Groep Geneeskunde Gezelschapsdieren
Jaarplan 2017
Achtergrond
Elk jaar stelt de Groep Geneeskunde Gezelschapsdieren (GGG) van de KNMvD een jaarplan op met daarin beschreven de belangrijkste zaken waaraan de groep
aandacht wil besteden in dat jaar. Het jaarplan van de GGG sluit aan op het strategisch beleidsplan KNMvD 2017-2020 en de GGG ‘stip aan de horizon’.
Hieronder volgt een korte weergave van de missie, het mission statement, de visie, de belangrijkste thema’s voor 2017 en de doelstellingen.
Missie
De GGG verenigt binnen de KNMvD de gezelschapsdierenartsen. De GGG bevordert als onderdeel van de KNMvD de persoonlijke en de professionele
ontplooiing, en de maatschappelijke positie van de gezelschapsdierenarts. De terreinen waarmee de GGG zich verder bezighoudt zijn: dierenwelzijn,
diergezondheid en volksgezondheid.
Onze kernwaarden zijn:
• transparantie en kwaliteit
• onafhankelijkheid en integriteit
• toekomstgericht denken
Mission statement
“De gezelschapsdierenarts centraal, in belang van mens en dier”
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Visie
De GGG wil de gezelschapsdierenarts positioneren als onafhankelijke deskundige en als dé adviseur op het gebied van gezondheid en welzijn van
gezelschapsdieren. De gezelschapsdierenarts is ook de bewaker van de volksgezondheid; ‘One Health’ en zoönosen zijn belangrijke thema’s.
De GGG streeft naar verantwoord huisdierenbezit en continue verbetering van de kwaliteit van de diergeneeskunde voor gezelschapsdieren, met als doel de
gezondheid en het welzijn van gezelschapsdieren te bevorderen. Daarbij heeft de GGG oog voor de sociaaleconomische positie van de gezelschapsdierenarts.
Als onderdeel van de KNMvD behartigt de GGG de belangen van de gezelschapsdierenartsen, zowel binnen de vereniging als naar andere partijen. Om alle
dierenartsen te kunnen vertegenwoordigen wil de GGG de oprichting van een branchevereniging en daarin de rol van de paraveterinairen onderzoeken.
Speerpunten 2017
Voor 2017 heeft de GGG de volgende thema’s aangewezen als speerpunten voor het beleid. Deze zijn gebaseerd op de thema’s uit het strategisch beleidsplan
KNMvD 2017-2020:
• Kwaliteit
• Dierenwelzijn
• Veterinaire volksgezondheid; One Health
• Bedrijfseconomische positie van de dierenarts
• De toekomst van de beroepsvereniging: de positie van de GGG versterken en de belangen van alle gezelschapsdierenartsen beter vertegenwoordigen
Visie op de toekomst
Ontwikkelingen binnen de maatschappij en binnen de beroepsgroep van gezelschapsdierenartsen hebben gevolgen voor de uitoefening van het veterinaire vak
op de langere termijn. De diversiteit in ondernemingsvormen is toegenomen, de komst van ketens op de veterinaire markt zorgt voor nieuwe ontwikkelingen.
Dit heeft ook invloed op de bedrijfseconomische positie van gezelschapsdierenartsen. Het is het doel van de GGG om de gezelschapsdierenarts te
ondersteunen bij de veranderingen die nodig zijn om het veterinaire beroep een passende plaats in de maatschappij te laten behouden en te ondersteunen bij
de keuze om zijn/haar mate en wijze van ondernemen in de toekomst vorm te geven.
De GGG hecht veel waarde aan permanente educatie voor alle veterinaire professionals in de gezelschapsdierensector. Op een goede manier interessante
nascholing organiseren in Nederland blijft een uitdaging. De komst van ketens en nieuwe samenwerkingsverbanden biedt kansen voor het organiseren van
nascholing. De GGG wil graag met deze partijen in overleg gaan hierover. Voor de GGG is het belangrijk dat de kwaliteit van nascholing conform de eisen van
het CKRD geborgd blijft.
Onder andere door internet als informatiebron voor de consument is men steeds beter op de hoogte van de (mogelijke) veterinaire gezondheidszorg voor het
huisdier. De eigenaar verwacht de meest optimale zorg voor zijn huisdier en het is voor de consument vanzelfsprekend dat de gezelschapsdierenarts
kwalitatief goede zorg levert. Het is daarom van belang dat deze kwaliteit zichtbaar en controleerbaar is om aantoonbaar aan de wens van de consument te
kunnen blijven voldoen.
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Binnen de samenleving is dierenwelzijn een belangrijk en steeds prominenter onderwerp in de maatschappelijke discussie. Afgelopen decennia hebben veel
actiegroeperingen, zoals Wakker Dier, Varkens in Nood, Dier en Recht en in mindere mate ook de Dierenbescherming het welzijnsaspect via soms agressieve
campagnes naar zich toegetrokken. Hierdoor is het welzijnsaspect onderdeel geworden van het dagelijkse bewustzijn van de consument. Waren de campagnes
het eerst met name gericht op het welzijn van landbouwhuisdieren en de voedselketen, nu volgt ook meer en meer de gezelschapsdierensector. De dierenarts
wordt aangesproken op zijn beleid binnen de diverse sectoren en daarmee ook op zijn verantwoordelijkheid. Voor de dierenarts geeft dit een kans om zich
binnen de samenleving als een deskundige te positioneren op het gebied van dierenwelzijn. De gezelschapsdierenarts is een belangrijke expert op het gebied
van dierenwelzijn en is bij uitstek de gesprekspartner bij de onderkenning van het probleem ‘erfelijke aandoeningen’. De diergezondheidsaspecten die bij
erfelijke aandoeningen én schadelijke raskenmerken horen, worden door dierenartsen herkend. Informatievoorziening hierover is een belangrijke taak van
gezelschapsdierenartsen, net als meedenken over de oplossingen voor de reeds aanwezige problemen en het registreren van deze afwijkingen.
De dierenarts wordt gezien als poortwachter van de volksgezondheid, bijvoorbeeld op het gebied van zoönosen. Het huisdier is een huisgenoot; de
gezelschapsdierenarts heeft daarom een taak de zoönose die in de spreekkamer komt te herkennen en aan te pakken. Ook kan een dierenarts de humane
sector voorlichten over het vóórkomen en voorkómen van zoönotische problemen.

1. Kwaliteit
De GGG vindt het onderwerp kwaliteit heel belangrijk. Na de herpositionering van Centraal Kwaliteitsregister voor Dierenartsen (CKRD) en de introductie van
PE-Veterinair door de KNMvD ligt de nadruk nu op stimulering van deelname door dierenartsen.
Het borgen van kwaliteit van paraveterinairen vergroot de mogelijkheden voor de inzet van paraveterinairen binnen de dierenartsenpraktijk. Paraveterinairen
die werken aan professionele ontwikkeling (middels nascholing) moeten dit inzichtelijk en transparant kunnen maken. Een register kan dit faciliteren. De
bevoegdheden van de paraveterinair moeten duidelijk zijn en knelpunten worden besproken met bevoegde instanties zoals opleidingsinstituten en wetgevers.
Deelnemers aan nascholing die (mede) door de GGG wordt aangeboden worden betrokken bij de evaluatie van de kwaliteit en de inventarisatie van de
behoefte aan nascholing. Het gaat dan om Voorjaarsdagen (VJD), Najaarsdag (NJD), Stichting Permanente Educatie Gezelschapsdieren (PEGD) en dergelijke.
Hoewel nascholing voor dierenartsen een vrije markt is, wil de GGG binnen het eigen nascholingsaanbod regie houden op aanbod en kwaliteit van nascholing.
Randvoorwaarden waaraan het eigen nascholingsaanbod moet voldoen zijn onder andere een goede prijs/kwaliteitsverhouding, accreditatie en aantoonbaar
voordeel voor GGG-leden. Ook de ontwikkeling van intervisie (IODI) en intercollegiaal overleg casuïstiek (IODC) is daarbij van belang.
In 2017:
1. Zet de GGG zich in voor het opzetten van een register waarin paraveterinairen hun nascholing kunnen registreren.
2. Blijft de GGG in gesprek met bevoegde instanties om knelpunten in de bevoegdheden van paraveterinairen op te lossen.
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2. Dierenwelzijn
Een nadrukkelijker proactieve positionering van de KNMvD ten aanzien van de borging van dierenwelzijn (inclusief diergezondheid) biedt kansen voor
dierenartsen. Dit geldt voor het imago van de vereniging en de beroepsgroep in maatschappelijke discussies, bij de ontwikkeling van overheidsbeleid en de
implementatie van dierenwelzijn. Het is van belang dierenartsen goed te equiperen bij de invulling van hun verantwoordelijkheden op dit gebied.
De problematiek rondom gezondheid en welzijn van gezelschapsdieren wordt vaak veroorzaakt door een gebrek aan (zoötechnische) kennis en kunde over het
houden van deze dieren. De GGG wil door middel van Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG)-campagnes de voorlichting richting het publiek
over het verantwoord houden van gezelschapsdieren continueren en verbeteren. De onafhankelijke informatieve website www.licg.nl helpt dierenarts en
diereigenaar aan goede en onderbouwde adviezen. De GGG onderschrijft het belang van het LICG en wil bestuurlijk en financieel bij blijven dragen aan het
LICG.
De Commissie Cliënten Informatie van de GGG heeft jarenlang ondersteunend materiaal voor de gezelschapsdierenarts vervaardigd, zoals hand-outs
brochures. Met de komst van het digitale tijdperk en het LICG als belangrijke informatiebron is naar verwachting de behoefte aan deze materialen veranderd.
De uitkomsten van een enquête om deze behoefte te inventariseren zullen in 2017 geëvalueerd worden. Waar nodig zal een passende oplossing gezocht
worden de gezelschapsdierenarts optimaal te kunnen blijven ondersteunen.
Het onverantwoord fokken met gezelschapsdieren waardoor gezondheids- en welzijnsproblemen ontstaan, blijft een ander aandachtspunt van de GGG. Het
Fairfokplan, een initiatief dat de KNMvD mede ondertekend heeft, wordt in 2017 verder uitgerold.
Project PETscan van het Expertise Centrum Genetica Gezelschapsdieren van de faculteit Diergeneeskunde heeft als doel de incidentie van erfelijke ziekten en
tot ziekte leidende schadelijke raskenmerken van rashonden en -katten in kaart te brengen. In 2017 wil de GGG dit project financieel blijven ondersteunen en
er zorg voor dragen dat uitkomsten onder andere via de Rashondengids van het LICG zichtbaar worden gemaakt.
In 2017:
1. Blijft de GGG een financiële en bestuurlijke bijdrage leveren aan het LICG.
2. Geeft de GGG invulling aan de behoefte aan ondersteunende materialen voor de gezelschapsdierenarts.
3. Ondersteunt de GGG het project PETscan financieel.
4. Voert de GGG een actieve politieke lobby bij onderwerpen aangaande het welzijn van gezelschapsdieren (b.v. als het gaat om reizen met dieren, I&R
hond/kat, chippen en EU paspoorten), bij het ministerie van Economische Zaken en andere stakeholders.
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3. Veterinaire volksgezondheid; One Health
De GGG beschouwt het bewaken en beschermen van de volksgezondheid als een primaire taak van de dierenarts. De GGG volgt de internationale
ontwikkelingen op het gebied van One Health en stimuleert de ontwikkelingen op dit gebied met betrekking tot gezelschapsdierenartsen. Een goede
samenwerking tussen veterinaire en humane gezondheidszorg is hierbij van cruciaal belang.
Een bijzonder aandachtspunt is de ontwikkeling van antibioticumresistentie en de consequenties hiervan in de humane gezondheidszorg. Middels het onder de
aandacht brengen van de herziene formularia ondersteunt de GGG de vermindering van gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde. In 2016 is de NVWA
gestart met controles in de gezelschapsdierenpraktijk op de verplichte gevoeligheidsbepaling bij de inzet van 3e keus middelen. De GGG heeft de eerste
resultaten hiervan met de NVWA besproken en hierover gecommuniceerd. In 2017 zal de GGG in contact blijven met de NVWA en haar achterban hiervan op
de hoogte houden. Ook zal de GGG zogenaamde ‘best practices’ verzamelen en deze delen met de achterban. Ook volgt de GGG of de ontwikkelde richtlijnen
aansluiten bij de praktijk en voldoende geïmplementeerd worden. In 2017 zal de GGG met de Richtlijnencommissie onderzoeken wat de behoeftes en
mogelijkheden zijn voor het ontwikkelen van nieuwe richtlijnen.
In 2017:
1. Zet de GGG zich in, o.a. via het LICG, om de diereigenaar te informeren over de risico’s omtrent het voeren van rauw vlees.
2. Brengt de GGG de herziene formularia en de diersoortspecifieke richtlijnen onder de aandacht via nascholing: PEGD/NJD/VJD.
3. Brengt de GGG (met behulp van een student) in beeld hoe de (antibiotica)richtlijnen in de praktijk gebruikt worden.
4. Onderzoekt de GGG samen met de richtlijnencommissie de behoeftes en mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuwe richtlijnen.
5. Blijft de GGG met de NVWA in contact en houdt de achterban op de hoogte van de ontwikkelingen op de handhaving.
6. Verzamelt de GGG best practices en deelt deze met de achterban.
7. Schrijft de GGG een position paper over inzet van endoparasitica ter preventie van zoönosen.
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4. Bedrijfseconomische positie dierenarts
De diversiteit in ondernemingsvormen, zoals de mobiele dierenarts en de tuincentra met dierenartsen, is toegenomen. De komst van ketens op de veterinaire
markt zorgt voor nieuwe ontwikkelingen. Dit heeft invloed op de bedrijfseconomische positie van dierenartsen. Het is het doel van de GGG om de
gezelschapsdierenarts te ondersteunen bij de veranderingen die nodig zijn om het veterinaire beroep een passende plaats in de maatschappij te laten
behouden en te ondersteunen bij de keuze om zijn/haar mate en wijze van ondernemen in de toekomst vorm te geven.
In 2017:
1. Schrijft de GGG een position paper over ketenvorming en andere ontwikkelingen op het gebied van ondernemingsvormen ter ondersteuning van de
gezelschapsdierenarts.
2. Stelt de GGG op basis van al gepubliceerde artikelen een dossier samen over marktontwikkeling.
3. Blijft de GGG, in overleg met het bestuur van de KNMvD, in gesprek met de corporates in het belang van de vereniging.
4. Gaat de GGG met verschillende stakeholders in gesprek over verantwoord huisdierenbezit (het ministerie van Economische Zaken, de Dierenbescherming,
het LICG).

5. De toekomst van de beroepsvereniging: de positie van de GGG versterken en de belangen van alle gezelschapsdierenartsen beter vertegenwoordigen
De afgelopen jaren is gebleken dat de door leden beleefde rol van de KNMvD als enerzijds normsteller en anderzijds belangenbehartiger een spanningsveld
oplevert. Collectieve belangen voor de lange termijn sluiten niet altijd aan bij de kortetermijnbelangen van individuele leden. De KNMvD slaagt er daarnaast
niet goed in om aan haar achterban duidelijk te maken op welke fronten en op welke manieren de belangen van haar leden behartigd worden en op welke
manier zij dierenartsen wil verbinden. Met name jonge dierenartsen zijn nog onvoldoende overtuigd van de meerwaarde van het KNMvD-lidmaatschap.
De GGG vindt het heel belangrijk dat haar achterban zich herkent in haar GGG-beleid en zich verbonden voelt met waar de GGG voor staat. Verenigingen in het
algemeen hebben last van een afnemend ledenaantal, ook de KNMvD en in het verlengende daarvan de GGG wordt hiermee geconfronteerd. De GGG wil graag
beter inzicht krijgen in de redenen waarom leden hun lidmaatschap opzeggen of niet meer lid worden van de GGG. De GGG wil haar eigen beleid beter onder
de aandacht van haar (potentiele) achterban brengen om meer binding te creëren en het dalend ledenaantal om te buigen in stabilisatie of stijging.
De GGG is van mening dat de zichtbaarheid van de KNMvD en de GGG vergroot kan worden. Hiervoor worden diverse social media ingezet. De GGG zet zich
ervoor in dat de nieuwsbrief en website van de KNMvD en GGG op diverse punten aangepast en verbeterd worden.
De organisatie van de KNMvD heeft de laatste jaren een aantal veranderingen ondergaan. De GGG wil graag haar positie binnen de vereniging verstevigen om
de belangen van de gezelschapsdierenartsen nog beter te behartigen.
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In 2017:
1. Worden de GGG- (en KNMvD-) nieuwsbrief en website aangepast en verbeterd naar de wensen van de GGG.
2. Blijven diverse social media ingezet worden om de zichtbaarheid van de GGG te vergroten.
3. Gaat de GGG contact opnemen met opzeggende leden om de reden van opzegging te bepalen.
4. Stelt de GGG proactief position papers op.
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