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Kandidaten Nederlandstalige Gewestelijke Raad (in alfabetische volgorde) 
 

Theo BORGERS 

Afgestudeerd in '86, 30 jaar gemengde eerstelijnspraktijk en sinds 1 
januari 2019 meer gefocust op KHD en dierentuindieren. 

Reeds 30 jaar lid van de Ieperse dierenartsenkring, een vereniging die ik 
weet te appreciëren vanwege het organiseren van opleidingen als het 
onderhouden van sociale contacten met de collega's. Ik ben steeds sterk 
geïnteresseerd geweest in het reilen en zeilen van ons mooie beroep, dat 
nu in de laatste jaren sterk aan het evolueren is. Tot mijn spijt heb ik 

met lede ogen moeten toezien op ons schip dat stuurloos ronddobbert en wij als dierenartsengroep 
de initiatieven uit handen geeft. Vandaar dat ik mij wil inzetten samen met de groep dierenartsen 
(vanuit de regionalen naar voren geschoven) om te trachten in samenspraak met dé basis - lees 
regionalen - het beroep via de NGROD weer de nodige boost te geven.  

De Orde zie ik liefst als een vaderlijke figuur: tucht waar nodig, het geven van goede raad 
(ombudsdienst voor iedereen), onderhouden van goede contacten met de maatschappij i.v.m. 
diergeneeskundige items, financiële correctheid (eenvoudig te controleren) en laatst maar misschien 
wel het belangrijkste: eerlijkheid en transparantie. Karakterieel ben ik open-minded en een 
verbindend persoon en heb geen moeite om mezelf weg te cijferen in het algemeen belang. 

 

 

Danny COOMANS 

N1819 
 
Jaar van afstuderen: 1983 
 
Sector/Praktijk: Dierenarts rundvee/paard bij Dierenkliniek Venhei 
Kasterlee 
 
 

Onderlinge vetes die handenvol geld kostten aan interne juridische procedures ondermijnden de 
afgelopen legislatuur de goede werking van de NGROD.  Toch blijf ik de Orde beschouwen als 
een belangrijke structuur voor ons beroep. Alle collega’ s zullen het met mij eens zijn dat een 
herhaling van de gekende toestanden dan wel vermeden moet worden in de volgende jaren. De 
interregionale vereniging nam in dat opzicht een lovenswaardig initiatief. Nieuwe mensen kunnen 
de NGROD opnieuw omvormen  tot een  goed functionerend orgaan wakend over ons beroep. 
Met degelijke vergoedingen voor degelijk werk en met een dierenarts als voorzitter. Enige ervaring 
in de nieuwe raad lijkt me daarbij belangrijk. Vermits ik 6 jaar geleden de voorzittersfakkel doorgaf, 
denk ik die te kunnen bijbrengen. Onafgewerkte dossiers van toen zijn immers de hete hangijzers 
van nu: 
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1. De rol van de Orde:  

°Deontologie en tuchtrecht: beoordeling daarvan in dierenartsenhanden houden, eventueel 
via ombudsman  voor de overvloed aan kleinere klachten. De magistraat treedt dan alleen 
op in zwaardere dossiers.  

°Advies nieuwe wetgeving: geen syndicale zaken noch enige syndicale activiteiten door de 
raadsleden maar onderlinge ondersteuning tussen Orde en beroepsvereniging waar 
mogelijk.  

°Imago van ons beroep: bewaking kwaliteit van de aangeboden diensten en opstellen 
samenwerkingsmodellen voor praktijken en (zelfstandige)medewerkers.  

2. Extern kapitaal: vermijden van onverenigbaarheden bij de overname en dierenartsen 
informeren over voor- en nadelen maar tegelijkertijd waken over de onafhankelijkheid van 
de dierenarts binnen de keten.  
 

3. Diergeneeskunde onder bevoegdheid Volksgezondheid, niet langer onder Landbouw: One 
World – One Health: problemen als zoönoses en de antibioticaresistentie waar de overgrote 
meerderheid van de dierenartsen dagelijks mee geconfronteerd worden, bewijzen dat ons 
beroep essentieel is voor de volksgezondheid.  
 

4. Dierenartsassistenten: onmisbaar geworden in KHD-praktijken. Hun dossier ligt al jaren 
op tafel, hun takenpakket moet gedefinieerd worden.  
 

5. De Hoge Raad is dringend aan hervorming toe maar om de diergeneeskunde aan beide 
zijden van de taalgrens dezelfde te houden, blijft de code best gemeenschappelijk. 

 

 

Raphaël (Raf) DECONINCK 

Met mijn kandidatuur behoor ik tot een team van zeven collega’s dat 
tot stand is gekomen, gestimuleerd door de Interregionale 
Dierenartsenkring. De Interregionale Dierenartsenkring is een 
overkoepelende structuur van 10 Vlaamse regionale kringen. Deze 
collega’s zijn allen neutraal en onafhankelijk. 

Hoofddoel is om een frisse wind te laten waaien in het bestuur en de 
werking van de Orde. 

In samenspraak met de Interregionale Dierenartsenkring worden 
thema’s bij de basis getoetst, om zo breed gedragen standpunten in de schoot van de Orde te 
verdedigen. 

Vernieuwing van de Raad en Bureau, en bescherming van de belangen van iedere dierenarts zijn 
doel en leidraad. Sleutelwoorden zijn openheid, communicatie, eerlijkheid. 
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CV: 

- 1975-76: Lid Presidium, studentenafgevaardigde BSDV. 

- Diploma diergeneeskunde 1976. 

- 1976-77: Wallonië, GH praktijk, hoofdzakelijk vleesvee.  

- 1978: start Sint-Gillis-Waas als omnipracticus. Uitbouw praktijk in het Waasland, ook in 
Nederland, Zeeuws-Vlaanderen. 

- 1978-1980: deeltijds vleeskeurder Sint-Niklaas. 

- 1986 – 1998: Bestuur Wase Diergeneeskundige Kring. Verantwoordelijk voor de 
zondag/weekend dienst.   

- Samenwerking met assistenten in de loop van 1986 tot 1992 resulteert in  associatie in 1993.  

- Verdere associatie in 1995 mondt uit in een breed werkveld over KH, GH, KI Centrum 
Paard en tweedelijns paard: oprichting DAP/Kliniek Aan De Watergang met 6 
dierenartsen.  

- 2006: Opsplitsing KH en GH. 

- Laatste 10 a 15 jaar hoofdzakelijk bezig met voortplanting paard en melkveemanagement. 

 

Guy GADEYNE 

De Orde verkeert in een diepe crisis en dit op het moment dat jonge 
practici de steun van de Orde het meest nodig hebben om te kunnen 
overleven in ons beroep. 

 

De regionale kringen mengen zich voor het eerst in de verkiezingen. 
Ze proberen de huidige malaise op te lossen door een nieuwe ploeg uit 
eigen rangen naar voor te schuiven. Ongetwijfeld goed bedoeld, maar 
hun team van zeven kandidaten telt vijf dierenartsen die helemaal geen 

ervaring hebben als raadslid in de Orde. 

Nieuwe collega’s zijn zeker welkom in de Orde, maar in tijden van crisis moeten raadsleden met 
veel ervaring aan het roer staan. Ethische dierenartsen met een duidelijke toekomstvisie. Mensen 
met een rechte rug, die reeds bewezen hebben dat ze constructief kunnen samenwerken, met 
respect voor ieders mening. 

Wat zal mijn credo zijn voor de volgende zes jaren? 
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Een raadslid van de Orde moet bij elke beslissing die hij neemt zich steeds afvragen: Wat is het nut 
hiervan voor de practicus? En bij uitbreiding: Wat is het nut hiervan voor ons beroep? Al de rest 
is bijzaak. 

Geef mij uw stem en kies ook voor de vier andere kandidaten met ervaring binnen de Orde. Met 
zo een team wil ik er opnieuw mijn schouders onder zetten en zelfs dit team leiden. 

Laten we van de Orde van de dierenartsen opnieuw een Orde VOOR de dierenartsen maken. 

 

Christian (Chris) LANDUYT 

Ik ben Chris Landuyt, afgestudeerd in 1980, actief als BMO voor het 
FAVV (tot 2016 keuring en nu inspecties) en als consultant. Van 2010 
tot 2016 was ik reeds raadslid binnen de NGROD waarbij ik nooit een 
functie als lid van het Bureau ambieerde. Al die tijd was ik wel lid van 
de Commissie Contracten waarin naast alle contracten ook de meeste 
dossiers voorbereid worden voor ze op de Raad komen. Ik durf mezelf 
dus vooral te bestempelen als een dossiervreter. Ik kan bogen op 30 
jaar praktijkervaring (vooral nutsdieren) in combinatie met activiteiten 
als BMO. Al jaren vertegenwoordig ik de BMO,  een wat 

“ondergesneeuwde” groep binnen de diergeneeskunde, in moeilijke discussies met het FAVV.  

Mijn ambitie is, indien ik verkozen word, om samen met de andere leden van de Raad prioritair 
een aantal dossiers af te werken die de voorbije jaren weinig vooruitgang boekten 
(diergeneeskundige rechtspersoon, extern kapitaal, dierenartsassistenten, digitale verkiezingen,…) 
waarbij er vooral gestreefd moet worden naar aanpassing aan de moderne diergeneeskunde en 
bestaande situaties. Ter plaatse blijven trappelen is geen optie. In die zin ben ik pro extern kapitaal 
(mits werkbare supervisie door de Orde), pro statuut dierenartsassistenten die onmisbaar geworden 
zijn in vele praktijken, pro digitale verkiezingen,… We moeten eindelijk de 21ste eeuw in maar er 
zal altijd plaats en bescherming blijven voor alle praktijkvormen, ook voor de alleenwerkende 
dierenarts of kleine(re) groepspraktijk.  

Naast het weer opbouwen van goede relaties met dierenartsensyndicaten, regionales en SAVAB 
moeten de goede contacten met de overheid, die al te lang verwaarloosd werden, hersteld worden 
om er bij te zijn als diergeneeskundige wetgeving aangepast wordt. Dan gaat het ondermeer over 
de delegaties van de vaccinatie tegen aangifteplichtige ziektes (genre blauwtong, tuberculose,…) 
maar ook over de wetgeving van het FAVV, vermits de overeenkomsten FAVV-BMO nu 
allesbehalve een win-winsituatie zijn. 
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Joke LANNOO 

Ik ben Joke Lannoo, 10 jaar werkzaam als kleine huisdieren dierenarts. 
Boerendochter uit een West-Vlaams melkvee- en varkensbedrijf.  Ik 
ben lid van de Brugse en Ieperse regionale dierenartsenkring en wordt 
door de interregionale als kandidaat voorgesteld. Na mijn afstuderen 
in 2009 in de richting KHD  heb ik 4 jaar in 2 dierenklinieken in het 
Verenigd Koninkrijk gewerkt. Sinds 2013 ben ik aan het werk in België 
in zowel groepspraktijken als eenmanspraktijken. 

Ik stel mijn kandidatuur om in de Orde een positieve, constructieve en toekomstgerichte koers te 
varen. Ik ben neutraal, onafhankelijk en praktijkgericht. Vanuit de interregionale dierenartsenkring 
willen we het verleden laten rusten en met een open mind vooruit kijken. Het is mijn ambitie om 
een constructieve dialoog kunnen voeren met alle raadsleden in de Orde. Hiermee kunnen we de 
Orde in ere en werking herstellen. Samen werken garandeert succes.  

 

Josephine MELOTTE 

Ordenummer 1701 

Praktijkadres: Beringersteenweg 103, 3520  Zonhoven 

Afgestudeerd 1982 optie GHD Interne Geneeskunde 

Juni 2001 PUO Gerechtelijk expert 

Sedert september 1982 gemengde praktijk , sinds 2004 enkel KHD   

Geassocieerd,  DAP SONUWE , praktijk met 3 dierenartsen en 
assistente 

Lid van de vereniging van Limburgse Dierenartsen, samenwerkende met de interregionale 
vereniging 

Voorzitter Limburgse Dierenartsen van 1994 tot 2017. 

Raadslid NGROD van 1998 tot 2001 

Voorzitter NGROD van 2001 tot 2004, eerste vrouwelijke voorzitter 

Ik wil me inzetten voor de dierenartsen en onze toekomst. De dierenartsengroep heeft hoge nood 
aan een degelijke ondersteuning, een stem naar de overheid, een verdediging en opwaardering van 
ons korps. 

De blik gericht op de toekomst, voor onze praktijk, voor de jonge dierenartsen en ook voor een 
moderne Orde. Dit moet in overleg met onze achterban, de regionale en de interregionale 
verenigingen, de dierenartsen 

Terug opbouwen van een betrouwbare, respectvolle Orde is een stap in de goeie richting. 

Mijn inzet zal zoals altijd groot zijn , met passie. 
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Luc NAGELS 

Na mijn afstuderen in 1987 ben ik onmiddellijk in een groepspraktijk 
voor gezelschapsdieren gestapt. Mijn interessegebied is al jaren 
dermatologie en cytologie (Dermatologie bij ESAVS, 1992-1994; 
Certificate in Veterinary Dermatology, RCVS Londen, 1995).  

Ondertussen is de praktijk uitgegroeid tot dierenkliniek Sanimalia 
in Diepenbeek.  Het organiseren van die structuur, samen met een 
economisch manager, blijft voor mij nog altijd boeiend (Postgraduaat 
KMO-management).  Dierenartsen en assistenten die elkaar 

motiveren kunnen schitterend werk leveren. Dat faciliteren is één van de voorrechten als oudste 
vennoot.   

Daarnaast ben ik als dierenarts verantwoordelijk voor het Animalium van de Universiteit Hasselt, 
en zetel in de Ethische Commissie Dierproeven. 

Sinds 15 jaar ben ik bestuurder van de Vereniging van Limburgse Dierenartsen. Het 
enthousiasme van deze groep collega’s resulteert al jaren in succesvolle bijscholingen en collegiale 
activiteiten.   

Ik heb geen ervaring in een syndicale vereniging of in de Orde, maar sta wel al heel mijn carrière in 
de gezelschapsdierenpraktijk. Die praktijkvoering is continu in evolutie: onze klant verandert, zijn 
communicatie nog meer, onze kennis verbreedt, we hebben dierenartsassistenten als collega’s 
gekregen, de jonge dierenarts kijkt op een moderne manier tegen haar of zijn carrière aan, ons 
verdienmodel verandert etc… Mits breed overleg met de beroepsverenigingen en de regionale 
kringen moet elke dierenarts de mogelijkheid hebben zijn job uit te oefenen binnen de structuur 
en de niche die zij of hij verkiest.  

Als je de leden van de Orde regelmatig wil kunnen aanspreken, stem dan op vijf leden van de 
Interregionale Dierenartsenkring. 

 

 

Lies VAN DE STEENE  

Ik ben Lies Van de Steene, afgestudeerd in 2009 als master in de 
landbouwhuisdieren. Ik ben geboren en getogen in het Meetjesland, 
ben de dochter van een melkveehouder en heb ondertussen het geluk 
om met mijn man het ouderlijk bedrijf te kunnen verderzetten. Ik ben 
lid van de Meetjeslandse Dierenartsenvereniging en word als kandidaat 
door de Interregionale Dierenartsenkring naar voor gedragen.  

Direct na het afstuderen ben ik gestart in een groepspraktijk in het 
Meetjesland, waar ik werkte met landbouwhuisdieren, vnl. rundvee. 
Na 7 jaar was het tijd om me volledig te herbronnen en ben ik 

overgestapt naar de farmacie waar ik werkzaam was als Area Veterinary Manager Ruminants bij 
Zoetis. Daar had ik het geluk het “kleine” België te kunnen ontdekken in al zijn facetten en kon ik 
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mijn horizon verbreden. Na 1.5 jaar werkzaam te zijn in de farmacie, besefte ik meer dan ooit de 
drang en de passie voor het echte praktijkleven waardoor ik begin 2018 opnieuw de overstap 
maakte naar de grote huisdierenpraktijk. Dit onder de vorm van een associatie in 
dierenartsenpraktijk DAP Van Hulle-Van de Steene, waar we voornamelijk met rundvee werken. 

Ik hoop met een open geest mee in dit Ordeverhaal te kunnen stappen, met als doel in alle 
vertrouwen en met een goede communicatie alle onderwerpen bespreekbaar te maken en 
constructief te bouwen aan een functionele en betrouwbare Orde. 

 

 

Peter VANDEKERCKHOVE 

1983: Doctor in de diergeneeskunde RUG 

1983-84: gemengde praktijk GHD/KHD + Legerdienst Ieper 

1984-1986: werkzaam als dierenarts in KI-centrum FLIP Zomergem, 
part time KHD praktijk Gent 

1986-1989: assistent Fac. Diergeneeskunde Pathologie,  

1987: Licentiaat in de Zootechnie  

1990–2009: Praktijk KHD Gent, vanaf 1993 Wondelgem  

1990 tot 2000: part time activiteit IVK  

2001-2003: Residency alternate training ECVS in dierenkliniek Anubis Aartselaar 

1998-2004: Raadslid NGROD  

2005: Diplomate ECVS titel behaald in Lyon, door NGROD erkend als specialist chirurgie 

2009 tot heden: medeoprichter en zaakvoerder DAC Malpertuus 9070 Heusden 

Als voormalig raadslid van de NGROD voel ik mij geroepen om met een positieve ingesteldheid 
opnieuw deel te nemen aan de verkiezingen. Indien ik verkozen word hoop ik met gelijkgezinde 
collega’s in een Raad te zetelen die het dierenarts beroep en zijn Orde terug kan laten herwaarderen. 
Hopelijk kan er een spons geveegd worden over de problemen waarmee de raad geconfronteerd 
werd en kan er terug met verse moed en kracht gestart worden om de echte vraagstukken waarmee 
ons beroep geconfronteerd wordt aan te pakken. Ik denk dat ik met mijn gewezen activiteit in 
verschillende sectoren van de diergeneeskunde bewust ben van wat er leeft in ons beroep. Als lid 
van De Meetjeslandse dierenartsenvereniging voel ik mij alvast gesteund door de achterban van de 
Interregionale Dierenartsen kring die de laatste maanden bewonderenswaardig werk verricht heeft 
om iedereen terug op eenzelfde golflengte te krijgen en op zijn minst discussie onder dierenartsen 
op een volwassen manier nieuw leven in blaast.  


