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Vooraf 
 
Voor u ligt het strategisch plan van de faculteit Dier-
geneeskunde voor de periode 2017 tot 2021. Het is 
een plan dat stoelt op een vruchtbare dialoog met 
medewerkers, studenten, medezeggenschaps- 
organen en externe stakeholders; een plan dat 
formuleert waar we staan en waar we heen willen. 
Het is een plan waarvoor een groot draagvlak 
bestaat en waarmee onze faculteit de komende 
jaren flinke vooruitgang kan boeken.

De afgelopen jaren heeft de faculteit al belangrijke 
stappen gezet, zowel op het gebied van onderwijs, 
onderzoek als diergezondheidszorg. Vanuit het 
Strategisch Plan 2013-2017 werd bij het onderwijs 
veel geïnvesteerd in kwaliteit en vernieuwing, bij  
het onderzoek meer focus aangebracht door de 
definitie van zes onderzoeksprogramma’s, en in de  
patiëntenzorg voor speerpunten gekozen.

Met het Strategisch Plan 2016-2020 van de Universi-
teit Utrecht als vertrekpunt, hebben we in de facul-
teit de afgelopen tijd een groot aantal inspirerende 
discussies gevoerd. We spraken uitgebreid over het 
profiel van de faculteit, over sterktes en zwaktes van 
onze activiteiten, en over strategische keuzes die 
zich de komende jaren aandienen.

Dit nieuwe plan bouwt voort op eerdere plannen 
en op die dialoog. Het bevestigt de koers die eerder 
werd ingeslagen en die op veel steun kan rekenen. 
Tegelijk brengen we nieuwe accenten aan. We 
kiezen dus ook voor vernieuwing. 

Zo willen we als faculteit meer dan ooit midden in de 
samenleving staan, zowel nationaal als inter- 
nationaal. We willen onze unieke positie uitbouwen 
door de ramen verder open te zetten, door netwerk-
verbindingen aan te gaan met vele partners om ons 
heen. Ons onderwijs zal sterker inspelen op ontwik-
kelingen in de diergeneeskunde en de life sciences. 
De door ons opgeleide dierenartsen zullen nog 
beter op toekomstige vraagstukken zijn voorbereid.

Dit plan beschrijft strategische keuzes en ambities, 
maar geen gedetailleerde acties. Dat moet echter 
niet mis worden verstaan. De veranderende positie 
van faculteit en dierenarts in de samenleving, en 
de ontwikkelingen rond huisvesting en financiering 
van ons onderzoek en onze diergezondheidszorg, 
vormen urgente uitdagingen.  
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De faculteit wil doorpakken en al haar medewerkers 
daarin verantwoordelijkheid geven. We willen inves-
teren in onze medewerkers en hen ook inspireren 
om te investeren in de faculteit. Departementen en 
afdelingen worden uitgedaagd om via jaarplannen 
en strategische projecten de ambities te con- 
cretiseren en noodzakelijke veranderingen te 
implementeren. 

De eerste stappen in die richting zijn al gezet via 
VET2020, het in 2015 begonnen cultuur- en leider-
schapsprogramma dat leidinggevenden en mede- 
werkers meer kansen geeft om hun unieke expertise 
en inzicht te benutten.

Uiteindelijk zal dit strategisch plan alles behalve vrij-
blijvend zijn: op elk niveau zullen we elkaar onder-
steunen, aanspreken én afrekenen op onze resul-
taten. Zo zal de uitkomst van het plan recht doen 
aan de ambities van de universiteit, aan de unieke 
kansen van onze faculteit en aan de potentie van 
haar medewerkers. 

De keuzes zijn gemaakt: nu gaan we aan het werk!

Het faculteitsbestuur

Wouter Dhert
Jos van Putten
Wim Kremer
Geert Tillemans

Faculteit Diergeneeskunde
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Hoofdstuk 1  Visie en ambitie 

Het dier en zijn omgeving centraal

Faculteit Diergeneeskunde
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Visie faculteit
De faculteit Diergeneeskunde heeft als academische 
instelling een unieke positie: het is de enige plaats in 
Nederland waar dierenartsen worden opgeleid. Met 
haar kennis en kunde is de faculteit hét diergenees-
kundig centrum van Nederland. Het verwerven en 
overdragen van die kennis en kunde is onze belang-
rijkste missie. Om die missie optimaal te kunnen 
vervullen, is nauwe interactie met onze omgeving 
onontbeerlijk.

Aandacht voor ziekte, gezondheid en welzijn van het 
dier en zijn omgeving vormt de basis onder de drie 
pijlers van onze faculteit: Onderwijs, Onderzoek en  
Diergezondheidszorg. Met de pijler Diergezondheids-
zorg richt de faculteit zich niet alleen op diagnostiek 
en behandeling van dierziekten, maar ook op het 
bevorderen van de gezondheid van landbouw- 
huisdieren, paarden en gezelschapsdieren.

De faculteit gaat zich profileren op drie thema’s:  
One Health, One Medicine en Veterinary Biomedicine. De 
huidige zes onderzoeksprogramma’s krijgen binnen 
die thema’s een plek. De thema’s zijn met elkaar 
verbonden via Sustainable Animal Stewardship (SAS): 
kennis en inzichten rond het duurzaam en verant-
woord omgaan met dieren in de samenleving.
Veel humane gezondheids- en welzijnsvraagstukken 
hangen samen met vraagstukken rond diergezond-
heid. De relatie tussen dier, mens en milieu betrekken 
wij dan ook nadrukkelijk bij ons werk.
Onze ambitie kan worden samengevat als “Knowing 
animals to meet tomorrow’s health challenges today”. 
Met de verwezenlijking van die ambitie willen wij 
behoren tot de top-5 van veterinaire faculteiten 
wereldwijd.

De Universiteit Utrecht heeft vier kernwaarden  
geformuleerd: ambitie, inspiratie, betrokkenheid en 
onafhankelijkheid. Wij laten ons door die waarden 
leiden en koppelen deze aan de kern van ons werk: 
aandacht voor het dier en zijn omgeving.

Uitdagingen voor de faculteit

Sterkere positionering in de samenleving
Uiteenlopende ontwikkelingen in de samenleving 
geven de faculteit kansen haar impact te vergroten. 
Zo groeit bijvoorbeeld de aandacht voor dierwelzijn 
en voedselveiligheid en leidt groeiende mobiliteit 
van dieren en mensen tot nieuwe verspreidingspa-
tronen van ziekteverwekkers. Mondigere burgers 
spreken bestuurders scherper aan op verantwoor-
delijkheden en de behoefte aan heldere communi-
catie groeit. Dat geldt ook voor universiteiten.

De faculteit zal haar wetenschappelijke rol in het 
diergeneeskundige veld versterken en zich in het 
publieke debat sterker profileren als veterinair 
kenniscentrum. Wij delen onze kennis niet alleen 
met diergeneeskundig professionals, maar ook met 
de maatschappij. Wij zullen vaker deelnemen aan 
maatschappelijke discussies rond duurzaamheid, 
(het houden van) dieren en hun invloed op de volks-
gezondheid.  De faculteit ziet het als haar taak de 
kwaliteit van die discussies te verhogen door infor-
matie uit onderzoek in te brengen. Ze zal zelf ook 
het debat zoeken. Zo profiteren professional én 
burger optimaal van onze specifieke kennis.

Faculteit Diergeneeskunde
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Functioneren als netwerkorganisatie
De verbinding met onze omgeving zal centraal 
staan. Dat geldt allereerst voor diergeneeskundige 
domeinen zoals de veehouderij, de veterinaire volks-
gezondheid en de veterinaire beroepsgroep. Maar 
het geldt ook voor aanpalende wetenschappelijke 
disciplines, in het bijzonder de publieke gezondheid. 
Wat we zelf doen kan vaak beter in samenwerking 
met anderen; wat we niet (meer) zelf doen, kunnen 
we organiseren in bredere verbanden. Zo worden 
we een netwerkorganisatie gebaseerd op toe- 
gevoegde waarde en ontstaat er meer synergie.

Opleiden vanuit een breder perspectief
De positie van professionals — ook die van dieren-
artsen — verandert ingrijpend. Academici hebben 
geen monopolie meer op kennis, en economische 
en maatschappelijke factoren wegen mee in besluit- 

vorming. Dierenartsen zijn betrokken bij brede 
vraagstukken, wat vraagt om een breder palet van 
kennis en vaardigheden en een beter begrip van 
een veranderende maatschappelijke omgeving. Ons 
onderwijs zal daarop inspelen. 

Kwaliteit en werfkracht in onderzoek
Het onderzoek van de faculteit staat internationaal 
hoog aangeschreven en is goed aangesloten bij het 
strategisch thema Life Sciences van de Universiteit 
Utrecht. Tegelijk neemt de competitie om schaarse 
onderzoeksmiddelen toe, worden onderzoeksvraag-
stukken complexer en groeit het belang van dure 
onderzoeksinfrastructuur. We zullen in ons onder-
zoek nog meer gaan focussen op kwaliteit, op (inter-
nationale) samenwerking en op interdisciplinariteit.  
Het identificeren, aantrekken en ontwikkelen van 
(nieuw) talent is daarbij cruciaal.

Andrea Gröne
Universiteiten bundelen krachten in 
Netherlands Centre for One Health

Antibioticaresistentie en infectieziekten als 
vogelgriep en Q-koorts hebben een steeds 
grotere impact op mens en dier, zeker in een 
dichtbevolkt land als Nederland. Om de vele 
uitdagingen op het gebied van One Health in 
samenhang te bestuderen en hier oplossingen 
voor te vinden, is het Netherlands Centre for 
One Health (NCOH) opgericht. Het NCOH  
is een samenwerkingsverband van zeven 
universitaire centra, waaronder de Universi-
teit Utrecht, in nauw overleg met het RIVM. 
Andrea Gröne, hoogleraar Pathologie aan de 
faculteit Diergeneeskunde, geeft een voor-
beeld van de toegevoegde waarde die  
het centrum kan hebben:  
“Wat ik bijvoorbeeld zou willen weten is: als 
er iets gebeurt in het landschap, wat heeft 
dat voor gevolgen voor het wildlife en de 
verspreiding van ziekteverwekkers? Daarom 
wil ik een nóg nauwere samenwerking met 
bijvoorbeeld onderzoekers van Wageningen 
University. Die weten welke gevolgen veran-
deringen in het landschap hebben voor de 
populatie.”

Faculteit Diergeneeskunde
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Diergezondheidszorg in samenwerking met 
onze omgeving
Onze positie in de diergezondheidszorg is veran-
derd. Dierenartsen om ons heen hebben zich beter 
georganiseerd en de markt heeft zich verder gepro-
fessionaliseerd. In onze positiebepaling zullen wij 
ons richten op samenwerking en focussen we op 
toegevoegde waarde vanuit onze specifieke univer-
sitaire rol. We geven niet alleen aandacht aan pati-
entenzorg, maar ook aan het gezond houden van 
dieren en het voorkomen van ziekte.

Veerkrachtige en slagvaardige organisatie
Wij willen een slagvaardige en wendbare organisatie 
zijn. Dat vraagt om medewerkers die deskundig zijn 
op hun eigen gebied en ook goed kunnen samen-
werken, binnen én buiten de faculteit en met andere 
veterinaire disciplines. Medewerkers die flexibel en 

gemotiveerd zijn en die zich verantwoordelijk voelen 
voor de organisatie als geheel. We geven hieraan 
een impuls door extra te investeren in de ontwikke-
ling van onze medewerkers en goed leiderschap.

Internationalisering en diversiteit
Internationalisering bereidt studenten beter voor op 
hun toekomstige werkveld en verstevigt de positie 
van ons onderzoek en onze diergezondheidszorg. 
Een meer diverse facultaire gemeenschap zal boven-
dien onze netwerkpositie en aantrekkingskracht 
versterken en uiteindelijk ook onze kwaliteit en resul-
taten verbeteren. Daarom investeren we in strategi-
sche internationale samenwerking. De Engelse taal 
zal een prominentere plaats krijgen in het onderwijs 
van de faculteit.
 

1200 

63% 23% 4% 

Aantal praktijken met 1 of meer vestigingen

gezelschapsdieren gemengd paard

47% 53% 
4400

Aantal dierenartsen in Nederland• Landbouwhuisdieren 128 miljoen

• Paarden 450.000

• Gezelschapsdieren 35 miljoen

Rundvee 4 miljoen
Schapen 1 miljoen
Varkens 12 miljoen
Kippen 106 miljoen
Overig 5 miljoen

Honden 1,5 miljoen
Katten 2,6 miljoen
Overig 30,9 miljoen

Aantal dieren:

 Wat gaan we doen? 

• Ons profileren op de thema’s One Health, 
One Medicine en Veterinary Biomedicine 
met Sustainable Animal Stewardship als 
verbindend onderwerp;

• Ons profileren als veterinair kenniscen-
trum in het publieke debat, onder meer 
door het organiseren van in- en externe 
debatten;

• Acteren als een netwerkorganisatie;
• Gericht investeren in internationale 

samenwerking.

Faculteit Diergeneeskunde
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Hoofdstuk 2  Onderwijs 

Goed voorbereid op de toekomst

Faculteit Diergeneeskunde
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Visie op de opleiding 

De faculteit Diergeneeskunde leidt jonge mensen op 
die een academische, op wetenschap gebaseerde 
bijdrage kunnen leveren aan het denken over en het 
oplossen van diergerelateerde vraagstukken. Zorg 
voor dieren en het bevorderen van diergezondheid 
en dierwelzijn in relatie met volksgezondheid en 
kwaliteit van de leefomgeving staan hierbij centraal. 
Dierenartsen werken in een internationale en inter- 
culturele omgeving. In de toekomst zullen ze nog 
meer dan nu ook werkzaam zijn in andere beroepen 
dan dierenarts.

Nieuwe technologieën en voortgaande schaalver-
groting en globalisering zullen om nieuwe kennis en 
expertise vragen, deels ook uit andere disciplines.  

Nieuwe vraagstukken vragen om meer integrale en 
multidisciplinaire benaderingen. Minder complexe 
en routinematige vaardigheden zullen vaker worden 
overgenomen door andere professionals (zoals  
paraveterinairen).

De samenleving stelt vaker nieuwe vragen over de 
omgang met dieren en hun omgeving. Dierenartsen 
krijgen te maken met economische en maatschap-
pelijke factoren die meewegen in de besluitvorming. 
Meer dan voorheen zullen dierenartsen als experts 
leiderschap moeten tonen. Ze zullen bijdragen aan 
oplossingen voor vraagstukken rond diergezond-
heid, voedselproductie, dierwelzijn, milieu, volksge-
zondheid, economie, eisen van cliënten en derge-
lijke. Naast wetenschappelijke kennis en vaardigheid 
zal ook een kritische, ondernemende en zelfbewuste 
houding nodig zijn. Het stellen van de juiste vragen, 
het zelfstandig kunnen verzamelen, analyseren 

Anne-Fleur Brand

“De beste studiekeuze die ik had kunnen 
maken”

“Ik geef eerlijk toe dat ik de keuze voor 
Diergeneeskunde op het allerlaatste moment 
maakte, maar achteraf gezien had ik geen 
betere studie kunnen kiezen,” zegt Anne-
Fleur Brand, student aan de masteropleiding 
Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren & 
Veterinaire Volksgezondheid. “Diergenees-
kunde is een brede opleiding waarin je niet 
alleen bezig bent met diergezondheid maar 
ook met volksgezondheid en dierenwelzijn. 
Met name de maatschappelijke aspecten van 
het beroep dierenarts spreken mij enorm 
aan. Tijdens de bacheloropleiding kwam ik in 
aanraking met het concept One Health en  
dat wekte mijn interesse. De master- 
opleiding Gezondheidszorg Landbouw- 
huisdieren & Veterinaire Volksgezondheid 
was van daaruit een bewuste vervolgstap. 
In de bachelor ligt de focus sterk op theorie, 
maar in de master kun je deze kennis al in de 
praktijk brengen. Bij mij vielen toen heel veel 
kwartjes. De sfeer bij Landbouwhuisdieren 
vind ik heel gemoedelijk. Docenten  
behandelen je echt als een toekomstige 
collega. Dat geeft vertrouwen.”

Aantal studenten (2015)

1419
 studenten

685 
master
(voltijds)

734 
bachelor
(voltijds)

225
jaarlijkse 
instroom

18% man

1% 
internationaal

Faculteit Diergeneeskunde
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en duiden van informatie en het creatief kunnen 
oplossen van problemen zijn daarbij van cruciaal 
belang.

In het curriculum komt daarom meer aandacht voor 
wetenschappelijke vorming, academische pro- 
fessionaliteit, persoonlijke ontwikkeling en het 
werken in een internationale omgeving. Ook komen 
er meer mogelijkheden voor individuele profilering. 
Afgestudeerde studenten van de masteropleiding 
Veterinary Medicine zijn algemeen bevoegd dieren-
arts en hebben de kennis, vaardigheden en attitude 
om een start te maken met een carrière. De afge-
studeerde dierenarts kan zich verder specialiseren 
en ontwikkelen volgens het principe van lifelong 
learning.

Wij werken aan een onderwijscultuur die aansluit 
op de manier waarop jonge mensen leren en zich 
ontwikkelen, gebaseerd op de jongste inzichten in 
(digitale) didactiek.

 
Ambities

Breder opleiden en ruimte voor keuze en  
profilering
We gaan werken aan nieuwe onderwijsprogram-
ma’s en cursussen die aansluiten bij ontwikkelingen 
in het werkveld. Centraal staat een combinatie van 
grondige disciplinaire verdieping en brede vorming 
in de context van een veranderende samenleving. 
Er komen herkenbare profielen, zodat studenten 
kunnen afstuderen als bijvoorbeeld dierenarts voor 
bepaalde diersectoren, dierenarts in wetenschappe-
lijk onderzoek, dierenarts in bestuur en beleid of in 
de richting Animal Welfare Management. Dat bereidt 
studenten beter voor op arbeidsmarkt en samen-
leving en daagt ze uit te kiezen voor een studie die 
goed past bij individuele ambities en toekomst- 
verwachtingen. Het streven dat studenten “alles 
gehad of gezien moeten hebben” tijdens hun  
opleiding wordt losgelaten. 

In de onderwijsprogramma’s komen meer moge-
lijkheden voor flexibiliteit en uitwisseling met 
programma’s uit andere opleidingen en disciplines 
van binnen en buiten de Universiteit Utrecht, ook 
internationaal. We bevorderen de diversiteit van de 
masterstudentenpopulatie door de zij-instroom van 
(internationale) biomedische bachelors te stimu-
leren. Studenten die met een bachelordiploma  
Diergeneeskunde niet instromen in de master- 
opleiding zullen worden ondersteund bij het maken 
van een alternatieve keuze.

Faculteit Diergeneeskunde
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Aandacht voor academische vorming  
en professioneel handelen
We willen dat onze studenten zich professioneel en 
persoonlijk meer kunnen ontwikkelen en zich beter 
kunnen voorbereiden op een duurzame beroeps- 
praktijk. We geven ze een gedegen kennisbasis en 
een sterke band met wetenschappelijk onderzoek. 
Uiteindelijk leiden we studenten op tot verant- 
woordelijke en kritische professionals, die hun  
eigen oordeel kunnen vormen en kunnen optreden 
als experts; die zich uitgedaagd voelen door hun  
omgeving, die ondernemend, zelfstandig en  
nieuwsgierig zijn naar ‘de vragen achter de vragen’. 
Belangrijke aan te leren vaardigheden zijn bij- 
voorbeeld het verzamelen van informatie, het  
analyseren van problemen, het genereren van 
kennis, het aanreiken van goed onderbouwde  
oplossingen, kennis van beroepsethiek, en begrip  

en inzicht van een complexer wordende beroeps- 
omgeving.

De inrichting en uitvoering van ons onderwijs 
kenmerkt zich door kleinschaligheid en ‘gekend en 
herkend worden in wie je bent en wat je kunt’.  
Zelfinzicht en eigen verantwoordelijkheid voor leer-
proces en studiesucces zijn belangrijke uitgangs-
punten.
De faculteit wil bijzonder getalenteerde studenten 
beter ondersteunen zodat ze zich maximaal kunnen 
ontplooien en zich voor kunnen bereiden op 
leidende posities in de samenleving. 

Opleiden in een netwerkomgeving met  
de blik naar buiten. 
We willen dat studenten sterk betrokken zijn bij 
ontwikkelingen in de samenleving. Daarom  

Dick Heederik
Interfacultaire master One Health

Kennis over veterinaire en humane gezond-
heid bij elkaar brengen. Dat is het doel van de 
nieuwe onderzoeksmaster One Health die in 
september 2017 van start gaat.
De tweejarige opleiding leert studenten  
met een multidisciplinaire bril te kijken naar 
de gezondheid van mens, dier en milieu en de 
samenhang daartussen. Te denken valt aan 
zoönosen zoals de Ziekte van Lyme, Q-koorts 
of het Zikavirus, maar ook aan de toename 
van antibioticaresistentie.
In de nieuwe opleiding krijgen studenten 
onderwijs in vakken als ‘Dynamiek van 
Infectieziekten’ en ‘Moleculaire Epidemio-
logie’. “Dankzij DNA-sequencing kunnen we 
micro-organismen steeds sneller identifi-
ceren, dus ik verwacht een revolutie in  
epidemiologisch onderzoek,” zegt Dick 
Heederik, hoogleraar Gezondheidsrisico- 
analyse.
De master One Health past binnen het  
universitaire thema Life Sciences en is een 
samenwerking tussen de faculteiten  
Diergeneeskunde, Geneeskunde en Bèta- 
wetenschappen van de Universiteit Utrecht. 

Algemene waardering studenten (op 5-puntschaal)

Bachelor DGK: 4,45

Master DGK: 4,08

Gemiddeld 90% van de afgestudeerden vindt een 
baan binnen een jaar na afstuderen

90%

Faculteit Diergeneeskunde
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faciliteren en stimuleren we studenten die activi-
teiten willen ontplooien naast hun studie of willen 
werken in het beroepsveld. We versterken inter-
professionele samenwerking en internationalisering 
in de opleiding. We gaan intensiever samenwerken 
met andere opleidingen, binnen en buiten de 
Universiteit Utrecht, zoals bijvoorbeeld met  
Wageningen University & Research, maar ook 
met het hoger beroepsonderwijs. Studenten en 
docenten afkomstig uit andere landen moeten zich 
welkom voelen. Delen van het onderwijsprogramma 
zullen daarom Engelstalig worden.

We versterken de band met alumni en andere 
professionals om het werkveld meer bij de oplei-
ding te betrekken. We verbreden en intensiveren 
de samenwerking met andere diergeneeskundige 
centra, (specialistische) klinieken en andere organi-
saties. In het kader van lifelong learning — profes-
sionals moeten actief kennis en vaardigheden 
bijhouden — wordt ook het postacademisch  
onderwijs uitgebreid. 

Werken aan een professioneel  
onderwijsklimaat
Onze ambities en onderwijsfilosofie zijn alleen te 
realiseren in een onderwijsklimaat waarin docenten 
én studenten hun rol goed kunnen vervullen. Pijlers 
in het onderwijs zijn vertrouwen in de student 
en docent, herkenbare gemeenschappen waarin 
studenten en docenten gekend en herkend worden, 
en kleinschalig en intensief onderwijs. 

Onze docenten staan in dienst van het leerproces 
van de student en creëren een omgeving die uit- 
dagend, inspirerend en veilig is. Docenten voelen 
zich eigenaar van hun onderwijs. Ze vervullen een 
voorbeeldfunctie voor studenten. Ze maken gebruik 

Studenten bestuderen de anatomie van een 
hond met een plastinaat. Plastinaten slijten 
niet, zijn droog en schoon en dus multi- 
inzetbaar, ook buiten de snijzaal.  
Meer leeropbrengst met minder dieren
is de inzet van deze samenwerking tussen de 
faculteit en de stichting Proefdiervrij.

Aantal hoogleraren en universitair (hoofd)docenten
(2015)

34 UHD’s

102 UD’s

42 HGL
voltijd en deeltijd
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85%

In 2021:

20%

10%

45%

50%

van nieuwe en innovatieve didactiek, recente 
inzichten uit de onderwijskundige literatuur, digitale 
hulpmiddelen en de ondersteuning en faciliteiten 
die de Universiteit Utrecht daarbij biedt. Ze onder-
steunen elkaar en delen best practices en innovatieve 
didactiek volgens het principe van teach the teacher. 
Docenten onderhouden een netwerk in het  
werkveld en worden daarbij door de faculteit  
ondersteund.

Docenten zijn betrokken bij onderzoek en/of dier-
gezondheidszorg. Docenten die zich specifiek in de 
lijn van het onderwijs willen ontwikkelen, zullen wij 
ondersteunen. Onderwijstalent en juniordocenten 
worden intensief begeleid. Voor hoogleraren en 
hoofddocenten is het geven van onderwijs, ook in  
de bacheloropleiding, vanzelfsprekend. Aantal docenten 

met BKO

Aantal docenten 
met SKO

Aantal studenten in  
ondernemerschap- 
onderwijs 
(7% in 2016)

Percentage interna- 
tionale studenten  
(<1% in 2016)

Percentage van het 
onderwijsprogramma  

in de master dat  
in de Engelse taal  

wordt aangeboden  
(2% in 2016)

 Wat gaan we doen? 

• Opbouw en structuur van de onderwijsprogram-
ma’s herzien, met meer ruimte voor profilering 
en mogelijkheden voor participatie in onderwijs 
buiten de faculteit;

• Brede bacheloropleiding ontwikkelen voor het 
biomedische veld;

• Masteropleiding One Health ontwikkelen met  
partners in Life Sciences (Universiteit Utrecht);

• Zij-uitstroom uit de bacheloropleiding en  
(internationale) zij-instroom in de masteropleiding 
bevorderen;

• Gemeenschapsvorming versterken en persoonlijk 
docent-studentcontact bevorderen;

• Gezamenlijk onderwijs opzetten met externe 
partners binnen de Universiteit Utrecht (zoals de 
faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie, 
ULS) en daarbuiten (zoals Wageningen University 
& Research, Universiteit van Kopenhagen,  
Universiteit van Pretoria);

• Verbinden met het werkveld: betrekken van 
professionals uit het werkveld als docent, 
versterken alumnibeleid, versterken ‘Extern 
Onderwijs’ in geaffilieerde praktijken, etc.;

• Opzetten van een geïntegreerd Lifelong 
Learning programma;

• Ontwikkelen van een samenhangend docent-
professionaliseringsprogramma en een helder 
carrièrebeleid voor docenten;

• Versterken internationalisering, aantrekken 
buitenlandse studenten en docenten, 
uitbreiden uitwisseling met internationale  
partners;

• Alle studiematerialen in de masteropleiding 
Engelstalig maken, Engels gebruiken als  
voertaal waar relevant;

• Huisvesting optimaliseren ten behoeve van 
kostenbeheersing en het bevorderen van 
gemeenschapsvorming.

Faculteit Diergeneeskunde
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Hoofdstuk 3  Onderzoek 

Wetenschap voor dier en 
samenleving

Faculteit Diergeneeskunde



Strategisch Plan faculteit Diergeneeskunde 2017-202116

Visie op onderzoek 
 
Dieren hebben een belangrijke plaats in onze 
maatschappij en een grote invloed op de volksge-
zondheid en het milieu. Grondig wetenschappelijk 
onderzoek binnen de driehoek dier-mens-omge-
ving is belangrijk voor het behoud van gezondheid 
en de behandeling van ziekte bij dier en mens. Met 
gedegen kennis en intensieve samenwerking van 
experts kunnen grote gezondheidsuitdagingen 
integraal worden aangepakt en kan de samenleving 
profiteren van de investeringen in onderzoek. 
De faculteit Diergeneeskunde kiest voor een onder-
zoeksagenda die de kwaliteit van de diergezondheids-
zorg bevordert en bijdraagt aan het oplossen van grote 
maatschappelijke gezondheidsproblemen. We gaan 
de faculteit meer profileren op drie thema’s, waarin de 

zes huidige onderzoeksprogramma’s worden mee- 
genomen. Het onderzoeksthema Veterinary  
Biomedicine zal door onderzoek aan gezonde en 
zieke dieren de wetenschappelijke basis van het 
diergeneeskundig handelen door dierenartsen en 
specialisten versterken. Het onderzoeksthema One 
Health richt zich op het begrijpen van de interactie 
tussen dier, mens en omgeving. Het thema One 
Medicine richt zich op gelijkenissen tussen ziekten bij 
dier en mens en het creëren van innovatieve thera-
pieën. De thema’s One Health en One Medicine doen 
beide onderzoek over de hele keten, van cel tot 
populatie, binnen het strategisch thema Life Sciences 
van de Universiteit Utrecht.

Uiteraard is al het onderzoek sterk verweven met 
het opleiden en voorbereiden van studenten op een 
succesvolle loopbaan.

Lonneke IJsseldijk, onderzoeker bij  
Pathobiologie en genomineerde voor de  
UU Publiprijs 2016:

“Tijdens de sectie kijk ik ook of een dier is 
vermagerd. Soms is een bruinvis een tijdje 
ziek geweest en heeft hij niet voldoende 
vis kunnen vangen.”

Lonneke IJsseldijk

Faculteit Diergeneeskunde
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Veranderde behoeftes

Belangrijke ontwikkelingen in het wetenschappelijk 
onderzoek zijn de toenemende rol van de samen-
leving in het bepalen van de onderzoeksagenda, de 
sterke afhankelijkheid van externe financiering en 
de snelle technologische innovatie. Dit stelt hoge 
eisen aan de verbinding van ons onderzoek met de 
samenleving, de competenties en flexibiliteit van 
onze onderzoekers, en de beschikbare onderzoeks-
infrastructuur.

De in 2015 gepresenteerde Nationale Wetenschaps- 
agenda (www.wetenschapsagenda.nl) biedt inzicht 
in de onderzoeksprioriteiten van politiek en samen-
leving. De agenda sluit goed aan bij het onderzoek 
dat binnen de faculteit plaats vindt, met name op de 
gebieden van One Health, Regeneratieve Genees-
kunde en Kanker. Belangrijk voor de faculteit is ook 

dat de wetenschapsagenda specifieke aansluiting 
biedt voor onderzoek in de diergezondheid. De 
agenda belicht vragen als “Hoe blijven we micro- 
organismen de baas in gezondheidszorg, veehouderij 
en milieu?“ en “Hoe kunnen we modellen ontwerpen 
en technologie gebruiken voor gezondheids- 
voedings- en toxiciteitsonderzoek en daarmee  
tegelijkertijd het proefdiergebruik drastisch vermin-
deren?”. De Nationale Wetenschapsagenda biedt de 
faculteit dan ook goede mogelijkheden om met haar 
onderzoek aan te sluiten bij de samenleving.

De grotere aandacht in de samenleving voor 
probleemgestuurd onderzoek vraagt om samen-
werking tussen verschillende vakgebieden en om 
interdisciplinair onderzoek, veelal in internationaal 
verband. Dit is ook nodig om de complexe inter-
acties tussen dier, mens en omgeving beter te 
begrijpen.  

Freek van Muiswinkel

Diergeneeskunde en de Nationale  
Wetenschapsagenda

Op verzoek van het Kabinet stelde een brede 
kenniscoalitie van organisaties uit weten-
schap en bedrijfsleven de afgelopen jaren een  
Nationale Wetenschapsagenda (NWA) op. De 
NWA sluit goed aan bij de onderzoeksthema’s 
One Health en One Medicine en bij onder-
zoeksprogramma’s als Regeneratieve  
Geneeskunde en Kanker, maar ook bij het 
onderzoek naar diergezondheid en dieren-
welzijn. Samenwerking met onderzoekers in 
andere wetenschapsdomeinen staat daarin 
centraal. Freek van Muiswinkel, adjunct 
directeur Onderzoek, licht toe:  
“Als faculteit leveren wij concrete en  
bruikbare antwoorden op de actuele vragen 
zoals die in de Nationale Wetenschapsagenda 
zijn gedefinieerd. Dit onderstreept de maat-
schappelijke relevantie en de impact van ons 
onderzoek. Tegelijkertijd is het onze ver- 
antwoordelijkheid om te blijven investeren 
in puur nieuwsgierigheid gedreven onder-
zoek om zo goed voorbereid te zijn op de 
maatschappelijke vragen en uitdagingen van 
morgen.”

Faculteit Diergeneeskunde
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Diergezondheidsonderzoek vindt wereldwijd plaats, 
waarbij ook de economische belangen een steeds 
internationaler perspectief krijgen. De mobiliteit van 
onderzoekers neemt toe, vraagstukken worden in 
internationale samenwerkingsverbanden aangepakt, 
en de onderzoeksfinanciering verplaatst zich van 
nationaal naar internationaal niveau. Voor de facul-
teit Diergeneeskunde (de enige in Nederland) zijn 
(inter)nationale samenwerking en zichtbaarheid dan 
ook van extra belang voor de kwaliteit, maatschap-
pelijke meerwaarde en werfkracht van ons onder-
zoek. 

Technologie wordt steeds meer een succesbepa-
lende factor in het diergezondheidsonderzoek. Dat 
leidt wereldwijd tot het ontstaan van kostbare tech-
nologische expertisecentra, tot keuzes in onderzoek, 
tot schaalvergroting en tot bundeling van onder-
zoeksfaciliteiten. Nieuwe ontdekkingen en verschui-
vingen in maatschappelijke prioriteiten leiden tot 
groei en krimp van vakgebieden en de bijbehorende 
financiering van onderzoek. Dit heeft ook gevolgen 
voor de onderzoeksagenda van de faculteit Dier- 
geneeskunde. Het vraagt om aanpassingsvermogen 
van onze organisatie en onze onderzoekers en om 
een goede aansluiting van de faculteit bij technolo- 
gische expertisecentra van Life Sciences.

Ambitie 

De faculteit Diergeneeskunde wil door grens- 
verleggend onderzoek de kwaliteit van de dier- 
gezondheidszorg bevorderen en vanuit diergenees-
kundig perspectief bijdragen aan het aanpakken 
van wereldwijde gezondheidsproblemen van 
dieren én mensen. Het onderzoek richt zich op 
gezonde en zieke dieren, maar ook op de inter-

Faculteit Diergeneeskunde
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actie dier-mens-omgeving. Het onderzoek is zowel 
toegepast als toekomstgericht. Samenwerken en 
interdisciplinariteit zijn noodzakelijk, in een inter-
nationaal perspectief. Onderzoek geeft toegang tot 
inkomstenbronnen die op hun beurt de continuïteit 
van onderzoek kunnen borgen. Bij internationale 
visitatie krijgt ons onderzoek de waardering ‘zeer 
goed’ tot ‘uitstekend’. Wij behoren met ons dierge-
neeskundig onderzoek tot de top van de wereld. Die 
positie willen we behouden en bestendigen.

Alain de Bruin
Utrecht Regenerative Medicine Centre: 
een inspirerende samenwerking

Wetenschappers van het Universitair Medisch 
Centrum Utrecht, de faculteit Diergenees-
kunde, de Bètafaculteit, en het Hubrecht 
Instituut slaan de handen ineen in het Utrecht 
Regenerative Medicine Centre. Hiermee zijn 
we vanuit het strategisch thema Life Sciences 
een internationale en toonaangevende speler 
op het gebied van regeneratieve geneeskunde 
en stamcelonderzoek. Het centrum richt zich 
op interdisciplinaire samenwerking op het 
gebied van de diergeneeskunde en de humane 
geneeskunde. “Het Utrecht Regenerative 
Medicine Centre is uniek in de wereld, het is 
het enige centrum waar onderzoekers vanuit 
verschillende hoeken onder één dak samen-
werken aan het One Medicine concept:  
oplossingen en behandelingen voor mens 
en dier ”, vertelt Alain de Bruin, hoogleraar 
Pathobiologie aan de faculteit Diergenees-
kunde. Naast het doen van onderzoek, zal het 
centrum ook een inspirerende rol spelen in 
het onderwijs aan studenten in Utrecht, en 
studenten die participeren in de strategische 
alliantie tussen de UU, het UMC Utrecht en  
de TU/e.

Impactvol onderzoek, sturen op kwaliteit,  
minder proefdieren
Bij evaluatie van het onderzoek gebruiken we het 
Standaard Evaluatie Protocol (SEP) als leidraad. 
Hierin zijn naast de bekende kwaliteitsindicatoren 
ook maatschappelijke toegevoegde waarde en 
toekomstbestendigheid als criteria opgenomen. 
Voor meer slagvaardigheid wordt een interne onder-
zoeksraad ingesteld die bestaat uit te benoemen 
leiders van de onderzoeksthema’s. Deze raad krijgt 
invloed op het facultaire onderzoek en de toewijzing 
van de facultaire onderzoeksmiddelen. De onder-
linge verbindingen tussen onderwijs, onderzoek en 
diergezondheidszorg worden versterkt, bijvoorbeeld 
door docenten en promovendi meer te betrekken 
bij respectievelijk onderzoek en onderwijs. 

Faculteit Diergeneeskunde
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De faculteit Diergeneeskunde gaat het gebruik van 
het aantal proefdieren in onderzoek en onderwijs 
terugdringen en onvermijdelijke diergerelateerde 
experimenten zo goed, zorgvuldig en verantwoord 
mogelijk faciliteren. Samen met partners in en 
om het Utrecht Science Park wil de faculteit een 
voortrekkersrol vervullen op het gebied van proef-
diervrije innovaties. Het 3V-centrum Utrecht Life 
Sciences, waarvan de faculteit penvoerder is, biedt 
hiervoor een uitstekend vertrekpunt.

Versterken van onze in- en externe  
samenwerkingsverbanden
Wij versterken onze interne samenwerking om opti-
male synergie en kruisbestuiving te bereiken en 
onze werfkracht te vergroten. Een slimme fysieke 
clustering van onderzoekers en onderzoeksgroepen 
in de faculteit en op de UU-campus zal bijdragen aan 

Martin van den Berg

Hoogleraar Toxicologie  
Martin van den Berg, winnaar van  
de UU Publiprijs 2016:

“Met de toenemende maatschappe- 
lijke druk om het gebruik van  
proefdieren terug te dringen, blijft  
het belang van het ontwikkelen van  
alternatieve methoden voor het  
testen van toxiciteit groot.  
De faculteit Diergeneeskunde moet  
zijn leidende rol binnen dit (inter)- 
nationale veld zeker vasthouden.”

de vorming van sterke communities én aan een effi-
ciënter gebruik van gebouwen en infrastructuur. 
Gerichte externe samenwerking met andere (inter)
nationale onderzoeksinstellingen, maatschappelijke 
organisaties en het bedrijfsleven geven we vorm op 
basis van strategische keuzes die aansluiten bij de 
gezamenlijke behoefte en financiering (o.a. Horizon 
2020 en het Negende kaderprogramma van de EU).

Meer aandacht voor onderzoekstalent
Wij investeren gericht in het ontwikkelen en 
aantrekken van onderzoekstalent, ook om onze 
kans op persoonsgebonden subsidies te vergroten. 
Het scouten van talent binnen en buiten onze 
organisatie wordt geïntensiveerd. Succesvol talent 
bieden wij een aansprekend loopbaanperspec-
tief, ook door ze te koppelen aan toponderzoe-
kers (“meester-gezel relatie”). Gevestigd talent en 

Faculteit Diergeneeskunde
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Gemiddeld aantal promoties DGK per jaar  
(2011-2015)

QS World University Rankings by subject (2017)

938
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+25%

In 2021:

>40%

150%

80%

toponderzoekers verbinden wij aan ons door ze 
een onderzoeksklimaat te bieden met hoogwaar-
dige voorzieningen en stimulerende (internationale) 
netwerken.
 
Zichtbaarheid vergroten
Wij gaan gericht investeren in de verbinding tussen 
wetenschap en samenleving door de zichtbaar-
heid van ons onderzoek in het publieke domein en 
bij direct belanghebbenden te vergroten. Dit zal 
gebeuren door communicatie via de gebruikelijke 
wetenschappelijke kanalen, maar ook door inter-
actie met onze achterban en maatschappelijke 
vertegenwoordigers. 

Groei ten opzichte  
van 2016 in tweede- 
geldstroominkomsten  
en persoonsgebonden 
beurzen 

Handhaving derde- 
geldstroominkomsten 

ten opzichte van de 
eerste geldstroom

Jaarlijkse uitstroom  
van PhD-studenten

Percentage van 
onderzoeksartikelen 

gepubliceerd in  
tijdschriften die volgens 

het Institute for  
Scientific Information 

(ISI) behoren tot de beste 
25% van het relevante 

onderzoeksveld.

 Wat gaan we doen? 

• Bij de verdeling van onze onderzoeksmiddelen 
nadrukkelijk sturen op strategische keuzes, impact 
en kwaliteit, met de SEP-waarderingsmatrix als 
leidraad;

• Instellen van een interne onderzoeksraad 
bestaande uit leiders van de drie onderzoeks- 
thema’s;

• Vormen van strategische interne en externe 
onderzoeksallianties, ook ter vergroting van onze 
werfkracht. In samenwerking met Wageningen 
University & Research richten wij het Centre for 
Sustainable Animal Stewardship op;

• Facultaire reserves aanwenden om gericht te 
investeren in onderzoeksthema’s en onder-
zoektalent met (kans op) persoonsgebonden 
beurzen en top onderzoeksfaciliteiten;

• Versterken van synergie en kosteneffectiviteit 
door fysieke clustering en bundeling van 

 faciliteiten en onderzoekgroepen;
• Het verbinden van onderzoek en onderwijs 

door docenten te betrekken bij promotietra-
jecten en onderzoekers te betrekken bij 

 onderwijs;
• Vergroten van de zichtbaarheid van ons 
 onderzoek, vooral in het publieke domein.

Faculteit Diergeneeskunde
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Hoofdstuk 4  Diergezondheidszorg 

Zorg, verbonden met onderwijs  
en onderzoek

Faculteit Diergeneeskunde
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Visie op  
diergezondheidszorg

Diergezondheidszorg is de derde pijler van de  
faculteit Diergeneeskunde. Wij richten ons op  
gezondheid, ziekte en welzijn van het dier; op diag-
nostiek en behandeling van dierziekten en het  
bevorderen van de gezondheid van landbouwhuis-
dieren, gezelschapsdieren en paarden. Het werk 
omvat vrijwel alle departementen van de faculteit, 
inclusief het leerbedrijf ’De Tolakker’. De vraag- 
stukken en opgaven voor onderwijs, onderzoek, 
diergezondheidszorg en de bedrijfsvoering verschil-
len per departement en activiteit, derhalve is een 
gedifferentieerde aanpak bij het realiseren van de 
strategische doelen gewenst.
Wij zien de aanwezigheid van diergezondheidszorg  
en diagnostische faciliteiten van hoog niveau als  
een voorwaarde voor ons onderwijs en onderzoek, 
voor de verdere ontwikkeling van het vakgebied en 
voor maatschappelijke taken zoals het optreden  
als expertisecentrum en academische vraagbaak.

Het veterinaire veld in Nederland professionaliseert 
en organiseert zich steeds verder. Individuele dieren-
artspraktijken maken vaker deel uit van ketens en de 
tweedelijnszorg buiten de faculteit Diergeneeskunde 
groeit. Er komen meer expertisecentra; ook buiten 
onze faculteit Diergeneeskunde werken dieren-
arts-specialisten. Bij zowel dierenartsen als dier- 
eigenaren neemt het kosten- en kwaliteitsbewustzijn 
toe, en de verwachting is dat ook verzekeraars een 
grotere rol gaan spelen. Voor onze faculteit levert dit 
een nieuwe dynamiek op met meer aandacht voor 
ondernemerschap en nieuwe vormen van samen-
werking. In deze veranderende omgeving behoudt 

Aantal consulten per diersoort (2015)

Universiteitskliniek 
voor paarden:
4600 paarden

1100 vogels en 
bijzondere dieren

Universiteitskliniek 
gezelschapsdieren:
2400 katten
6600 honden
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de faculteit Diergeneeskunde verantwoordelijkheden 
in patiëntgebonden onderwijs en klinische expertise, 
maar wel met een aangescherpt klinisch profiel en in 
nauwe samenwerking met het nationale werkveld en 
zusterfaculteiten in het buitenland.

Ambitie

De faculteit Diergeneeskunde wil een vooraan-
staande rol spelen als (inter)nationaal centrum voor 
diergezondheidszorg. Door vernieuwend onderzoek 
en kennisoverdracht vanuit de academische prak-
tijk wil de faculteit bijdragen aan het bevorderen 
van evidence-based diergeneeskundig handelen 
in het beroepsveld. Ze wil ook aan de wieg staan 
van nieuwe diagnostiek en behandelmethodes. 
Opleiden, aantrekken en behouden van top- 
professionals zijn daarbij voorwaarden. 

Meer balans voor wetenschappelijk en  
ondersteunend personeel in  
diergezondheidszorg
De faculteit Diergeneeskunde gaat het werk van 
academisch specialisten, dierenartsen en onder-
steunend personeel aantrekkelijker maken en meer 
in balans brengen. Professionals in de klinische 
departementen kunnen straks bijvoorbeeld ook 
beter carrière maken in de diergezondheidszorg. 
Specialisten zullen ruimte krijgen om taken in dier-
gezondheidszorg en onderwijs, al dan niet in combi-
natie met onderzoek, naast elkaar uit te voeren op 
zo’n manier dat de werkdruk aanvaardbaar is en een 
hoog kwaliteitsniveau mogelijk blijft. De duurzame 
inzetbaarheid van medewerkers in functies met 
grote fysieke belasting krijgt extra aandacht.
 

Wim Back

Qhorse: bewegende paarden gemeten 

Sinds 2016 beschikt de Universiteitskliniek 
voor Paarden over een geavanceerd infra-
rood-camerasysteem dat de bewegingen van 
(ren)paarden nauwkeurig en met een ultra-
hoge frequentie kan meten en vastleggen. Dat 
maakt het mogelijk objectieve, wetenschap-
pelijke uitspraken te doen over de prestaties 
en de ontwikkeling van het bewegingssys-
teem van een paard. “Door paarden uit te 
rusten met sensoren, kunnen we een grote 
sprong voorwaarts maken op het gebied van 
paardenwelzijn”, vertelt Wim Back, speci-
alist Chirurgie Paard. “Ik denk dat deze 
techniek bovendien ook van grote betekenis 
kan zijn voor de humane geneeskunde. We 
kunnen op dat vlak veel van elkaar leren.” 
Qhorse, zoals het geavanceerde systeem heet, 
maakt gebruik van reflecterende bolletjes op 
het hoofd, de schoft en het bekken van een 
paard. Terwijl het paard in stap of draf over 
de monsterbaan loopt, registreren achttien 
infraroodcamera’s duizend keer per seconde 
hun exacte positie in drie dimensies. Met deze 
gegevens kunnen computers de bewegingen 
van het paard nauwkeurig analyseren.
Qhorse kan het effect van verdovingen, medi-
cijnen, fysiotherapie of trainingen objectief 
kwantificeren. Een innovatieve meetmethode 
ondersteunt zo de waarneming van de ervaren 
clinicus in zowel patiëntenzorg als onderzoek.

Faculteit Diergeneeskunde
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Samenwerking en professionalisering bij de  
opleiding tot dierenarts-specialist
De specialisatie naar diersoort en medische disci-
pline zet verder door. Op Europees niveau zijn er 
inmiddels 25 colleges en 33 erkende specialismen. 
Voor 18 specialismen hebben wij in 2016 de oplei-
ding verzorgd en wij blijven kritisch kijken naar het 
palet specialismen waarin we opleiden. Dit geldt 
voor alle aangeboden specialistenopleidingen 
binnen de faculteit Diergeneeskunde. We zullen 
zoeken naar samenwerkingspartners, zoals zuster-
faculteiten in het buitenland en (specialistische) 
klinieken, om invulling te kunnen geven aan de 
opleidingsbehoefte van studenten en specialisten in 
opleiding (SIO’s). We zullen de SIO-opleiding verder 
professionaliseren en de kwaliteit ervan borgen  
op facultair niveau. Daarvoor komen middelen  
beschikbaar.

Aanscherping profiel: keuzes maken die  
passen bij kerntaken 
De faculteit Diergeneeskunde zal eerste en twee-
delijns en topreferente zorg blijven aanbieden. 
Dit is noodzakelijk om het onderwijs en de daar te 
verwachten ontwikkelingen te accommoderen. Het 
is ook van belang voor specifiek onderzoek en voor 
het zorgaanbod aan diereigenaren. Wij moeten 
onze positie zo kiezen dat wij toegevoegde waarde 
houden vanuit onze universitaire rol zonder te 
concurreren op aanbod en prijs van zorg.

De eerstelijnszorg bij Paard en de Spoedkliniek 
Gezelschapsdieren bieden wij aan vanwege de 
opleiding van studenten tot dierenarts. De facili-
teiten hiertoe zijn uitstekend en zijn een voorbeeld 
voor veterinaire faculteiten elders in de wereld. 
Er moeten voldoende patiënten beschikbaar zijn 
voor onze studenten en ook het leerklimaat moet 

Maurice Zandvliet
Unieke behandelmogelijkheden 
voor patiënten

De klinieken van de faculteit Dier- 
geneeskunde leveren zorg op topniveau.  
Ze kunnen dat doen dankzij een unieke 
combinatie van specialisten, een breed  
spectrum aan klinischwetenschappelijk 
onderzoek en hypermoderne faciliteiten.
De afdeling Diagnostische Beeldvorming 
bijvoorbeeld, kan met de modernste tech-
nieken, zoals magnetic resonance imaging 
(MRI) en computer tomography (CT), moge-
lijke inwendige afwijkingen of botproblemen 
in beeld brengen — niet alleen van kleine 
gezelschapsdieren, maar ook van een recht-
opstaand paard.
Het UU Kankercentrum voor Dieren is  
gespecialiseerd in de behandeling van 
tumoren bij honden en katten. Het centrum 
biedt diverse en unieke behandelmogelijk-
heden, waaronder chirurgie, chemotherapie 
en bestraling.  
Het centrum vervult dan ook een voor-
trekkersrol op het gebied van de oncologie. 
Maurice Zandvliet, specialist Oncologie en 
Interne Geneeskunde, vertelt over de  
meerwaarde van het centrum:  
“Het UU Kankercentrum voor Dieren geeft ons 
een gezicht naar de buitenwereld. We 
maken niet alleen onze expertise duidelijk 
naar diereigenaar en dierenarts, maar 
het centrum vormt daarnaast ook de basis 
voor het broodnodige wetenschappelijk 
onderzoek.”

goed afgestemd zijn op de onderwijsdoelstellingen. 
De samenwerking met externe praktijken voor 
paarden, landbouwhuisdieren en gezelschaps-
dieren draagt hier in belangrijke mate aan bij. Een 
groot deel van het praktisch onderwijs over land-
bouwhuisdieren wordt verzorgd door de eigen 
onderwijskliniek en de Universitaire Landbouw-
huisdierenpraktijk (ULP) in Harmelen.

Tweedelijnszorg (bij Paard, Gezelschapsdieren en 
de drie laboratoria) is de zorg die wij vanuit onze 
verwijsfunctie hebben. Deze wordt optimaal afge-
stemd op de vraag vanuit onderwijs en de specialis-
tenopleiding, in samenspraak met partners in ons 
netwerk.

De topreferente zorg draagt bij aan de academi-
sche profilering en werfkracht van de faculteit 
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Diergeneeskunde en sluit goed aan bij de onder-
zoeksthema’s One Health, One Medicine en Veterinary 
Biomedicine. Voorbeelden hiervan zijn het UU- 
kankercentrum voor dieren, het Expertisecentrum 
Genetica Gezelschapsdieren en het Academisch 
Fertiliteitscentrum Paard. Binnen deze topreferente 
zorg versterken we vooral die onderwerpen die een 
relatie hebben met onderzoek aan de faculteit. Om 
aansluiting van de patiëntenzorg op het werkveld 
en de maatschappij te bewaken, zullen de speer-
punten doorlopend worden getoetst op actualiteit 
en impact.

Grotere herkenbaarheid en betere  
toegankelijkheid van de diergezondheidszorg 
Een scherp zorgprofiel draagt bij aan de herkenbaar-
heid van de faculteit en aan het ontstaan van juiste 
verwachtingen bij verwijzers en diereigenaren. Onze 

Tine van Werven
Unieke academische  
landbouwhuisdierenpraktijk

De Universitaire Landbouwhuisdieren Prak-
tijk (ULP) in Harmelen is een van de grootste 
landbouwhuisdierenpraktijken van Nederland. 
Het unieke model biedt prachtige moge-
lijkheden. “Er is bij ons veel geïnvesteerd 
in communicatie- en adviestrainingen. De 
dierenarts van de toekomst moet getraind zijn 
in het goed luisteren naar wat vee- 
houders willen om goed advies op maat te 
kunnen geven. Zonder goede communicatie is 
ieder advies zinloos”, aldus Tine van Werven, 
dierenarts bij de ULP en werkzaam bij het 
departement Gezondheidszorg Landbouw-
huisdieren.
Als eerstelijnspraktijk verzorgt de ULP  
grote aantallen koeien, varkens, geiten en 
schapen op meer dan duizend dierhouderijen 
en kinderboerderijen. Veehouders hebben 
daarnaast, via hun dierenarts, toegang tot 
een laboratorium, een apotheek en kennis en 
expertise van de faculteit Diergeneeskunde.
De faculteit kan dankzij de ULP studenten 
onderwijs bieden in een toonaangevende 
veterinaire praktijk. Tegelijk biedt de 
omvangrijke en gedetailleerde database van 
de ULP, met praktijkgegevens over duizenden 
individuele dieren, unieke mogelijkheden voor 
wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, 
zoals randomised clinical trials en prevalentie-
onderzoek.

communicatie zal zich hier de komende periode 
verder op richten. Daarnaast zullen wij de toegang 
tot onze dienstverlening verder verbeteren door het 
realiseren van onder andere één loket laboratorium- 
diagnostiek, kortere doorlooptijden en goede infor- 
matievoorziening aan diereigenaren, bijvoorbeeld 
door de inzet van ICT en mobiele apps. 
De unit Diagnostische Beeldvorming beschikt over 
state-of-the-art apparatuur.  We gaan onderzoeken 
of we apparatuur in samenwerking met andere 
partijen kunnen exploiteren. De ‘dienstverlening op 
maat’ door de apotheek, zowel intern als extern, zal 
worden voortgezet.

Optimale bedrijfsvoering
Om de facultaire ambitie en strategische keuzes 
voor diergezondheidszorg te realiseren, zijn 
voldoende menskracht en een goede organisatie en 
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+5%

In 2021:

>8%

bedrijfsvoering van de eerste-, tweede- en derde-
lijnszorg essentieel.
De komende periode werken wij aan het verder 
aanbrengen van focus, het optimaal faciliteren van 
onderwijs, opleiding en professionele inzet en het 
versterken van de dienstverlening aan het veld. Jaarlijkse toename 

inkomsten dier- 
gezondheidszorg in  
planperiode

Waardering  
departementen  

Gezondheidszorg  
Paard en  

Geneeskunde van 
Gezelschapsdieren

 Wat gaan we doen? 

• Investeren in de balans en het loopbaanperspec-
tief voor medewerkers in de diergezondheidszorg; 

• Kiezen voor welke colleges en specialismen de 
faculteit Diergeneeskunde zal blijven opleiden en 
de organisatie van deze opleidingen binnen de 
faculteit verder professionaliseren;

• Behouden van eerste-, tweede- en derdelijns zorg 
met specifieke taken ten behoeve van het profiel 
van de diergezondheidszorg bij de faculteit;

• De zichtbaarheid van onze dienstverlening, de 
klantgerichtheid en de toegankelijkheid verbe-
teren en onze communicatie hierop afstemmen; 

• Versterken van samenwerking van de diag- 
nostische laboratoria tot ‘één loket’;

• Benutting en rentabiliteit van de faciliteiten van 
de unit Diagnostische Beeldvorming verder 
verbeteren;

• De organisatie en de bedrijfsvoering van de 
diergezondheidszorg optimaliseren.

Faculteit Diergeneeskunde
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Hoofdstuk 5  Organisatie, cultuur en medewerkers 

Een gezonde en veerkrachtige 
organisatie
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Visie op de organisatie

De medewerkers van de faculteit vormen samen 
ons belangrijkste kapitaal. Hun kennis, kunde en 
energie bepalen in welke mate de faculteit haar 
doelstellingen zal halen. Het is dus essentieel te 
investeren in het ontwikkelen, begeleiden en  
waarderen van medewerkers.
Leidinggevenden moeten creativiteit bevorderen, 
positieve energie kanaliseren en een voorbeeld-
functie vervullen. Daarbij past een cultuur van 
vertrouwen, open communicatie en samenwerking; 
een cultuur waarin medewerkers gemotiveerd  
zijn zich in te spannen voor de organisatie,  
verantwoordelijkheid te nemen, elkaar aan te 
spreken en integer te zijn.
De inrichting van de organisatie, het leiderschaps-
profiel en het Human Resources (HR)-beleid  
moeten aansluiten op deze visie. 
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Ambitie

Ontwikkeling en ondersteuning van onze  
medewerkers
Het inzetten en ontwikkelen van de talenten van 
medewerkers is de sleutel om de faculteit verder te 
brengen. Wetenschappelijk medewerkers kunnen 
al gebruik maken van tal van voorzieningen en 
programma’s om hun kennis en vaardigheden te 
vergroten. Er komt meer ruimte om dat ook buiten 
de faculteit en de Universiteit Utrecht te doen, 
bijvoorbeeld via stages of met onderzoekbeurzen. 
Ook voor ondersteunend personeel komen er 
ruimere ontwikkelingsmogelijkheden. 
Uitgangspunt voor alle medewerkers blijft de eigen 
verantwoordelijkheid voor hun functioneren en 
persoonlijke ontwikkeling. Leidinggevenden zullen 
dat stimuleren en faciliteren. Het in 2016 ontwik-
kelde raamwerk ‘talentbeleid’ biedt hierbij houvast. 

Duurzame inzetbaarheid en mobiliteit van mede-
werkers is voor de faculteit een aandachtspunt.

De faculteit gaat budget vrij maken om te investeren 
in talentvolle medewerkers die het toekomstige (top)
kader kunnen vormen en in vakinhoudelijke high 
potentials bij wetenschappelijk én ondersteunend 
personeel. Het doel is dat zij zich voluit kunnen 
ontwikkelen en vooraanstaande rollen in of buiten 
de faculteit kunnen gaan spelen.

We gaan het contact tussen medewerkers uit 
verschillende onderdelen van de faculteit bevor-
deren. Dat helpt hun werk in breder facultair 
perspectief te plaatsen en draagt bij aan kwaliteits-
verbetering, kruisbestuiving en synergie. Om dit 
te ondersteunen gaan we interne mobiliteit beter 
faciliteren.

Katrien Reuser

De kracht van diversiteit

Het realiseren van de verschillende ambities 
in het Facultair Strategisch Plan is onlos- 
makelijk verbonden met de kwaliteit, inzet  
en passie van de medewerkers van onze 
faculteit. Innovatie en creativiteit ontstaan 
daar waar mensen met verschillende talenten 
elkaar ontmoeten. Diversiteit in achtergrond, 
kennis, cultuur en ervaring geeft academische 
scherpte en leidt tot betere resultaten. Daarom 
is diversiteit een belangrijk aandachtspunt 
binnen de faculteit Diergeneeskunde en wordt 
er gestreefd naar een divers personeels- 
bestand in de breedste zin van het woord.  
“We streven naar een betere man-vrouw 
balans op senior stafposities, maar zeker 
ook onder studenten”, vertelt HR-adviseur 
Katrien Reuser. “Daarnaast willen we meer 
internationale collega’s en studenten en meer 
medewerkers en studenten met een andere 
culturele achtergrond aantrekken.” De facul-
teit zet zich in voor het creëren van gelijke 
kansen voor iedereen en een cultuur waarin 
deze verscheidenheid aan talent zich thuis 
voelt en kan uitblinken. 

Faculteit Diergeneeskunde
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Medewerkers moeten de kans krijgen zich te 
concentreren op de taken waarin zij excelleren. 
Taakdifferentiatie kan ook bijdragen aan verminde-
ring van werkdruk en aan een meer duurzame  
inzetbaarheid van medewerkers. 

Bij het aantrekken van nieuwe medewerkers zal de 
faculteit meer oog hebben voor internationalisering 
en diversiteit.  We zullen daarbij gebruik maken van 
de bevindingen en adviezen van de Projectgroep 
Internationalisering en van de Taskforce Diversiteit 
van de Universiteit Utrecht. Een diverse organisatie 
leidt tot meer herkenbaarheid en heeft een grotere 
aantrekkingskracht. Het bestaan en kunnen over-
bruggen van verschillen en het gebruikmaken van 
die diversiteit is belangrijk voor het prestatieniveau 
van organisaties.

Ontwikkelen van leiderschap:  
verantwoordelijkheid geven en nemen
Het ontwikkelen van leiderschap en leidinggevende 
vaardigheden komt centraal te staan in ons HR- 
beleid en is een aandachtspunt in het programma 
VET2020. Goed leiderschap bevordert de ontwik-
keling van medewerkers en de organisatiecultuur, 
stimuleert continue verbetering en geeft betere 
resultaten. Leidinggevenden moeten ondersteuning 
bieden en vertrouwen geven aan medewerkers, ook 
als zaken nog niet zo goed gaan of fouten worden 
gemaakt. Het delegeren van verantwoordelijkheden 
en mandaten sluit daar op aan.

Leidinggevende kwaliteiten zullen sterk meewegen 
bij het bevorderen van medewerkers naar leiding-
gevende posities en bij de werving voor vacatures 
voor sleutelposities. Dat betekent dat medewerkers 
die uitblinken op de inhoud van hun vakgebied niet 
zonder meer kunnen doorgroeien naar een leiding-

Paulien Dankers
VET2020: werken aan professionele 
ontwikkeling

In 2015 startte de faculteit Diergeneeskunde 
VET2020, een programma dat is gericht op  
de ontwikkeling van medewerkers en de  
organisatie. Paulien Dankers, programma- 
manager VET2020 en manager bedrijfsvoering 
van het departement Dier in Wetenschap en 
Maatschappij, vertelt over de doelstellingen 
van het programma: “Met VET2020 willen 
we Diergeneeskunde een stap verder brengen 
zodat we onze doelen en ambities nog beter 
kunnen realiseren. Door samen te werken, 
doelen te vertalen naar concrete acties en 
te investeren in leiderschap. Het VET2020 
programma is er op gericht die verandering 
met elkaar waar te maken.” 
In de eerste fase van het programma  
verkende een beperkt aantal deelnemers onder 
meer de gewenste visie en koers van de facul-
teit. De blauwdruk die hieruit ontstond was 
mede de inspiratie voor dit Strategisch Plan. 
Om dit plan met succes te kunnen uitvoeren, 
zal de faculteit haar medewerkers goed op die 
taak moeten voorbereiden. De tweede fase van 
VET2020 focust op de professionele ontwikke-
ling van leidinggevenden. Daartoe worden  
vier nieuwe modules en een aantal strategi-
sche projecten gestart. Daarnaast omvat het 
programma activiteiten die zich richten op  
alle medewerkers, met als doel zoveel  
mogelijk mensen te betrekken bij de ontwik- 
keling van de faculteit en hun kennis over 
andere organisatieonderdelen te vergroten. 

gevende positie of, indien zij van buiten komen, 
daarop benoemd kunnen worden. 

Voor medewerkers zijn professioneel handelen en 
het afleggen van verantwoording vanzelfsprekend. 
De basis hiervoor wordt gelegd in SMART-afspraken 
(‘specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijd- 
gebonden’) bij het beoordelings- en ontwikkelings-
gesprek en de bijbehorende tussentijdse feedback. 
Een professionele beroepsuitoefening beperkt zich 
niet tot vakinhoudelijke kwaliteit, maar omvat ook 
het dragen van verantwoordelijkheid voor de orga-
nisatie als geheel. Medewerkers worden daarop 
aangesproken.
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Meer interne samenwerking en optimale  
ondersteuning van het primair proces 
Om onze ambities te realiseren en onderlinge en 
externe samenwerking te versterken, gaan we ons 
oriënteren op de mogelijkheden om de faculteit 
anders te organiseren. Daarbij kan worden gedacht 
aan aanpassingen in de organisatiestructuur, meer 
integratie van onderzoekers met de diergezond-
heidszorg of meer nadruk op aandachtsgebieden. 
De aankomende nieuwbouw kan nieuwe structuren 
en samenwerkingsvormen op de campus mogelijk 
maken.

Een goede uitvoering van de primaire taken  
— onderwijs, onderzoek en diergezondheids- 
zorg — vereist een optimale ondersteuning door het 
faculteitsbureau en door systemen en faciliteiten die 
doelmatig en effectief functioneren. De dienstver-
lening door afdelingen van het faculteitsbureau zal 

professioneler worden en interne processen en de 
leidinggevende structuur zullen logischer en effici-
enter worden ingericht.  We zullen gebruikmaken 
van de LEAN-methodiek om systematisch en voort-
varend verbeteringen door te voeren.
De komende jaren zal de faculteit daarnaast extra 
investeren in ICT-infrastructuur en –voorzieningen.

Voortdurend verbeteren
Het doorlopen van kwaliteitscycli is noodzakelijk om 
de kwaliteit van ons werk te toetsen, verbeteringen 
te borgen en het rendement op onze investeringen 
blijvend te benutten.
Wij zullen de kwaliteit van het onderwijs, de dier- 
gezondheidszorg en (interne) producten en dienst- 
verlening regelmatig toetsen. We voeren minimaal 
eens per jaar tevredenheidonderzoeken en evalu-
aties uit onder studenten, medewerkers, externe 
praktijken en andere stakeholders, zoals de 
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diereigenaren. Daarnaast zullen wij voldoen aan 
eisen van relevante certificerende en accrediterende 
instanties. 

Gerichter verdeling van financiële middelen
De verdeling van het facultaire budget zal worden 
herijkt zodat we onze financiële middelen doelge-
richt inzetten voor die activiteiten die de positie van 
de faculteit bij uitstek bepalen, die kansen bieden, 
of maatschappelijke waarde toevoegen. Bij de herij-
king zal de strategie van de faculteit leidend zijn. 
Meer dan voorheen zal worden gekeken naar het 
te verwachten rendement en de maatschappelijke 
impact van investeringen.

Inspirerende en duurzame huisvesting
Op de campus van de Universiteit Utrecht is de  
faculteit Diergeneeskunde een grote speler op het 
vlak van huisvesting en milieubelasting. Ook de 
kosten van de faciliteiten zijn relatief hoog.  Hierop 
kan veel winst worden behaald.
De noodzakelijke nieuwbouw (ter vervanging van 
het Androclusgebouw en Nieuw Gildenstein) geeft 
mogelijkheden om facultaire gemeenschappen te 
versterken, huisvestingskosten te verminderen, 
inspirerende werkomgevingen te creëren, samen-
werking te stimuleren (ook met andere faculteiten) 
en faciliteiten beter te benutten. Ook kan meer 
rekening worden gehouden met moderne eisen en 
inzichten op het gebied van duurzaamheid. De  
faculteit Diergeneeskunde wil bijdragen aan het 
realiseren van de doelstellingen van het duurzaam-
heidprogramma van de Universiteit Utrecht. De 
faculteit heeft zich bij de universiteit gemeld als 
pilot-organisatie voor verbetering en innovatie op 
het gebied van duurzaamheid. 

 Wat gaan we doen? 

• Gefaseerd uitvoeren van het in 
november 2016 vastgestelde ‘talentbe-
leid’, waaronder het invoeren van een 
jaarlijkse ‘personeelsscan’ binnen de 
gehele faculteit; 

• Voortzetten VET2020 programma voor 
organisatie- en leiderschapsontwikke-
ling; in 2017 leiderschapsprogramma 
voor alle leidinggevenden;

• Organisatiestructuur herijken in het licht 
van de strategische doelstellingen;

• Dienstverlening faculteitsbureau beter 
aansluiten op de behoefte van het 
primaire proces; 

• LEAN-methodiek gebruiken om (proces) 
verbeteringen te realiseren;

• Investeren in ICT-infrastructuur en  
-voorzieningen passend bij strategische  
doelstellingen;

• Herijken verdeling van middelen op 
basis van onze strategische keuzes;

• Verbeteren en borgen van kwaliteit door 
middel van verbetercycli, ondersteund 
door periodieke evaluaties;

• Huisvesting, inclusief nieuwbouw, inspi-
rerend en duurzaam maken.
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In 2021:

95%

>8

95%

20%

-15%

-10%

(Vanaf 2018:) Percen-
tage leidinggevenden 
dat Leiderschaps- 
programma VET2020 
heeft doorlopen

Percentage mede- 
werkers waarmee  

jaarlijks B&O-gesprek 
wordt gevoerd

Faculteit voldoet aan 
UU-norm voor  

percentage  
ondersteuning en  

overhead

Reductie CO2-footprint 
t.o.v. 2016

Waardering dienst- 
verlening bureau- 
afdelingen door  
faculteit

Reductie gebruik  
aantal m2 t.o.v. 2016
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