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Inleiding 
Het diervriendelijk hanteren van dieren die naar de dierenartspraktijk of het dierenziekenhuis komen 
is een aandachtgebied met snel groeiende aandacht. "Fear free", "low stress handling" en "cat 
friendly" zijn bekende en inmiddels veel voorkomende termen. Ook het herkennen van pijn bij dieren 
(pain scales) en protocollen om stress te verminderen bij opnamepatiënten, zowel 's nachts als 
overdag, zijn belangrijke onderwerpen. Dit alles gaat over het waarborgen van het welzijn van onze 
patiënten (m.n. honden en katten), iets wat in elke dierenkliniek of dierenziekenhuis de standaard en 
daarmee  vanzelfsprekend moet zijn. 
 
Certificerings- en nascholingsprogramma’s 
Er zijn meerdere opties voor certificeringprogramma's (waarmee deelnemers zelf gecertificeerd 
worden en/of de DAP wordt gecertificeerd als adequaat) en nascholingsprogramma's over  
diervriendelijk management  om het emotionele welzijn van dieren te waarborgen in de 
dierenkliniek. De meest bekende opleidingen en certificeringprogramma's zijn o.a. (maar niet 
exclusief) Fear Free LLC, Cat Friendly Clinics, Low Stress Handling Instituut, het Vetoquinol Stress Free 
programma en Stress Free Pets. Ieder jaar komen er nieuwe programma's bij.  
 
De toenemende aandacht voor certificering- en nascholingsprogramma's, en ondersteuning van de 
ontwikkeling van betrokken collega's m.b.t. het onderwerp dierenwelzijn is een positieve en 
belangrijke ontwikkeling. Echter, in een aantal gevallen geldt dat er aandachtspunten zijn die 
mogelijk voor verbetering vatbaar zijn. Als mogelijke aandachtspunten voor verbetering kunnen 
genoemd worden:  

• het niet doelgroep specifiek zijn (geen onderscheid maken tussen een opleiding voor 
dierenartsen en paraveterinairen). 

• het opinion-based zijn en daardoor niet altijd (herkenbaar) evidence-based zijn onderbouwd. 

• het niet duidelijk uitkomstgericht zijn, waarmee bedoeld wordt waartoe het programma 
opleidt. 

• dat de beoordeling van behaalde kwaliteiten (kennis, vaardigheden en competenties) niet op 
de juiste manier plaatsvindt. 

• dat er onvoldoende rekening gehouden wordt met verschillen in landelijke en Europese 
wetgeving m.b.t. o.a. het voorschrijven van medicijnen. 

• dat de opleidingstaal/cultuur gevoelig kan zijn. 

• dat er soms geen daadwerkelijke observationele controles (assessment) in de 
diergeneeskundige omgeving gebruiken, of, wanneer dit wel gebeurt, dit niet altijd 
uitgevoerd wordt door een erkend specialist. 
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IVC Evidensia NL Academy 
Naar aanleiding van deze mogelijke verbeterpunten heeft IVC Evidensia NL besloten om een eigen 
onderwijsprogramma op te stellen om hiermee gericht de kwaliteit van haar medewerkers, en 
daarmee het welzijn van dieren, te kunnen ondersteunen en te waarborgen. Meer informatie over 
dit onderwijs programma vind je hier.  
 
Deze IVC Evidensia Academy NL opleidingen hebben de voorkeur van IVC Evidensia NL, alhoewel 
dierenartsen en Clinical Directors zijn niet verplicht om voor de opleiding van de IVC Evidensia NL 
Academy te volgen/kiezen. 
 

Vrijwaringsbeding  
 
De gegevens in dit document zijn met zorg opgeschreven, echter de auteur(s) neemt/nemen 
geen verantwoordelijkheid voor onjuistheden. Hier aan kunnen dan ook geen rechten worden 
ontleend. De aanbevelingen/informatie zijn van algemene aard. Het is mogelijk dat deze 
aanbevelingen in een individueel geval niet van toepassing zijn. M.b.t. dieren kan het daarom 
in het belang van het individuele dier wenselijk zijn om van het advies af te wijken.   
 
Dit document mag ongewijzigd en in zijn geheel gekopieerd, afgedrukt en verspreid worden 
zonder toestemming van de auteur(s).  Het mag niet worden gewijzigd of veranderd op wat 
voor manier dan ook. 

https://ivcevidensiaacademy.com/nl/courses/gedragsgeneeskunde-module-1/

