
Jaarbeeld 2021
2021 kenmerkte zich als het tweede  coronajaar en had veel 
 impact op het  dagelijks leven én werken van velen. Het werk van 
dierenartsen werd  aangemerkt als cruciaal en de  veterinaire zorg 
bleef tijdens de pandemie  gewaarborgd. Voor de KNMvD stond 
2021 ook in het teken van het neerzetten van een strategie voor 
de komende  jaren, een nieuwe contributiestructuur en het nog 
meer  betrekken van leden bij de  vereniging.

KNMvD strategie tot 2025

De KNMvD heeft eind 
2021 4047 leden. 
356 leden zijn lid van 
cluster Paard, 661 
leden van cluster 
Gezelschapsdieren, 
556 leden van cluster 
Landbouwhuisdieren en 
540 leden van DIMEO. 

Het bestuur van de 
KNMvD bestond uit 5 
leden: de voorzitters van 
de vier clusterbesturen 
en een voorzitter (voor 
penningmeester was een 
vacature). De Raad van 
Afgevaardigden bestond 
uit 12 leden en er waren 
11 clusterbestuursleden. 
Honderden vrijwilligers 
droegen in commissies 
en werkgroepen bij 
aan de doelen van de 
vereniging. In 2021 
werden 2 nieuwe 
clusterbestuursleden 
gekozen en 4 RvA-leden,  

272 leden stemden 
mee. Op het bureau 
werkten eind 2021 16 
medewerkers (12,75 fte) 
die zich onder andere 
bezighouden met 
juridische vraagstukken, 
beleidsvorming, 
communicatie en 
ondersteuning.  
 
In 2021 ontvingen 
KNMvD-leden 11 keer 
het Tijdschrift voor 
Diergeneeskunde. 
Daarnaast verstuurde 
de KNMvD 96 algemene 
mailings en mailings naar 
specifieke groepen leden 
over ontwikkelingen 
die voor hen relevant 
zijn, zoals campagnes, 
kringlooplandbouw of 
I&R Hond en Paard. De 
website van de KNMvD, 
knmvd.nl, had in 2021 
148.262 bezoekers. 

De website voor 
diereigenaren, 
dierenarts.nl, had 
295.788 bezoekers.  
Op sociale media volgden 
eind 2021 4156 mensen 
ons op LinkedIn, 4318  
op Facebook KNMvD, 
1045 op Facebook 
Dierenarts.nl en 326  
op Twitter.  
We beantwoordden in 
2021 478 juridische 
vragen, 351 veterinaire  
en beleidsvragen 
en 1302 overige 
ledenvragen. 

Het strategisch beleidsplan voor 2021-
2025 werd in februari door de Raad van 
Afgevaardigden vastgesteld.  
Onze ambitie richting 2025 omvat twee 
hoofddoelstellingen: dierenartsen hebben 
een sterke maatschappelijke positie én zijn 
vanzelfsprekend lid van de KNMvD. Het halen 
van deze doelen is een voorwaarde voor een 
mooie  toekomst voor de vereniging, haar 
leden en veterinair Nederland. 
De dierenarts in het veld moet het effect 
van het strategisch beleidsplan uiteindelijk 
gaan zien in de vorm van concrete 
resultaten: kennis die wordt gedeeld, 
de belangenbehartiging en het imago 
van de dierenarts dat verbetert. Deze 

resultaten kunnen alleen door een collectief 
worden gerealiseerd, aldus Sophie Deleu, 
voorzitter KNMvD: “Als je als individu wordt 
geconfronteerd met een geïmporteerde 
hond met ziektes of een gecoupeerde staart, 
kun je alleen proberen het beste te maken 
van die situatie op dat moment. Maar als 
je op lange termijn iets wilt bereiken, zoals 
het aanpakken van illegale import of het 
veranderen van houderijsystemen, heb je 
elkaar nodig.” 

Wat zijn de speerpunten van de KNMvD voor 
de komende jaren? In deze video vertellen 
collega’s erover. 

KNMvD in cijfers

11 x
Tijdschrift voor 

Diergeneeskunde

2.123
vragen 

beantwoord

1 
Invoering nieuw relatie
mana ge mentsysteem  
voor KNMvD

12 
Leden zijn vóór totstand
koming positieflijst  

26 
DIMEO webinar: Wooden 
breast en rugspiergeneratie 
bij vleeskuikens

28 
Nieuwe Europese 
diergenees middelen
verordening treedt in 
werking

2 
Vaststelling strategisch 
beleidsplan voor 20212025

5  
Dierenartsen pleiten voor 
duurzame, gezonde 
hondenfokkerij

11 
Peiling Circulaire landbouw: 
wat zijn uw behoeften als 
landbouwhuisdierenarts?
Met de komst van de 
circulaire landbouw verandert 
hoogstwaarschijnlijk ook de rol 
van de dierenarts.  
Is de Nederlandse landbouw
huisdierenarts zich hiervan 

voldoende bewust? Op deze 
en andere vragen verzamelde 
de KNMvD begin februari 
antwoorden van leden werkzaam 
in de landbouwhuisdierensector.  
(TvD april 2021)

20 
Module apotheekbeheer 
vernieuwd

25 
Ledenonderzoek nieuw 
contributiestelsel

1 
Vertrek KNMvDdirecteur  
Susan Mogony
‘Het bewaken van de 
professionele vrijheid 
van dierenartsen is het 
belangrijkste voor ons’  
(TvD april 2021)

25 
Statement: KNMvD wil dat 
het aantal stalbranden en 
dierlijke slachtoffers effectief 
vermindert

februari maart

1 
Landelijke chipplicht van 
katten gaat niet door
‘We (de KNMvD, red.) zijn 
teleurgesteld over de 
uitkomst en blijven ons 
samen met de andere partijen 
inzetten voor de landelijke 
chipplicht.’ ‘Zonder huiskat 
geen zwerfkat’  
(TvD april 2021)

20 
Webinar Circulaire landbouw 
en de rol van de dierenarts 
daarin. (TvD juni 2021)

7 
Gezelschapsdieren
praktijken ontvangen 
communicatie toolkit ‘Elsje’ 
vacci natie campagne 

10 
Benoeming nieuwe leden 
clusterbesturen en RvA
De benoemde bestuurs
leden zijn: F.M. Meulders 
(cluster LH) en V.A. van 
LeeuwenBeeks  
(cluster Paard). 
De benoemde RvAleden 
zijn: J.H.G. Goebbels (cluster 
DIMEO), A. Fennema en  
R. Masselinkden Hollander 
(cluster GD) en J.B. Hulzing 
(cluster LH).

15 
Cursus Keuring van het 
paard en cornage voor 
aanstaande 
keuringsdierenartsen

18 
Nieuwe commissie 
Paardwelzijn buigt zich over 
welzijnsitems rond paarden 
(TvD april 2021)

21 
Nieuwe Europese regeling 
I&R Paard van kracht

19 
Webinar I&R Paard

27 
Start campagne ‘Vaccineer  
je huisdier’

27 
Gastcolleges aan de faculteit 
Diergeneeskunde over de 
KNMvDklachtenprocedure 
‘Hoe ga je met klachten 
om?’ en ‘De (zelf)regulering 
van de diergeneeskunde in 
Nederland’

28 
Ledenpeiling veterinaire zorg 
in opvangcentra wilde dieren

april junimei

Tijdlijn
Met handige leestips en links voor meer info!

januari

https://www.youtube.com/watch?v=MHopLtnnaxE
https://www.knmvd.nl/nieuw-crm-systeem-per-januari-2021/
https://www.knmvd.nl/nieuw-crm-systeem-per-januari-2021/
https://www.knmvd.nl/wat-vinden-leden-van-de-knmvd-van-de-positieflijst/
https://www.knmvd.nl/presentaties-dimeo-webinar-over-wooden-breast-en-rugspierdegeneratie-bij-vleeskuikens/
https://www.knmvd.nl/nieuwe-europese-regels-over-diergeneesmiddelen/
https://www.knmvd.nl/nieuwe-europese-regels-over-diergeneesmiddelen/
https://www.knmvd.nl/podcast-topvetcast/
https://www.knmvd.nl/podcast-topvetcast/
https://www.knmvd.nl/dierenartsen-pleiten-voor-duurzame-gezonde-hondenfokkerij/
https://www.knmvd.nl/dierenartsen-pleiten-voor-duurzame-gezonde-hondenfokkerij/
https://www.knmvd.nl/module-apotheekbeheer-vernieuwd/
https://www.knmvd.nl/module-apotheekbeheer-vernieuwd/
https://www.knmvd.nl/onderweg-naar-een-nieuw-contributiestelsel/
https://www.knmvd.nl/knmvd-directeur-susan-mogony-vertrekt-per-maart-2021/
https://www.knmvd.nl/knmvd-directeur-susan-mogony-vertrekt-per-maart-2021/
https://www.knmvd.nl/knmvd-wil-dat-het-aantal-stalbranden-en-dierlijke-slachtoffers-effectief-vermindert/
https://www.knmvd.nl/knmvd-wil-dat-het-aantal-stalbranden-en-dierlijke-slachtoffers-effectief-vermindert/
https://www.knmvd.nl/dossier/identificatie-en-registratie/identificatie-en-registratie-kat/
https://www.knmvd.nl/dossier/identificatie-en-registratie/identificatie-en-registratie-kat/
https://www.knmvd.nl/een-communicatietoolkit-voor-elke-gezelschapsdierenpraktijk/
https://www.knmvd.nl/een-communicatietoolkit-voor-elke-gezelschapsdierenpraktijk/
https://www.knmvd.nl/nieuwe-leden-in-clusterbesturen-en-rva/
https://www.knmvd.nl/webinar-ir-paard-terugkijken/
https://www.knmvd.nl/huisdieren-vaccineren-van-levensbelang/
https://www.knmvd.nl/huisdieren-vaccineren-van-levensbelang/
https://www.youtube.com/watch?v=MHopLtnnaxE


18 
Overstromingen vragen  
om veterinaire zorg  
(TvD september 2021)

23 
Dierenorganisaties roepen 
op tot ‘humaan’ omgaan 
met kadavers

28 
Oproep: Verbied de handel 
in dieren die in Nederland niet 
gefokt mogen worden

30 
Succesvolle lobby behoud 
veterinaire antibiotica

juli augustus september oktober november december

1 
Themanummer Tijdschrift 
voor Diergeneeskunde: 
Diergeneeskunde in de 
toekomst

3 
Ledenpeiling: Mogelijk tekort 
dierenartsen

8 
Symposium natuurlijke 
middelen in de veehouderij 

23 
KNMvDstandpunt over 
telehealth en telemedicine

1 
Studentenspecial Tijdschrift 
voor Diergeneeskunde

1 
1e Lustrumviering cluster 
Paard bij Lingehoeve

13 
DIMEOontbijtsessie met 
Prof. Dr. Marion Koopmans

16 
PJD Symposium: ‘Vet Proof, 
wat wordt jouw volgende 
move?’

1 
Themanummer Tijdschrift 
voor Diergeneeskunde: 
Antibioticareductie in de 
dierenartsenpraktijk

1 
I&R Hond van start

2 
Wanhoopskreet van verenigde 
dierenartsen: koop geen 
dieren met korte snuitjes!

15 
2e Lustrumviering cluster 
Paard bij Dierenkliniek 
Emmeloord

1 
Themanummer Tijdschrift 
voor Diergeneeskunde: 
Klimaatverandering en 
duurzaamheid

7 
Motie handelsverbod 
illegaal gefokte dieren 
aangenomen

22 
Dierenarts en paraveterinair 
cruciaal beroep

29 
Benoeming Esmee Smiet 
als penningmeester KNMvD

Jaarbeeld 2021

326
volgers op 

Twitter

De KNMvD maakte zich in 2021 aan 
diverse tafels sterk voor de belangen 
van dierenartsen en had een stem in 
uiteenlopende dierenwelzijns- en dieren- 
en volksgezondheidsonderwerpen. We 
hadden overleg met onder meer faculteit 
Diergeneeskunde, Dierenartsencoöperatie 
Dactari, Stichting Geborgde Dierenarts 
(SGD), Autoriteit Diergeneesmiddelen 
(SDa), Collectief Praktiserende 
Dierenartsen (CPD), Diergeneeskundige 
Studenten Kring (DSK), Hygieia, 
Docenten in Paraveterinair Onderwijs 
(DOPA), KNMvD Ereraad, CVS, Evidensia, 
diergeneesmiddelenfabrikanten, 
chipportalen, Stichting Dierenlot, 
Stichting Zwerfkatten Nederland 
(SZN), Dierenbescherming, Dier&Recht, 
Anicura, VION, Beroepsvereniging van 
de Paraveterinair Dierenartsassistent 

Aan tafel
(Vedias), VvAA, Nevedi, Raad van Beheer, 
FIDIN, DIBEVO, Caring Vets, LTO, GD,  
NVWA, RVO  en het ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid.
In internationaal verband is samen met 
onze Europese koepelorganisatie 
FVE bij het Europees Parlement 
succesvol gelobbyd voor het 
behoud van een aantal 
belangrijke veterinaire 
antibiotica. Bij de 
landbouwhuisdieren 
is ingezet op 
uitwisseling van 
data binnen de 
veterinaire borging 
in de zuivel om 
administratieve 
lasten te 
verminderen.

4156
volgers op 
LinkedIn

16 
Goedkeuring RvA nieuwe 
KNMvD contributiestructuur

20 
Start nieuwe KNMvD
directeur Alexander Bolomey 

26 | 27 
Cluster Paard bestaat 50 jaar!

28 
Podcast TopVetcast #2 
Paardenwelzijn

30 
Consultatie voor nieuwe Code 
voor de Dierenarts geopend

Om een visie te ontwikkelen op een 
nieuw contributiestelsel, moet je eerst 
weten hoe leden de dienstverlening 
van de vereniging waarderen en of 
daarin ook verschillen zitten tussen 
de ledengroepen. Daarom vroegen 
we onze leden begin 2021 hoe zij hier 
tegenaan keken. Maar liefst 24 procent 
dacht met ons mee. De inbreng van 
de leden was een van de bouwstenen  
van de nieuwe contributiestructuur. 
We hebben ons voor het ontwerp 
van het nieuwe systeem laten 
bijstaan door een taskforce onder 
begeleiding van bureau Wissenraet 
en Van Spaendonck. Uit verschillende 
alternatieven is een keuze gemaakt 
die naar onze mening recht doet 
aan alle leden, ongeacht hun 
leeftijd, specialisme of werksituatie. 
Vervolgens is de hoogte van de 
contributie vastgesteld door de Raad 
van Afgevaardigden, op basis van een 
zorgvuldige afweging.

Een nieuwe  
contributie structuur 
voor de vereniging

UITGELICHT

Veel zaken kunnen we als beroepsorganisatie 
nóg beter aanpakken als onze leden meedoen en 
laten weten wat ze vinden. Zo hingen tijdens de 
vaccinatiecampagne ‘Vaccineer je huisdier’ leden 
massaal de campagnematerialen op in de praktijk 
of deelden informatie op hun websites en social 
media. Het doel was een hogere vaccinatiegraad van 
huisdieren.

We vinden het belangrijk om de mening van onze 
leden te horen. Blij zijn we dan ook dat leden hun 
mening wilden geven en meededen aan de peilingen 
en vragenlijsten die we stuurden. In 2021 vroegen 
we leden naar hun mening over onder andere het 
mogelijk tekort aan dierenartsen in Nederland, 
de nieuwe contributiestructuur, paardenwelzijn, 
veterinaire zorg in opvangcentra voor wilde dieren en 
docenten in het paraveterinair onderwijs. Samen met 
faculteit Diergeneeskunde vroegen we leden naar 
hoe ze, in het kader van de komst van de circulaire 
landbouw, aankeken tegen de rol van de dierenarts.

Samen met onze leden

4318
volgers op 
Facebook 

KNMvD
Tijdlijn

COVID19

20 
Podcast TopVetCast #1 
Duurzame inzetbaarheid van 
dierenartsen. Luister hier 

23 
Prikprotocol voor dierenartsen

Met handige leestips en links voor meer info!

Oproep handelsverbod

https://www.knmvd.nl/overstromingen-vragen-om-veterinaire-zorg/
https://www.knmvd.nl/persberciht-dierenorganisaties-roepen-op-tot-humaan-omgaan-met-kadavers/
https://www.knmvd.nl/persberciht-dierenorganisaties-roepen-op-tot-humaan-omgaan-met-kadavers/
https://www.knmvd.nl/verbied-de-handel-in-dieren-die-in-nederland-niet-gefokt-mogen-worden/
https://www.knmvd.nl/kom-in-actie-voor-het-behoud-van-veterinaire-antibiotica/
https://www.knmvd.nl/kom-in-actie-voor-het-behoud-van-veterinaire-antibiotica/
https://www.knmvd.nl/presentaties-symposium-natuurlijke-middelen-in-de-veehouderij-beschikbaar/
https://www.knmvd.nl/knmvd-standpunt-over-telehealth-en-telemedicine/
https://www.knmvd.nl/verslag-ontbijtsessie-dimeo-met-marion-koopmans/
https://www.knmvd.nl/symposium-platform-jonge-dierenartsen-op-16-oktober-2021/
https://www.knmvd.nl/nieuwe-regelgeving-ir-honden-per-1-november-2021/
https://www.knmvd.nl/motie-handelsverbod-aangenomen/
https://www.knmvd.nl/motie-handelsverbod-aangenomen/
https://www.knmvd.nl/dierenarts-en-paraveterinair-cruciaal-beroep/
https://www.knmvd.nl/esmee-smiet-nieuwe-penningmeester-knmvd/
https://www.knmvd.nl/de-knmvd-heeft-een-nieuwe-directeur-per-november/
https://www.knmvd.nl/de-knmvd-heeft-een-nieuwe-directeur-per-november/
https://www.knmvd.nl/podcast-topvetcast/
https://www.knmvd.nl/podcast-topvetcast/
https://www.knmvd.nl/consultatie-geopend-voor-nieuwe-code-voor-de-dierenarts/
https://www.knmvd.nl/podcast-topvetcast/
https://www.knmvd.nl/podcast-topvetcast/
https://www.knmvd.nl/prikprotocol-voor-dierenartsen/
https://www.knmvd.nl/verbied-de-handel-in-dieren-die-in-nederland-niet-gefokt-mogen-worden/


COVID19 

Ook dierenartsen 
werden in 2021 in hun 
werk geconfronteerd 
met corona. Sinds 
eind 2021 worden álle 
dierenartsen aangemerkt 
als cruciaal beroep. 
Landbouwhuisdierenartsen 
waren al eerder als ‘vitaal’ 
aangemerkt omdat zij 
werken in de voedselketen. 
Er is veel energie gestoken 
in het behartigen van de 
belangen van de veterinaire 
beroepsgroep zodat 
veterinaire zorg tijdens de 
pandemie gewaarborgd 
bleef. Rondom het dossier 
COVID-19 hielden we onze 
leden op de hoogte van de 
allerlaatste ontwikkelingen 
en wat dit concreet 
betekende in de praktijk. 

I&R hond 

Sinds 1 november 2021 is het vernieuwde identificatie- en 
registratiesysteem (I&R) voor honden van kracht. Een hond, 
jong of oud, kan alleen verkocht of overgedragen worden 
als deze is gechipt en geregistreerd is bij RVO en voorzien is 
van een paspoort. De KNMvD heeft samen met onder andere 
dierenwelzijnsorganisaties hier jarenlang voor gepleit.

Herpositionering 
NWVAB

KNMvD en CPD hebben 
zich in 2021 gezamenlijk 
ingespannen voor een 
krachtige en onafhankelijke 
positionering van het 
veterinair antibioticabeleid. 
We hebben over dit 
onderwerp overleg gehad 
met onder andere de SDa, 
de SGD en het ministerie van 
LNV. De doelstelling van de 
nieuwe WVAB (N-WVAB) is 
en blijft het evidence-based 
bevorderen van verstandige 
en verantwoorde inzet 
van antibiotica bij dieren, 
rekening houdend met 
maatschappelijke belangen 
als volksgezondheid en 
dierenwelzijn en met 
Europese en nationale  
wet- en regelgeving. 

Vaccinatiecampagne 
‘Vaccineer je huisdier’

Begin juni ontvingen alle bij de 
KNMvD bekende praktijken een 
communicatietoolkit om diereigenaren 
bewust te maken van het belang van 
vaccineren. Doel: De vaccinatiegraad 
van huisdieren moet omhoog. Op 
Facebook, maar ook op Twitter en LinkedIn 
toonden collega’s en stakeholders hun 
betrokkenheid. Het onderwerp leefde 
bij media en publiek, vooral in relatie 
tot ‘pandemie-puppy’s’ en malafide 
hondenhandel. Diverse nieuwsprogramma’s 
besteedden er aandacht aan.

Bekijk ‘Elsje en het inenten van je huisdier’ 

UITGELICHT

UITGELICHT

UITGELICHT
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1045
volgers op 
Facebook 

dierenarts.nl

kortsnuit

vaccinatie
campagne

De leden in de Raad van Afgevaardigden (RvA) vertegenwoordigen de leden. 
De RvA houdt zich onder andere bezig met het vaststellen van het beleidsplan 
en de begroting, het benoemen van bestuursleden en later in het jaar het 
vaststellen van het financieel jaarverslag. In 2021 kwam de RvA vaker bijeen om 
over het nieuwe contributiestelsel te praten. De RvA wordt gekozen door de 
leden. Waar hield de RvA zich in 2021 nog meer mee bezig? Lees het hier. 

Raad van Afgevaardigden

UITGELICHT

I&R

Het platform richt zich op studenten in de laatste fase van 
de opleiding en dierenartsen tot vijf jaar na afstuderen. De 
leden van het platform zijn ons klankbord namens de jonge 
dierenartsen. Het platform organiseerde in 2021 onder andere 
het symposium Vet Proof, wat is jouw volgende move?!’; reikten 
ze de Werkgever van het Jaar Award uit; kreeg ‘Handvatten 
Jonge Dierenartsen’ een update en namen ze deel aan 
terugkomdagen voor studenten, het webinar Papieren Tijgers 
en Paarse krokodillen en aan Ready Vet Go. Ook spraken ze 
mee in overleggen over het opleiden en begeleiden van jonge 
dierenartsen.

Platform Jonge Dierenartsen

https://www.youtube.com/watch?v=lrcBDvQVLtA&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=lrcBDvQVLtA&t=4s
https://www.knmvd.nl/notulen-raad-van-afgevaardigden/

	Video strategie: 


