
‘Doel van richtlijn 
moet duidelijk zijn’

Hoe kunnen dierenartsen het best geholpen worden om 

veterinaire richtlijnen daadwerkelijk te gebruiken? Dierenarts  

en promovendus Isaura Wayop doet er onderzoek naar. Vakblad 

Veearts sprak met haar over de doelstellingen en methodiek van 

haar onderzoek.
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Isaura Wayop: ‘Het onderwerp  
richtlijnen is belast met vele  
verschillende meningen.’
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D e afgelopen tien jaar heeft de 
Nederlandse veehouderij zeer  
succesvol het antibioticumgebruik 

gereduceerd. Dit is het resultaat van een set 
aan maatregelen en initiatieven van vee-
houders, dierenartsen, georganiseerd 
bedrijfsleven en de overheid. Een van de 
initiatieven is de ontwikkeling van richt- 
lijnen voor veterinair handelen. In tegen-
stelling tot bijvoorbeeld huisartsen, is het 
werken met richtlijnen een relatief nieuwe 

ontwikkeling voor dierenartsen. De vraag is 
hoe dierenartsen het best geholpen kunnen 
worden om de richtlijnen daadwerkelijk te 
gebruiken. 
ZonMw (de Nederlandse organisatie voor 
gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) 
subsidieert het onderzoek VET-ENHANCE 
naar de implementatie van veterinaire 
richtlijnen. Het onderzoek wordt uit-
gevoerd door dierenarts en promovendus 
Isaura Wayop, onder begeleiding van die-
renarts en hoogleraar Klinische Infectiolo-
gie Jaap Wagenaar, hoogleraar Gezond-

heidscommunicatie Emely de Vet en die-
renarts en onderzoeker David Speksnijder.

Hoe zag jouw carrière als dierenarts  
er tot nu toe uit?
“Na mijn afstuderen ben ik direct aan de 
slag gegaan als praktiserend landbouwhuis-
dierendierenarts in Noord-Holland. Een 
praktijk met toentertijd zes dierenartsen en 
een gevarieerd klantenbestand voor alle 
diersoorten. Ik had het geluk om met  

ervaren collega’s te werken bij wie ik altijd 
terechtkon voor overleg en begeleiding. Als 
beginnend dierenarts vond ik het fijn om 
routine op te bouwen en veel verschillende 
patiënten te zien, maar de grootste uitda-
ging vond ik het houden van een open blik 
en niet te snel terugvallen in een tunnelvi-
sie. Het meeste werkplezier beleefde ik aan 
het opbouwen van een vertrouwensband 
met veehouders. 
Omdat ik mij meer wilde verdiepen in één 
onderwerp ben ik in september 2018 
begonnen als promovendus op de faculteit 

Diergeneeskunde aan de Universiteit 
Utrecht.”

Bevalt dat, van practicus naar 
onderzoeker?
“De omschakeling was wel even wennen. 
Het werk als onderzoeker is totaal verschil-
lend van het werk als practicus, waardoor 
ik het lastig kan vergelijken. Beide hebben 
voor- en nadelen. Wel zie ik mijn ervaring 
als practicus als zeer waardevol voor het 
onderzoek dat ik doe. Zonder deze erva-
ring had ik niet de wetenschap in gewild. 
Het schrijven van rapporten zoals Koe-
kompas en het opstellen van een bedrijfs-
behandelplan, de gesprekken met de vee-
houders en ook de drukte voor de practicus 
in het voorjaar geven mij de basis om als 
onderzoeker te weten waar ik het voor doe. 
Ik weet daardoor hoe belangrijk het is dat de 
visie van de practicus wordt meegenomen 
bij beslissingen die de praktijk beïnvloeden. 
Uiteindelijk wil ik niet onderzoeken om 
het onderzoeken, maar om een positieve 
bijdrage leveren aan onze sector. Als 
onderzoeker krijg je de tijd om je te ver-
diepen in één onderwerp waar je helemaal 
in mag opgaan; dat vind ik erg leuk.”

Hoe stond jij als practicus tegenover  
richtlijnen en antibioticareductie?
“Tijdens mijn studie leerde ik al over de 
gevolgen van overvloedig antibiotica-

gebruik en antibioticaresistentie. In de 
praktijk zag ik het mede daarom als mijn 
verantwoordelijkheid om alleen antibiotica 
te gebruiken als het absoluut noodzakelijk 
is. De veehouders waren het daar meestal 
mee eens, maar wisten niet altijd hoe dat 
moest. Ik vond het een uitdaging om prak-
tische oplossingen te bedenken en de vee-
houders te overtuigen van nut en nood-
zaak van alternatieven. 
Met betrekking tot richtlijnen had ik als 
practicus een kritische houding en dat had 
vaak betrekking op de praktische toepas-
baarheid. Een aantal van de richtlijnen heb 
ik wel doorgenomen, maar zijn vervolgens 
verdwenen in de kast. 
Het is belangrijk dat er duidelijk gecom-
municeerd wordt waarom een richtlijn 
geschreven wordt en wat het belang van 
het volgen van de richtlijn is. Indien het 
doel van de richtlijn onduidelijk is, kun je 
het een dierenarts niet kwalijk nemen dat 
hij of zij die niet volgt. De richtlijn kan als 
product nog zo goed zijn, als practicus 
moet je wel weten waarom en hoe je de 
richtlijn moet gaan gebruiken.
Met de richtlijn antimicrobiële middelen 
bij het droogzetten van koeien heb ik bij-
voorbeeld positieve ervaringen. Deze richt-
lijn vond ik goed toepasbaar, duidelijk en 
was voor mij dan ook een fijn 
hulpmiddel.”

Kun je wat meer vertellen over het 
onderzoek?
Ten eerste onderzoeken we hoe de veterinaire 
richtlijnen in de praktijk worden gebruikt 
door dierenartsen. Ten tweede kijken we 
welke mogelijkheden en knelpunten de 
richtlijnen in de praktijk hebben, en ten 
slotte hoe veterinaire richtlijnontwikkeling 
en richtlijnimplementatie in de toekomst 
mogelijk verbeterd zou kunnen worden. 
Hiermee volgt het onderzoek een stappen-
plan dat zijn waarde bewezen heeft in de 
humane geneeskunde.
In de eerste fase van het onderzoek wordt 
door middel van interviews in kaart 
gebracht wat de knelpunten en mogelijk-
heden zijn van richtlijnen. Voor deze  
inventarisatie gebruiken we de richtlijn 
Streptococcus suis bij gespeende biggen als 
voorbeeld. Deze richtlijn is gekozen omdat 
dit een van de eerste en lastigste richtlijnen 
betreft.
Vervolgens brengen we de mate waarin 
dierenartsen handelen in lijn met de  
richtlijn in kaart. Samen met dierenartsen 

‘Vergroting van acceptatiegraad 
richtlijnen zou fantastisch zijn’

zullen we Streptococcus suis-casuïstieken 
bespreken. We maken dan meetbaar en 
inzichtelijk in hoeverre zij de richtlijn zelf 
toepassen. De uitkomsten worden vervol-
gens gebruikt om te kijken hoe we de 
richtlijnimplementatie zo goed mogelijk 
kunnen verbeteren. 
Het gehele onderzoek vindt plaats in de 
periode van 2018 tot en met 2022.” 

Wanneer is jouw onderzoek geslaagd?
“Het zou fantastisch zijn als ik kan zorgen 
voor een vergroting van de acceptatiegraad 
van richtlijnen in de veterinaire sector. Ik 
zou graag willen zien dat de richtlijnen 
structureel gereviseerd worden en dat er 
voor elke toekomstige richtlijn een duide-
lijk plan en een implementatiestrategie 
worden opgesteld. Daarnaast zou het 
mooi zijn als er in de toekomst een onaf-
hankelijk orgaan wordt opgericht die de 
richtlijnen zou kunnen gaan opstellen, 

zoals ook in de humane gezondheidszorg 
het geval is.”

Wat is de grootste uitdaging?
“Een van de grootste uitdagingen is om de 
dierenartsen eensgezindheid uit te laten 
stralen. Het onderwerp richtlijnen is belast 
met vele verschillende meningen, zowel 
binnen als buiten onze sector. Nagenoeg 
alle dierenartsen zijn begaan met hun vak, 
de dieren en de klanten en verrichten op 
een passievolle manier het werk. Dat zijn 
onze gedeelde waarden en ik zou graag 
zien dat daar meer de nadruk op wordt 
gelegd in plaats van de verschillen die ons 
uit elkaar spelen.” 

Achtergrond
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