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Mensen houden katten, honden, cavia’s, konijnen (de zogenoemde gezelschapsdieren) voor 
het gezelschap en de vriendschap, om ze te knu� elen, ze mee te nemen op vakantie of om 
ermee te wandelen. Landbouwers houden kippen, koeien, kalveren, varkens (de zogenoemde 
nutsdieren) voor hun broodwinning en doen dat met evenveel zorg omdat ook zij plezier 
beleven aan een gezonde en dus rendabele veestapel. Maar naast de baasjes en 
eigenaars spelen ook dierenartsen een belangrijke rol in het leven van dieren. 
Prof. dr. Sarne De Vliegher vertelt over de dierenarts als bewaker van de diergezondheid, het 
dierenwelzijn, de voedselveiligheid en de volksgezondheid.

“In Vlaanderen kunnen 
dierenbaasjes en veehouders 
op beide oren slapen”

A 
ls dieren eens 
ziek worden of 
gewond geraken, 
staan dierenart-
sen paraat om ze 
de juiste zorgen 
toe te dienen. In 

Vlaanderen hebben dierenartsen 
daarvoor een lange universitaire 
opleiding genoten aan de Universi-
teit Gent. 

Kerntaken van de dierenarts
Eens afgestudeerd, vervult de 
praktijkdierenarts zijn of haar 
kerntaken: het bewaken van de 
diergezondheid, het toezicht op 
het dierenwelzijn en het waken 
over de voedselveiligheid en de 
volksgezondheid. Dat laatste 
is een belangrijke verantwoor-
delijkheid van de dierenartsen 
actief op rundvee-, varkens-, 
kalver- en pluimveebedrijven 
aangezien deze dieren in de voed-
selketen terechtkomen. Ook het 
verstrekken van adviezen om het 
management op de veebedrijven 
te optimaliseren en het opstellen 
van richtlijnen voor verstandig 
en duurzaam gebruik van antimi-
crobiële middelen horen daarbij. 
Dierenartsen actief in de slacht-
huizen zorgen ervoor dat alleen 
gezonde dieren geslacht worden. 
Bovendien waken ze erover dat 
het slachten zo diervriendelijk 
mogelijk gebeurt.

Economische rol 
Elke praktijkdierenarts speelt 
een belangrijke rol binnen de 
zogenaamde ‘epidemiologische 
bewaking van de diergezond-
heid’. Dat houdt in dat bij het 
vaststellen van symptomen die 
wijzen op een mogelijke uitbraak 
van een in ons land afwezige 
ziekte - denk maar aan varkens-
pest of hondsdolheid - zij direct 
de bevoegde overheidsdiensten 
verwittigen. In dat kader wordt 
de dierenarts ook door de over-

heid gevraagd deel te nemen aan 
monitorings- en vaccinatiepro-
gramma’s. Op deze manier spelen 
zij een voorname economische 
rol voor ons land, aangezien ‘vrij-
heid van ziekte’ in het kader van 
internationale handel in dieren 
en dierlijke producten belangrijk 
is. Daarnaast zorgen dierenartsen 
ervoor dat zoönoses (ziektes bij 
dieren die ook over kunnen gaan 
naar de mens) snel opgespoord en 
e�  ciënt bestreden worden. 

Opleiding en bijscholing
Gezien de snelle wetenschap-
pelijke evoluties is het evident 
dat elke praktijkdierenarts zich 
bijschoolt door het volgen van 
workshops, congressen, het 
lezen van vakliteratuur, enz. Dit 
garandeert dat in Vlaanderen elk 
dier op elk moment de beste zor-
gen krijgt toegediend en dat de 
dierenarts zijn kerntaken steeds 
op de beste manier vervult. De 
Orde der Dierenartsen houdt 
toezicht op deze bijscholing 
door kwalitatieve en kwantita-
tieve normen op te leggen via de 
Code der Plichtenleer. Daarnaast 
bestaan ook specifieke kwali-
teitsnormen voor dierenartsen-
praktijken, dierenartsencentra 
en dierenklinieken, zodat elke 
diereigenaar zekerheid heeft 
over de beste verzorging van zijn 
dier of een hoogstaande begelei-
ding van zijn veestapel. Via het 
regelen van officiële wachtdien-
sten wordt daarnaast zekerheid 
geboden dat er ook ’s nachts en in 
het weekend steeds een dieren-
arts beschikbaar is.

In Vlaanderen kunnen dieren-
baasjes en veehouders op beide 
oren slapen: als er iets misgaat 
met hun lievelingsdier of hun 
veestapel kunnen ze een beroep 
doen op goed opgeleide en bijge-
schoolde dierenartsen die met een 
hart voor dieren bij nacht en ontij 
beschikbaar zijn. 
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Orde der Dierenartsen

 ■ Om in België diergenees-
kundige handelingen te kun-
nen stellen en dus actief te zĳ n 
als praktĳ kdierenarts moet een 
dierenarts lid zĳ n van de Orde.

 ■ De Orde der Dierenartsen 
bestaat in België uit een pari-
tair samengestelde Hoge Raad 
met rechtspersoonlijkheid 
waarin 12 dierenartsen zetelen, 
aangevuld met de 2 magistra-
ten van de Gewestelĳ ke Raden 
en voorgezeten door een derde 
magistraat. De Hoge Raad 
heeft als belangrĳ kste taak het 
actualiseren van de Code der 
Plichtenleer, die omschrĳ ft hoe 
de praktĳ kdierenarts zich dient 
te gedragen tegenover de die-
ren, de klanten, de collega’s, 
de overheid, de maatschappĳ  
en de studenten diergenees-
kunde, en onder welke moda-
liteiten de diergeneeskunde in 
België dient te worden beoe-
fend.

 ■ De Nederlandstalige en 
Franstalige Gewestelijke 
Raden zien toe op de toepas-
sing van de Code en behande-
len klachten volgens specifi ek 
beschreven procedures en 
hebben daartoe tuchtbe-
voegdheid. De Gemengde 
Raden van Beroep, samen-
gesteld uit dierenartsen en 
magistraten, voorzien de 
nodige beroepsmogelĳ kheden 
tegen een tuchtuitspraak van 
een Gewestelĳ ke Raad.

MEER INFORMATIE:

WWW.ORDEDERDIERENARTSEN.BE

MĲ N HUISDIER
JUNI 2014

Managing Director:
Leoni Smedts

Head of Production:
Daan De Becker

Web Editor:
Annelien Alaerts

Business Developer:
Nina Welvaert

Project Manager: 
Evy Jansen
Tel: +32 2 421 18 32
E-mail: evy.jansen@mediaplanet.com

Redactie: Lise Ryckaert, 
Joris Hendrickx, Shannah Jongstra, 
Raf Picavet

Lay-out: I Graphic
E-mail: reclamebureau@i-graphic.be

Print: Corelio
Distributie: De Standaard

Mediaplanet contactinformatie:
Tel: +32 2 421 18 20
Fax: +32 2 421 18 31
E-mail: info.be@mediaplanet.com

D/2014/12.996/17

IN DE KIJKER

Mediaplanet ontwikkelt hoogwaardige 
bĳlagen die zich richten op een specifi ek 
thema en de daarbĳ behorende doelgroep. 
Zo brengen wĳ lezer en adverteerder dichter 
bĳ elkaar. Deze bĳlage wordt gepubliceerd
door Mediaplanet en valt niet onder
de verantwoordelĳkheid van
de redactie van De Standaard.
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