergeneeskunde in
2010: what’s new?’. Tijd: 10.30 uur tot 18.30
uur. Locatie: collegezaal Departement
Geneeskunde van Gezelschapsdieren,
Universiteit Utrecht. Kosten: 185 euro.
25 ‘Is er een plaats voor de pluimveehouderij in
een duurzame wereld?’, symposium World’s
Poultry Science Association (wpsa). Locatie:
Burgers’ Zoo, Arnhem. Tijd: 9.00 uur tot
21.30 uur.
25 ‘Is er een plaats voor de pluimveehouderij in
een duurzame wereld?’, symposium World’s
Poultry Science Association (wpsa). Locatie:
Burgers’ Zoo, Arnhem. Tijd: 9.00 uur tot
21.30 uur.
30 ugcn zomersymposium: ‘Onze uiergezonde
toekomst’. Locatie: de Reehorst in Ede.
Aanmelden kan via de website: www.ugcn.nl.
Juli
11-14 2010 International Conference on

Verder liet de spreker de nationale
en internationale statistieken van het
gebruik van proefdieren en dierproeven de revue passeren. Hieruit blijkt
dat Nederland wat registratie betreft
tot de precieze landen behoort.
‘Monitoring’ van trekvogels wordt in
Nederland bijvooreeld als een dierproef geregistreerd, hoewel dit in geen
enkel ander eu-land als dierproef
wordt gezien. Ook blijkt dat over het
geheel genomen toename en afname
van het aantal dierproeven meer

Cursussen
Juni
16 Cursus: ‘Echografie abdomen
gezelschapsdieren’. Diagnosestelling en het
leren beoordelen van afwijkende beelden in
de buik bij de hond. Locatie: Denijs Educatie
te Asch, gemeente Buren Gelderland.
Nadere informatie en inschrijving:
www.denijseducatie.com.
16 Cursus: ‘Echocardiografie: Diagnosestelling
van de hartaandoeningen’. Echocardiografie
in de praktijk: B en M mode-metingen en
Doppler. Locatie: Denijs Educatie te Asch,
gemeente Buren Gelderland.
Nadere informatie en inschrijving:
www.denijseducatie.com.
17 Cursus: ‘Hoe behandel ik een wond met
reconstructieve chirurgie?’. Men gaat zelf
aan de slag om bepaalde typen wonden te
behandelen na een korte herhaling van
reconstructieve technieken. Locatie: Denijs
Educatie te Asch, gemeente Buren
Gelderland. Nadere informatie en
inschrijving: www.denijseducatie.com.
22 Cursus: ‘Complementaire diergeneeskunde
– Acupunctuur’. Locatie: Denijs Educatie te

afhangen van technologische ontwikkelingen, dan van politieke besluit
vorming.
geslaagd
Al met al was het een zeer geslaagde
dag, waarbij de heren senioren na
inlevering van hun badge de prachtige
knmvd-stropdas kregen aangeboden.
Of de dames ook een stropdas hebben
gekregen, is mij niet bekend.
Henk Verburg is rustend dierenarts.
Asch, gemeente Buren Gelderland.
Nadere informatie en inschrijving:
www.denijseducatie.com.
22 Cursus: ‘Complementaire diergeneeskunde
– Fythotherapie’. Locatie: Denijs Educatie te
Asch, gemeente Buren Gelderland.
Nadere informatie en inschrijving:
www.denijseducatie.com.
24 Cursus: ‘Complementaire diergeneeskunde
– Homeopathie’. Locatie: Denijs Educatie te
Asch, gemeente Buren Gelderland.
Nadere informatie en inschrijving:
www.denijseducatie.com.
24 Cursus: ‘Complementaire diergeneeskunde
– Chiropractie’. Locatie: Denijs Educatie te
Asch, gemeente Buren Gelderland.
Nadere informatie en inschrijving:
www.denijseducatie.com.
Juli
6 Actualiseringscursus: Erkende
paardendierenarts. Locatie: collegezaal
Gezondheidszorg Paard. Deze cursus is vol.
Het is mogelijk zich op de wachtlijst te laten
plaatsen voor de herhaling in het najaar.
Augustus
31 Actualiseringscursus Erkende
Paardendierenarts (2010). Dierenartsen die
deze cursus gevolgd hebben, krijgen per 1
juli 2010 de voorlopige Erkenning
Paardendierenarts van de Stichting Paard.
Locatie: collegezaal Gezondheidszorg Paard.
Tijd: 13.00 uur tot 21.30 uur. Kosten:
ggp-leden 185 euro, knmvd-leden 225 euro,
niet-leden 275 euro. Opgeven via portal.

Aangeboden in Elst (Gld)
Locatie geschikt voor nieuw te vestigen dierenartsenpraktijk.
Nabij nieuwe woonwijk (ca. 2.350 woningen).
Kavelgrootte ca. 1.800 m2, inhoud opstal ca. 3.000 m3.
De locatie is zeer geschikt voor uitsluitend praktijk,
maar leent zich ook goed voor combinatie van praktijk en wonen.
Voor meer informatie: ArthurArmstrong Vastgoed (026) 33 97 340.
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