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Keynote speaker Richard Engelfriet: 				
De weg naar succes
De dierenartsenpraktijk staat onder druk. Hoe vinden we samen weer
de juiste weg? Er zijn veel adviezen om ons daarbij te helpen: zo zouden we een stip aan de horizon kunnen zetten, onze ‘why’ moeten formuleren, onszelf moeten blijven, uit de comfort zone komen en heel
veel doelen SMART maken. Toch? Welnee! AD Columnist Richard Engelfriet neemt ons in een inspirerende en humoristische keynote mee
in de wereld van succesadvies en laat ons weer kritisch nadenken.
Geloof niets van al die loze praatjes. Voor de meeste adviezen is geen
enkel bewijs. Engelfriet doet een pleidooi om weer ons gezond boerenverstand te gebruiken. In plaats van dichter bij ons gevoel mogen we
wel weer eens wat dichter bij onze hersens gaan staan

09:30 - 10:00

Koen Santifort: 								
Acute verlammingen – van paniek tot plan van aanpak
Als gezelschapsdierenpracticus word je met enige regelmaat geconfronteerd met acuut verlamde patiënten. Het is cruciaal om bij die patiënten snel tot een neurolokalisatie te komen (waar zit het probleem?)
en een differentiaaldiagnoselijst op te stellen (wat is de oorzaak?). Ook
wil een eigenaar natuurlijk graag weten wat de kans op een goede
afloop is (wat is de prognose?). Wat moet u vooral wel en niet doen met
verlamde patiënten? Hoewel een goede afloop niet altijd te garanderen
is, is een duidelijk plan van aanpak onmisbaar bij het opwerken van
deze patiënten. In deze sessie passeren de neurologische basiszaken de
revue en wordt aan de hand van beeldmateriaal en casuïstiek de diepgang gezocht. Neem vooral deel aan deze sessie als u van een panieksituatie een duidelijk verhaal wilt maken!

Dierenartsen
10:30 - 11:00
Paraveterinairen
11:00 - 11:30

Esther Hagen-Plantinga: 					
Graanvrije voeding
Esther Hagen-Plantinga bespreekt op de Najaarsdag de voor(oor)delen
van graanvrije voeding en andere fabels en feiten; weet jij hoe het
werkelijk zit? Goede voeding voor de hond, het houdt ons allemaal
bezig. Het internet staat vol met statements en adviezen van zelfverklaarde experts die hun mening verkondigen over de enige juiste
manier van voeren van de hond of kat. Graanvrije voeding voor onze
hond en kat worden hierbij veelvuldig aangehaald. Maar wat is nou de
zin en de onzin van graanvrij voeren. Is graan nou daadwerkelijk zo
slecht voor het dier? Een ‘loos vulmiddel’? De bron van allergieën en
onverklaarde ziektecondities? Zijn er ook risico’s en nadelen verbonden aan het graanvrij voeren? Deze en andere vragen zullen voorbijkomen tijdens deze voedingssessie.

Chris Bartels: 								
MKZ, een oude ziekte, (op)nieuw bestreden
In deze sessie bespreekt Chris Bartels nieuwe ontwikkelingen in de
bestrijding van een oude bekende, gevreesde ziekte: mond-en-klauw-

Paraveterinairen
10:30 - 11:00
Dierenartsen
11:30 - 12:00

zeer (MKZ). Dat betreft ontwikkelingen in diagnostiek, vaccine productie, regelgeving en de bestrijding in landen waar MKZ endemisch
voorkomt. Dr. Chris Bartels is veterinair epidemioloog en werkt als ‘
international consultant on disease control management’. Hij werkt
voor de European Commission for the control of FMD (EuFMD), FAO
en de OIE. Chris houdt niet van monologen. Hij doet een beroep op uw
kennis, ervaring en begrip om deze sessie interessant en tegelijk onderhoudend te maken.
10:30 - 11:30

Timo van Oosterhout & Emilie Aberson: 		
Tuchtzaken en klachtenprocedure

10:30 - 12:00

Tuchtzaken: daar wil je als dierenarts niets mee te maken hebben. Het
is gedoe, het houdt je van je werk, maar vooral: het is pijnlijk en het
kan grote gevolgen hebben. “Hoe kan ik daar zo ver mogelijk vandaan
blijven, behalve dan door mijn vak goed uit te oefenen?” Een vraag
die menig dierenarts op de lippen brandt. En alsof dat niet genoeg is,
hebben we nu ook nog een klachtenfunctionaris. Voegt dat iets toe,
of hebben we er nu een probleem bij? Timo van Oosterhout, advocaat
bij de VvAA en Emilie Aberson, klachtenfunctionaris bij de KNMvD,
gaan tijdens de Najaarsdag met een praktische blik op deze vragen in:
hoe verloopt een tuchtprocedure? Waar let het tuchtcollege op en hoe
bereid je je daar optimaal op voor? Hoe lang duurt het? Waarom hebben we nu ook een klachtenfunctionaris? En kan die ons de ellende
van een tuchtzaak besparen? Wat is het verschil tussen de tuchtprocedure bij het VTC en de klachtenprocedure bij de KNMvD? Maar ook:
waar zitten de overeenkomsten, en kunnen de twee procedures elkaar
versterken?

De veterinair draait door!
Er lijkt al langere tijd een gat te bestaan tussen wat jonge dierenartsen
bij afstuderen weten en kunnen en wat er vanuit de praktijk van ze
verwacht wordt. Daarnaast starten jonge dierenartsen met enthousiasme en bepaalde verwachtingen in een nieuwe werkkring, maar blijken ze in werkelijkheid regelmatig teleurgesteld te worden. Dit zorgt
er steeds vaker voor dat jonge dierenartsen om de verkeerde redenen
de praktijk verlaten. Tevens kan het ervoor zorgen dat net afgestudeerde dierenartsen twijfelen om de praktijk in te gaan.
Dit onderwerp zal door DIMEO, de GGL en het PJD de komende Najaarsdag verder uitgediept worden. Hierbij zal eerst ingegaan worden
op de hoofdlijnen en achtergrond van de problematiek. Studenten, jonge dierenartsen, werkgevers en de Faculteit Diergeneeskunde delen
hun eigen ervaringen op dit gebied met elkaar. Tijn Bettink (Spaarne
Coaching) zal vanuit zijn expertise deze kwestie omschrijven (de vinger op de zere plek leggen), waarbij hij zich zal focussen op hoe ‘niet op
je plek zitten’ je minder effectief kan maken, wat er maatschappelijk
speelt en integratie van nieuwe medewerkers in bestaande teams.
Daarna zal onder leiding van Debbie Jaarsma een dialoog aangegaan
worden vanuit verschillende perspectieven (student, jonge dierenarts,

werkgever, Faculteit Diergeneeskunde). Het uitgangspunt daarbij is
om begrip te krijgen voor elkaar en concrete handvatten te creëren om
zelf en samen deze problematiek aan te pakken. Dit alles in een interactieve De Wereld Draait Door-achtige setting!

Deel 1
10:30 - 12:00
Deel 2
13:30 - 15:00

ICOVet & Joop Loomans: 					
Intercollegiaal overleg paard
De GGP en ICOVet slaan de handen ineen om een intercollegiaal
overleg sessie (IOD) te organiseren voor paardenartsen. In een kleine
groep (LET OP: maximaal 15 deelnemers) bespreken we casuïstieken op
het gebied van bedrijfsvoering in de praktijk. Er zijn 3 IOD punten te
behalen als je de gehele sessie bijwoont.
Om je te prikkelen en inhoudelijk uit te dagen hebben we Joop
Loomans uitgenodigd om zijn deskundige visie te geven. Joop
Loomans DVM PhD is initiator en directeur van de International Business School for Veterinarians. Dit instituut start in Januari 2019 de
eerste veterinaire MBA met als doel de leiders van veterinaire praktijken kennis en inzicht te geven die nodig is voor het aansturen van de
succesvolle dierenartsenpraktijk voor de toekomst.

10:30 - 12:00
15:30 - 17:00

Marrit Prins
							
Beoordeling van nieuwe diagnostische tests in de
praktijk
Nieuwe diagnostische testen worden regelmatig aangeboden door
veterinaire laboratoria, maar ook voor gebruik in het in-huis laboratorium. Voldoen deze aan evidence based medicine? Waaraan moet
een nieuwe diagnostische test eigenlijk voldoen? Aan de hand van een
aantal voorbeelden zullen begrippen als sensitiviteit en specificiteit
behandeld worden om iets over de diagnostische waarde te kunnen
zeggen.

Dierenartsen
11:00 - 11:30
Paraveterinairen
11:30 - 12:00

Peter Hut:
							
Sense of sensors, sensordata gerelateerd aan post partum problemen
Sensoren worden al sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw gebruikt,
waarbij ze klassiek worden ingezet voor tochtdetectie. De ontwikkeling van sensoren heeft een sneltreinvaart doorgemaakt en vandaag de dag zijn er verschillende sensoren op de markt die allemaal
verschillende gedragingen kunnen meten. Wat voor inzicht geven
hedendaagse sensoren ons in het gedrag van de koe? Is hiermee een
zieke koe op te sporen of misschien al voor afkalven te voorspellen?
Hoe kunnen deze gegevens op het bedrijf worden geïmplementeerd
in het management? In deze presentatie neemt Peter Hut, dierenarts/
specialist in opleiding voor het European College of Bovine Health
Management/onderzoeker u mee naar het verband tussen sensordata,
hypocalcemie, acetonemie en misschien wel één van de meest belangrijke oorzaken voor vele problemen post partum: kreupelheden.

11:30 - 12:00

Maarten den Heijer: 							
Marktontwikkelingen dierenartsenpraktijk, denk nu
na over de toekomst!

11:30 - 12:00
15:30 - 16:00

De marktontwikkelingen binnen de diergeneeskunde voltrekken zich
in een rap tempo.
Wet- en regelgeving veranderen vaak en snel. Praktijken worden groter, er is sprake van ketenvorming. Binnen de maatschappij is er steeds
meer aandacht voor dierenwelzijn en diergezondheid en last but not
least wordt de consument kritischer…
Hoe ga je als ondernemende dierenarts met al deze veranderingen om
en nog belangrijker, hoe kun je de dierenartspraktijk toekomstbestendig houden? Al deze facetten komen terug in deze workshop van ABN
AMRO door sectorspecialist diergeneeskunde Maarten den Heijer

Ik ga op vakantie en neem mee terug… Honden importeren uit het buitenland
In deze sessie op de Najaarsdag worden de risico’s rondom het meenemen van dieren uit het buitenland onder de loep genomen vanuit 3
disciplines:
Marjan van Hagen: Gedragsproblemen
Mensen importeren om verschillende redenen een hond uit het buitenland. Voor allen geldt echter dat het een spannende belevenis is
en dat geldt zeker ook voor de hond. Niet alleen moet het dier eerst op
reis, ook komt het in een omgeving terecht met veelal andere prikkels,
gewoontes en regels dan dat het dier gewend is. Dat vraagt een groot
aanpassingsvermogen van de hond en dus veerkracht en gelegenheid
om veel te leren. Helaas blijken niet alle importhonden tegen deze
overgang opgewassen, wat kan leiden tot gedragsproblemen bij de
hond en daarmee tot teleurstelling bij zijn baasje. Speciale aandacht en
begrip voor de ontwikkeling van het gedrag van een importhond komt
daarom zowel het welzijn van dier als mens ten goede.
Tjerk Bosje: Infectieziekten
Dierenartsen zien steeds meer honden uit het buitenland. De honden
nemen ziekteverwekkers mee zoals Hondenziekte, Leishmania, Ehrlichia en Brucella. Hoe herken je deze ziektes, welke test is betrouwbaar, hoe zorg je dat andere dieren niet besmet raken, hoe blijf je zelf
gezond en hoe test je of een behandeling afdoende is? Dit wordt allemaal besproken tijdens deze sessie.
Renske van der Veen: Europese dierenpaspoorten
In de kamerbrief over dierenwelzijn meldt minister Schouten dat er
voor honden een paspoortplicht komt vanaf 2020. Op dit moment
moet een hond, kat of fret die naar het buitenland gaat in het bezit
zijn van een EU-dierenpaspoort. Maar wat zijn de regels nou eigenlijk
en hoe vul je een paspoort goed in? Deze en andere vragen nemen we
met je door.
13:30 - 15:00

Nico Kaptein: 								
Workshop Crisismanagement in de veterinaire sector
In deze workshop Veterinair Crisismanagement worden de deelnemers meegenomen in de principes van het integraal crisismanagement.
Steeds vanuit de rol en het (handelings)perspectief van de dieren- en/
of veeartsenpraktijk.Men moet dan niet alleen aan uitbraken van dierziekten denken, maar ook andere crisistypen. O.a. stroomstoringen en
cybercrises (waarbij benodigde informatie niet betrouwbaar of ontoegankelijk blijkt) komen aan bod. Wat moet je in deze situaties zelf doen
en wat kan/mag je verwachten van de overheid en bijvoorbeeld verzekeraars? Dit en meer leer je in de workshop Veterinair Crisismanagement op de Najaarsdag 2018!
Deze inhoudelijke bijdrage aan onze mooie Najaarsdag word gesponsord
door AON.

13:30 - 15:00

Diana van Houten: 							
Dat mag wel in de krant!
Kan je open dag wel meer bezoekers gebruiken? En had je de pers uitgenodigd, maar zijn zij (weer) niet komen opdagen? Hoe krijgt de dierenartsenpraktijk de (media)aandacht die het verdient? En hoe zorg je
dat je alle informatie correct bij je doelgroep terecht komt? Daarvoor is
het persbericht bedoeld. Waaraan een goed persbericht moet voldoen
en hoe je een pakkende tekst schrijft, vertelt dierenarts en journalist
Diana van Houten je in de workshop ‘Dat mag wel in de krant!’ Deze
workshop, waarin je natuurlijk ook zelf aan de slag gaat, is bedoeld voor
paraveterinairen met een speciale interesse in communicatie.
Diana van Houten: Dat mag wel in de krant!
Kan je open dag wel meer bezoekers gebruiken? En had je de pers uitgenodigd, maar zijn zij (weer) niet komen opdagen? Hoe krijgt de dierenartsenpraktijk de (media)aandacht die het verdient? En hoe zorg je
dat je alle informatie correct bij je doelgroep terecht komt? Daarvoor is
het persbericht bedoeld. Waaraan een goed persbericht moet voldoen
en hoe je een pakkende tekst schrijft, vertelt dierenarts en journalist
Diana van Houten je in de workshop ‘Dat mag wel in de krant!’ Deze
workshop, waarin je natuurlijk ook zelf aan de slag gaat, is bedoeld voor
paraveterinairen met een speciale interesse in communicatie.

13:30 - 15:00

Mathilde Uiterwijk:							
Wormencheck bij hond en kat
Er is een steeds grotere vraag naar én aanbod van op maat ontwormen
bij gezelschapsdieren. Hierbij wordt eerst per dier bekeken of er
sprake is van een worminfectie, voordat een ontwormingskuur wordt
ingezet.
Bij deze presentaties wordt ingegaan op de achtergronden en bijzonderheden
van worminfecties bij honden en katten in Nederland en
waarmee rekening gehouden moet worden als een wormencheck
wordt aangeboden.

Dierenartsen
15:30 - 16:00
Paraveterinairen
16:00 - 16:30

Hobby- vs. beroepsmatig gehouden pluimvee
Met onder andere

15:30 - 17:00

Vera Bavinck Vogelmijt bestrijding bij (hobby)pluimvee
OK, fipronil mag dus niet. Maar wat kan een dierenarts wel adviseren
tegen vogelmijten bij kippen? Ondanks alle aandacht die bloedluizen
hebben gekregen in de afgelopen anderhalf jaar is er nog geen simpele
oplossing tegen deze parasiet. Deze presentatie geeft praktische handvaten die onmisbaar zijn voor iedere dierenarts die met pluimvee werkt.
Of het nu de hobby kippen zijn bij de buren, de knuffelkippen op de
kinderboerderij of commercieel gehouden pluimvee.

Annemarie Stelling & Mirjam Duijvestijn: 		
Niet lullen, maar poetsen!
Workshop nieuwe praktijkgids, Hygiëne, Reiniging en Desinfectie
Het is een drukke maandagochtend en ineens staat er een eigenaar voor
je neus met een doodziek kitten met bloederige diarree. Het blijkt om
Parvo te gaan. Wat nu?!
Aan de hand van de nieuwe Praktijkgids Hygiëne, Reiniging en Desinfectie worden deelnemers van deze interactieve workshop meegenomen in bovenstaande casus.
Wat is de beste manier van handelen, wat en vooral hoe krijg je de
praktijk weer schoon en welke maatregelen moeten er genomen worden t.o.v. andere patiënten in de praktijk? Op deze en meer vragen krijg
je antwoord tijdens de workshop en is er tevens ruimte voor feedback
op de Praktijkgids.
15:30 - 17:00

Deze workshop is ook erg interessant voor paraveterinairen. Kortom,
een workshop voor de gehele praktijk!

Joachim Nieuwland:
					
Worden koeien echt graag geknuffeld? En wat vinden
geiten van de lotushouding?
Aan de hand van prikkelende stellingen neemt Joachim Nieuwland,
dierenarts en ethicus, tijdens de Najaarsdag de zaal op interactieve wijze
mee in de discussie over koe knuffelen en geitenyoga.
“We zien koeien het liefst in de wei lopen, en kippen moeten een vrije
uitloop naar buiten hebben. We gaan wandelen met alpaca’s, koeien
moeten worden geknuffeld omdat wij last hebben van stress en we
doen aan yoga met geiten. We kunnen niet aan de dieren vragen of
zij dat allemaal ook leuk vinden, maar we kunnen ons wel afvragen of
dierwelzijn hier altijd bij gebaat is.

15:30 - 16:30

Misschien vinden koeien een schaduwrijke stal veel leuker en misschien lopen kippen liever geen vogelgriep op. Kortom, hier valt best
wel over te discussiëren. En dat gaan we ook doen!“

Nico Schoemaker: 						
Preventie en behandeling van het Secundair Atonie
Syndroom bij konijnen
Konijnen worden geregeld in praktijk aangeboden met een stilliggend
maagdarmkanaal. In de praktijk wordt vaak gesproken over het “Secundair Atonie Syndroom (SAS)”. Het feit dat gesproken wordt over
een syndroom geeft al aan dat het een ziektebeeld is waar verschillende oorzaken aan ten grondslag kunnen liggen. Tijdens deze lezing
zal Nico Schoemaker aandacht besteden aan de mogelijke oorzakelijke
gevolgen van dit syndroom, hoe onderscheid te maken is tussen levensbedreigende en niet-levensbedreigende oorzaken van het stilliggende maagdarmkanaal, welke behandeling het meest geschikt is
afhankelijk van oorzaak, en uiteindelijk welke maatregelen het beste
genomen kunnen worden ter preventie van het optreden van deze
frequent-voorkomende aandoening bij konijnen.

Dierenartsen
16:00 - 16:30
Paraveterinairen
16:30 - 17:00

Tijn Bettink: 							
Technologie en de arbeidsmarkt
Weet jij wat je kunt verwachten van jouw baan, wanneer technologie
steeds zichtbaarder zijn/haar intrede doet? Inmiddels zijn er al websites waar je kunt checken of je baan robot bestendig is (www.npr.org).
Cijfers lopen uiteen, wat het exact zal worden weet niemand.
Wat we zeker weten is dat alle beroepen, zonder uitzondering, te
maken gaan krijgen met robotisering. Wil je ook eens in de nabije
toekomst duiken en kijken welke ontwikkelingen in het gezondheid
werkveld jouw werk en leven gaan beïnvloeden? Wees welkom!

16:00 - 16:30

Communicatie en marketing: Student Plus, innoveren
kan je leren!
In september 2018 is het masterkeuzevak Communicatie en Marketing op de faculteit Diergeneeskunde gestart. In vijf weken tijd stellen
veertien masterstudenten in groepsverband een ondernemingsplan op
voor hun unieke idee.
Door de weken heen krijgen zij allerlei tools op het gebied van marketing, communicatie, leiderschap, financiën en branding aangereikt om
er iets fantastisch van te maken. Een verrijking van het huidige curriculum, een aanwinst voor de toekomst! Elke groep is er immers van
overtuigd het beste idee te hebben.
Tijdens de Najaarsdag zullen de twee beste groepen hun pitch opnieuw presenteren. Nieuwsgierig geworden? Wij heten u van harte
welkom om 16.30h!

16:30 - 17:00

ALV Landbouwhuisdieren tijdens Najaarsdag
Het laatste gedeelte van de Najaarsdag is vanuit de GGL ingeruimd
voor de Algemene Leden Vergadering (ALV). In anderhalf uur tijd
kijken we terug op de afgelopen 2 jaar (vorig jaar is er geen ALV gehouden) en vooruit naar de komende jaren. Wat doet de GGL eigenlijk
precies? Wat gaat er goed en wat kan er beter? En waar wordt ons geld
aan besteed? We kijken uit naar een positieve en constructieve bijeenkomst!

15:30 - 17:00

Eerder op de dag verzorgt de GGL, samen met DIMEO en het Platform
Jonge Dierenartsen, een sessie over de integratie van jonge dierenartsen in bestaande teams. Meer informatie hierover lees je in het komende TvD.

Uitreikingen
13:00 - 13:30

•
•
•

Werkgever van het jaar
Geschenk ter onderscheiding
Lid van verdienste.

CAO
Heb je nog vragen over de CAO? De BPW (Belangenvereniging
Practici Werkgevers) is ook aanwezig op de Najaarsdag 2018. Zij zullen
duidelijk herkenbaar zijn, dus zoek ze op en spreek ze aan!
Hele dag

Ook de BPL (Belangengroep praktiserende dierenartsen in loondienst),
zal tijdens de Najaarsdag aanwezig zijn.

Ontmoet je nieuwe werknemer óf werkgever op de
Najaarsdag!
De problematiek rondom het invullen van vacatures is de KNMvD
natuurlijk niet ontgaan.
Daarom willen we werkgevers met één of meerdere vacatures op de
Najaarsdag 2018 de kans bieden om zichzelf kenbaar te maken.
•
•
•

Hele dag

Werkgever? Ontmoet je toekomstige werknemer!
Werkzoekend? Ontmoet je toekomstige werkgever!
Student diergeneeskunde en bijna afgestudeerd? Ontmoet ook je
toekomstige werkgever! En maak daarbij ook nog eens kans om het
geld van je toegangskaart terug te winnen! Basic Vets en de VvAA
sponsoren namelijk maar liefst 60 studenten.

De Najaarsdag 2018 wordt mede mogelijk gemaakt door:

TOPSPONSOR

