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‘We staan voor fundamentele 
problemen. Het komt er nu  
echt op aan’
Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de 21ste eeuw voor 
diergeneeskunde? Dan denk ik vooral aan klimaatopwarming 
en de gevolgen daarvan voor de veehouderij en de dierenarts. 
Van een andere orde, maar eveneens relevant, is de 
veranderende rol van dieren in de samenleving. Huisdieren 
worden steeds meer als volwaardige gezinsleden gezien. 
Ook is de vraag naar huisdieren tijdens de coronapandemie 
toegenomen, steeds meer mensen willen een huisdier als 
gezelschap en afleiding. Daar zitten positieve aspecten 
aan, zo is er meer aandacht voor dieren en de markt voor 
dierenartsen neemt toe, maar het heeft ook een keerzijde. 
Het dier moet onze behoefte vervullen en zich voegen naar 
onze wens. Als het konijn toch te veel werk blijkt voor de 
kinderen, zoeken we een oplossing die niet altijd in het belang 
is van het konijn.
 
Dat heeft alles te maken met het idee van de maakbare 
wereld. Wij hebben thuis een kat. Voor ons overigens geen 
volwaardig gezinslid, onze kat blijft toch een kat, maar dat 
terzijde. Hij kan naar buiten en vangt daar van alles. Mijn 
dochters klagen soms als hij weer eens komt aanlopen met 
in zijn bek een bungelende, dode muis. Maar dat doen katten 
nu eenmaal. Het hoort erbij en als je dat vervelend vindt 
moet je misschien geen kat nemen of overwegen om je kat 
in het broedseizoen binnen te houden. Tegelijkertijd met de 
veranderingen in de gezelschapsdierensector, zien we de 
discussie over dierenwelzijn in de veehouderij opvlammen. 
Consumenten zijn kritischer. Ze willen biologisch vlees en 
stellen hogere eisen aan dierenwelzijn. Dat juich ik toe, maar 
ik vind het bijzonder om te zien hoe makkelijk consumenten 
deze hoge eisen soms aan de kant schuiven bij het kopen van 
een huisdier. Ook huisdieren hebben bepaalde leefruimte 
nodig en moeten natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Konijnen 
leven bijvoorbeeld niet solitair maar in groepsverband. In 
hoeverre houden consumenten rekening met dit soort zaken?

De rol van dierenartsen is aan het veranderen. De huidige 
tijd vraagt om andere communicatievaardigheden. Ook 
technologische vooruitgang gaat de zorg en het onderzoek 

veranderen. Er doemen nieuwe vragen op. Hoe lang 
behandelen we dieren om hun leven te verlengen? Wat voor 
afspraken maken we daarover rond protocollen? Dezelfde  
vragen leven in de humane geneeskunde. Over de discussie 
bij dieren hoor ik minder. Als faculteit hebben we een rol om 
dat te veranderen, we moeten de discussie durven voeren en 
antwoorden vinden op lastige vragen.

De 21ste eeuw wordt cruciaal. Sterker nog, ik denk dat het 
aankomt op de komende twintig à dertig jaar. We staan voor 
fundamentele problemen zoals klimaatverandering en grote 
sociale en economische verschillen. In de kern ben ik een 
optimist, maar dit zijn geen simpele uitdagingen. De schaal 
van de problemen neemt toe doordat ons handelen effect 
heeft op steeds grotere schaal. Ik ben benieuwd of de druk 
van huidige discussies zaken vloeibaar maakt en in beweging 
brengt. Als faculteit gaan we in ieder geval niet stil in een 
hoekje zitten. De wereld verandert en wij veranderen mee. 

Vanaf 1 augustus doen we dat onder leiding van onze nieuwe 
decaan, Debbie Jaarsma. Verderop in dit magazine staat een 
uitgebreid interview met Debbie over haar plannen voor de 
toekomst. Er liggen veel uitdagingen en kansen, daarbij wens 
ik Debbie succes en wijsheid toe.

DICK HEEDERIK
Waarnemend decaan faculteit Diergeneeskunde

BEELD: ED VAN RIJSWIJK
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Jolanda de Pijper vond haar paard Bombay als driejarige op Marktplaats 
en viel voor zijn uitstraling. Twaalf jaar later rijdt ze met hem op  
Grand Prix-niveau dressuur. Samen met paardenarts-onderzoeker  
Filipe Serra Braganca verkent ze de mogelijkheden voor het integreren 
van bewegingsanalyse in haar trainingsprogramma. De techniek die in 
de humane geneeskunde al vele toepassingen kent, is veelbelovend om 
bij dieren in een vroeg stadium blessures op te sporen. 

Lees het interview met Jaap van Dieën, hoogleraar en hoofd van het 
departement Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit, 
Grand Prix dressuurruiter Jolanda de Pijper en Filipe Serra Braganca, 
onderzoeker aan de faculteit Diergeneeskunde op pagina 40. 

Voorkomen is beter  
dan genezen
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Beurs van NWO-groot voor  
exposoom onderzoeks- 
faciliteit  
Het project Exposome-Scan, 
dat voortbouwt op het Ex-
posome-NL programma 
van hoogleraar Roel 
Vermeulen, krijgt 
3,2 miljoenen euro 
uit het programma 
NWO-groot. Met de 
beurs zal het consorti-
um een grootschalige 
open faciliteit bouwen 
voor onderzoek naar het 
zogeheten exposoom Een 
unicum in Europa. Lees meer op: 
www.exposome.nl

 EU-subsidie 
online veterinair 

onderwijsmateriaal 
Faculteit Diergeneeskunde en de 

diergeneeskundige faculteiten van de 
universiteiten in Kopenhagen en Helsinki 

gaan gezamenlijk bouwen aan een platform 
voor online diergeneeskundig 

onderwijsmateriaal. Een  
EU-subsidie van € 300.000 is 
toegekend aan het project: 

‘Repository of Online 
Veterinary Resourse’, 

waarvoor in oktober 2020 
een voorstel werd ingediend. 

Doel van het project is 
een duurzaam platform te 
bouwen met ‘state-of-the-

art’ digitaal diergeneeskundig 
onderwijsmateriaal voor docenten 

en studenten.

Hond Saartje stond poot 
af aan de wetenschap 
Onderzoek met de tumorcellen van een van onze 

patiënten kan in de toekomst honden én kinderen met de 
meest voorkomende vorm van botkanker, osteosarcoom,  

helpen. Hond Saartje moest voor haar gezondheid een 
poot laten amputeren en liet deze na aan de wetenschap. 

Door het kweken van tumorcellen uit onaangetast  
weefsel van honden kunnen wetenschappers het effect 
van nieuwe medicijnen onderzoeken. Onderzoekers van 
de faculteit Diergeneeskunde, het UMC Utrecht en het 
Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie werken 

samen om de zeldzame bottumor beter te begrijpen  
bij honden en kinderen.

Onderzoek naar  
prestaties van 
detectiehonden 
Onderzoekers van de faculteit Dierengeneeskunde zijn 
in opdracht van de politie een groot onderzoeksproject 
gestart naar de prestaties en het welzijn van 
detectiehonden. De onderzoekers willen onder meer 
weten welke eigenschappen een detectiehond een 
‘goede detectiehond‘ maken. Op die manier kan de 
politie honden selecteren die optimaal geschikt zijn voor 
hun werk en daar ook plezier in hebben. Het onderzoek 
staat onder leiding van Saskia Arndt.

Nieuwe diagnostische 
test bij bloedvergiftiging  

 Onderzoekers van het UMC Utrecht en de faculteit  
Diergeneeskunde ontwikkelen een nieuwe methode  

voor het opsporen van ziekteverwekkers in het bloed.  
In een pilotstudie bij veulens met bloedvergiftiging is 

het doel om bacterieel DNA uit het bloed van de zieke 
veulens te filtreren. Door dit bacterieel DNA te  
analyseren, willen de onderzoekers de exacte  

ziekteverwekkers identificeren en bekijken of eventuele 
bacteriën in het bloed resistentiegenen tegen bepaalde 

antibiotica bij zich dragen. Dit project is een  
samenwerking van Emmy Wesdorp en  

Carlo Vermeulen (UMC Utrecht) en  
Mathijs Theelen (faculteit Diergeneeskunde).

Lezingen van Sara Galac  
en Bjorn Meij op  

oncologie-congres  
Dit voorjaar spraken Sara Galac en Bjorn Meij op ESVONC, 

een internationaal congres van specialisten in oncologie. Galac 
en Meij doen vooraanstaand onderzoek naar bijniertumoren 
bij honden en hypofysetumoren bij honden en katten. Galac 
heeft de nieuwste ontwikkelingen in het onderzoek naar de 
bijnier- en hypofysetumoren gedeeld en Meij gaf een lezing 

over hypofysectomie.

Management, strategy and leadership for 
veterinary professionals
Cursus: 7 september

Wondbehandeling bij honden en katten
Workshop: 17 september

Proefdierkunde
Cursus: 20 september, 1 november, 29 november

Interpretatie laboratoriumuitslagen deel I
Workshop: 23 september, 11 november

Huidflappen - tips and tricks
Workshop: 5 oktober

Interpretatie laboratoriumuitslagen deel II
Workshop: 9 december

Intervisie voor dierenartsen; start-up & reboot
Het startmoment van de cursus wordt vastgesteld 
wanneer er minimaal 8 aanmeldingen zijn die 
matchen. 

Bekijk het meest actuele aanbod op:  
uu.nl/dgk/ovp
 

ONDERWIJS VOOR 
PROFESSIONALS
AANBOD 2021

Sara Galac
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‘Ik verwacht in de  
toekomst minder  
dierentuinen met  

minder dieren, zodat  
ze meer ruimte hebben’

Het is september 2013 als in het Griftpark, een stadspark in Utrecht, een giraf veel 
bekijks trekt. Hij hoort bij het rondreizende circus waar ook tijgers en kamelen deel van 

uitmaken. Een giraf die losloopt bij een circus midden in de stad: het was toen bijna 
normaal. Inmiddels zijn optredens van wilde dieren in een circus verboden. Hoe denken 

we over vijftig jaar over dit soort zaken? Over het eten van varkens, over olifanten in 
dierentuinen en over het hebben van huisdieren? Hoe verhouden we ons in de toekomst 

tot de dieren waarmee we samenleven? We maakten een ronde langs de velden.  

  Samenleven met dieren in de toekomst 
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Volksfilosoof en hoogleraar Publiek 
begrip van wetenschap aan de 
Universiteit Leiden Bas Haring noemt 
de Rondeelkip hét voorbeeld voor hoe 
we met dieren moeten omgaan. 

“Als we het over dieren hebben, dan 
hebben we het over drie categorieën: 
om ze (of hun product) op te eten, 
als gezelschapsdier en wildlife. Waar 
we vroeger tamelijk bruut met dieren 
omgingen, bijna als slaven, telt het 
welzijn van dieren, in alle categorieën, 
tegenwoordig steeds meer mee. 
Die focus op dierenwelzijn neemt 
alleen maar toe. Dat betekent mijn 
inziens niet, dat bepaalde dingen niet 
meer mogen. De veehouderij blijft 
bestaan, dat is helemaal niet verkeerd. 
Ik vergelijk de melkkoe met een 
werknemer: werken is niet altijd leuk, 
maar het gaat niet ten koste
van je welzijn. Op voorwaarde dat de 
werkomgeving prettig is uiteraard.  
Dit geldt ook voor koeien, zolang het 
welzijn voorop staat, kunnen ze prima 
melk blijven geven. 
Mensen die zeggen: ‘Ja, maar het 
houden van dieren op grote schaal is 
niet natuurlijk’, daar ben ik het niet mee 
eens. Als een dier zich fijn kan voelen in
een onnatuurlijke omgeving, dan is 
dat voor mij het uitgangspunt. Een 
natuurlijke omgeving is niet perse 
altijd het beste voor dieren. Dat is 
voor mensen ook niet zo, wij slapen 
ook liever in een huis dan tussen 
de bladeren in een bos. Neem 
bijvoorbeeld de Rondeelkip, die kippen 
leven in een onnatuurlijke omgeving, 
maar op een manier waarin zij in 
hun natuurlijke behoeften worden 
voorzien. Ze scharrelen bijvoorbeeld 

op kunstgras. Ze hebben een gaas 
boven hun hoofd, om de vijanden tegen 
te houden, dit is onnatuurlijk, maar 
de kip heeft wel minder stress. Die 
dieren leven in een voor hen optimale, 
nagebootste natuurlijke omgeving. Ik 
vind het een hele mooie metafoor voor 
de toekomst van gehouden dieren.” 

Franck Meijboom is Universitair 
Hoofddocent Ethiek van mens-dier 
interacties. Daarnaast is hij hoofd van 
het Centre for Sustainable Animal 
Stewardship en verbonden aan de 
leerstoelgroep Adaptatiefysiologie van 
Wageningen University. Hij staat er niet 
van te kijken als het verboden is om een 
jachthond aan te schaffen als je in een 
flat woont. 
“Dieren zijn een belangrijk onderdeel 
van onze samenleving. Of het nu 
gaat om gezelschapsdieren of het 
commercieel houden van dieren. In 
alle gevallen komt steeds vaker de 
vraag: wat is het doel van het houden 
van dieren en zijn er alternatieven? 
Een voorbeeld daarvan is de 
nertsenhouderij. Daarbij ging het niet 
alleen om het welzijn van de nertsen, 
maar om de vraag wat eigenlijk het 
doel is van de nertsenhouderij? Bont. 
Hiervan heeft de politiek gezegd dat 
dit doel onvoldoende is om dieren 
te houden, dus we stoppen met de 
productie. Ik verwacht dat we die 
vraag naar het belang van het doel 
in de toekomst in meer sectoren 
zien. Niet alleen de veehouderij krijgt 
met die vraag te maken, maar ook 
dierentuinen zullen veranderen. Nu is 
het nog zo dat bijna iedere provincie 
wel een of meerdere dierentuinen 

heeft, vaak met dezelfde dieren. Ik 
verwacht in de toekomst dierentuinen 
met minder dieren, zodat de dieren 
meer ruimte hebben. Of dierentuinen 
helemaal verdwijnen, betwijfel ik. Ze 
hebben namelijk ook een belangrijke 
rol in educatie en het behoud van 
bepaalde diersoorten. Tot slot vindt 
er in alle sectoren een verschuiving 
van de positie van het dier plaats van 
privé naar publiek. Dat betekent dat 
er minder individuele vrijheid zal zijn 
in hoe je met je dier omgaat, ook als 
huisdier. Het zou me niets verbazen 
als mensen verplicht met hun pup op 
cursus moeten of als er een screening 
komt, voordat iemand een hond 
aanschaft.” 

Marjan Slob is essayist en filosoof. 
Daarnaast is ze raadslid van de Raad 
voor Dierenaangelegenheden en 
adviseert ze de regering over (de 
relaties tussen mens en) dieren. “De 
dominantie van de mensheid is voor mij 
soms claustrofobisch.”

“De wereld van het dierenrijk is steeds 
meer aan het inkrimpen, er is steeds 
minder ruimte voor rauwe natuur. Dat 
maakt me verdrietig. De mens zou 
eigenlijk deel moeten uitmaken van de 

natuur en het dierenrijk, maar helaas 
wordt de mens steeds dominanter. 
Ja, we moeten met z’n allen minder 
vlees en zuivel consumeren. Ja, de 
veehouderij zoals die nu bestaat, kan 
echt niet meer. Maar hoe het dan wel 
moet? Daar heb ik geen antwoord 
op. Wat ik wel weet is dat we het tij 
collectief moeten keren. Je kunt niet 
alle verantwoordelijkheid leggen bij de 
burger of de consument, dus bij degene 
aan het einde van de keten. Het zal 
vermoedelijk betekenen dat vlees en 
zuivel luxeproducten worden – en dus 
toegankelijker voor rijke mensen. Dat is 
maatschappelijk weer niet rechtvaardig. 
Toch zie ik geen andere weg.  
Om nog terug te komen op de 
dominantie van de mens: ik zie dat 
we steeds meer moeite hebben 
met het natuurlijke gedrag van onze 
huisdieren. We willen wel graag een 
kat, maar we willen niet weten dat hij 
tuinvogels bejaagd. We willen wel een 
hond, maar vinden het ongemakkelijk 
als hij in het kruis van visite begint te 
snuffelen. Ik hoop dat we wat beter 
leren zien dat dieren ook echt anders 
zijn dan mensen. Zelf vind ik dat een 
bevrijdende gedachte, waar ik ook van 
kan genieten.”

Jan Staman is voorzitter van de 
Raad voor Dierenaangelegenheden. 
Hij studeerde Diergeneeskunde 
en Rechten en was onder meer 14 
jaar werkzaam als directeur bij het 
Rathenau Instituut. “Onze omgang met 
dieren wordt steeds diervriendelijker.”
“Ik heb natuurlijk geen glazen bol, 
maar wat ik wel zeker weet is dat de 
veehouderij zoals we die nu kennen, 

  ‘Het zou me niets verbazen  
   als mensen verplicht met   
   hun pup op cursus moeten’  
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Onderzoek | HorsePower

ze steeds meer als lid van ons gezin met 
alle zorg die daarbij hoort. Ingrijpende 
operaties bij onze huisdieren zijn 
eerder regel dan uitzondering. Ik 
verwacht dat dit in de toekomst niet 
anders zal zijn. Daarbij moeten we niet 
uit het oog verliezen dat ook bij deze 
dieren een goede kwaliteit van leven 
voorop staat en dat dit begint met een 
gezonde fokkerij.”  

TEKST: JOSIEN JACOBS | BEELD: UNSPLASH: 
PRISCILLA-DU-PREEZ, HANNAH LIM EN  
NATHANIEL YEO

in de toekomst niet meer bestaat. 
Deze veehouderij met het huidige 
verdienmodel loopt ten einde. Na 
de oorlog wilde men zoveel mogelijk 
voedsel zo goedkoop mogelijk 
produceren, dat is echt niet meer 
van deze tijd.  Er zijn nou eenmaal 
teveel negatieve bijeffecten van de 
intensieve veehouderij. De Ecologische 
Hoofdstructuur wordt verder 
uitgebreid. Dit is een samenhangend 
netwerk van bestaande en toekomstige 
natuurgebieden in Nederland. Het 
vormt een belangrijk onderdeel 

van het natuurbeleid. Het zou me 
niet verrassen wanneer er ook een 
agrarische hoofdstructuur komt 
waarin de veehouderij circulair en 
diervriendelijker is met meer zorg 
voor het individuele dier en waarin 
vooral slimme technologieën worden 
ingezet. Er is ook een opkomst van 
andere dieren in de ‘veehouderij’, 
denk aan visteelt en insecten. Als 
je naar gezelschapsdieren kijkt, is 
er de afgelopen jaren al een grote 
verandering gaande. We beschouwen 

  ‘De veehouderij zoals we  
  die nu kennen, bestaat in  
  de toekomst niet meer’   

‘Een paard oordeelt niet’

In Nederland kampen naar schatting zo’n 15.000 veteranen met een posttraumatische 
stressstoornis (PTSS). Twintig procent daarvan is therapieresistent, wat wil zeggen 

dat andere behandelingen niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. Maar 
er gloort hoop: de inzet van paarden kan voor deze groep mogelijk leiden tot een 

duidelijke verbetering in de kwaliteit van leven. Het effect hiervan wordt momenteel 
onderzocht binnen het onderzoeksproject HorsePower.

 Een onderzoek naar het effect van paarden bij een  
 posttraumatische stressstoornis 
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Dagelijks zetten militairen zich in voor 
een veilige en stabiele wereld. Maar 
veel militairen maken tijdens een 
uitzending naar een oorlogsgebied of 
tijdens een vredesmissie, ingrijpende 
gebeurtenissen mee. Helaas worden 
bijbehorende angsten en gevoelens van 
machteloosheid bij sommige militairen 
ook na thuiskomst voortdurend 
herbeleefd. Deze aandoening 
staat bekend als posttraumatische 
stressstoornis (PTSS) en belemmert 
talloze terugkerende veteranen in hun 
dagelijks leven. Om te onderzoeken of 
en hoe paarden kunnen helpen bij het 
verminderen van stresssymptomen, 
werken de faculteit Diergeneeskunde 
en de Militaire Geestelijke 
Gezondheidszorg (MGGZ) samen in het 
project HorsePower. 

Terug naar het hier en nu
‘In oktober 2020 zijn we begonnen met 
een pilot’, vertelt Nienke Endenburg, 
GZ-psycholoog en gespecialiseerd in 
de interactie tussen mens en dier bij de 
faculteit Diergeneeskunde. ‘Gedurende 
een periode van twaalf weken kwam 
een groep van acht veteranen wekelijks 
bij elkaar in Stal Groenendaal, een grote 
manege in Bunschoten. De veteranen 
gingen vervolgens in tweetallen met 
een paard aan de slag. De eerste vier 
weken wordt het contact met het dier 

heel rustig opgebouwd. Denk daarbij 
aan het aaien en borstelen van het 
dier of het volgen van een parcours. 
De laatste weken wordt er ook op 
het paard gereden.’ Wie denkt dat 
er tijdens deze bijeenkomsten over 
oorlogstrauma’s wordt gepraat, heeft 
het mis. ‘Het is juist belangrijk om de 
deelnemers weer met het hoofd naar 
het hier en nu te brengen’, vervolgt 
Endenburg. ‘We laten de dieren het 
werk doen. Ik zeg altijd: een paard 
oordeelt niet en veroordeelt ook niet.’ 
Chantal Kapteijn, gedragsbioloog 
en promovendus op het onderzoek, 
beaamt dit. ‘We bieden de veteranen 
een veilige omgeving waarin we ze stap 
voor stap een stukje verder helpen. Ik 
hoop dat we met dit onderzoek iets 
waardevols kunnen toevoegen aan 
bestaande therapieën.’

Effect meten
Het gehele onderzoek duurt ongeveer 
drie jaar. In deze periode worden 
negen groepen van acht veteranen 
onderzocht. Om het effect van 
het onderzoek te meten, worden 
er psychometrische vragenlijsten 
afgenomen in combinatie met 
fysiologische informatie. Endenburg: 
‘Uiteraard hopen we dat de deelnemers 
baat hebben bij deze therapie, maar 
het mag niet ten koste gaan van het 
dierenwelzijn. Daarom doen we bij 
zowel de deelnemers als de paarden 
onderzoek naar de aanmaak van 
het ‘stresshormoon’ cortisol en 
het ‘knuffelhormoon’ oxytocine. 
Met behulp van al deze gegevens 
kunnen we dit onderzoek objectief en 
wetenschappelijk onderbouwen.’ 

Meer rust
Hoewel uit de eerste pilot nog geen 
conclusies zijn te trekken, zijn de 
ervaringen van de deelnemers positief. 
Esther is één van de veteranen die deel 
uitmaakte van de pilot eind vorig jaar. 
‘In het begin voelde ik me heel onrustig. 
Ik was altijd gewend om van A naar B te 
gaan en mijn schouders ergens onder 
te zetten. Nu kregen we vaak niet eens 
een opdracht, daar moest ik enorm aan 
wennen. Ik vond het ontzettend moeilijk 
om niets te doen en bijvoorbeeld 
alleen maar een paard te aaien. Maar 
langzaamaan begon ik te beseffen: 
ik mag ook gewoon ‘zijn’. Door deze 
bewustwording ben ik meer rust gaan 
ervaren. Sterker nog, ik kan die rust nu 
ook accepteren.’ 

Een andere deelnemer aan het 
onderzoek is Marco, die in eerste 
instantie weinig op had met paarden. 
‘Eigenlijk was ik als de dood voor 
paarden. Dat maakte deelname aan 
dit onderzoek misschien wel extra 
confronterend. Net als mensen, 
reageren paarden ook op spanning en 
de manier waarop je communiceert. 
Een paard laat dat echter op een 
andere manier merken en is door 
zijn grootte ook nog eens behoorlijk 
imposant. Daardoor werd ik mij meer 
bewust van mijn eigen houding en wat 
voor effect dat heeft. In dat opzicht was 
het paard een soort spiegel. Inmiddels 
heb ik ervaren dat deze dieren je ook 
veel teruggeven. Bovendien vond ik het 
fijn om even 'uit mijn hoofd' te komen 
en alleen met het paard bezig te zijn.’

 ‘Net als mensen, reageren  
  paarden ook op spanning en   
  de manier waarop je  
  communiceert’ 

 ‘We onderzoeken de  
  aanmaak van het   
  ‘stresshormoon’ cortisol  
  en het ‘knuffelhormoon,  
  zowel bij de deelnemers  
  als de paarden’ 

VRIENDEN DIERGENEESKUNDE
HorsePower is mogelijk gemaakt 
door Vrienden Diergeneeskunde, 
met bijdragen van twee anonieme 
schenkers, het Karel Doorman Fonds, 
het Dr. C.J. Vaillantfonds, het K.F. Hein 
Fonds, de Stichting Goede Doelen 1816, 
en de Stichting N. van Ballegooijen 
Fonds en vele donateurs. 

Kwaliteit van leven
Ook Kapteijn is optimistisch over het 
onderzoek. ‘De deelnemers uit de 
pilot zijn na drie maanden nog een 
keer teruggekomen. Daaruit blijkt dat 
bij de meeste deelnemers de PTSS-
symptomen zijn afgenomen en zelfs 
na afloop van het project nog verder 
zijn gedaald. Endenburg vult aan: ‘We 
kunnen mensen met deze aanpak niet 
genezen van PTSS, maar het kan wel 
bijdragen aan de kwaliteit van leven. Op 
deze manier hopen we mensen verder 
te helpen met hun terugkeer in de 
maatschappij.’ 

TEKST: LYANNEKE KRAUSS | BEELD: LISANNE ROOTH
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Voorstellen | Debbie Jaarsma

‘Ik ben opgegroeid in Den Haag, maar tussen mijn elfde en 
vijftiende woonden we een tijd in Twente. Dat is een heel 
bepalende tijd geweest. Het was daar heerlijk en ik miste 
dat mooie gebied toen we terug in de Randstad waren. 
Mijn droom was om dierenarts te worden en terug naar het 
platteland te gaan, lekker buiten in mijn laarzen. De hele dag 
op kantoor zitten leek me verschrikkelijk.’

Het liep anders. Vanaf 2 augustus is Debbie Jaarsma, nu 
nog hoogleraar Onderzoek en Innovatie van Medisch 
Onderwijs bij het UMC Groningen, decaan van de faculteit 
Diergeneeskunde. Ze heeft niet altijd bestuurder willen 
worden, maar durft gelukkig van koers te wisselen. ‘Ik ben 
nooit bang geweest om een richting te kiezen die een 
beetje atypisch is. Als ik in het bos loop, loop ik ook graag te 
verdwalen.’

Debbie Jaarsma studeerde Diergeneeskunde in Gent en later 
in Utrecht, na eerst drie keer uitgeloot te worden. Tijdens haar 
coschappen merkte ze dat ze de praktische kant van het vak 
minder leuk vond, en dat ze er ook niet zo handig in was. ‘Die 
koe stond bij mij nooit stil.’ 
Na haar afstuderen kreeg ze de kans om zich te specialiseren 
tot patholoog. Maar ze was liever bij de studenten te vinden 
dan bij de microscoop. Ze besloot het traject af te breken 

 ‘Die koe stond bij mij nooit stil’ 

en werd docent diergezondheidsonderwijs op de Hogere 
Agrarische School in Den Bosch. ‘Mijn ouders vonden het 
jammer dat ik geen specialist of praktiserend dierenarts werd. 
Maar prestige motiveert me niet, ik doe wat goed voelt en wat 
ik leuk vind.’

Onderwijsvernieuwing
Na een uitstapje in de farmaceutische industrie kwam 
Jaarsma terug naar Utrecht en promoveerde op onderzoek 
naar curriculumveranderingen in diergeneeskundig onderwijs. 
Vanaf 2011 volgden functies als hoogleraar in Amsterdam en 
later in Groningen. Daar zette ze de onderzoeksgroep LEARN 
op, bestaande uit 45 promovendi en 9 hoogleraren. LEARN 
staat voor Lifelong Learning Education and Assessment 
Research Network. Het doel van de groep: een fundament 
leggen voor onderwijs -en opleidingsvernieuwingen.
Jaarsma: ‘Wat ik echt heb geleerd de afgelopen jaren, is dat de 
kwaliteit van je onderwijs uiteindelijk gaat om je docenten. Als 
je die goed opleidt, ben je al een heel eind. En ik denk dat de 
Universiteit Utrecht daar goed mee bezig is. Ook de faculteit 
is altijd innovatief geweest qua onderwijs. Soms beseffen 
mensen die hier zitten dat niet, ze hebben immers geen 
veterinair vergelijkingsmateriaal in Nederland.’

Fotobijschrift

 Nieuwe decaan Debbie Jaarsma 

 ‘Ik had niet per se behoefte  
om te besturen. Ik had zin  

om hier te besturen’ 

Thuiskomen
Na tien jaar hoogleraarschap rees de vraag wat een mooie 
nieuwe uitdaging zou kunnen zijn. Verschillende mensen 
rondom Jaarsma dachten aan een bestuursfunctie. ‘Maar ik 
had niet per se behoefte om te besturen. Ik had zin om híer 
te besturen, bij de faculteit. Toen ik vandaag mijn auto aan 
de Yalelaan parkeerde voor dit gesprek, voelde dat echt als 
thuiskomen. Deze plek is een deel van mijn identiteit, ik ben 
hier groot geworden. Ik draag de faculteit een warm hart toe 
en ik vind het belangrijk dat ze blijft stralen in de universitaire 
wereld en de samenleving. En daarnaast vind ik het oprecht 
plezierig om tijdens mn werkdag weer dieren te kunnen zien.’
‘De strategische plannen van de faculteit en van de 
Universiteit Utrecht spreken me heel erg aan. Er is hier veel 
aandacht voor erkennen en waarderen en een open houding. 
Dat past bij mij. In Groningen zat ik ook in de kerncommissie 
Erkennen en Waarderen. Academici houden ervan om op het 
voorfront van nieuwe kennis bezig te zijn, maar dat moet wel 
kunnen. Je moet die energie blijven voelen, dat is een basis 
voor een heleboel dingen.’

Netwerkdiergeneeskunde
Daarnaast vindt Jaarsma het belangrijk dat studenten een 
breed perspectief hebben op het werkveld. Natuurlijk 
moeten studenten hoog-complexe zorg leren kennen, maar 
dat niet alleen. De nuldelijns, eerste-, tweede- en derdelijns 

zorg zouden complementair aan elkaar moeten zijn. En ook 
patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek – en alle andere 
sectoren waar dierenartsen terechtkomen – zijn natuurlijk 
sterk met elkaar verbonden. ‘Dat zijn geen afzonderlijke pijlers 
maar communicerende vaten. Ik denk dat we nog beter met 
elkaar kunnen samenwerken, over het hele speelveld. In de 
humane zorg heet dat de netwerkgeneeskunde. Ik ben een 
voorstander van de netwerkdiergeneeskunde.’

‘De juiste mensen zijn hier al’
Mensen in haar omgeving beschrijven Jaarsma als een 
positieve verbinder. ‘Goede samenwerkingen ontstaan 
doordat je de juiste mensen met elkaar in contact brengt. 
En de juiste mensen zijn hier al, dat weet ik zeker. De 
faculteit is de afgelopen jaren zichtbaarder geworden voor 
de buitenwereld. Die verbinding met de maatschappij vind 
ik belangrijk. Ik wil met een open blik naar buiten kijken en 
antwoorden geven op vragen vanuit de samenleving. Het 
bestuur heeft de afgelopen jaren echt toegewerkt naar een 
nieuwe organisatie. Het is de kunst om die nu mooi bestendig 
te krijgen, en ervoor te zorgen dat mensen hier blij zijn. Dan 
heb je ruimte voor die blik naar buiten. En die geeft veel 
energie en nieuw elan aan de faculteit.’  

TEKST: IRIS KRUIJEN | BEELD: BAS NIEMANS

Debbie Jaarsma, per 1 augustus 2021 decaan van de faculteit Diergeneeskunde.
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Rubriek | onderwerpVerdieping | mens-dier relatie

Het huisdier als  
volwaardig gezinslid

De hond in bed laten slapen en verjaardagscadeaus kopen voor de kat. De 
band tussen huisdier en eigenaar wordt steeds nauwer. Dat levert nieuwe 
vragen en uitdagingen op voor de dierenarts. Drie dierenartsen delen hun 
ervaringen: paardendierenarts en docent Yteke Elte, dierenarts en filosoof 

Joachim Nieuwland en dierenarts-chirurg Marcel Reijers.

 De relatie tussen mens en dier verandert –  
 wat vraagt dat van de dierenarts? 
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Praten over geld
Dierenarts-chirurg Marcel Reijers heeft er regelmatig mee te 
maken in zijn verwijscentrum. ‘De instelling van diereigenaren 
is nu: ‘Dit is wat er nodig is, dus dit gaan we doen’. Pas later 
komt de vraag wat een behandeling eigenlijk kost. Dat is echt 
een andere mindset dan vroeger. Maar dat iets kan, betekent 
niet per se dat het ook moet. Ik zeg daarom vaak: “Als je 
vanwege de behandeling minder boterhammen kan eten, is 
het misschien niet de beste keuze”.’
Praten over geld wordt door veel dierenartsen als een van 
de lastigste onderdelen van het vak ervaren, aldus Reijers. 
‘Je moet zonder emotie in dat gesprek stappen en volledig 

Katten, honden en andere huisdieren hebben steeds 
vaker een centrale rol in het gezin. Dierenartsen merken 
dat tijdens hun consulten. Klanten willen bijvoorbeeld 
verder gaan in de zorg voor hun dier, ook financieel. Hoe 
houd je als dierenarts daarbij voor ogen wat het beste is 
voor zowel dier als eigenaar? En hoe communiceer je over 
behandelmogelijkheden en de bijbehorende afwegingen? 

transparant zijn over de financiële kant van het verhaal, 
voordat je een behandeling start. Mijn consulten zijn over het 
algemeen heel ‘warm’, maar de informatie over de prijs is een 
zakelijke mededeling.’ 

Factuur voor slecht nieuws
‘Dierenartsen hebben een interessant business model’, 
zegt Yteke Elte. ‘Je moet vaak slecht nieuws brengen en daar 
vervolgens een factuur voor sturen. In het verleden zijn 
dierenartsen onvoldoende getraind in het voeren van die 
gesprekken.’
Elte probeert haar studenten mee te geven dat je niet in de 
portemonnee van een ander kan kijken. Dat betekent: geen 
aannames doen, hoe goed je een klant ook kent. Bij ieder 
consult is de context anders en moet je erachter zien te 
komen wat op dat moment belangrijk is voor de eigenaar. Elte: 
‘Neem geen beslissingen voor je klanten, maar coach hen bij 
het nemen van de beslissing.’

Dierenarts in morele nood
Misschien kan de dierethiek antwoord geven op de 
vraag wat het beste is voor de patiënt. Er is steeds 
meer wetenschappelijk onderzoek naar diergedrag en 
dierenwelzijn. Daardoor krijgen we meer inzicht krijgen in de 
belevingswereld van dieren. Maar het is lastig om vanuit die 
wetenschappelijke visie concrete handvatten te bieden over 
hoe we met dieren moeten omgaan. Er is immers niet één 
antwoord op de vraag ‘wat is dierenwelzijn?’.
De definitie die onderzoekers bij Diergeneeskunde 
hanteren, biedt houvast: ‘Een individu verkeert in een 
staat van welzijn wanneer het in staat is zich actief aan zijn 
levensomstandigheden aan te passen en daarmee een 
toestand kan bereiken die het als positief ervaart’. Maar 
discussie over dierenwelzijn blijft volgens dierenarts en 
filosoof Joachim Nieuwland onvermijdelijk. ‘Het gaat over hoe 
wij het leven van dieren beoordelen en waarderen. Vergelijk 

bijvoorbeeld een chihuahua die het naar zijn zin heeft op 
driehoog-achter bij een oud dametje, met een herdershond 
die met z’n baas en andere honden meerdere uren per dag 
gaat struinen in de velden. Welke hond heeft een beter leven? 
Het is een kwestie van waarden.’ 

Nieuwland adviseert eigenaren en dierenartsen nieuwsgierig 
te zijn naar wat het dier zelf wil. ‘Dieren kunnen zelf 
beslissingen nemen. De vraag is welke waarde wij daaraan 
toekennen, en of we ze die mogelijkheid bieden.’
Dat heeft ook risico’s. ‘Soms ben je als dierenarts gevoeliger 
voor het welzijn van een dier dan de eigenaar zelf. Je kan een 
vervelend gevoel krijgen als je een behandeling doet omdat 
de eigenaar dat graag wil, of omdat het ‘altijd zo gaat’, terwijl 
je eigenlijk zelf iets anders had willen doen. Dat heet moral 
distress of morele nood.’ 

Het communicatiedeel van het vak is waar je aan het 
eind van de dag moe van bent, volgens Elte. Haar tip voor 
jonge dierenartsen: wees je bewust van de verschillen 
tussen mensen, en tussen veterinaire vakgebieden. ‘Bij 
landbouwhuisdieren zijn de beslissingen over het algemeen 
zakelijker. Maar diezelfde veehouder kan hele andere keuzes 
maken wanneer het gaat over zijn hond of de pony van zijn 
dochter. Daar moet je aandacht voor hebben. Denk na over 
wat voor dierenarts jij bent, wat jij belangrijk vindt, en welke 
tak van de diergeneeskunde daar goed bij past. Niet iedereen 
is jouw klant. Als je continu in een omgeving moet werken die 
niet bij je past, dan word je daar op de lange termijn niet blij 
van.’

Contact maken
Reijers: ‘Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. In het 
begin van mijn carrière veroorzaakte ik meer klachten vanuit 
onervarenheid en onzekerheid. Als jonge dierenarts vertrouw 
je op je medische kennis en vergeet je om menselijk contact te 
maken. Dat zie ik ook bij beginnende collega’s. Ik heb moeten 

 ‘Neem geen beslissingen voor je klanten,  
  maar coach hen bij het nemen van de  
  beslissing’  

 ‘Soms ben je als dierenarts gevoeliger voor  
  het welzijn van een dier dan de eigenaar zelf’  

 ‘Ik heb moeten leren om warm, open en  
  eerlijk te communiceren’   
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Onderzoek | Geneesmiddelen en diersoorten

BEKIJK OOK HET AANBOD IN 
ONDERWIJS VOOR PROFESSIONALS:

• Intervisie voor dierenartsen;  
start-up & reboot

• Professionalism in an era of change  
(online course)

• Management, strategy and leadership  
for veterinary professionals 

Voor meer informatie, zie: uu.nl/dgk/ovp

Waarom reageren  
dieren zo verschillend  
op geneesmiddelen?

Waardoor is een geneesmiddel bij de ene diersoort veilig en effectief, maar 
bij de andere supergiftig? Een koe is anders dan een schoothondje, vogel of 

schildpad, zegt veterinair farmacoloog Ronette Gehring. ‘Diersoorten reageren 
volstrekt anders op medicijnen. Wij willen weten hoe dat komt.’

Hoe komt het dat dezelfde 
geneesmiddelen bij verschillende 
diersoorten zo anders werken?
‘Dat heeft verschillende redenen. Een 
geneesmiddel is een chemische stof 
die van buiten in het lichaam komt 
via een injectie of een pil. Om effect 
te hebben, moet deze chemische 
stof door het lichaam bewegen om 
bij de plaats van actie te komen. 
Als je bijvoorbeeld een aspirientje 
tegen hoofdpijn inneemt, moet dat 
bij de hersenen terechtkomen. Zo’n 
geneesmiddel blijft daar niet voor altijd, 
het wordt door het lichaam opgenomen 
en daarna weer uitgescheiden. 
Maar dieren hebben verschillende 
maagdarmkanalen, hun lichaamsbouw 
en lichaamssamenstelling verschilt en 
hun vermogen om lichaamsvreemde 
stoffen op te nemen en uit te scheiden 
is anders. Vergelijk een zeer fit paard 
met een klein dik hondje. Er zijn grote 
verschillen tussen diersoorten en hoe 
zij omgaan met externe stoffen.’ 

Is dat ook de reden dat je 
paracetamol niet aan je hond mag 
geven? 
‘Honden kunnen daar goed tegen als 
je de juiste dosering geeft, maar voor 
katten is paracetamol erg giftig. Dat 
komt doordat paracetamol tijdens 
de stofwisseling rode bloedcellen 
beschadigt bij katachtigen. Maar het is 
ook heel giftig bij de mens als de dosis 
te hoog is, dat kan ernstige leverschade 
veroorzaken.’

Zijn er dan specifieke 
geneesmiddelen voor bepaalde 
diersoorten, bijvoorbeeld enkel voor 
katten, koeien of olifanten?
‘Er is veel overlap in de geneesmiddelen 
die we bij dieren en ook bij de mens 
gebruiken. Zo gebruiken we bij alle 
diersoorten antibiotica, middelen 
tegen parasieten, pijnstillers en 
onstekingsremmers. Maar er zijn 
ook aandoeningen die bij specifieke 
diersoorten voorkomen, zoals 

5 KG

Hoeveelheid morfine - 
veilige en effectieve pijnstilling

5 KG

Hoeveelheid morfine -
veilige en effectieve pijnstilling

Voor een goed consult moet een dierenarts 
flink wat voelsprieten ontwikkelen.  
Tips van dierenarts-chirurg Marcel Reijers:

1. Luister goed naar wat de eigenaar vraagt en 
wil. Check dat eventueel met de vraag ‘Wat 
is precies uw vraag aan mij?’. ‘Dat hoeft niet 
veel tijd te kosten, mijn consulten behoren 
tot de kortste van de praktijk.’ 

2. Bespreek vooraf op een zakelijke manier de 
kosten van de volledige behandeling. Geef 
dit overzicht schriftelijk mee. Communiceer 
ook duidelijk dat de kosten onafhankelijk 
zijn van het resultaat. In het ergste geval 
komt de patiënt te overlijden en dan moet 
de rekening ook betaald worden. 

3. Zorg dat de verwachting over het resultaat 
van de behandeling van jezelf en de 
eigenaar overeenkomt. ‘Een eigenaar 
verwacht soms dat de hond weer kan 
flyballen, terwijl ik blij ben als hij weer aan 
de lijn kan lopen.’

leren om warm, open en eerlijk te communiceren. Medisch 
gaat er niet zoveel mis, maar communicatief wel. Dat levert 
klachten op. Om dat te voorkomen, ben ik transparant naar 
mijn klanten en probeer ik verwachtingen te managen. Na 
ieder consult stuur ik een e-mail met een korte samenvatting 
van het gesprek en eventuele foto’s.’

Een klacht is een cadeautje
Een klacht is volgens Elte een signaal dat een klant betrokken 
genoeg is om de telefoon op te pakken. ‘Ik zie het als een 
cadeautje. Door een klacht goed af te handelen, kun je 
veel winnen. Communicatie is voor een deel techniek, net 
als klinische vaardigheden. Door hier meer aandacht aan 
te besteden in de opleiding, willen we studenten beter 
voorbereiden op het werkveld.’ 
In de Bacheloropleiding wordt volgens Elte het zaadje geplant 
voor het belang van goede communicatie, met een aantal 
hoor- en werkcolleges en een practicum. Studenten oefenen 
het slechtnieuwsgesprek en consultvoering.
In de vernieuwde masteropleiding wordt het vervolgens 
echt intensief behandeld. Elte: ‘De master zal starten met 
een nieuw blok gewijd aan communicatie, consult- en 
praktijkvoering. Ook in het vervolg van de master integreren 
we die onderdelen, zodat het belang van communicatie 
steeds terugkomt. Daar hebben veel mensen zich sterk voor 
gemaakt.’ 

TEKST: IRIS KRUIJEN | BEELD: BAS NIEMANS 
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maagzweren bij honden en paarden, 
of astma bij paarden en katten. 
Daarvoor gebruiken we vergelijkbare 
geneesmiddelen als bij mensen, 
maar wel vaak in een andere vorm of 
dosering.’

Is het niet lastig in te schatten 
hoe een dier zal reageren op een 
geneesmiddel?
‘Sommige dingen zijn voorspelbaar 
en gebaseerd op lichaamsgewicht 
en samenstelling van het dier. Zo 
is het goed te voorspellen dat veel 
geneesmiddelen bij orale toediening 
aan een rund langzaam en slecht 
worden opgenomen, omdat runderen 
zoveel (voor)magen hebben. Maar 
voor andere stoffen is dat moeilijker 
in te schatten. Het kan bijvoorbeeld 
afhangen van bepaalde enzymen die 
diersoorten hebben om een stof af te 
breken.’

Verschillen  enzymen dan ook per 
zoogdier?
‘Per zoogdier, maar we hebben 
bij Diergeneeskunde niet alleen 
zoogdieren als patiënten, maar ook 
vogels, reptielen en zelfs insecten. Het 
is heel breed en heeft ook te maken 
met de omgeving waarin diersoorten 
zijn geëvolueerd. Aan welke stoffen 
zijn zij gewend en blootgesteld? Toch 
zijn er een paar algemene principes: 
hoe kleiner het dier, hoe sneller 

we ook meer algemene vragen: hoe 
komt het dat verschillende diersoorten 
anders reageren op geneesmiddelen? 
En wat is de relatie met hun omgeving? 
Als we dit beter in kaart kunnen 
brengen en de algemene principes 
beter kennen, kunnen we betere 
voorspellingen doen.’

Levert dit ook betere geneeskunde 
op voor dieren? 
‘Zeker! Wij zijn niet voor niets 
dierenartsen, we willen de 
diergeneesmiddelen die we hebben 
veiliger en effectiever inzetten. 
Bijvoorbeeld antibiotica goed gebruiken 
en nieuwe alternatieven ontdekken. 
Dat is ons directe, dagelijkse doel voor 
de patiënt. Maar we willen ook beter 
in kaart brengen hoe de fysiologie 
werkt om beter te begrijpen hoe 
verschillende diersoorten reageren 
op een bepaalde stof. Kennis over de 
mens kunnen we gebruiken om dieren 
beter te behandelen, maar we kunnen 
kennis over dieren ook gebruiken om 
mensen beter te behandelen. Dan 
wordt het één geheel. Dat is absoluut 
One Medicine.’ 

TEKST: MYRNA TINBERGEN | BEELD: BAS NIEMANS

Ronette Gehring, hoogleraar Veterinaire farmacologie.

Hoeveelheid fenylbutazone - 
effectieve dosis

Hoeveelheid fenylbutazone - 
effectieve dosis

zijn stofwisseling, bijvoorbeeld. En 
herbivoren, die vooral plantaardig eten, 
kunnen beter tegen externe chemische 
stoffen. Maar dit zijn algemene 
patronen en de biologie kent altijd 
uitzonderingen. Dan word je verrast.’ 

Deze variatie willen jullie nu in 
kaart brengen met wiskundige 
modellen. Hoe werkt dat?
‘Met wiskundige modellen willen we 
de beschikbare kennis over hoe het 
lichaam op stoffen reageert in kaart 
brengen. Deze modellen kunnen 
een systeem preciezer beschrijven 
dan woorden. Bovendien kun je 
voorspellingen doen en hypotheses 
toetsen. Dat werkt beter dan zomaar 
stofjes uitproberen bij verschillende 
diersoorten. Het mooie van de 

COVID-periode is dat mensen het 
nut van modellen nu veel meer 
op hun netvlies hebben. Met zo’n 
farmacologisch model kunnen we 
kennis uit de literatuur, databases en 
in vitro-modellen bundelen en alleen 
gerichte dierexperimentele studies 
doen om de gaten in onze kennis op 
te vullen. Zo dragen we bij aan aan het 
verminderen, verfijnen en vervangen 
van proefdiergebruik in biomedisch 
onderzoek.’

Wat is het uiteindelijke doel? 
‘Aan de ene kant zijn dierenartsen 
als clinici altijd bezig met praktische 
vragen. Kan ik dit middel, dat niet 
is geregistreerd voor katten, veilig 
gebruiken bij een kat? En zo ja, hoe dan 
en in welke dosis? Daarnaast hebben 
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Onderzoek | Uitval jonge dierenartsen 

...En dan ben je  
afgestudeerd 

Je hebt altijd al dierenarts willen worden. Na zes jaar hard studeren  
komt die droom eindelijk uit. Maar na een tijdje slaat de twijfel toe.  

Het contact met klanten is hartstikke leuk, collega’s zijn behulpzaam  
en je leert veel in korte tijd. Tegelijkertijd ervaar je ook stress, je hebt  
te weinig vrije tijd naast je werk en je kunt daar moeilijk over praten  

met je werkgever. Is dit nou de baan waar je jaren van droomde?  

Het welzijn van veterinaire professionals staat al jaren onder 
druk. Uit onderzoek blijkt dat het aantal dierenartsen dat 
binnen vijf jaar na afstuderen, kiest voor een loopbaan 
buiten de praktijk varieert tussen de 10 en 25%. Danse 
Sonneveld, algemeen manager bij Dactari: ‘Voor dierenartsen, 
afgestudeerd tussen 2009 en 2020, zijn de belangrijkste 
redenen om te stoppen met werken in de praktijk: 
onvoldoende balans tussen werk en privéleven, onvoldoende 
beloning, een hoge werkdruk en het ervaren van onvoldoende 
steun vanuit de werkgever.’ 
Deze factoren dragen allemaal bij aan verminderd welzijn. De 
bevlogenheid komt onder druk te staan en uiteindelijk spelen 
mentale aspecten ook een belangrijke rol bij de keuze om op 
zoek te gaan naar een andere baan, die beter past bij wie ze 
zijn en hoe ze willen werken. 

Bevlogenheid als valkuil
‘We zien dat studenten Diergeneeskunde ontzettend 
bevlogen zijn. Veel studenten hebben altijd al dierenarts willen 
worden en werken hard om hun droom waar te maken. Dat 
is prachtig om te zien, maar het kan ook een valkuil zijn, zeker 
als studenten te hoge eisen stellen aan zichzelf of moeite 
hebben om hun grenzen te (h)erkennen en aan te geven. Het 
kan zijn dat ze daar dan na hun studie ook weer tegenaan 
lopen’, legt dierenarts en arbeids- en organisatiepsycholoog 
Nicole Mastenbroek uit. Sonneveld vult aan: ‘Studenten zijn 
tijdens hun studie soms zo gefocust op het veterinaire aspect 
van het beroep, dat ze andere aspecten uit het oog verliezen. 
In de praktijk komen ze er dan achter dat er meer bij het 
beroep van dierenarts komt kijken. Denk bijvoorbeeld aan 
de managementkant van het vak, maar ook aan de mensen 
met wie je samenwerkt. Je moet net zo goed met mensen als 
met dieren kunnen omgaan. Pas afgestudeerde dierenartsen 
vinden het zwaar om veel verantwoordelijkheden te dragen. 
Zo hebben ze ineens eigen patiënten bij wie hun inzicht en 
handelen direct invloed heeft op leven en dood.’ 
 

Klopt beeld met werkelijkheid? 
Het voorbereiden op de mogelijkheden die het diploma 
van de opleiding Diergeneeskunde biedt, begint volgens 
Mastenbroek al vóórdat scholieren aan hun studie beginnen. 
‘Het begint eigenlijk al bij de selectie. Scholieren hebben een 
bepaald beeld van de opleiding en het beroep van dierenarts, 
maar klopt dit beeld ook met de werkelijkheid? Weten ze 
van te voren goed genoeg waar ze aan beginnen? Het is de 
verantwoordelijkheid van de faculteit om al aan middelbare 
scholieren te laten zien wat het beroep dierenarts allemaal 
kan inhouden en hoe breed het werkveld is.’
In de opleiding is er daarom ook meer dan voorheen aandacht 
voor de breedte van beroepenveld: van voedselveiligheid tot 
One Health, van beleid tot ethiek.  Studenten leren meer over 
communicatietechnieken, over bedrijfsvoering en er is veel 
aandacht voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. 

Hoge werkdruk
Sonneveld: ‘Maar ook bij werkgevers is er een verandering 
gaande. En dat moet ook. Jonge dierenartsen gaven aan dat 
ze meer dan eens op onbegrip stuitten aan de kant van de 
werkgever. De werkdruk is hoog waardoor er niet altijd tijd 
en ruimte is om te bespreken hoe het gaat. Het is prettig als 
er op de werkvloer over dit soort onderwerpen gepraat kan 
worden.’
Mastenbroek benadrukt daarom dat het belangrijk is om 
jonge dierenartsen ook tijdens hun loopbaan te blijven 
ondersteunen. ‘Om nieuwe, enthousiaste dierenartsen 
een goede start te geven bieden we bijvoorbeeld 
intervisietrajecten aan. In een intervisiegroep reflecteren 
dierenartsen met hun vakgenoten op werkgerelateerde 
ervaringen met als doel hun eigen rol in werksituaties 
te onderzoeken, zichzelf beter te leren kennen en het 
handelingsrepertoire te verbreden.’ 

TEKST: JOSIEN JACOBS  | BEELD: BAS NIEMANS

 ‘Je moet net zo goed met mensen als met  
  dieren kunnen omgaan’ 

 ‘Om nieuwe, enthousiaste dierenartsen een  
  goede start te geven, bieden we bijvoorbeeld  
  intervisietrajecten aan’ 

Nicole Mastenbroek studeerde Diergeneeskunde en begon, na jarenlang  
in de praktijk te hebben gewerkt als dierenarts, aan een master Arbeids- &  
Organisatiepsychologie waarna ze in 2014 promoveerde. Haar promotie- 
onderzoek richtte zich op de relatie tussen persoonlijke- en werkkenmerken,  
werkgerelateerd welbevinden en prestaties, specifiek bij dierenartsen die tussen  
1 en 10 jaar waren afgestudeerd. Ze combineert het doen van onderzoek met 
haar werk als coördinator van het tutoraat, adviseur en docent persoonlijke en 
professionele ontwikkeling & professioneel handelen.

Danse Sonneveld werkt als algemeen manager bij Dactari Dierenartsenco-
operatie en maakt deel uit van het bestuur van Stichting Pensioenfonds voor 
Dierenartsen. Sonneveld studeerde in 2012 af als dierenarts, waarna ze een 
aantal jaren in de praktijk werkte. Voor haar master Management en Organisatie 
aan TIAS School for Business and Society deed ze onderzoek naar welke redenen 
dierenartsen, afgestudeerd in de jaren 2009-2019, hebben om uit de praktijk te 
stappen en daarmee te stoppen met het werk van praktiserend dierenarts. Dit 
onderzoek breidt ze de komende jaren uit als buitenpromovendus bij  
Merel Langelaar (faculteit Diergeneeskunde) en Roger Bougie (TIAS).

Dierenarts en arbeids- en organisatiepsycholoog Nicole Mastenbroek samen met Danse Sonneveld, algemeen manager bij Dactari.
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Debat | Proefdieren in de 21ste eeuw

Marloes Henckens, assistent-professor Neurobiologie 
van stress bij het Radboudumc

Waarom bent u voorstander van 
deze stelling?
‘Ik ben niet tegen de transitie en vind 
het alleen maar toe te juichen dat we 
zoeken naar proefdiervrije innovaties. 
Maar in mijn onderzoek zijn die 
innovaties nog verre van toereikend. 
Ik doe onderzoek naar het brein 
en er bestaat echt nog geen goed 
model voor het brein in zijn totaliteit. 
Simpelweg omdat we niet goed weten 
hoe het brein werkt. Organoïden en 
organen-op-een-chip komen in de 
verste verte niet in de buurt van hoe 
de hersenen functioneren. Het brein 
is een ontzettend complex systeem, 
met verschillende hersengebieden met 
elk een unieke functie, met daarin en 
een heel netwerk aan diverse celtypes 
die met elkaar, en met andere organen 
communiceren. Om te begrijpen 

Jeroen Geurts - voorzitter ZonMw, lid Raad van Be-
stuur NWO en hoogleraar Translationele Neurowe-
tenschappen bij Amsterdam UMC 

Waarom bent u voorstander van 
deze stelling?
‘Het aantal dierproeven blijft de 
laatste jaren steken rond 500.000 per 
jaar. Dat vind ik jammer. Gebruik van 
dierproeven is te veel een automatisme. 
We moeten wetenschappers daarom 
extra motiveren om onderzoek te 
doen naar proefdiervrije innovaties 
en zo creatief mogelijk nieuwe ideeën 
te bedenken. Dan kunnen we sneller 
innoveren dan we nu doen.’

‘ZonMw heeft de afgelopen jaren 
ongelooflijk veel goede voorstellen 
gekregen voor onderzoek naar 
proefdiervrije innovaties, maar we 
moesten – vanwege gebrek aan 
financiering – een scherpe selectie 
maken. Het laat zien dat we veel 
creatieve mensen hebben met goede 
ideeën. Maar we moeten wel in hen 
investeren, zodat hun ideeën tot uiting 
komen. Vorige maand hebben we 
daarom een verkenning aangeboden 
aan Carola Schouten waarin we pleiten 

Proefdiervrije  
wetenschap is  
voorlopig een  
utopie  

Nederland moet 
nog meer werk 
maken van de  
transitie naar  
proefdiervrije  
innovatie  

hoe het grote geheel werkt en al die 
interacties te kunnen onderzoeken, heb 
je een compleet organisme nodig.’

Dierproeven worden vaak gezien 
als gouden standaard, maar voor 
veel onderzoeksvragen zijn muizen 
toch niet het perfecte model voor de 
mens?
‘Het is natuurlijk belangrijk dat je de 
vertaalslag naar de mens steeds blijft 
maken. Wij gebruiken muizen omdat 
ze verschillen van mensen, maar ook 
omdat ze er voldoende op lijken. 
Diermodellen zijn supernuttig, zolang je 
je de beperkingen ervan realiseert. Zelf 
doe ik onderzoek naar de reactie op 
angst en stress. Muizen bevriezen als ze 
iets engs meemaken. Mensen kunnen 
die reactie ook vertonen. Een muis is 
misschien niet het beste model, maar 
een cellijn in een petrischaaltje staat 
nog veel verder van de mens af.’ 

‘Uiteindelijk kunnen we er als 
maatschappij voor kiezen om geen 
dierproeven te doen vanwege de 
intrinsieke waarde van het dier, maar 
dat heeft consequenties voor de 
voortgang van het onderzoek en de 
inzichten die we kunnen verkrijgen. Dat 
is de prijs die je dan betaalt. Ik denk 
echt dat het nog heel lang gaat duren 
voor we volledig proefdiervrij zijn. 
Proefdieren zijn verreweg het beste 
modelsysteem voor de mens dat we 
hebben.’

Gebruik van  
proefdieren:  
wel of geen  
gouden  
standaard?

voor extra financiering voor onderzoek 
naar proefdiervrije innovaties. Dit 
deden we samen met het Nationaal 
Comité advies dierproevenbeleid. Ons 
betoog: we moeten nu doorpakken. 
Met meer geld en inspanning kunnen 
we meer creatieve oplossingen vinden.’

Sommige wetenschappers vinden 
dat goed dierproefonderzoek 
onmogelijk wordt gemaakt door de 
transitie. 
‘Dat vind ik onterecht. Als ZonMw 
financieren we niet alleen innovaties, 
ook dierproefonderzoek. Het bestaat 
naast elkaar. We gooien het kind niet 
met het badwater weg.’

Een ander tegenargument is dat 
onderzoek zich gaat verplaatsen 
naar het buitenland. 
‘Dat zou kunnen, maar ik verwacht geen 
massale uittocht van wetenschappelijk 
talent. We verbieden dierproeven 
niet zonder dat er een innovatie 
beschikbaar is. Bovendien moet de 
discussie ook internationaal gevoerd 
worden. Nederland kan geen koploper 
blijven, de landen om ons heen moeten 
mee in de transitie. Daarvoor werken 
we al samen.’

 De toekomst van dierproeven  
 aan de hand van vijf stellingen 

Het gebruik van dierproeven levert een 
belangrijke bijdrage aan de vooruitgang in de 
geneeskunde en wetenschap in het algemeen. 
Maar mensen plaatsen de afgelopen jaren steeds 
meer vraagtekens bij proefdieronderzoek. De 
Europese Unie en Nederlandse overheid willen 
voorloper worden met proefdiervrije innovaties, 
maar hoe willen we dat bereiken? Wat zijn de 
kansen en uitdagingen voor de wetenschap? 
Hoe versnellen we de transitie? En wat betekent 
dit voor onderzoek naar betere behandelingen 
voor dieren? We schetsen de discussie aan de 
hand van vijf stellingen, verdedigd door vijf 
wetenschappers.

 ‘Proefdieren zijn verreweg  
  het beste modelsysteem dat  
  we hebben’ 

 ‘Met meer geld en inspan-  
  ning kunnen we meer  
  creatieve oplossingen  
  vinden’ 

Kijk het debat over proefdieren 
terug op: www.uu.nl/dgk/debat 
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Frans Stafleu - universitair docent dierethiek 
Universiteit Utrecht en lid van diverse Dier Ethische 
Commissies 

Waarom bent u voorstander van 
deze stelling?
‘Er zit een interne dwang in het 
wetenschappelijk systeem. We doen 
onderzoek met een bepaald diermodel 
en denken dat we dat dan weer 
moeten gebruiken. Mensen staan op 
elkaars schouders, dat belemmert de 
alternatieven. Met dierproeven meet je 
andere dingen dan met proefdiervrije 
innovaties. Maar zolang we dieren 
kunnen doden om hun organen te 
bekijken, hoef je niet na te denken over 
andere methodes. Niet uit gemakzucht, 
maar zo’n systeem krijgt zijn eigen 
dynamiek en rechtvaardigheid. Het is 
heel moeilijk om daaruit te stappen.’ 

Franck Meijboom - universitair hoofddocent Ethiek 
van mens-dier interacties aan de Universiteit Utrecht
 

Waarom bent u voorstander van 
deze stelling? 
‘Waarschijnlijk weten maar weinig 
mensen dat ongeveer een kwart 
van alle dierproeven wordt gedaan 
voor diergeneeskundig onderwijs of 
onderzoek voor diergezondheid. Als 
we bij de faculteit Diergeneeskunde 
goed onderwijs willen geven, moeten 
we studenten ervaring laten opdoen 
met dieren. Bij Geneeskunde oefenen 
studenten in veel gevallen op elkaar, 
binnen Diergeneeskunde oefenen 
studenten op een hond, paard of 
koe. Toekomstige dierenartsen 
moeten praktijkervaring opdoen. 
Niet alleen dieren bekijken, maar ook 
vasthouden, handelingen verrichten 
en voelen hoe dieren daarop reageren. 
Dat valt vaak onder dierproeven. 
Natuurlijk moeten we streven naar het 
verminderen, verfijnen en vervangen 
van proefdiergebruik en zoeken naar 
innovaties, maar ervaring opdoen 
met echte dieren blijft altijd nodig. 
Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van 
een keizersnede.’ 

De praktijk van  
dierproeven is een 
zichzelf in stand 
houdend systeem  

Dierproeven voor  
onderzoek en onder-
wijs voor diergezond-
heid blijven  
noodzakelijk  

We doen dierproeven toch alleen 
als het de beste manier is om dat 
onderzoek te doen? 
‘Wat de beste manier is, wordt 
gedicteerd door wat we gewend zijn, de 
hele infrastructuur is daarop gericht. 
De druk om te publiceren is zo groot 
dat onderzoekers het zich niet kunnen 
permitteren om na te denken over 
proefdiervrije innovaties. Maar veel 
dierproeven zijn slecht vertaalbaar naar 
de menselijke patiënt. Niet elke muis 
is gelijk, niet elke labmuis en niet ieder 
mens. We voeren dieronderzoek ook 
vaak slordig uit, bijvoorbeeld zonder 
blindering, terwijl dat wel relevant is. 
En mag je dieren überhaupt wel zo 
instrumenteel gebruiken? Wetenschap 
is een bedrijf geworden, daardoor halen 
we niet eruit wat erin zit. Er bestaat 
inmiddels een hele industrie rondom 
proefdieren, dat maakt het nog lastiger.’

‘Maar er is een kanteling gaande, 
een paradigmaswitch. In de 
dierexperimentencommissies zegt men: 
nu is het genoeg. Ook onderzoekers 
zeggen dat steeds vaker. We zouden 
veel meer gebruik moeten maken 
van big data en alle kennis die er al is 
over patiënten. De patiënt moet weer 
terug als gouden standaard, niet het 
proefdier.’

‘Ook voor onderzoek met als doel om 
dieren in de toekomst een beter leven 
te geven, blijven dierproeven nodig. 
Het is niet mogelijk om alle dierproeven 
te vervangen door bijvoorbeeld 
computermodellen, in-vitro modellen 
of virtual reality. Een voorbeeld is 
gedragsonderzoek. Daarvoor moeten 
onderzoekers dieren bestuderen in 
hun omgeving. Of neem onderzoek 
naar geneesmiddelen of voeding voor 
dieren. Daarvoor hebben ze het dier 
in zijn geheel nodig om interacties van 
de verschillende organen en functies 
te kunnen onderzoeken. Het is te 
vergelijken met clinical trials bij mensen, 
maar dan bij dieren. Alleen valt het hier 
onder dierproeven.’ 

Clinical trails doen we niet bij 
mensen als ze gevaarlijk of mogelijk 
dodelijk zijn.
‘Dat klopt, maar alles wat meer ongerief 
oplevert dan het zorgvuldig inbrengen 
van een naald, is al een dierproef. 
Bijvoorbeeld drie keer bloed afnemen. 
Daarvan moet je nut en noodzaak altijd 
zorgvuldig afwegen, maar de belasting 
voor het dier is niet enorm. Slechts 
een klein deel van het onderzoek voor 
diergezondheid zijn proeven met meer 
dan matig ongerief. Bovendien is het 
doel om de gezondheid en het welzijn 
van dieren te verbeteren.’ 

graag dierproeven voor de veiligheids-
beoordeling van chemische stoffen 
en genees middelen verminderen. In 
bijna alle wettelijke kaders, bijvoor-
beeld voor industriële chemicaliën of 
gewasbeschermingsmiddelen, staat dat 
dierproeven alleen moeten worden  
gebruikt als er geen andere mogelijk-
heid is om die informatie te verkrijgen.’

Waarom gebruiken onderzoekers 
dan nog regelmatig dierproeven?
‘Het probleem is dat voor simpele 
onderdelen van zo’n veiligheids- 
beoordeling, zoals huidirritatie,  
proefdiervrije innovaties beschikbaar 
zijn, maar voor meer complexe  
onderdelen zijn die er nog niet. Er zijn 
dus nieuwe innovaties nodig. Dat gaan 
we in het consortium Virtual Human 
Platform for Safety Assessment doen. 
Belangrijk is niet dat we zoveel mogelijk 
proefdiervrije innovaties ontwikkelen, 
maar dat die innovaties ook toepasbaar 
zijn om de veiligheid te beoordelen.  
Dat vereist samenwerking tussen  
alle partijen: de beoordelaars,  
ontwikkelaars in de academie én de 
industrie. Die moeten het eens worden, 
ook over de besluiten die genomen 
moeten worden op basis van de  
resultaten, zodat we met z’n allen 
voldoende vertrouwen hebben dat het 
ook echt veilig is. Dat is nog een lange 
weg te gaan.’ TEKST: MYRNA TINBERGEN EN ROSAN REUSKEN | 

BEELD: MANON BRUININGA, SIETSKE RAAIJMAKERS,  
WIM TE BRAKE, MAITE VAN GERWEN EN BAS NIEMANS

Fotobijschrift

Anne Kienhuis – senior onderzoeker bij het Centrum 
Gezondheidsbescherming van het RIVM

Waarom bent u voorstander van 
deze stelling?
‘Chemische stoffen en geneesmiddelen 
moeten veilig zijn voor de mens. 
De informatie die nodig is om de 
veiligheid voor de mens te beoordelen, 
is vastgelegd in richtlijnen. Maar de 
manier waarop deze informatie moet 
worden verkregen – met dierproeven of 
proefdiervrij – moet juist niét worden 
vastgelegd. Daarom ben ik het eens 
met de stelling. De gegevens voor de 
veiligheidsbeoordeling hoeven niet 
per definitie uit dierproeven te komen. 
Om de veiligheid voor de mens te 
beoordelen, willen we ons het liefst 
baseren op de biologie en fysiologie van 
de mens – niet op die van het proefdier.’

Als we deze wet- en regelgeving 
afschaffen, komt de veiligheid dan 
niet in het geding?
‘Veiligheid komt eerst, en dan op een 
proefdiervrije manier bereikt. Het 
is zelfs zo dat in wettelijke kaders 
dierproeven worden gezien als ‘last 
resort’. De Europese Unie wil heel 

Dierproeven  
zouden niet  
verplicht  
moeten zijn  

 ‘Gegevens voor de veilig-   
  heidsbeoordeling hoeven  
  niet per definitie uit dier- 
  proeven te komen’ 

 ‘Zolang je dieren kunt doden  
  om in hun organen te  
  kijken, hoef je niet na te  
  denken over andere  
  methodes’ 

 ‘Uiteindelijk verbeteren deze       
 dierproeven de gezondheid  
 en het welzijn van dieren’ 
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Verdieping | Toekomst veehouderij

Het Mansholt-model heeft afgedaan. Hoe de veehouderij van de toekomst precies 
eruitziet, is nog niet helder. Dat dierenwelzijn daarin steeds belangrijker wordt staat 
wel vast. Welke rol moet de dierenarts spelen in het vormgeven van een dierwaardige 

veehouderij? We spreken erover met Vera Bavinck, pluimveedierenarts bij Avivet, 
hoogleraar dierenwelzijn Bas Rodenburg en hoogleraar diergedrag Saskia Arndt. 

Het dier centraal
 De rol van de dierenarts in het vormgeven  

 van de veehouderij van de toekomst 



34 | VETSCIENCE JULI 2021  VETSCIENCE JULI 2021 | 35 

Is de diervriendelijke veehouderij 
van de toekomst grootschalig 
en high-tech, of gaan we juist 
natuurinclusief en op kleine schaal 
dieren houden?
Bas Rodenburg: ‘Wat wij vooral zien is 
dat we het dier centraal gaan stellen. 
Als we meer recht willen doen aan het 
dier, moeten we een rijkere omgeving 
aanbieden. Dat kan in een heel 
natuurlijke setting, maar waarschijnlijk 
ook in een grote varkensstal. Op 
verzoek van de minister werken we bij 
de Raad voor Dieraangelegenheden aan 
een zienswijze over een dierwaardige 
veehouderij. Waaraan moet een 
omgeving voldoen voor het dier om 
gezond te zijn en zich goed te voelen? 
Maar ook maatschappelijk-ethisch: wat 
doen we wel en niet met dieren? Pas je 

het dier aan de omgeving aan, of alleen 
de omgeving aan het dier?’

Als het dier centraal staat, betekent 
dat dan dat dierenartsen zich meer 
zullen moeten specialiseren?
Vera Bavinck: ‘Dat is sowieso al aan 
de orde. Er zijn in Nederland nog wel 
allround dierenartsen, maar je ziet 
toch steeds meer specialisatie. Wij 
zien het ook in de praktijk: er kloppen 
bij ons grote bedrijven aan die al een 
dierenarts voor de koeien hebben, 
maar toch liever voor de legkippen 
een aparte specialist willen. Bij Avivet 
specialiseren we in legkippen, met een 
groot aandeel biologisch gehouden 
leghennen, en concepten zoals 
Rondeel. Heel anders dan in Australië, 
waar ik mijn loopbaan begon. Daar 

naast verschillen tussen rassen ook nog 
eens te maken met individuen. Willen 
we huisvesting en bedrijfsvoering 
verbeteren, dan moeten we meer 
fundamenteel onderzoek doen naar 
dierenwelzijn, en onze inzichten 
vervolgens vertalen naar de praktijk.’

Hoe bepalen we onder welke 
voorwaarden we dieren willen 
houden? 
Arndt: ‘Als we ver genoeg vooruit kijken, 
kan het best zo zijn dat we grotendeels 
overstappen op kweekvlees en een 
plantaardig dieet. Maar zover is het nog 
niet. We zullen nog een hele tijd dieren 
blijven houden, dus als maatschappij 
moeten we antwoord geven op de 
vraag: op welke manier vinden we dat 
gerechtvaardigd? Helaas is het debat 

in Nederland sterk gepolariseerd, in 
het algemeen, maar zeker ook over dit 
onderwerp. Toch moeten we dat zwart-
wit denken verlaten om gezamenlijk tot 
oplossingen te komen die voor mens 
(boer, dierenarts, consument) en dier 
acceptabel zijn.’
Bavinck: ‘Ik zie dat zwart-wit denken 
ook in de praktijk. Toen ik in de 
pluimveehouderij ging werken, 
verbaasde ik me over de sceptische 
houding van collega-dierenartsen over 
van dierenwelzijnsorganisaties. Werken 
in de intensieve pluimveesector en 
tegelijkertijd lid zijn van een organisatie 
als Caring Vets is niet vanzelfsprekend 
en ook niet overal geaccepteerd. 
Terwijl een groot aantal studenten 
diergeneeskunde het volgens mij eens 
is met de standpunten van Caring Vets. 

 ‘Natuurlijk is het goed om  
  eendagskuikens niet te  
  vergassen. Maar wat zijn  
  welzijnsrisico’s bij de opfok  
  van deze dieren?’ 

ben je vanwege de grote afstanden 
per definitie allrounder en behandel je 
noodgedwongen zelfs ook af en toe een 
mens.’

Gaan we in de toekomst niet meer 
sleutelen aan dieren? Geen snavels 
knippen, niet meer fokken op 
gedrag? 
Saskia Arndt: ‘Daar zou ik niet zo 
stellig in willen zijn. Dieren houden 
is compromissen sluiten tussen 
menselijke en dierlijke behoeftes. 
Verminkende ingrepen die het welzijn 
van de dieren negatief beïnvloeden 
moeten we niet meer uitvoeren. 
Als je het welzijn van het dier wilt 
waarborgen, pas je de omgeving en je 
managementpraktijken aan. Gericht 
fokken op bepaalde eigenschappen 
kan daarnaast ook bijdragen aan 
dierenwelzijn.’ Bavinck: ‘Daar 
zitten wel grenzen aan. Je wilt geen 
zombiekippen.’ Arndt: ‘Zeker niet. 
Maar sinds wij mensen dieren houden, 
hebben we ze aangepast aan onze 
behoeftes en gefokt op hoge productie 
en minder agressief gedrag. Hoe 
definiëren we ‘natuurlijk’ of ‘normaal’ 
gedrag als voor sommige dieren de 
oorspronkelijke wildvorm zoals de 
oeros inmiddels is uitgestorven? Dé koe 
of hét varken bestaan niet, want je hebt 

Eenmaal afgestudeerd kom je pas in 
aanraking met alle facetten van de 
veehouderij. Ik zie dat veel dierenartsen 
snel vaste overtuigingen uit de sector 
aannemen. Deze overtuigingen gaan 
veelal uit van het economische model 
van de huidige veehouderij en dat is 
zonde, want als dierenarts moet je 
veehouders niet alleen helpen met 
acute veterinaire problemen, maar ook 
met de lange termijn: hoe ontwikkelt de 
samenleving (dus ook de sector) zich; 
wat kan er anders of beter?’

Welke uitdagingen zie je voor 
dierenartsen in de pluimveesector?  
Bavinck: ‘Er is te weinig transparantie 
over problemen in de sector. We 
moeten meer gegevens over welzijn 
verzamelen. Pas dan kan je problemen 
goed analyseren en werken aan 
oplossingen. Veehouders en hun 
dierenartsen staan niet te springen 
om openheid te geven, uit angst voor 
negatieve reacties en nieuwe eisen 
vanuit de politiek. Heel begrijpelijk, 
want soms lijkt de stok om veehouders 
te slaan met de dag groter te worden en 
de marges zijn heel klein.’ 
Bavinck vervolgt: ‘Toen ik voor het 
eerst als pluimveedierenarts ging 
werken, schrok ik van het grote aantal 
borstbeenfracturen. Ik kwam uit de 
gemengde praktijk en had nog nooit 
in mijn loopbaan over een fractuur 
horen zeggen: ‘Dat is normaal, hoort 

 ‘Dé koe of hét varken  
 bestaan niet.’ 

Vera Bavinck, pluimveedierenarts bij Avivet.

Bas Rodenburg, hoogleraar Dierenwelzijn.
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erbij’. Informatie over hoe vaak en 
wanneer die breuken voorkwamen 
was er niet. Dat ging er bij mij niet in, 
dus ben ik gaan bijhouden hoe vaak 
ik het zag, bij welke koppels en in 
welke omstandigheden. Dat was het 
begin van welzijnsmeetinstrument 
KipKompas. Daarmee toetsen we 
een aantal criteria bij een koppel 
leghennen, zoals pootbeschadigingen, 
borstbeenafwijkingen en het 
verenkleed. Verenpikken kan het gevolg 
zijn van een darmstoornis, maar het 
kan ook te maken hebben met de 
zoninval in de stal. Met de inzichten 
uit KipKompas kunnen we de best 
mogelijke omstandigheden creëren 
voor het houden van een koppel 
gezonde kippen. Dat is goed voor het 
dier, maar ook voor de ondernemer: 
kippen met een goed verenkleed 
hoeven niet extra te eten om zich warm 
te houden en er is minder uitval.’
Rodenburg: ‘Slimme systemen waarbij 
je met behulp van camera’s en 
sensoren productie- en welzijnsdata 
combineert, zijn ook waardevol. Als 
dierenarts ben je daarmee beter in 
staat de veehouder te adviseren. 
Het blootleggen van problemen ligt 
natuurlijk wel gevoelig. Hoe voorkom 
je dat jij door het verzamelen van die 
gegevens de reden bent dat jouw klant 
een boete krijgt?’
Bavinck: ‘Dat is echt een issue. Welzijn 
is nooit klaar, je moet eraan blijven 
werken en het is nooit 100% goed of 
fout. Ik denk dat we die angst voor 
openheid kunnen overwinnen als 
dierenartsen meer samen optrekken 
met welzijnsorganisaties zoals de 
Dierenbescherming, of concepten met 

een welzijnsclaim. Op grotere schaal 
data verzamelen en analyseren kan ook 
helpen. Als je data integreert op een 
hoger niveau, kun je openheid creëren 
zonder dat de individuele veehouder de 
boeman is.’

Welke nieuwe concepten vind je 
veelbelovend?
Bavinck: ‘Ik vind de dubbeldoelkip, 
een kip die zowel eieren als vlees 
levert, een interessant model. Dat lijkt 
ouderwets, maar we hebben het over 
heel moderne genetica. Wat me opvalt, 
is dat wij als beroepsgroep veel te 
weinig betrokken zijn bij de ontwikkeling 
van nieuwe welzijnsconcepten. Neem 
broederhaantjes; natuurlijk is het 
goed om eendagskuikens niet te 
vergassen. Maar wat zijn welzijnsrisico’s 

bij de opfok van deze dieren? Welke 
omgeving en welk voer is het beste? 
Daar zouden dierenartsen samen 
met veevoervertegenwoordigers, 
fokkerijorganisaties en andere experts 
naar moeten kijken, voordat zo’n 
concept breed wordt uitgerold. Ik zie 
hetzelfde gebeuren bij het rechtop 
vangen van kippen. Wat betekent dat 
medewerkers de dieren niet aan hun 
pootjes, maar rechtop, onder de borst 
vasthouden.'
Rodenburg: ‘Onderzoekers moeten 
ook nauwer betrokken zijn bij deze 
ontwikkelingen. Nieuwe concepten 
of criteria voor consumentenlabels 
zijn vaak niet wetenschappelijk 
onderbouwd.’

Hoe kan de opleiding 
Diergeneeskunde inspelen op deze 
ontwikkelingen?
Rodenburg: ‘We moeten studenten 
voorbereiden op een complexe 
toekomst, waarin ze zullen 
samenwerken met veehouders, 
andere experts en erfbetreders. 
Ons partnerschap met Wageningen 
University & Research en de Technische 
Universiteit Eindhoven biedt mooie 
kansen: we kunnen studenten 
samen aan een dierenwelzijnscasus 
laten werken en ze uitdagen om 
oplossingen te ontwikkelen op basis 
van hun veterinaire, zoötechnische 
en technologische expertise. Zo leren 
ze elkaars taal te spreken en elkaars 
kennis te waarderen.’ 
Bavinck: ‘Het zou heel mooi zijn als 
die complexiteit en de rol die je als 
dierenarts in het grote geheel hebt nog 
meer aan bod komt in de opleiding. 
Dierenwelzijn is ingewikkeld en 
onzeker. Dat is spannend, maar ook 
leuk. Als beroepsgroep hebben wij een 
belangrijke bijdrage te leveren aan een 
dierwaardige veehouderij. Maar de  
kern van ons dagelijks werk blijft 
natuurlijk altijd: dieren gezond maken 
en houden.’ 

TEKST: CARIEN DUISTERWINKEL | BEELD:  
MBE-PHOTOGRAPHY, BAS NIEMANS,  
ED VAN RIJSWIJK  

 ‘Als beroepsgroep kunnen  
  wij een belangrijke bijdrage  
  leveren aan een dier- 
  waardige veehouderij’ 

Column | Kees Moeliker

Kees Moeliker
directeur Natuurhistorisch Museum 
Rotterdam en European Bureau Chief  
van Improbable Research. 

Van teervogel tot mondkapmeeuw

Even dachten we dat de coronapandemie een zegen zou zijn voor natuur en 
milieu. De lockdown en de daarmee samenhangende drastische vermindering 
van gemotoriseerd verkeer zorgde weliswaar voor betere luchtkwaliteit en 
minder lawaai, maar dankzij die rust, smogvrije luchten en ongewone stilte 
kregen we simpelweg meer oog en oor voor het dierenleven dat er pre-corona 
al was. Of we zagen wat we graag wilden zien. De dolfijn die door de verlaten 
kanalen van Venetië zwom was een hoax en dat hert in die Parijse kathedraal 
deed zijn kunstje daar al in 2014. Toen de vliegtuigen weer opstegen, de 
bouwmarkten en tuincentra weer openden en het woon-werkverkeer op gang 
kwam, bleek dat de pandemie slechts één winnaar kende: het coronavirus zelf.

Het inzicht dat dieren ook slachtoffer zijn van SARS-CoV-2 kwam bij mij op 
nieuwjaarsdag 2021. Toen verorberde hond Tinus uit Rolde een rondslingerend 
mondkapje en werd op de Rotterdamse Maasvlakte een dode zilvermeeuw 
gevonden die met zijn poot was verstrikt in zo’n stukje Personal Protective 
Equipment. Tinus werd gelukkig in Dierenziekenhuis Assen operatief van 
zijn verstopping verlost en maakt het goed. Voor de vogel was geen redding 
mogelijk, maar zij (een derdejaars vrouwtje) leeft voort als de Mondkapmeeuw in 
de tentoonstelling ‘Dode dieren met een verhaal’ van het museum waar ik werk. 
Hoewel de meeuw niet direct als gevolg van de mondkapverstrikking kwam te 
overlijden – de vogel is een verkeersslachtoffer – staat zij als museumstuk model 
voor de ellende die de ongelofelijke hoeveelheid rondzwervende mondkapjes in 
de dierenwereld kunnen veroorzaken. 

Hoe in onze veranderende wereld ook milieuverontreiniging evolueert, blijkt uit 
museumstukken die eerder verzameld werden. Neem de McFlurry-egel die in 
2007 klemvast stierf in een ijsbeker van een hamburgergigant – de vermaledijde 
plasticverpakking is nu van egelvriendelijk karton. Echte historie zijn de twee 
pikzwarte zeevogelvleugels met het bijschrift ‘Teervogel, vlerken gevonden op 
het strand 1922’. Het zijn de overblijfselen van het eerste bewaard gebleven 
Nederlandse stookolieslachtoffer. Grootschalige olielozingen in zee hebben nu 
plaats gemaakt voor de pasticsoep. Hoelang de covid-afvalberg blijft bestaan 
weet ik niet, maar laat de mondkapmeeuw snel geschiedenis zijn. 

BEELD: LENNY OOSTERWIJK

Saskia Arndt, hoogleraar Diergedrag. 
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Onderwijs | Selectie Diergeneeskunde

Studenten kijken  
tevreden terug op  
online selectiedag

Jaarlijks starten 225 studenten aan de bacheloropleiding Diergeneeskunde. Maar 
het aantal scholieren dat Diergeneeskunde wil studeren is veel groter. Toelating 

vindt daarom plaats op basis van een ranking na deelname aan een intensieve 
selectieprocedure - inclusief selectiedag. Wie zijn de scholieren die zo graag 

Diergeneeskunde willen studeren? Wat motiveert hen om te kiezen voor deze studie en 
het beroep van dierenarts? Vanwege de COVID-pandemie verliep de selectieprocedure 

dit jaar net even wat anders. De selectiedag vond bijvoorbeeld online plaats en niet zoals 
gebruikelijk op het Utrecht Science Park. Hoe kijken onze nieuwe eerstejaars daarop 

terug? Vier aankomende studenten Diergeneeskunde stellen zich voor.

SARAH, 19 JAAR

Groeide op: 
platteland in Drenthe
Nu bezig met:  
tussenjaar na vwo-examen
Wordt blij van: 
koeien en schapen

JAN, 18 JAAR

Groeide op:  
diverse steden in de Randstad 
en Japan
Nu bezig met:  
eerste jaar biologie aan de 
Universiteit Utrecht
Wordt blij van:  

JENNIFER, 21 JAAR

Groeide op:  
platteland in Midden-Nederland
Nu bezig met:  
overstap van buitenlandse 
diergeneeskundige faculteit 
Wordt blij van:  
herkauwers

MADELIEF, 18 JAAR

Groeide op:  
dorp in Midden-Nederland
Nu bezig met:  
laatste jaar vwo
Wordt blij van:  
vogels, egels en andere  
kleine huisdieren

FEITEN & CIJFERS
De online selectiedag van Diergeneeskunde op  
6 maart 2021 telde meer dan duizend deelnemers. 
Een stijging van zo’n 20% ten opzichte van 
voorgaande jaren. Dat kan komen doordat het 
aantal geslaagde eindexamenkandidaten vorig jaar 
hoger was dan gebruikelijk, en ook doordat veel 
scholieren vanwege corona niet kiezen voor een 
tussenjaar. Meerdere studies met numerus fixus bij 
de Universiteit Utrecht vertonen een vergelijkbaar 
beeld.

De selectiedag bestond uit drie onderdelen: een 
kennistoets, een toets ‘kritisch redeneren’ en 

‘Mijn beide ouders zijn dierenarts. Als kind ging ik mee met 
het rijden van visites of naar de praktijk. Thuis hebben we veel 
dieren, waaronder koeien en schapen. Dierenarts lijkt me zo’n 
mooi beroep! Alles weten over ziektes, hoe een dierenlichaam 
werkt en dieren beter kunnen maken. Ook ben ik nieuwsgierig 
naar de bedrijfsmatige kant van boerenbedrijven en actuele 
onderwerpen, zoals de bio-industrie of dierenwelzijn. Op 
dit moment heb ik een tussenjaar en verheug ik me erop de 
studie op te pakken, in een ritme te komen en mijn hoofd 
weer te gebruiken. De online selectiedag was goed geregeld. 
Ik vond het spannend, maar van te voren was er gelegenheid 
om te oefenen met het gebruik van camera’s. Daardoor 
verliep alles op de dag zelf goed.’

‘Ik ben opgegroeid op een gemengd bedrijf met melkvee en 
schapen. Via mijn vader kwam ik in aanraking met de veearts 
en mocht ik meekijken met lastige bevallingen, of helpen 
bij het verlossen van lammeren. Het lijkt me zo’n mooi vak! 
Weten wat er aan een dier mankeert en een dier genezen, of 
hoe je kunt voorkomen dat dieren ziek worden. Ik zie mezelf 
later echt wel tussen landbouwhuisdierenartsen zitten.
Drie jaar geleden heb ik voor het eerst meegedaan aan de 
selectie in Utrecht. Ik vond de online selectiedag van dit 
jaar prettiger en voelde me relaxt in mijn eigen vertrouwde 
omgeving.’  

een persoonlijkheidstest. Deze onderdelen werden 
afgenomen via Online proctoring, een digitale 
surveillance op afstand, en gebruikmaking van 
camera’s (webcam, schermopname en camera van een 
telefoon achter de scholier). De toetsen zelf worden 
aangeboden vanuit Remindo software. 

Meer weten over de bacheloropleiding en de 
selectieprocedure:  
https://www.uu.nl/bachelors/diergeneeskunde

de natuur

‘Met name de praktische kant van Diergeneeskunde spreekt 
mij aan. Na mijn studie lijkt het me leuk om als dierenarts een 
eigen praktijk op te zetten. 
Utrecht vind ik een geweldige stad. Ik wil Diergeneeskunde 
studeren én in Utrecht blijven wonen, daarom heb ik veel 
tijd gestoken in de voorbereiding voor de selectiedag. De 
studiestof ging over ademhaling en circulatie en dat heeft mij 
enorm gemotiveerd.
Vorig jaar heb ik voor het eerst meegedaan aan de selectie, 
destijds op locatie. Het goede daaraan was dat je kon zien wie 
nog meer kozen voor de studie, maar de online selectie dit 
jaar had als voordeel dat ik me goed kon focussen.’

‘Door vrijwilligerswerk in de opvang voor vogels, egels en 
andere huisdieren heb ik ontdekt dat ik graag bezig wil zijn 
met dieren. Biologie is mijn lievelingsvak. Ik hoop dat de studie 
Diergeneeskunde mij plezier geeft bij het leren.
Na mijn studie wil ik als gezelschapsdierenarts aan de slag 
gaan, maar ook onderzoek doen heeft mijn interesse. De 
komende jaren heb ik gelukkig voldoende tijd om uit te zoeken 
wat ik precies wil.
De inzichttoets tijdens de selectiedag vond ik het leukst om 
te doen. Er zaten echte hersenkrakers tussen en die heb ik 
dan ook het beste gemaakt. Via een Whatsapp-groep van 
deelnemers aan de selectie wist ik van te voren hoe je moest 
omgaan met de camera’s. Vanuit mijn eigen kamer vond ik het 
prettig om de toetsen te maken. TEKST: RENSKE BELT | BEELD: PRIVÉ
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Onderzoek naar practijk | Equimoves

Komt een paard bij  
de dierenarts

Komt een paard bij de dokter… Als de patiënt in deze mop 
een mens was, zou het verder gaan met: ‘Dokter, mijn rechter 
onderbeen doet pijn’. Maar paarden kunnen niet praten. 
‘Dat maakt het lastig om precies te weten waar het vandaan 
komt als ze bijvoorbeeld kreupel zijn’, constateert Filipe Serra 
Bragança, onderzoeker aan de faculteit Diergeneeskunde. 
‘Ook al kan de eigenaar van het dier wel praten wil dat nog 
niet zeggen dat deze adequaat de zere plek aan kan wijzen. 
Het is niet ongebruikelijk dat de eigenaar van een paard 
denkt dat de kreupelheid linksvoor zit en het uiteindelijk 
rechtsachter blijkt te zijn.’ Aan de dierenarts de lastige taak 
om een diagnose te stellen, maar dat is niet altijd eenvoudig, 
aldus Serra Bragança. ‘Zelfs als een team van de beste 
dierenartsen ter wereld naar een paard kijkt, zijn ze het lang 

Meten is weten. De technologie om precies te 
zien hoe een paard beweegt, zit in de lift. Bij 
mensen wordt bewegingsanalyse al langer 
toegepast. 

niet altijd eens over de locatie en ernst van de kreupelheid.’ 
Daarom is bewegingsanalyse om objectief te bepalen waar 
de pijn zit hard nodig. En op dat gebied worden de laatste 
jaren grote sprongen gemaakt, vertelt een enthousiaste 
Serra Bragança. ‘Inmiddels hebben we een paar systemen 
beschikbaar om bewegingsonderzoek te doen bij paarden, als 
Universiteit Utrecht hebben we bijvoorbeeld samen met twee 
partners het meetsysteem Equimoves ontwikkeld om snelle 
en betere diagnostiek mogelijk te maken.’
 
Paarden en Parkinsonpatiënten
In de humane geneeskunde zijn ze al wat verder met 
zulke technologieën. In feite werkt het hetzelfde als bij 
dieren, zegt Jaap van Dieën. Hij is hoogleraar en hoofd 
van het departement Bewegingswetenschappen van de 
Vrije Universiteit in Amsterdam. ‘Het gaat bij mensen - net 
als bij paarden - om camerasystemen waarmee je hun 
bewegingen vastlegt. Wij combineren dat meestal met 
lopen op de treadmill, loopband. Zo kun je gemakkelijk veel 
stappen meten. Tegenwoordig wordt ook de kracht op de 
voeten gemeten, dat geeft een heel compleet beeld. Qua 

ontwikkeling van de techniek is men veel bezig met het 
makkelijker proberen te maken voor de praktijk om het 
systeem te gebruiken. Bijvoorbeeld met goedkopere sensoren 
in plaats van camera’s. Momenteel komt er ook een beweging 
op gang waarbij men big data verzamelt, van veel mensen 
met veel aandoeningen. Want als je een patiënt matcht aan 
een grote database, heb je misschien nog maar drie sensoren 
nodig in plaats van twintig.’

Paarden waarvan de bewegingen geanalyseerd worden, 
zijn op dit moment meestal topsportpaarden. Bij mensen 
is dat breder. Van Dieën houdt zich vooral met klinische 
toepassingen bezig. ‘Bijvoorbeeld bij cerebrale parese. En 
wij kijken veel naar de problemen rond vallen bij ouderen, 
mensen die een beroerte hebben gehad of aan Parkinson 
lijden. De vraag is hoe gezonde mensen het presteren om 
niet te vallen en wat er mis gaat bij deze patiëntgroepen. 
Zou je dat vroeg kunnen herkennen en dan tijdig ingrijpen? 
Verder is medicatie altijd moeilijk af te stellen. Als je aan een 
bewegingspatroon kunt zien - sneller dan met subjectieve 
waarneming - of de medicijnen op het juiste niveau zitten, 
dan kun je zo de medicatie bijregelen. We houden ons ook 
bezig met vroege diagnostiek. Parkinson wordt vaak heel 
laat pas ontdekt, terwijl mensen al jaren vage klachten 
hebben en je waarschijnlijk veel meer aan behandeling 
kunt doen in een vroeg stadium. De hoop is dat we dankzij 
de bewegingspatronen vroeg een ziekte of probleem 
kunnen ontdekken. Dat zal bij paarden niet anders zijn.’ 
Vroegdiagnostiek is ook een wens bij paarden, beaamt Serra 
Bragança. ‘Maar we lopen nog jaren achter op de humane 
geneeskunde wat bewegingsanalyse betreft. Wij zijn eigenlijk 

Grand Prix dressuuramazone Jolanda de Pijper en onderzoeker Filipe Serra Bragança analyseren de bewegingen van paard Bombay.

met paarden pas net begonnen, daarom zie ik een gigantisch 
potentieel, in de hele breedte van de paardensport, van 
manegepaard tot topatleet.’ 

Grand Prix dressuuramazone Jolanda de Pijper volgt de 
ontwikkelingen vol interesse. Ze hoopt namelijk met haar 
Bombay internationaal te gaan starten. ‘Bombay kent alle 
oefeningen al, dus nu is het finetunen en kracht trainen, we 
trainen wel vijf keer per week. Mijn grootste angst is dat hij 
een blessure oploopt, dan val je terug. Dus hoe eerder je zo’n 
blessure bespeurt en lokaliseert hoe beter. Het is goed voor 
de sportresultaten, maar ook voor het welzijn van je dier, 
als ruiter draag ik immers ook de verantwoordelijkheid voor 
zijn gezondheid. Wie weet kun je met nieuwe technologie 
wel maandelijks meten hoe een paard ervoor staat. Is een 
bepaald been wat zwakker, dan kun je daarop oefenen, een 
trainingsplan maken. Dat lijkt mij erg interessant.’
 
Vastgeroeste ideeën
De grootste winst van het gebruik van technologie is volgens 
Serra Bragança de objectiviteit. ‘Het klinische deel van 
onderzoek naar kreupelheid is erg subjectief. Alles wat volgt, 
ook de medicaties om te behandelen, is daardoor vaak 
onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd. De analyse of 

 ‘Mijn grootste angst is dat hij een blessure  
  oploopt. Hoe eerder je zo’n blessure bespeurt  
  en lokaliseert hoe beter' 
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het beter gaat na medicatie is vervolgens ook subjectief.’ Van 
Dieën ziet die subjectiviteit ook in de humane geneeskunde. 
‘We hebben hele sterke ideeën: zo zit het. Clinici roepen 
bijvoorbeeld altijd dat een beenlengteverschil een enorm 
probleem is dat zich uit in rugklachten. Maar als je gaat meten, 
zie je dat mensen dat verschil in lengte vaak keurig kunnen 
compenseren en dat er geen associatie met rugklachten te 
onderbouwen is. Het objectieve meten is vooral een manier 
om vastgeroeste opinies te ontkrachten.’
Ervaringsdeskundige De Pijper denk dat ook de dressuursport 
gebaat zou zijn bij objectievere methoden. ‘Wat er precies met 
een paard is, is soms zo lastig te pinpointen, zelfs met al die 
ogen die meekijken of misschien juist daardoor wel. Zet tien 
mensen op een rij en allemaal zeggen ze wat anders over een 
blessure. Als technologie helpt om meer op één lijn te komen, 
is dat winst.’ 
 
Kennis combineren
Kan de humane geneeskunde - ondanks de voorsprong 
op dit gebied - ook wat opsteken van bewegingsanalyse bij 
dieren? ‘Zeker wel’, denkt Van Dieën. ‘Bij dieren zit grotere 
anatomische variatie tussen soorten en dat leert ons veel 
over onderliggende en evolutionaire principes. Verder is op 
het gebied van techniekontwikkeling wat meer toegestaan bij 
onderzoek bij dieren dan bij mensen.’ Serra Bragança: ‘Ik denk 
dat we nog meer samen kunnen werken, ideeën verzamelen 
en delen. Wij baseren veel van onze onderzoekskeuzes op 
wat al bekend is bij mensen. Wat bij mensen werkt, ga ik dan 
ook proberen. Met behulp van collega Van Dieën  zijn we nu 
ook gestart met het meten van de beweging van paarden met 
technieken die bij mensen al langer gebruikt worden.’ ‘Dat 
zijn in feite gewoon geschaalde versies’, zegt Van Dieën. ‘Het 
verschil is niet groot. Mensen zijn natuurlijk makkelijker te 

instrueren, maar bij paarden is dat ook goed te doen. Paarden 
zijn goed te trainen, beaamt Serra Bragança. ‘Vanaf vroege 
leeftijd zijn ze immers al gewend om aan de hand te lopen, te 
draven en gelongeerd te worden. Wij willen de techniek nog 
makkelijker maken zodat je paarden kunt meten tijdens de 
training en dan meer gericht op preventie. In het Universitair 
Dierenziekenhuis bieden wij de eigenaren van onze patiënten 
al de optie van bewegingsanalyse aan, maar dan weten we 
nog niet hoe deze paarden in hun eigen omgeving bewegen. 
Daarom willen we graag bij trainingen kunnen meten, ook met 
die big data benadering die ze bij mensen willen toepassen. 
Met machine learning kunnen we de training van een paard 
dan optimaliseren.’
Komt een paard bij de dokter… Dat die grap niet met een 
gesprek verder gaat, is volgens Van Dieën trouwens niet 
alleen een nadeel. ‘Mensen kunnen praten ja, maar klachten-
representaties van patiënten kunnen juist misleidend zijn. Pijn 
is immers ook een psychologisch fenomeen, een kwestie van 
perceptie. Als je een mens vraagt waar de pijn zit, hoeft het 
antwoord niet alles te zeggen.’ 

TEKST: EVA MUNNIK | BEELD: BAS NIEMANS

Ben je geïnteresseerd in bewegingsanalyse 
voor je eigen paard(en) of in het toepassen van 
Equimoves in uw dierenartsenpraktijk? Stuur 
dan een e-mail naar dierenziekenhuis@uu.nl.

Onderzoek | Can we end the cage age

Tussen 2018 en 2020 ondertekenden 1,4 miljoen mensen de petitie ‘End the 
Cage Age’, met als doel om kooihuisvesting van boerderijdieren in Europa te 
stoppen. Naar aanleiding van dit burgerinitiatief gaf het Europees Parlement 

wetenschappers van de Universiteit Utrecht de opdracht om een adviesrapport 
te schrijven over de mogelijkheden voor het afschaffen van kooihuisvesting. 

Op 13 april presenteerden de wetenschappers hun rapport ‘End the Cage Age – 
Looking for Alternatives’ aan het Europees Parlement.

Is het einde van het  
kooientijdperk in zicht? 

Kip in kooivrije leefomgeving bij Kipster. 

 ‘Het klinische deel van onderzoek naar  
  kreupelheid is erg subjectief. Je ziet die  
  subjectivitei ook in de humane  
  geneeskunde’ 
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In het rapport brachten 
gedragsbiologen, dierwetenschappers, 
dierenartsen en ethici van de 
faculteit Diergeneeskunde van de 
Universiteit Utrecht de beschikbare 
wetenschappelijke literatuur over 
alternatieven voor kooihuisvesting 
samen. ‘Onze focus lag op legkippen 
en varkens. Daar worden de grootste 
aantallen van gehouden, en voor 
die diersoorten zijn er al kooivrije 
alternatieven beschikbaar of in 
ontwikkeling’, vertelt Bas Rodenburg,  
hoogleraar Dierenwelzijn aan de 
Universiteit Utrecht. Voor andere 
diersoorten – zoals melk- en 
vleeskalveren en konijnen – hebben 
de onderzoekers een kort overzicht 
gegeven van de huidige situatie en de 
mogelijkheden.

Scharrelen, wroeten en pikken
‘We hebben laten zien dat het stoppen 
met kooihuisvesting positieve effecten 
heeft op het gedrag en het welzijn van 
de dieren’, aldus Rodenburg. ‘Dit komt 
omdat dieren in kooivrije alternatieven 
hun natuurlijk gedrag vertonen. Kippen 
en varkens zijn alleseters, normaal zijn 
ze de hele dag aan het scharrelen, 
wroeten en pikken. Dat is essentieel 
voor die dieren, maar ze moeten 
natuurlijk wel iets te rommelen hebben, 
bijvoorbeeld zand of houtkrullen. Dat is 
in kooien lastig of niet te realiseren.’
In een duurzaamheidsanalyse, waarin 
rekening werd gehouden met alle 
onderdelen van de productieketen, 
vonden de onderzoekers geen 

verschillen tussen kooihuisvesting 
en kooivrije alternatieven. Maar, de 
alternatieven leveren nieuwe risico’s 
op. Bijvoorbeeld een hogere kans op 
sociale onrust en veren pikken, en op 
infectieziekten. Om succesvol over te 
stappen naar kooivrije alternatieven 
moeten veehouders dus goed getraind 
worden en leren werken met de nieuwe 
systemen.
Voor sommige soorten is er geen 
kooivrij alternatief te bedenken, 
bijvoorbeeld voor nertsen en voor 
ganzen en eenden bestemd voor de 
productie van foie gras. Het alternatief 
is dan een verbod op de productie en 
een Europees invoerverbod.

Overstap naar kooivrij is 
mogelijk – maar hoe?
Het onderzoek laat dus zien dat de 
overstap naar kooivrije alternatieven 
mogelijk is. Maar hoe kun je dit 
daadwerkelijk bereiken? ‘Je moet het 
voor veehouders aantrekkelijk maken 
om de overstap te maken’, antwoordt 
Rodenburg. ‘De investering die nodig is, 
moet leiden tot meerwaarde van hun 
producten. En consumenten moeten 
bereid zijn om daar een beetje meer 
voor te betalen, dus ook bij deze groep 
is bewustwording nodig.’
Op de korte termijn vraagt dat om 
financiële maatregelen zoals subsidies 
voor nieuwe welzijnsvriendelijke 
systemen en welzijnslabels op 

producten, zodat consumenten 
bewuster boodschappen kunnen 
doen. Op de langere termijn zouden 
via wetgeving bepaalde typen 
kooihuisvesting verboden kunnen 
worden. Rodenburg: ‘Een van onze 
belangrijkste adviezen is om alle 
betrokkenen mee te nemen in het 
proces, zodat ze samen kunnen 
nadenken over de nieuwe veehouderij.’

Presentatie voor het Europees 
Parlement
Op dinsdag 13 april presenteerden Bas 
Rodenburg, hoogleraar Dierenwelzijn 
aan de Universiteit Utrecht, en 
Maite van Gerwen, projectleider van 
het Centre for Sustainable Animal 
Stewardship van de Universiteit 
Utrecht het rapport ‘End the Cage 
Age – Looking for Alternatives’ aan het 
Europees Parlement. De presentatie 
werd live gestreamd en is terug te 
kijken via: https://www.europarl.europa.
eu/committees/en/peti/meetings/
webstreaming 

In mei stemde de Landbouwcommissie 
van het Europees Parlement vóór 
een motie om kooihuisvesting van 
dieren in de voedingsindustrie in 
2027 te verbieden. Begin juni stemde 
een overgrote meerderheid van het 
Europees Parlement in met dit voorstel 
(558 stemmen voor, 37 tegen en 
85 onthoudingen). Nu is het aan de 
Europese Commissie om tot wetgeving 
over te gaan om kooien en kisten tegen 
2027 uit te faseren.  

TEKST: IRIS KRUIJEN | BEELD: BAS NIEMANS EN  
HET FAMILIEVARKEN

KOOIVRIJE SYSTEMEN
Kooivrije systemen voor zeugen variëren 

van kraamhokken waar de zeug de 

eerste dagen rond het biggen wordt 

vastgezet en na maximaal een week 

wordt losgelaten tot systemen waarin 

de zeug vrij werpt en niet vast wordt 

gezet. Bij het Familievarken worden de 

zeugen in een kleine groep geplaatst en 

kiezen daar een nest om hun biggen te 

werpen. De verschillende tomen biggen 

kunnen met elkaar spelen en worden 

later ook in hetzelfde hok en dezelfde 

groep gehouden als vleesvarkens. De 

zeugen keren na het spenen weer 

terug in de grote groep drachtige 

zeugen. De natuurlijke zandbodem en 

de bodemvoedering stimuleren het 

natuurlijke voedselzoekgedrag van zowel 

zeugen als vleesvarkens. De aanwezigheid 

van een innovatief varkenstoilet zorgt dat 

het hok schoon blijft.
Het familievarken

 ‘We hebben laten zien  
  dat het stoppen met  
  kooihuisvesting positieve   
  effecten heeft op het gedrag  
  en het welzijn van dieren’  
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In beeld | Student van toen en nu
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In een veranderende wereld met 
een groeiende wereldbevolking, 
klimaatverandering en risico op 
pandemieën is het thema One 
Health steeds relevanter. Anoek 
Backx houdt zich met dit thema 
bezig in haar werk bij het RIVM en 
diergeneeskundestudent Lieke Rongen 
volgt de master One Health. Zij geven 
hun kijk op One Health vroeger, nu en 
in de toekomst.

Hoe is de kijk op One Health veranderd 
sinds je begon met studeren?
Backx: Ik begon in 1995 met de studie 
diergeneeskunde. Er was één vak dat specifiek 
raakte aan One Health en verder kwam in 
vrijwel alle vakken de rol van de dierenarts in de 
gezondheid van de mens wel naar voren. Het 
ging vooral over van dier op mens overdraagbare 
ziekten, zowel beroepsmatig als via consumptie. 
Vrienden van mij die Geneeskunde studeerden, 
leerden maar heel weinig over infectieziekten 
en zoönosen. Dat verbaasde me. Inmiddels is er 
wel een breder besef van het thema One Health 
en wordt de multidisciplinaire samenwerking 
gelukkig iets meer opgezocht. Toch blijkt het 
nog ingewikkeld te zijn om elkaar te vinden 
en om samen te werken in tijden van crisis. 
Bij de coronapandemie bijvoorbeeld duurde 
het een tijdje voordat de veterinaire labs mee 
gingen draaien. De drie disciplines blijven toch 
een beetje losse pilaren die kennis in eerste 
instantie bij zichzelf zoeken. In mijn studietijd 
zagen geneeskundestudenten dierenartsen als 
een stelletje houthakkers. Geneeskunde was de 
‘echte’ medische wetenschap.

Rongen: Dat herken ik. Mijn vader is arts en toen 
ik aan de studie Diergeneeskunde begon, zei 
hij dat dat maar een beetje halve geneeskunde 
is. Nu, vijf jaar later, snapt hij wel dat ook 

diergeneeskunde hoogwaardige geneeskunde 
is, maar dan met andere patiënten. Ik denk dat 
zeker oudere artsen en dierenartsen het moeilijk 
vinden om bij een andere discipline om hulp te 
vragen en te beseffen dat daar ook veel kennis is.

Hoe kan het nog beter?
Backx: Het vergt van alle disciplines zelf de wil 
om elkaar te kunnen vinden en te waarderen. Ze 
hoeven niet altijd samen te werken, maar moeten 
wel weten waar welke kennis ligt en waar ze 
complementair aan elkaar zijn. 

Rongen: Ik denk dat het goed is om heel vroeg te 
beginnen met connecties leggen tussen de drie 
disciplines. Bijvoorbeeld door tijdens de studie 
keuzevakken aan te bieden waarin studenten met 
andere disciplines in aanraking komen en samen 
over problemen kunnen nadenken. Zo zien 
diergeneeskundestudenten welke kennis er in 
de geneeskunde en de biologie ligt en vice versa, 
en leren ze aan om in de rest van hun loopbaan 
deze disciplines op te zoeken.

Hoe ziet de toekomst eruit voor 
dierenartsen?
Rongen: Je kan als dierenarts natuurlijk blijven bij 
alleen maar dieren beter maken. Maar als ik naar 
Nederland kijk… We moéten wel samenwerken
met artsen en milieuwetenschappers ALS
we zoveel mensen, zoveel dieren en het milieu
gezond WILLEN houden.

Backx: Dat moet je breder trekken dan 
Nederland. Ziektes houden zich niet aan grenzen. 
Die samenwerking van dierenartsen met de 
andere twee disciplines is op internationaal 
niveau nodig. Dat gebeurt al wel, maar kan nog 
beter.
Rongen: Ik hoop dat wij als dierenartsen daar een 
mooie rol in kunnen spelen en misschien zelfs 
het voortouw kunnen nemen. 

TEKST: LISA DIETZ | BEELD: BAS NIEMANS

LIEKE RONGEN,
 masterstudent One Health en 

Gezondheidszorg paard.

ANOEK BACKX,  
(dierenarts, veterinair microbioloog, 
interventie-epidemioloog), 
internationaal beleidsadviseur  
bij het RIVM. 



Rubriek | onderwerp

Paarden helpen  
veteranen met PTTS
Paarden helpen 
veteranen met 
PTTSPosttraumatische stressstoornis (PTSS) belemmert talloze veteranen in hun dagelijkse 
leven en is een zware belasting voor hun familie en directe omgeving. Maar liefst 
twintig procent van deze veteranen is therapieresistent. Wij weten inmiddels dat de 
inzet van paarden goed kan zijn voor mensen met verschillende sociale problemen en 
psychologische aandoeningen. Daarom wil het multidisciplinair onderzoeksteam de 
effecten van groepstherapieën met paarden bij veteranen met PTSS meetbaar maken  
en onderbouwen.
 
Vrienden Diergeneeskunde steunt ze hierin. Jij ook? www.vriendendiergeneeskunde.nl 
Lees het verhaal over dit onderzoek: ‘Een paard oordeelt niet’, op pagina 13.
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Samen maken we het verschil  
Vrienden diergeneeskunde
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