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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 uitoefe

nen van haar/zijn beroep. De KNMvD 

streeft naar interdisciplinaire samen

werking 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 dieren

welzijn, diergezondheid, volksgezondheid 

en voedselveiligheid. Zij behartigt de  

belangen van dierenartsen die actief zijn 

in uiteenlopende werkvelden.
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Van de voorzitter

ACHTERAF PRATEN

Op het moment dat we terugkijken op het corona

jaar 2020, lees ik in de media dat ‘vooral dierenart

sen te veel loonsteun kregen’. Dierenartsen moeten 

respectievelijk 83% en 96% terugbetalen over de 

periodes maart tot en met mei en juni tot en met 

september. Het gros heeft zijn omzetverlies dus te 

pessimistisch ingeschat. Maar als ik de film van de 

eerste maanden van de coronacrisis nog eens te

rugkijk, denk ik: dat had gemakkelijk realistisch 

kunnen zijn.

De eerste maanden van de crisis was het immers 

volstrekt niet duidelijk welke diergeneeskundige 

zorg wél en niet mocht worden verleend, en onder 

welke voorwaarden. Afgezien en in afwachting 

van overheidsmaatregelen hebben veel dierenart

sen uit eigener beweging aanpassingen gedaan om 

veilig te kunnen werken. Regelmatige enquêtes 

onder onze leden leerden ons dat het niet eenvou

dig was en dat de bezetting op de praktijken regel

matig een kritische ondergrens naderde. En waar 

we aanvankelijk dachten dat  COVID19 een ziekte 

was die alleen mensen kon treffen, bleek gaande

weg de pandemie dat ook dieren erdoor getroffen 

konden worden en mogelijk een rol zouden kun

nen gaan spelen in de verspreiding. Met als pijnlijk 

gevolg dat er zieke en gezonde nertsen moesten 

worden geruimd, conform de gitzwarte bladzijden 

in het handboek dierziektebestrijding. 

De coronacrisis was dus vanaf dag één ‘alle hens 

aan dek’ op alle fronten tegelijk. Dat wil zeggen: in 

de landbouwhuisdierensector, in de gezelschapsdie

ren en paarden, en zeker niet te vergeten in de 

slachthuizen, het onderzoek en het onderwijs. Het 

was one health care in de meest brede zin van het 

woord. Het bestuur en het bureau van de KNMvD 

hebben zich het afgelopen jaar voltallig en volconti

nu ingezet voor onze positie. Aanvankelijk hebben 

we gepraat als brugman om ook de gezelschapsdie

renarts aan te merken als cruciaal beroep. We voel

den ons daarbij gesteund door de Federation of Ve

terinarians of Europe (FVE), die ons nauwgezet op 

de hoogte hield hoe deze discussie verliep in andere 

landen. Vrijwel overal in Europa werd diergenees

kundige zorg aangemerkt als essential services. Het 

Nederlandse pleit om de status ‘cruciaal’ voor álle 

praktiserende dierenartsen hebben we helaas verlo

ren, maar na veel argumentatie over en weer werd 

het dan toch een ‘uitgezonderd contactberoep’. 

Daardoor bleef het mogelijk alle diergeneeskundige 

zorg te verlenen, met inachtname van de nodige 

maatregelen. In onze ogen volkomen terecht – we 

hebben immers verstand van epidemiologie en 

hygiëne – maar het was zeker niet vanzelfsprekend. 

Hebben we achteraf makkelijk praten, zoals even 

in de media wordt gesuggereerd? Zeker niet! Niet 

alleen hebben we gezamenlijk zo goed en zo 

kwaad als het kon de nodige diergeneeskundige 

zorg verleend, met alle geldende beperkingen en 

veel kunst en vliegwerk. Maar wie had kunnen 

bedenken dat alle sociale onthouding van mensen 

ook nog eens een tsunami aan dierenliefde zou 

ontketenen? Nederlanders zijn massaal overgegaan 

tot de aanschaf van honden, katten en paarden. 

Asielen liepen leeg, puppy’s waren niet aan te sle

pen. Met alle problemen van dien, want lang niet 

al deze ‘impulsaankopen’ zijn verstandig te noe

men. Dus als er een journalist belt zeggen we: die 

steun betalen wij met alle plezier 

terug. Het was een voorrecht om 

te mogen werken als een paard. 

Tot heil van mens en dier!

Sophie Deleu

Voorzitter KNMvD 
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AFSCHEID DIRECTEUR  

SUSAN MOGONY 

Toen Susan Mogony begin 2016 aantrad 

als directeur van de KNMvD kreeg ze als 

opdracht mee de interne processen te ver

beteren. “De accountant was niet blij met 

de processen binnen de organisatie en ook 

de toenmalige penningmeester maakte 

zich zorgen”, vertelt ze. Het was de bedoe

ling dat ze snel aan de slag zou kunnen 

met het doorvoeren van verbeteringen, 

maar zo eenvoudig was dat niet. Volgens 

Susan heerste er bij de leden destijds veel 

onvrede ten aanzien van de beroepsorga

nisatie … Onder haar leiding introduceerde 

de KNMvD een moderne website met een 

nieuwe homepage. Absyrtus kwam terug 

in het nieuwe logo van de KNMvD, iets 

wat veel dierenartsen waardeerden. Te

vens kwam er een consumentenversie 

voor dierenarts.nl, waar mensen een die

renarts konden zoeken bij hen in de regio. 

“Al deze projecten zorgden ook dat er meer 

dynamiek kwam in het bureau.”

Johan Klein Haneveld. Susan Mogony 

 laat gestroomlijnde vereniging achter.  

TvD januari 2021

EVALUATIE WET DIEREN

In 2013 is de Wet dieren ingegaan. De be

doeling van deze wet was het woud aan 

regels in één wet vast te leggen. Het moest 

allemaal makkelijker en duidelijker wor

den. Is dat gelukt? Momenteel evalueert 

Berenschot deze wet in opdracht van mi

nister Schouten. De KNMvD heeft haar 

zegje kunnen doen in meerdere evaluatie

sessies. De KNMvD is van mening dat het 

er met de Wet dieren nog niet makkelijker 

en duidelijker op is geworden voor dieren

artsen. Zo zijn er nog veel open normen. 

Hoe deze ingevuld moeten worden, is vaak 

niet duidelijk. Het gevolg is dat handhavers 

en dierenartsen regelmatig worstelen met 

de invulling van deze open normen. Daar

naast is er nog steeds sprake van een zoge

heten gelaagde structuur. Veel bepalingen 

in de wet worden uitgewerkt in besluiten 

en regelingen; denk aan het besluit dierge

neesmiddelen en de regeling diergenees

middelen. En tot slot hebben we op bepaal

de onderwerpen vaak met Europese 

regelgeving te maken. Hierdoor is het lasti

ger om zaken nationaal (via de Wet dieren) 

te regelen. Kortom, er is nog steeds sprake 

van een woud aan regels en dus is er werk 

KNMVD- ISSUES IN 2020
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aan de winkel. Het evaluatierapport ligt 

naar verwachting later dit jaar op het bu

reau van de minister van LNV. Zij zal de 

conclusies en aanbevelingen voorleggen 

aan de Tweede Kamer. De KNMvD houdt 

de vinger aan de pols en jou op de hoogte.

Waar was de KNMvD? TvD juli 2020

UPDATE STANDPUNTEN EN DOSSIERS

Joost Hoogeveen, masterstudent dierge

neeskunde aan de Universiteit Utrecht liep 

in 2020 een aantal maanden stage op het 

bureau van de KNMvD. Binnen zijn stage 

is hij bezig geweest met het herzien van de 

standpunten van de KNMvD naar de 

nieuwste inzichten en zijn alle standpun

ten in een nieuw jasje gestoken. Ook de 

dossiers diergezondheid en arbeidsomstan

digheden bijgewerkt. Zo zijn de verschil

lende informatiebladen en modules op het 

gebied van zoönosen, cytostatica, afvalbe

heer, diagnostische monsters en anesthe

siologie weer uptodate op het gebied van 

de huidige wet en regelgeving.  Ook het 

dossier One Health en het dossier Stage 

zijn vernieuwd. Wist u al dat de DSK in 

samenwerking met onder andere de  

KNMvD de stagebank Vetwise heeft opge

richt? Vetwise is een stagebank voor stu

denten diergeneeskunde (zowel bachelor 

als master) die naast hun studie al ervaring 

in een dierenartsenpraktijk op willen doen. 

Meer dan 75 dierenartsenpraktijken ver

spreid over Nederland hebben zich al aan

gesloten bij Vetwise.

GEZELSCHAPSDIEREN 

GEZELSCHAPSDIERENARTSEN  

PRO VACCINEREN

De houding van dierenartsen ten opzichte 

van vaccineren … mag zonder meer ‘pro’ 

worden genoemd. Er zijn uiteraard colle

ga’s die begrip opbrengen voor de vraagte

kens van eigenaren, maar over het alge

meen zullen ze een dier liever wel dan niet 

beschermen tegen ziekten waarvoor ge

vaccineerd kan worden. 

Sophie Deleu, ‘Bewuster vaccineren kan  

vaccinatiegraad verhogen’ TvD januari 2020

KNMVD EN STICHTING ZWERFKATTEN 

NEDERLAND LOBBYEN VOOR  

LANDELIJKE CHIPPLICHT KAT

Stichting Zwerfkatten Nederland maakt zich 

hard voor een landelijke chipplicht voor alle 

katten. “Als alle katten voorzien zijn van een 

chip, zullen veel minder katten vermist raken. 

En daarmee rem je de instroom van nieuwe 

zwerfkatten.” Bij het lobbyen voor de landelij

ke chipplicht voor alle katten in combinatie 

met een castratieplicht voor zwerfkatten, 

trekt Stichting Zwerfkatten Nederland samen 

op met de KNMvD. Beide organisaties zien 

het chippen van alle katten in combinatie met 

het verplicht neutraliseren (castreren/ sterili

seren) van zwerfkatten als de gewenste aan

pak van het zwerfkattenprobleem. 

Berrie Klein Swormink ‘Landelijke chipplicht 

gewenst in het belang van alle katten’  

TvD januari 2020

KNMVD, LNV EN AMIVEDI ZETTEN 

ZICH VOOR CHIPPEN VAN 

ZWERFKATTEN

Op donderdag 9 januari heeft er een over

leg plaatsgevonden tussen de KNMvD en 

Stichting Amivedi waarbij is verkend hoe 

beiden organisaties elkaar kunnen verster

ken. Op maandag 20 januari vond de eer

ste werksessie plaats bij het Ministerie van 

LNV met betrekking tot de pilot ‘Chippen 

van (zwerf) katten’. Uiteraard is de  

KNMvD hierbij aanwezig.

Waar was de KNMvD? TvD februari 2020 
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KNMVD EN JAGERSVERENIGING WERKEN SAMEN 

INZAKE ZWERF KATTENPROBLEMATIEK

Op 13 februari zat de KNMvD aan tafel bij de Koninklijke 

Nederlandse Jagersvereniging (KNJV). Aan bod kwam 

onder meer de zwerfkattenproblematiek. De KNMvD en 

de KNJV gaan zich – samen met diverse andere belang

hebbenden  sterk maken voor een landelijke chipplicht 

voor katten.

Waar was de KNMvD? TvD maart 2020 

FAIRDOG 

Fairdog gaat de wereld in. De lancering heeft plaatsgevon

den op 16/17 februari met een artikel in de Volkskrant. 

Nog steeds moet er veel gebeuren, maar het begin is er. 

Fairdog is een unieke samenwerking tussen diverse partij

en, aangestuurd door de KNMvD, de Dierenbescherming, 

de Raad van Beheer en de faculteit Diergeneeskunde. Zij 

werken samen met als doel het vergroten van het aanbod 

van gezonde, sociale honden in Nederland.

‘Lancering Fairdog: unieke samenwerking in de sector voor 

gezonde, sociale honden in Nederland’ TvD februari 2020

INVULLING I&R HOND

Op 3 juni heeft er weer een (online) overleg plaatsgevon

den tussen RVO, de NVWA, databanken en de KNMvD 

over de nieuwe I&R regelgeving. Hierbij is onder andere  

de voortgang van dit project besproken. Er wordt op dit 

moment hard gewerkt aan de bouw van de centrale data

bank. De regelgeving is nog niet ter consultatie publieke

lijk voorgelegd. De consultatie wordt in juni 2020 

verwacht. De nieuwe wet wordt verwacht in juli 2021.

Waar was de KNMvD?, TvD juli 2020

MAANDELIJKSE DIERENARTSENCOLUMNS IN 

MAGAZINE HART VOOR DIEREN

Naar aanleiding van onjuiste beweringen over vaccineren 

in een column in het januarinummer van magazine Hart 

voor Dieren heeft de KNMvD overleg gehad met de redac

tie. Wij zijn verheugd met onze rectificatie op de site van 

Hart voor Dieren en met de twee pagina’s over vaccineren 

die wij mochten aanleveren voor het maartnummer. En 

vanaf maart verzorgt de KNMvD een jaar lang columns in 

het magazine. Een mooie kans voor ons als dierenartsen 

om ons veterinaire verhaal te vertellen.

Waar was de KNMvD? TvD maart 2020

STANDPUNT RUIMEN VAN NERTSENBEDRIJVEN

De KNMvD bracht een standpunt uit over het ruimen van 

nertsenbedrijven. Volgens de KNMvD is het voor volksge

zondheid en dierenwelzijn nodig besmette nertsenbedrij

ven te ruimen. Nadat duidelijk werd dat met COVID19 

geïnfecteerde nertsen het virus kunnen overdragen op 

mensen, was de vraag welke rol deze dieren spelen in het 

verdere verloop van de pandemie. Daarom is onderzoek 

gedaan naar het verloop van de infectie op de getroffen 

bedrijven. Het risico bestaat dat het virus daar (asympto

matisch) blijft circuleren. In dat geval is, volgens de  

KNMvD, het ruimen van geïnfecteerde nertsenbedrijven 

te rechtvaardigen om de volksgezondheid te beschermen.

Waar was de KNMvD? TvD juli 2020
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VETERINAIRE STANDAARD ERFELIJKE 

AANDOENINGEN EN RASKENMERKEN

De KNMvD heeft met de ‘Richtlijn veterinair 

handelen inzake welzijnsrisico’s bij honden en 

katten met erfelijke aandoeningen en schade-

lijke raskenmerken’ een veterinaire standaard 

gezet. De NVWA gebruikt op dit moment 

publicaties door specialisten van de faculteit 

Diergeneeskunde en het Verenigingsfokregle-

ment van rasverenigingen als minimale stan-

daard waar fokkers aan moeten voldoen. Ook 

dierenartsen moeten bekend zijn met deze 

minimale eisen om te voorkomen dat zij, al 

dan niet onbewust, meewerken aan het over-

treden van de wet.

Els Meerdink Een casus: De dierenarts, de 

hondenfokker en de NVWA’ TvD oktober 

2020

PAARD 

DRAAGVLAK VOOR VERANTWOORD 

PAARDRIJDEN

De druk op de hippische sector door actie

groeperingen is nog niet eerder zo hoog 

geweest. Activisten weten met hun acties 

de nationale media te halen en gebruiken 

deze aandacht om de Nederlandse bevol

king van hun standpunten te overtuigen ... 

Om de Nederlandse bevolking meer inzicht 

te geven in de wereld rondom het paard 

werken diverse partijen uit de Nederlandse 

Paardenwereld samen zodat Nederlanders 

zelf kunnen bepalen hoe zij tegenover de 

inzet van paarden voor sport, recreatie en 

entertainment staan.

‘Is er in Nederland draagvlak voor verant-

woord paardrijden en paarden houden?’  

TvD februari 2020

PAARDENWELZIJN EN 

TRAININGSMETHODEN

Op donderdagavond 5 maart was de KNM

vD aanwezig bij de discussieavond over 

paardenwelzijn en trainingsmethoden in 

de sport. De avond werd georganiseerd 

door studenteninitiatief VetInvolved. Na 

twee inhoudelijke lezingen, barstte de dis

cussie los over onderwerpen als het ge

bruik van een zweep en bitloos rijden. 

Conclusie van de avond: paardenwelzijn 

wordt gelukkig steeds belangrijker en we 

moeten als dierenarts en ruiter goed naar 

het individuele paard blijven kijken.

Waar was de KNMvD? TvD april 2020
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LANDBOUWHUISDIEREN 

CASTRATIE VAN BIGGEN

Josine Gelauf heeft namens de KNMvD 

zitting in de Begeleidingscommissie Castra

tie. “We zullen goed moeten uitleggen 

waarom we biggen castreren. En hoe. Hon

den en katten worden ook gecastreerd van

wege hun gedrag en dat vinden Nederlan

ders heel normaal, terwijl consumenten de 

castratie van varkens niet accepteren.  

Castratie met goede verdoving en napijn

bestrijding kan een prima alternatief zijn.” 

Johan Klein Haneveld ‘Hobbels op de weg 

naar het stoppen met castreren’  

TvD februari 2020

PREVENTIETEAM AVP

John Vonk sloot in februari aan bij het 

overleg van het preventieteam Afrikaanse 

Varkenspest (AVP). Een van de dingen die 

daar besproken is, is de simulatie oefening. 

De deelnemers waren tevreden. Het was 

een goede oefening, en heel zinvol. Er vol

gen nog een evaluatierapport en waar

schijnlijk aanbevelingen. Die zal het minis

terie van LNV zo veel mogelijk opvolgen. 

De commissie varkens van de KNMvD zal 

in samenwerking met de faculteit Dierge

neeskunde een bijeenkomst organiseren 

met dierenartsen. 

Waar was de KNMvD? TvD april 2020

WELZIJNSCHECK VARKENS

De welzijnscheck voor varkens bestaat uit 

een vragenlijst met diergebonden en 

nietdiergebonden indicatoren. Hij is ont

wikkeld door Wageningen University & 

Research (WUR), in samenspraak met die

renartsen en voervertegenwoordigers van 

WUR en de faculteit Diergeneeskunde. 

Ook John Vonk, clustervoorzitter Land

bouwhuisdieren bij de KNMvD, is nauw 

betrokken geweest bij de ontwikkeling, 

zoals in maart 2019 was te lezen in het 

TvD. Vossen, tevens varkenshouder, heeft 

de welzijnscheck al mogen toepassen op 

zijn bedrijf. “Omdat de checklist vrij gede

tailleerde vragen bevat, ga je op een andere 

manier naar je bedrijf kijken. Dan zie je 

ineens dingen waar je dagelijks overheen 

kijkt. Tijdens een bestuursvergadering van 

POV zei iemand: ‘Het is eigenlijk het hele 

Handboek Varkenshouderij in een paar 

A4tjes’.”

Lisa Dietz ‘Welzijnscheck voor varkens’  

TvD mei 2020 
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VEEVOERMAATREGEL EN 

DIERGEZONDHEID 

Aan de hand van het voornemen van  de 

minister om een maximum te stellen aan 

de hoeveelheid eiwit in het krachtvoer van 

melkvee, heeft de KNMvD een enquête 

gehouden onder rundveerdierenartsen 

over de te verwachten gezondheidsproble

men bij melkvee hierbij. Aan de hand van 

deze enquête heeft de KNMvD een stand

punt opgesteld en deze ook met de vaste 

Kamercommissie van LNV gedeeld. Het 

standpunt omschrijft de te verwachten 

gezondheidsproblemen bij deze maatregel 

en dat de KNMvD van mening is dat maat

regelen om de stikstofdepositie tegen te 

gaan niet ten koste mogen gaan van de 

diergezondheid en het dierenwelzijn.

Kader bij: ‘Gezondheidsrisico’s door nieuwe 

regelgeving rundveevoeder’ TvD juli 2020

ANTIBIOTICAGEBRUIK EN DE 

DIERENARTSFACTOR 

Uit eerdere onderzoeken naar kritische 

succesfactoren (KSF) voor laag antibiotica

gebruik bij landbouwhuisdieren kwam 

naar voren dat er mogelijk sprake was van 

een ‘dierenartsfactor’. Het ministerie van 

LNV heeft daarom, in samenspraak met de 

KNMvD, de faculteit Diergeneeskunde 

opdracht gegeven dit onderzoek naar kriti

sche succesfactoren voor een laag antibio

tica voorschrijfniveau van landbouwhuis

dierenartsen uit te voeren ... Uit het 

onderzoek wordt duidelijk in welk complex 

krachtenveld een dierenarts zijn werk 

moet doen. Zo vindt de KNMvD het opval

lend dat zowel laag  als hoogvoorschrijvers 

zorgen uiten over de eenzijdige focus op 

antibioticareductie. Wij hopen dat deze 

zorg door beleidsmakers uiterst serieus 

wordt genomen. De KNMvD wil graag een 

rol spelen bij de uitwerking van de ethi

sche dilemma’s die dierenartsen ervaren 

bij het voorschrijven van antibiotica en zal 

de commissie ethiek hierover advies vra

gen. In dit opzicht sluiten we ons aan bij de 

eerdere aanbeveling van de Raad voor 

Dierenaangelegenheden (Zienswijze Anti

biotica 2016) om op bedrijfsniveau de mate 

van dierenwelzijn objectief in beeld te 

brengen. Daarmee wordt beter inzichtelijk 

of en hoeveel effect er is op dierenwelzijn 

bij een verminderde inzet van antibiotica. 

‘Onderzoek naar kritische succesfactoren 

voor een laag antibiotica voorschrijfniveau 

van landbouwhuisdierenartsen’  

TvD oktober 2020
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DIMEO/ONE HEALTH

HYGIËNE EN BIOSECURITY IN DE 

DIERENARTSENPRAKTIJK

Alle leden ontvangen bij de februari editie van het Tijd

schrift voor Diergeneeskunde gratis een exemplaar van 

het onlangs gepubliceerde Diergeneeskundig Memoran

dum (DM) over hygiëne en biosecurity in dierenartsen

praktijken. Deze uitgave is een samenwerking tussen  

KNMvD en de Stichting Diergeneeskundig Memorandum. 

Het betreft een update van bestaande leidraden op het 

gebied van reiniging en desinfectie van dierenartsenprak

tijken.

Waar was de KNMvD? TvD februari 2020

BRANCHESPECIFEKE RI&E 

Van Boxel juicht toe dat de KNMvD dierenartsenpraktij

ken ondersteunt met een branchespecifeke RI&E. “We 

werken nou eenmaal in een heel specifieke tak van sport. 

Een branche RI&Einstrument is afgestemd op de veel 

voorkomende risico’s in de veterinaire praktijk.”

Berrie Klein Swormink ‘Risico-inventarisatie & evaluatie erg 

nuttig in een dierenartsenpraktijk’ TvD mei 2020

POSITIONERING DIERENARTS IN INDUSTRIËLE 

INSECTENSECTOR

Binnen de task force ‘insecten’ zet Bob Carrière zich in 

voor een sterke positie van de dierenarts in deze opko

mende industrie. “Van oudsher heeft de dierenarts een 

centrale rol bij de voedselproductie in met name de veilig

heid van voedsel. De UEVP maakt zich sterk om de prakti

serend dierenarts ook in de industriële insectensector een 

plaats te geven. De rol van de dierenarts in de aquacultuur 

hebben we bijna laten lopen maar deze trekt aan met de 

vaccinatie van kweekzalm.” Carrière weet dat aan de  

faculteit Diergeneeskunde in Utrecht nog niet wordt  

gedoceerd over insecten: “Er is één hoorcollege over.”

Frank de Vries ‘Insectenartsen gevraagd’  

TvD maart 2020

KNMVD EN EU-VERORDENINGEN

De EU diergeneesmiddelenverordening (EU verordening 

2019/6) zal in januari 2022 in werking treden. Voor die tijd 

moet de Nederlandse wetgeving hierop aangepast worden 

... De KNMvD blijft de implementatie van de verschillende 

EUverordeningen nauwgezet volgen en geeft het minis

terie van LNV waar nodig zowel gevraagd als ongevraagd 

advies. 

Waar was de KNMvD? TvD oktober 2020

JONGE DIERENARTSEN

DRIE NIEUWE BESTUURSLEDEN 

Het PJD heeft de afgelopen tijd niet stilgezeten. “In januari 

2020 hebben wij drie nieuwe bestuursleden mogen verwel

komen. Denise van Eekelen (dierenarts landbouwhuisdie

ren), Rhoxane Korthals (dierenarts paard) en Rosemarijn 

Strijder (student gezelschapsdieren) komen het team verster

ken om ook dit jaar de jongste leden van onze beroepsgroep 

te ondersteunen. Naast het bestuur hebben wij ook een sym

posiumcommissie, zij organiseren op 29 februari het jaarlijk

se PJD symposium, dit jaar met het thema ‘Vet Avontuurlijk!’

TvD februari 2020

GENERATIEMANAGEMENT IN  

DE DIERENARTSENPRAKTIJK

Wat Chantal Duijn nog te vaak hoort in dierenartsenprak

tijken als het gaat om de jonge medewerkers zijn dooddoe

ners als ‘zo gaat het al jaren’ en ‘zo zijn wij ook ooit begon

nen’. “Daar heb je dus niets aan.” Ze pleit voor het invoeren 

van generatiemanagement. “Wees je bewust van de ver

schillende generaties. Door de talenten van de generaties te 

benutten kun je samen tot een beter resultaat komen. Stap 

af van het idee dat iedereen op elke plek moet kunnen 

functioneren maar kijk wie het meest geschikt is voor wel

ke plek in de organisatie.”

Johan Klein Haneveld ‘Generatiemanagement in de dierenart-

senpraktijk’ TvD maart 2020
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TWEEJAARLIJKSE PJD-ENQUÊTE 

Het Platform Jonge Dierenartsen begint 

deze zomer weer aan het voorbereiden 

van de tweejaarlijkse enquête. Deze wordt 

in het najaar uitgezet onder jonge dieren

artsen. Met deze enquête peilen wij de 

behoeftes en knelpunten bij de jonge die

renarts en vergelijken we die met voor

gaande jaren. Hiermee kunnen wij de 

koers bepalen van de komende twee jaar.

Kort nieuws KNMvD en andere verenigingen 

TvD juli 2020

VET IN BALANS VOOR DE DIERENARTS 

VAN DE TOEKOMST

Een eerste groep masterstudenten van de 

faculteit Diergeneeskunde is gestart met 

trainingen onder de naam Vet in Balans. 

De KNMvD faciliteert de pilot Vet in Ba

lans als investering in de dierenarts van de 

toekomst. Want hoe mooi de dierenartspro

fessie ook is, het kan fysiek, psychisch en 

ethisch zwaar zijn. De zwaarte van het 

beroep blijkt uit het hoge percentage uitval

lende dierenartsen in de eerste vijf jaar na 

afstuderen. Onderzoek toont aan dat 18 

procent van de dierenartsen het risico loopt 

om een burnout te ontwikkelen. Daarom is 

het van belang om al tijdens de opleiding 

aandacht te besteden aan de weerbaarheid 

van aankomende dierenartsen. Dit bete

kent dat er naast vakinhoudelijke kennis 

ook ‘soft skills’ nodig zijn, zoals communi

catievaardigheden, zelfzorg, time en 

stressmanagement. Het beheersen van ‘soft 

skills’ helpt om stevig in je schoenen te 

staan en met de (emotionele) uitdagingen 

van het vak te kunnen omgaan.  

De KNMvD wil met Vet in Balans het wel

zijn en het incasseringsvermogen van aan

komende dierenartsen vergroten om uitval 

van masterstudenten Diergeneeskunde 

tegen te gaan en het tekort aan Nederland

se dierenartsen uiteindelijk te verminderen.

Waar was de KNMvD? TvD december 2020

DIERENARTS CRUCIAAL BEROEP?

Ook al golden toe  en afleveranciers van 

boerenbedrijven vanaf het begin wél als 

essentieel, het was uit de overheidsinfor

matie niet duidelijk of de dierenarts hieron

der valt. De KNMvD medewerkers probeer

den sinds vrijdag 13 maart hierover 

helderheid te verkrijgen en waren op 15 

maart in gesprek met het RIVM en het 

ministerie van LNV over de status van de 

dierenarts als cruciaal beroep. Hierbij vindt 

de KNMvD het op die lijst voorkomen en 

recht hebben op kinderopvang geen doel in 

zichzelf. Kinderopvang is ook op andere 

manieren te regelen. Wel moeten in elk 

geval de voedselveiligheid en de volksge

zondheid kunnen worden gegarandeerd, in 

het belang van de Nederlandse bevolking.

‘KNMvD vertegenwoordigt dierenartsen 

tijdens Coronacrisis’ TvD april 2020

COVID-19



DIERENARTSEN ZAMELEN 

MONDKAPJES VOOR ZIEKENHUIZEN IN 

De KNMvD heeft contact gehad met de 

Nederlandse Vereniging voor Ziekenhui

zen (NVZ) en die heeft aangegeven heel 

blij te zijn als dierenartsen niet gebruikte 

mondkapjes zouden verzamelen. Dieren

artsen zouden bijvoorbeeld bij bepaalde 

operaties kunnen afzien van het gebruiken 

van mondkapjes. De NVZ brengt mede

werkers van de KNMvD in contact met de 

centraal inkoopmanager vanuit het minis

terie van VWS om te kijken hoe uitge

spaarde mondkapjes centraal ingezameld 

kunnen worden.

‘KNMvD vertegenwoordigt dierenartsen 

tijdens Coronacrisis’ TvD april 2020

20 MAART

Vandaag werd bekend dat de lijst met cru

ciale beroepen niet werd uitgebreid. Wel 

kon iemand die een onmisbare functie 

vervult ten behoeve van één van de cruci

ale beroepsgroepen ook een beroep doen 

op kinderopvang. Dit gold dus voor dieren

artsen die veterinaire diensten uitvoeren 

voor de voedselketen, maar niet voor ge

zelschapsdierenartsen of paardenartsen. 

De KNMvD pleitte voor de opvang van 

kinderen van dierenartsen in een brief aan 

de brancheorganisatie Kinderopvang. Ver

der vond de KNMvD dat ook tijdens de 

coronacrisis zieke dieren de noodzakelijke 

zorg moeten kunnen krijgen. Ze sprak 

daarover het ministerie van LNV aan.

24 MAART

Nadat de maatregelen tegen verspreiding 

van coronavirus verzwaard werden en 

bovendien bekend werd dat ze minstens tot 

28 april zouden gelden, wilde de KNMvD 

graag uitsluitsel krijgen over de positie van 

de dierenarts. Aan consumenten liet de 

KNMvD weten hier hard aan te werken.

25 MAART

De KNMvD stuurde vandaag een ‘position 

paper’ aan de Tweede Kamer waarin ze het 

kabinet per direct opriep alle dierenartsen 

op de lijst van cruciale beroepen te plaat

sen. Dit gebeurde in combinatie met het 

uitzenden van een persbericht. Op social 

media was veel aandacht voor de positie 

van de KNMvD.

30 MAART

De KNMvD sprak vandaag opnieuw met 

het ministerie van LNV en de politiek ad

viseur en presenteerde de lijst met noodza

kelijke behandelingen. De KNMvD vraagt 

bij het ministerie om verduidelijking of de 

dierenarts ook valt onder zorgpersoneel 

– dat niet hoeft te voldoen aan de eis on

derling 1,5 meter afstand te houden. Een 

groep dierenorganisaties, waaronder de 

KNMvD, kwam met een persbericht waar

in de overheid verzocht wordt dierenart

sen en andere professionals die dieren 

verzorgen alsnog toe te voegen aan de lijst 

cruciale beroepen.

2 APRIL

De KNMvD stuurde vandaag een enquête 

uit om de problemen te inventariseren die 

door de coronamaatregelen in dierenart

senpraktijken ontstaan.

Johan Klein Haneveld ‘Waar was de  

KNMvD tijdens de Coronacrisis?’  

TvD mei 2020

OOK GEZELSCHAPSDIERENARTSEN 

HOREN OP DE LIJST VAN CRUCIALE 

BEROEPEN

De KNMvD stuurde een persbericht uit 

waarin zij de noodklok luidde. Gezelschaps

dierenartsen staan namelijk niet op de lijst 

van cruciale beroepen en de impact daar

van wordt steeds groter en zichtbaarder. 

Het uitblijven van de erkenning van dier

geneeskundige zorg als vitaal proces heeft 

niet alleen gevolgen voor de acute zorg 

voor huisdieren, maar ook voor preventie

ve zorg, zoals het vaccineren van dieren 

tegen ernstige virusziekten ... Dierenartsen 

werkzaam in de voedselketen staan op de 

lijst van cruciale beroepen omdat zij een 

belangrijk onderdeel zijn voor de veiligheid 

van onze voedselketen. Maar dierenartsen 

werkzaam voor huisdieren behoren daar 

niet toe. Het lijkt wel alsof politiek Neder

land nog niet ten volste beseft dat als die

renartsenpraktijken moeten sluiten door 

corona, er grote problemen op het gebied 

van zowel dier als volksgezondheid kun

nen ontstaan door de kans op uitbraken 

van gevaarlijke besmettelijke ziekten.

Waar was de KNMvD? TvD december 2020

EENDRACHT ALS TOPPRIORITEIT

Thibault Frippiat: “We moeten niet denken 

dat de KNMvD toch wel blijft bestaan; we 

moeten er samen energie in steken. We 

mogen ook blij zijn dat collega’s bereid zijn 

de teugels in handen te nemen.”

Sophie Deleu ‘KNMvD begint opnieuw met 

eendracht als topprioriteit’ TvD februari 2020

KNMVD - JAARVERSLAG 2020  |  13
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HERVORMING VAN ONZE 

CONTRIBUTIESTRUCTUUR 

Een belangrijk speerpunt voor dit jaar is de 

hervorming van onze contributiestruc

tuur. De afgelopen decennia zijn meer dan 

veertig verschillende contributievormen 

ontstaan. Zo is er een verschil in contribu

tie tussen ondernemer, loondienst, niet 

practicus, maar ook is er een opbouw van 

de contributie in acht jaar tijd na afstude

ren naar het volledige bedrag. Behalve dat 

dit voor de uitvoering veel werk met zich 

meebrengt, is niet duidelijk te verklaren 

aan leden waarom er verschil is in de 

hoogte van de contributie en de waarde 

van het lidmaatschap. Het hervormen van 

de contributiestructuur is geen sinecure en 

kan grote financiële gevolgen hebben voor 

de vereniging. Om een goede basis te heb

ben aan gegevens, zal dit eerste half jaar 

onderzoek gedaan worden naar de samen

stelling van de beroepsroep, het aantal 

praktijken, het aantal dierenartsen, loon

dienst, ondernemer etc.

‘Van de bestuurstafel’ TvD april 2020

VOORZITTER COMMISSIE ETHIEK  

WIL POSITIE VAN DE DIERENARTS 

VERSTERKEN

Jan Vaarten: “Ik wil vooral de positie van 

de dierenarts helpen te versterken. Daar 

kan de commissie een belangrijke rol in 

spelen. Er zijn maatschappelijk gezien al

lerlei pogingen om de positie van de die

renarts te laten overnemen door anderen. 

Natuurlijk is het van groot belang dat de 

dierenarts samenwerkt met andere disci

plines zoals Wageningers, maar daarnaast 

moet je als dierenarts je eigen expertises 

goed etaleren. De Nederlandse diergenees

kundige faculteit is hierin ook van belang 

om te kijken wat er speelt in de samenle

ving en erover mee te praten in het maat

schappelijke debat.”

Frank de Vries ‘Nieuwe voorzitter commissie 

ethiek Jan Vaarten: “Ik wil de positie van de 

dierenarts versterken”.’ TvD juli 2020

VERKOOP BEDRIJFSPAND DE MOLEN 

77 IN HOUTEN

Het is zover, de handtekeningen zijn gezet! 

Er zijn vele stevige onderhandelingen door 

onder andere onze directeur Susan Mogo

ny aan vooraf gegaan, maar op dinsdag 30 

juni zijn, door onze Voorzitter Sophie Deleu 

en onze Penningmeester Erik Gostelie, de 

benodigde handtekeningen gezet onder de 

verkoopovereenkomst van het pand aan 

De Molen 77 te Houten! In plaats van eige

naar van het gehele pand te zijn, zijn wij nu 

huurder van de eerste verdieping. U blijft 

voorlopig nog van harte welkom op onze 

verdieping aan De Molen 77 in Houten!

Waar was de KNMvD? TvD september 2020

SLEUTELOVERDRACHT

Op 24 augustus vond de sleuteloverdracht 

plaats van De Molen 77 in Houten. Voor

zitter Sophie Deleu overhandigde de sleutel 

aan Erwin Noorda van Trebbe Wonen, de 

kopende partij. De KNMvD is nu huurder 

van de eerste verdieping van De Molen 77.

Waar was de KNMvD? TvD oktober 2020

ONTWIKKELEN STRATEGISCH 

BELEIDSPLAN

Het bestuur zal een nieuw strategisch be

leidsplan uitwerken voor 2021 tot 2025. 

Het bestuur zal hierin begeleid worden 

door een strategisch adviseur. De speer

punten binnen het strategisch beleid zul

len de komende jaren bepalend zijn voor de 

jaarplannen van de clusters.

Van de bestuurstafel, TvD april 2020

TvD 2020 2020
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TvD 2020 2020

TIJDSCHRIFT VOOR DIERGENEESKUNDE
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HET KNMVD-BESTUUR PER 1-1-2020

Erik Gostelie, interim voorzitter tot 20 april 2020; opgevolgd door  

Sophie Deleu vanaf 20 april 2020

Erik Gostelie, penningmeester tot 1 augustus 2020; vanaf 1 augustus 2020 vacature

Bart de Ruiter, clustervoorzitter DIMEO

Maico Boumans, clustervoorzitter Gezelschapsdieren

John Vonk, clustervoorzitter Landbouwhuisdieren

Esmee Smiet, clustervoorzitter Paard

DE LEDEN VAN DE CLUSTERBESTUREN PER 1-1-2020

DIMEO

Bart de Ruiter, Jan Lambers en Merel Postma tot 26052020; opgevolgd door  

Tineke Kramer per 26052020

Gezelschapsdieren

Maico Boumans, Karin Hoogendijk en Tierney Mepham per 26052020

Landbouwhuisdieren

Dimitry Verduyn en John Vonk

Paard

Esmee Smiet, Christine Arentshorst tot 26052020; opgevolgd door  

Fred Smit per 26052020 en Fenna Westerduin

De leden van de Raad van Afgevaardigden per 1-1-2020

Tussentijds afgetreden: Tessa Könning–van Sprang

CLUSTER DIMEO

Dick Groothuis, Tijmen van de Vuurst, vacature van 17092019 tot 26052020;  

benoeming Len Lipman per 26052020

CLUSTER GEZELSCHAPSDIEREN

Ischa Swartz tot 26052020; opgevolgd door Merel Rooijmans per 26052020,  

Femke Kiestra, Tessa Könningvan Sprang tot 28052020; daarna vacature tot  

jaarlijkse verkiezing in 2021, Annemarie Wieman

CLUSTER LANDBOUWHUISDIEREN

Gonnie Nodelijk, Vinod Shankar, vacature van 17092019 tot 08122020;  

benoeming Rutger Jansen per 08122020

CLUSTER PAARD

Thibault Frippiat, Marianne Sloet van OldruitenborghOosterbaan

BESTUUR JONGE DIERENARTSEN

Tierney Mepham (vz), Kiki Sreng, Mathijs Knipscheer, Rosemarijn Strijder,  

Denise van Eekelen, Rhoxane Korthals 

BESTUUR SENIOREN DIERENARTSEN

Liebe Vellenga (vz), Koos Verhoeff (secr.), mevr. T.A. Beulink, K.H.J. Lambeek,  

mevr. N. WarringaHendriks

OVERZICHT BESTUREN, CLUSTERS EN RAAD VAN AFGEVAARDIGDEN
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RAAD VAN AFGEVAARDIGDEN 

Alle vergaderingen werden digitaal gehouden. Na gewen

ning verliepen deze goed, evenwel fysieke bijeenkomsten 

blijven nodig, hetgeen onverlet laat dat in de toekomst 

beide van nut zijn.

De eerste vergadering van de RvA in 2020 was gelijk een 

gewichtige, namelijk het besluit over de verkoop van het 

KNMvD pand aan de Molen in Houten. Deze vergadering 

werd op korte termijn belegd en helaas waren slechts vijf 

leden aanwezig. De Statuten staan toe dat ook in dit geval 

rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden. Het 

voorwerk was verricht door de directeur. In een eerdere 

vergadering van de RvA was al besloten tot verkoop, deze 

vergadering gaf toestemming aan het bestuur om de ver

koop te effectueren. De verkoop behelst een vast bedrag 

dat vermeerderd kan worden afhankelijk van de bestem

ming die de gemeente Houten toestaat.

In december 2019 heeft de RvA besloten om het advies 

van de commissie van drie (C3) aan te nemen en is deze 

groep verzocht om te zoeken naar een voorzitter. In die 

vergadering zijn vijf bestuursleden benoemd. De C3 stelde 

per email van 2 april 2020 voor Sophie Deleu te benoemen 

als voorzitter. De RvA heeft een selectiecommissie be

noemd bestaande uit twee leden van het bestuur en twee 

leden van de RvA. Dit verslag is behandeld in de RvA ver

gadering van 20 april 2020. De vergadering heeft besloten 

Sophie Deleu te benoemen als voorzitter van de KNMvD. 

Daarmee is een lange periode van  bestuurlijke onrust ten 

einde gekomen. Helaas deelde de penningmeester mee,  

dat hij zijn functie niet kon voortzetten.

Op 18 en 26 mei vergaderde de RvA opnieuw vanwege 

onrust binnen het bestuur. De discussie binnen de RvA 

spitste zich toe op de vraag of de RvA actief moet ingrijpen 

dan wel afwachten hoe het bestuur het zelf oplost. Het 

werd een intensieve discussie aangezien het ging over de 

taken en bevoegdheden van de RvA. Besloten werd de 

zorgen van de RvA met het bestuur te delen en het be

stuur werd verzocht aan te geven dat het bestuur naar 

behoren kan functioneren. Het bestuur bleek over oplos

send vermogen te beschikken.

In de volgende vergaderingen stonden het Strategieplan 

20212025 (vastgesteld in de vergadering van 2 februari 

2021), decharge verleend, op 26 mei, aan het bestuur voor 

het gevoerde beleid over 2019, voorbereiding van de verkie

zingen met daarbij het rooster van aftreden, benoemingen 

van RvAleden en een ereraad lid en een  voorstel voor een 

taskforce in verband met een onderzoek en voorstel voor 

een nieuwe contributiestructuur. In de laatste vergadering 

van het jaar werden de financiële cijfers van het derde kwar

taal gepresenteerd. Besloten wordt dat de leden Wieman, 

Shankar en Groothuis als RvAlid in 2021 zullen aftreden.

Niet onvermeld mag blijven, dat de RvA een bestuur er

vaart dat functioneert en dat de gevolgen van de verande

rende maatschappij ziet en daarop inspeelt zodat de  

KNMvD de toekomst met vertrouwen tegemoet kan zien.

Dick Groothuis
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Financiële resultaten 2020

20202020 2019

OMZET

KOSTEN

2019

CONTRIBUTIE

PRODUCTEN

OVERIG

1.900.000

600.000

300.000

2.800.000

2.000.000

700.000

70.000

2.770.000

1.750.000

350.000

100.000

100.000

80.000

30.000

10.000

-2.420.000

1.800.000

300.000

140.000

60.000

120.000

30.000

20.000

-2.470.000

380.000

330.000

50.000

300.000

300.000

OPERATIONEEL RESULTAAT

VERKOOP PAND

RESULTAAT 

BUREAU EN BESTUUR

PRODUCTEN

AFSCHRIJVINGSKOSTEN

ALGEMEEN

CONTRIBUTIE EUROPESE ORGANISATIES

PROJECTEN

FINANCIËLE LASTEN
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KOSTEN

OMZET

KOSTEN
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