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Freek van Sluijs heeft op vrijdag 27 april 2012 in de Aula van het Academiegebouw 
een Koninklijk lintje in ontvangst mogen nemen. Hij is geridderd tot ‘Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau’, onder andere vanwege zijn buitengewone verdiensten op 
het vakgebied van de chirurgie van gezelschapsdieren, zowel nationaal als 
internationaal gezien. Freek werd geprezen om zijn grote inspanningen voor de 
ontwikkeling en implementatie van diverse vernieuwingen in het Diergeneeskundig 
onderwijs en de aansluiting van de dierenartsopleiding op de veranderende 
behoeften van de beroepsgroep en de maatschappij. Ook zijn rol ten aanzien van 
specialisatiecommissies binnen en buiten Europa en zijn spilfunctie binnen het 
strategische onderzoeksthema Life Sciences, in het bijzonder die van initiatiefnemer 
en medeontwikkelaar van de nieuwe researchmaster ‘One Health’, kregen de 
nodige aandacht. 
Met deze onderscheiding is eveneens grote waardering en erkenning uitgesproken 
over de buitengewone maatschappelijke verdiensten van Freek, onder meer voor 
de Raad voor Dierenaangelegenheden, het Landelijk Informatie Centrum 
Gezelschapsdieren en de Adviescommissie Beurzen van het Prins Bernard 
Cultuurfonds. 
 
In totaal hebben 7 medewerkers van de Universiteit Utrecht deze vrijdag een 
Koninklijke onderscheiding gekregen. Deze wordt niet zomaar toegekend. Daarvoor 
moet men een bijzondere (maatschappelijke) staat van dienst hebben. In de 
hiernavolgende toespraak die mevrouw mr. Yvonne C.M.T. van Rooy tijdens de 
plechtigheid heeft uitgesproken, blijkt de grote bewondering voor Freek’s vele jaren 
enthousiasme en toewijding, zowel binnen de UU, de faculteit en de samenleving in 
het algemeen. Een heuse “kroon” op zijn werk. Freek,… proficiat! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 De gedecoreerden met collegevoorzitter mw.mr. Yvonne van Rooy op de foto. Van links naar rechts: 
 Hans van ’t Erve, Yvonne van Rooy, Freek van Sluijs, Hans Clevers, Kootje Willemse-van Spanje, 
 Gün Semin, Paula van Gestel-van het Schip en Rinus Wortel. 
 

 



 

Toespraak van mw.mr. Yvonne C.M.T. van Rooy 
 
 
 
Geachte professor Van Sluijs, 
 
Beste Freek, 
 
Een leven lang verbonden aan de Utrechtse Universiteit: vanaf de aanvang van je 
studie in 1965, vervolgens via een aanstelling in 1975 als dierenarts-assistent, je 
promotie in 1987 en een benoeming tot hoogleraar in 1990 tot op heden als 
vicedecaan Onderwijs. Dat is de indrukwekkende carrière die jij binnen onze mooie 
instelling hebt doorlopen. En steeds was je vooral in de kliniek voor kleine 
gezelschapsdieren te vinden, bezig als chirurg en als een zeer gewaardeerde docent 
in dat vakgebied. 
 
Vanaf het begin van je loopbaan heb je je actief ingezet voor de ontwikkeling van 
het diergeneeskundig onderwijs in en buiten Nederland. Je hebt belangrijk 
bijgedragen aan de implementatie van diverse vernieuwingen in het curriculum van 
de faculteit. Dat deed je vanuit diverse functies: die van docent natuurlijk, maar 
ook bijvoorbeeld als lid van de curriculumcommissie, van diverse 
onderwijswerkgroepen en van de facultaire onderwijscommissie. 
 
Die gerichtheid op onderwijs maakte je tot directeur van de Bachelor School en de 
Veterinary School van de faculteit, en tot vicedecaan Onderwijs. Een belangrijk 
thema waaraan jij in die hoedanigheid hebt gewerkt, is dat van de aansluiting van 
de dierenartsenopleiding op de arbeidsmarkt. 
 
Behalve voor je faculteit ben je ook van grote betekenis voor onze universiteit als 
geheel, en dan vooral voor het strategisch onderzoeksthema Life Sciences. Je bent 
immers initiatiefnemer en mede-ontwikkelaar van de nieuwe researchmaster ‘One 
health, one medicine’, die samen met de faculteiten Geneeskunde en 
Bètawetenschappen is vormgegeven. Het betreft een nieuwe en unieke opleiding 
voor extra getalenteerde studenten uit de hele wereld met een biomedisch 
georiënteerde vooropleiding. 
 
Freek, bij het ontwikkelen van diergeneeskundige specialisaties ben jij altijd nauw 
betrokken geweest, zowel op nationaal als internationaal niveau. Je stond aan de 
wieg van diverse specialisatiecommissies – met name op je eigen vakgebied, dat 
van de chirurgie. Als lid en later als president van de Board of Regents van de 
European College of Surgeons ben je mede verantwoordelijk voor het Europese 
beleid met betrekking tot het examineren en registreren van specialisten in de 
veterinaire chirurgie en voor de organisatie en inhoud van het jaarlijkse 
wetenschappelijke congres. 
 
Sinds een aantal jaren zet je die kennis en ervaring met betrekking tot 
specialisaties ook buiten Europa in, onder meer door het adviseren van 
verschillende Thaise faculteiten over het opzetten van nationale en regionale 
specialisatiecommissies naar Nederlands en Europees model. 
 
Naast al deze bezigheden vond je ook nog tijd voor een andere primaire taak: 
onderzoek. Op jouw naam staat een lijst met 79 publicaties, waaronder meerdere 
standaardwerken in de veterinaire chirurgie, die vertaald zijn in het Engels, Duits, 
Spaans en Japans. 
 
 
 



Ook op maatschappelijk gebied heb je je sporen verdiend, als lid van de Koninklijke 
Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde bijvoorbeeld, of als lid van de 
Raad voor Dierenaangelegenheden, die het ministerie van Landbouw adviseert. 
Binnen die Raad ben je met name actief geweest op gebied van het welzijn van 
gezelschapsdieren, onder meer in de commissie van Wijzen die de Regeling 
Agressieve Dieren, beter bekend als de Pitbull-wet, moest evalueren. Op basis van 
die evaluatie is per 1 januari 2009 de wet afgeschaft en een project gestart voor 
het geven van voorlichting over het voorkomen van bijtincidenten. Daarmee heb je 
de regering verlost van een netelig hoofdpijndossier dat maatschappelijk veel stof 
heeft doen opwaaien. 
 
Een andere indrukwekkende succes dat op jouw naam kan worden bijgeschreven, is 
het minimaliseren en waar mogelijk afschaffen van proefdiergebruik in het 
chirurgisch onderwijs. Met succes heb je naar alternatieven gezocht. 
 
Tenslotte wil ik nog je vrijwilligerswerk noemen als lid van de adviescommissie 
Beurzen van het Prins Bernhard Cultuurfonds. 
 
Beste Freek, 
 
Je staat bekend als een docent die goed kan luisteren, die studenten prikkelt om 
eerst goed na te denken alvorens te handelen, innovatief, aimabel, bescheiden, 
verbindend en bovenal: een gedreven dierenarts. Je bent een medewerker van de 
universiteit zoals we er graag meer zouden zien: goed in onderzoek, met hart voor 
onderwijs en bestuurlijk en maatschappelijk actief. 
 
Het doet mij dan ook bijzonder veel genoegen je te mogen meedelen, uitgerekend 
nu, vlak voor je emeritaat, dat het Hare Majesteit heeft behaagd je koninklijk te 
onderscheiden. 
 
Freek, van harte gefeliciteerd. 
Ik wil je nu graag uitnodigen om de onderscheiding in ontvangst te komen nemen. 
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