
Faculteit Diergeneeskunde 
Life Long Learning Cursus Sustainable Ruminant Health 
Dag 6 Rundveegeneeskunde en Communicatie: Advisering tot waarde brengen. 
 
Datum  9 december 2022 
Tijd  9:00 – 17:00  
Locatie Matthias Jorissenzaal  Zaal 0.33G, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht   

(De zaal bevindt zich in het Bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht, op 
ca. 10 min. wandelafstand van de parkeerplaats van de faculteit 
Diergeneeskunde. Voorbij de receptiebalie loopt u links de gang in).  
Link naar plattegrond.  
Link naar routebeschrijving en parkeerplaatsen. 

 
Leerdoel In de rundveepraktijk is het niet altijd eenvoudig om je advies tot waarde te 

brengen. Dat ‘tot waarde brengen’ kan over financiën gaan, maar ook over 
waardering en over de opvolging van adviezen. Moeilijke situaties, lastige 
veehouders, maatschappelijke druk maar ook de dagelijkse gang van zaken 
vragen veel van het communicatietalent van de dierenarts, of hij of zij nu veel 
ervaring heeft of weinig. 
Op deze dag wordt de achtergrond van een aantal ingewikkelde 
communicatieve situaties besproken, inclusief valkuilen en kansen  die deze 
situaties met zich meebrengen. En we gaan oefenen. Altijd spannend, maar 
erg leerzaam. Een dag met veel herkenbare problemen, maar ook met 
handige oplossingen om communicatieve problemen te voorkomen en zo 
nodig op te lossen. 

 
Coördinatie  IJmert de Vries en Theo Lam 
Opdrachten ter voorbereiding: 

• Artikel Debunking the myth of the hard-to-reach farmer (bijlage) 
• Filmpje bekijken van George Parker https://vimeo.com/773954847/5a5ec541cc  

 
8:45 – 9:00 Voorontvangst met koffie 

9:00 – 10.00 Communicatie met rundveehouders: waar zit de 
winst? 

Theo Lam – Universiteit 
Utrecht/ Royal GD 

10:00 – 10:30 Koffie/thee pauze  
10:30 – 11:30 De rol van de dierenarts internationaal. 

Overeenkomsten en verschillen tussen landen en 
perspectieven. 

Rens van Dobbenburg – 
Covetrus/FVE 

11:30– 12:30 Voorbereiding op het middagprogramma  George Parker – Creatief 
producent en IJmert de 
Vries– Universiteit 
Utrecht 

12:30 – 13:30 Lunchpauze 

13:30 – 16:45 WorkShow© Adviserend én coachend 
begeleiden en verkopen 

George Parker – Creatief 
producent 

16:45 – 17:00 Evaluatie van de dag en bespreken vervolg van de 
cursus 

Miel Hostens 

https://www.uu.nl/organisatie/campus/plattegrond/plattegrond-campus-utrecht-science-park
https://www.uu.nl/bestuursgebouw
https://vimeo.com/773954847/5a5ec541cc


 
Theo Lam 
Manager R&D bij Royal GD en hoogleraar applied ruminant 
health research bij de faculteit diergeneeskunde. 
 
Communicatie met rundveehouders: waar zit de winst? 
Communicatie is waarschijnlijk de allerbelangrijkste en 
tegelijkertijd de meest onderschatte schakel bij het verbeteren 
van diergezondheid. Theo zal in zijn presentatie laten zien waar  
de pijn zit en waar wat te winnen valt. Zijn belangrijkste 
boodschap is dat miscommunicatie altijd een fout van de zender 
is en meestal ontstaat doordat geen rekening wordt gehouden 
met de ontvanger van de boodschap. De dierenarts verkeert in de ideale positie om juist 
goed te kunnen communiceren, omdat hij of zij elke individuele ontvanger van de 
boodschap goed kent, of denkt te kennen…. 
Als huiswerk wordt gevraagd het artikel Debunking the myth of the hard-to-reach farmer te 
lezen. 
 
 
 

 
Rens van Dobbenburg 
CVO van Covetrus en president van de FVE. 
 
 
 
De (veranderende) positie van de (rundvee) 
dierenarts  
De positie van de dierenarts is de afgelopen tijd 
sterk veranderd, ook internationaal. Waar staan 
we wat dat betreft in Nederland en zijn er lessen 

te leren van het buitenland? Rens zal spreken over de kansen en bedreigingen die op ons 
pad liggen en met de deelnemers discussiëren over de vraag hoe we onze rol (en ons advies) 
tot waarde kunnen brengen.  
 
IJmert de Vries 
Sinds 1989 dierenarts en sinds 2005 docent op de faculteit in 
o.a. het keuzevak Communicatie en Marketing. 
 
 
IJmert zal als voorbereiding op de middag samen met de 
deelnemers de leerdoelen bepalen, en enkele basisprincipes 
van communicatie behandelen. 
 
 
 
 



 
 

 
George Parker 
George Parker is kennis- en ervaringsdeskundige op het 
gebied van beïnvloeding. George ontwikkelde zijn 
inzichten door zichzelf in zeer uiteenlopende carrières 
opnieuw uit te vinden.  Hij ontdekte dat onze 
waarneming onze realiteit creëert en dat inhoudelijke 
informatie onze waarneming maar voor een klein deel 
beïnvloedt. Hij laat je via illusies en mentalisme beleven 
hoe je het on(der)bewuste voedt met informatie die je 
waarneming en daarmee je realiteit stuurt. 
 
 

 
WorkShow© Adviserend én coachend begeleiden en verkopen 
In dit filmpje stelt George Parker zichzelf voor, demonstreert hij kort zijn didactische aanpak 
en licht het programma van de middag toe: https://vimeo.com/773954847/5a5ec541cc 
Hij zal de krachtige principes en technieken (zoals structuur van het gesprek, de opbouw van 
de adviezen en het overtuigen/meenemen van mensen in je communicatie) laten ervaren. 
George zal je de deelnemers leren hoe je met deze informatie denken, perceptie en 
uiteindelijk ook gedrag kunt sturen. Geleerd wordt hoe door communicatie werkelijk een 
verandering te bewerkstelligen als dat nodig is. 
 
 
 
 

https://vimeo.com/773954847/5a5ec541cc

