Persoonlijke voorstelling kandidaten verkiezingen 2022

Kandidaten Nederlandstalige Gewestelijke Raad (in alfabetische volgorde)
Guido BOONE
Ik ben Guido Boone, afgestudeerd in 1976. Ik ben indertijd gestart als
éénmanspraktijk en heb vlug ingezien dat de toekomst binnen ons beroep
in een goede samenwerking lag. Zo zijn we dankzij mijn collega’s kunnen
evolueren tot een multidisciplinaire Dierenkliniek met 22 dierenartsen en
11 assistenten. Hoewel ik nog met veel liefde het baanwerk opknap gaat
het overgrote deel van mijn tijdsbesteding op in management. Verder ben
ik mijn hele carrière sterk geëngageerd gebleven binnen ons beroep. Mijn
voornaamste drijfveren om me terug kandidaat te stellen voor de Orde
zijn o.a.:
1. Eindelijk, na 25 jaar pallaberen een wettelijk kader forceren voor dierenarts assistenten.
2. Een 21-eeuwse regelgeving forceren binnen de Orde om vreemd kapitaal mogelijk te maken
binnen ons beroep. Het zal in korte tijd de toestand van de practici zowel financieel als qua
werk-life balans veel verbeteren.
3. Het respect van de Overheid voor de practici afdwingen door het FAVV naar een coachende
partnerrol te forceren voor de dierenartsen.
4. Een CAO nastreven voor dierenartsen, zoals die er al is in de ons omringende landen.

Magali DAEMS
Ik ben Magali Daems en ik ben afgestudeerd in 2009 als
dierenarts optie Herkauwers.
In 2009 startte ik als dierenarts Grote Huisdieren in Lummen.
Na een samenwerking van 1.5 jaar te hebben doorlopen kreeg
ik destijds de kans om de praktijk volledig over te nemen.
Door de jaren schoolde ik me meer en meer bij in de kleine
huisdieren en wat voor mij begon als een éémanspraktijk, is nu uitgegroeid tot een gemengde
groepspraktijk met een team van 3 dierenartsen, 3 dierenartsassistenten en 1 administratief
assistent.
Wat ik ontdekt heb in het werken in teamverband, is dat het een privilege is te kunnen samenwerken
met een dierenartsassistent. Echter is er dringend nood aan een duidelijk werkkader voor
dierenartsassistenten. Welke taken mogen zij uitvoeren in naam van de praktijk? Met of zonder
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toezicht van een dierenarts? En wat met niet-medisch opgeleiden die op zelfstandige basis
handelingen uitvoeren zoals een gebitsbehandeling, inseminatie of echografie?
In de loop der jaren heb ik fijne samenwerkingen gehad met verschillende collega’s, maar was het
ook vaak moeilijk deze samenwerkingen in stand te houden. Steeds is het zoeken naar een
gebalanceerde werk-privébalans, een correcte verloning en duidelijke communicatie. Het toont
voor mij aan dat ik meer nood aan had inzichten in deze materie, die niet voorhanden waren in de
opleiding diergeneeskunde. Dierenartsen grondiger voorbereiden op een carrière als zelfstandige
met kennis omtrent bedrijfsbeheer & communicatievaardigheden, zijn in mijn ogen een noodzaak
en kunnen veel problemen en misverstanden voorkomen.
Ook hecht ik veel belang aan een correcte prijszetting bij dierenartsen. We mogen trots zijn op ons
beroep en mogen eerlijk beloond worden voor onze dagdagelijkse toewijding en beschikbaarheid.
Dit vormt ruimte voor een betere werk-privébalans, geeft ruimte voor groei en komt onze mentale
gezondheid te goede. Het is eveneens het fundament voor standvastige intercollegiale
samenwerkingen.
Graag wil ik me ten volle inzetten voor deze thema’s en nog zoveel meer!

Ann DE BEUL
Ik ben afgestudeerd in 1993. Na mijn afstuderen ben ik al snel
overgeschakeld van nutsdieren naar de kleine huisdierenpraktijk. Ik
heb mij ook meteen geëngageerd in de dierenartsenvereniging.
Tijden veranderen, niet altijd ten goede. Ik heb verschillende van
mijn studiegenoten de praktijk zien verlaten, zien uitvallen door
burnout, ja zelfs weten zelfmoord plegen en nu de laatste paar jaar
hun praktijk weten verkopen aan ketens.
Na lang en rijp beraad ben ik tot de constatatie gekomen dat ik mij, 15 jaar na mijn vorige
verkiezing, terug kandidaat wil stellen, dat ik de tijd én de goesting heb om deel uit te maken van
een toekomstproject met en voor dierenartsen.
Ik ben overtuigd van mijn engagement en denk een meerwaarde te betekenen omwille van mijn
dossierkennis en ervaring. Ik ben een teamplayer die zich intussen 28 jaar inzet voor het beroep via
allerhande dierenartsenverenigingen. Ik ben positief ingesteld en zeg oprecht mijn mening. Ik ben
bereid om met volle motivatie mijn kennis en ervaring aan te wenden in een gezonde NGROD
waar samenwerken boven ego staat.
Ik wil helpen bij de realisatie van de kernwaarden van de NGROD: de eer en de waardigheid van
het beroep bewaken, adviezen geven, waken over de onafhankelijkheid van de dierenarts, eindelijk
een wettelijk kader scheppen voor de dierenartsassistenten, een duidelijke stem laten horen in
maatschappelijke debatten en bijdragen aan het tuchtrecht.
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Dit alles met ratio en niet met buikgevoel, waarbij iedereen eerlijk en consequent behandeld wordt.
Mijn bijdragen zullen altijd onderbouwd zijn. Het is niet mijn bedoeling om vast te houden aan
archaïsche trends maar mee te gaan met de tijd en het beleid aan te passen aan de huidige
maatschappelijke normen.

Christian LANDUYT
Ik ben Chris Landuyt, afgestudeerd in 1980. In mijn lange carrière heb
ik vooral in de nutsdierenpraktijk gewerkt in een groepspraktijk en dat
in combinatie met keuring in het slachthuis. Ook vandaag voer ik nog
altijd inspecties in vleesbedrijven uit.
Daarnaast was ik reeds 6 jaar raadslid van de Nederlandstalige
Gewestelijke Raad van de Orde, was ik de laatste drie jaar lid van de
Onderzoekscommissie binnen de NGROD én ben ik ook al jaren
syndicaal actief (vroeger binnen de VDV, nu binnen de VeDa).
Het gevolg is dat ik over heel wat ervaring en expertise beschik. Daardoor heb ik ook een heel
groot en relevant netwerk uitgebouwd én heb ik doorheen de jaren geloofwaardigheid opgebouwd
bij zowel de Overheid als bij de andere stakeholders op basis van grondige dossierkennis en
compromisbereidheid.
Een pluspunt is ook dat ik vandaag over heel wat tijd beschik, waaraan het bij jongere collega’s
soms ontbreekt. Die tijd wil ik vrijmaken om me vanuit de NGROD opnieuw voluit in te zetten
voor de geloofwaardigheid van het beroep en van alle collega’s.

Lieselot LETERME
Ik ben Lieselot Leterme, afgestudeerd in 2009 (optie herkauwers).
Ik ben afkomstig uit Ieper en groeide op op een typisch West-Vlaams
landbouwbedrijf waar ik de liefde voor dieren, hard werken, een
portie nuchterheid en gezond boerenverstand met de paplepel binnen
kreeg.
Na mijn studies volgde ik, na een korte werkervaring in een gemengde
praktijk in Lier, de liefde naar de Antwerpse Kempen. Ondertussen
ben ik meer dan 10 jaar op zelfstandige basis werkzaam bij Dierenkliniek Venhei te Kasterlee. Na
enkele jaren de combinatie tussen kleine huisdieren, kalverhouderij en de rundveepraktijk koos ik
ervoor om mij volledig toe te leggen op de (wit)vleeskalveren. Tot na mijn studies was dit voor
mij een onbekende sector maar al snel bleek dat ik mijn ei hier volledig kwijt kon. De afwisseling
tussen het dringende klinische werk met de nodige aandacht voor het individuele dier en de
doorgedreven bedrijfsbegeleiding blijft het werk boeiend maken.
Door de structuur van de sector leerde ik hoe belangrijk communicatie, overleg en planning zijn.
Met deze kwaliteiten hoop ik een waardevolle aanvulling te zijn voor het team dat de voorbije jaren
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de Orde nieuw leven heeft ingeblazen. Door in een groepspraktijk werkzaam te zijn weet ik hoe
belangrijk het is om via een open, eerlijke communicatie constructief samen te werken. Aangezien
ik werk binnen een praktijk die in subgroepen zowel eerstelijnsdiergeneeskunde als doorgedreven
specialisatie bij de meeste diersoorten uitoefent blijf ik wel de voeling behouden met verschillende
sectoren.
Ik ben lid van de Kempense Dierenartsenkring en wordt door de interregionale als kandidaat
voorgesteld.
Mijn grootste drijfveer om mij kandidaat te stellen voor de Orde is om ons beroep terug
aantrekkelijker te maken en de uitstroom aan dierenartsen te stoppen. Door als Orde het signaal te
geven dat je door samenwerken iets kan bereiken hoop ik dat jonge dierenartsen de kans willen
grijpen om mee te bouwen aan een praktijklandschap waar we naast een aangenaam leven een
kwaliteitsvolle diergeneeskunde kunnen bieden.

Luc NAGELS
Sinds 3 jaar discussieer ik mee in de Hoge Raad als
vertegenwoordiger voor de provincie Limburg. Ondanks mijn
praktijkervaring in de gezelschapsdieren, was het soms erg leerrijk
om te zien hoe divers ons beroep wel is. Het opbouwend overleg,
zoals we dat de laatste jaren hebben kunnen voeren, soms met een
gezonde discussie, is wat me aanspreekt om opnieuw kandidaat te
zijn voor de NGROD. Ook al zijn de besluiten vaak een compromis,
toch is het telkens een stap richting de toekomst van ons beroep.
De diergeneeskundige praktijk evolueert elke dag en er komen nog heel wat uitdagingen aan.
Modernisering van de omschrijving van DAP, DAC en DK. Aansluitend een eerlijke verdeling van
de wachtdiensten, professioneel correct en sociaal draagbaar.
Inpassing van dierenartsassistenten binnen zowel de gezelschapsdieren praktijk als de
landbouwhuisdieren praktijk.
Hoe gaan we om met digitale communicatie in het consultatie proces ? Het vraagt op zijn minst
een open discussie en een functionerend modern wettelijk kader.
Het doel is om iedere dierenarts binnen een wettelijk kader zijn zelf gekozen vakgebied zo goed
mogelijk te laten uitvoeren. Het overleg met de beroepsvereniging en de regionales is daarbij
onontbeerlijk.
Ik ben Dokter in de diergeneeskunde sinds 1987 en was altijd werkzaam in een groepspraktijk
gezelschapsdieren. Certificate in Veterinary Dermatology, RCVS Londen, in 1995. Medeoprichter
van Dierenkliniek Sanimalia in Diepenbeek, sinds enkele jaren deel van IVC Evidensia.
Postgraduaat KMO management (2014). Als dierenarts verantwoordelijk voor het Animalium van
de Univ Hasselt, zetelend in de Ethische Commissie Dierproeven (FELASA B). Al 15 jaar
bestuurder bij de Limburgse Dierenartsen.
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Kristof POLLENTIER
Ik ben Kristof Pollentier, 37 jaar, afgestudeerd in 2008 optie
herkauwers. Mijn levensdroom was om dierenarts te worden zoals
all creatures great and small of de modernere versie zoals the
incredible Dr. Pol. Wij doen hoofdzakelijk rundvee (90%) en 10 %
kleine huisdieren met drie dierenartsen, waaronder mijn vader.
Daarnaast vervul ik ook als BMO taken voor het FAVV inzake
certificatie.
Zoals iedere dierenarts is het steeds zoeken naar de juiste balans.
Het is de bedoeling om steeds de uitdaging en de liefde voor ons beroep te kunnen vasthouden en
daarnaast een respectabele verloning te verkrijgen en graag daarbovenop nog een normaal vrije
tijds en gezinsleven.
Samenwerken is hierin de toekomst en dit kan op diverse manieren. Het is belangrijk om ieder zijn
noden en wensen te respecteren (zowel van jong als oud) en een blijvende goede service aan te
bieden aan de klant. Compromissen zoeken is mijn tweede natuur. Verder ben ik ook lid van zowel
de Ieperse als de Brugse dierenartsenkring en hecht veel belang aan collegialiteit en integriteit.
Hoewel we allemaal verschillend zijn en elk ieder van ons een eigen invulling heeft van zijn
praktijk/dierenarts leven is het van levensbelang dat er als 1 stem wordt gesproken. Ook hebben
we één goede en veelzijdige orde nodig om ons beroep te handhaven en indien nodig te verdedigen.
Ze moet consequent, rechtvaardig en eenduidig handelen en vooral met zijn voeten in de praktijk
staan. Hoe meer mensen met een divers profiel hierin aan meewerken, des te beter voor ons allen.
Met mijn ‘jeugdige’ ideologische drive en nuchterheid, de steun van de regionale dierenartsenkring
en samen met mijn vier collega’s zou ik mij graag kandidaat stellen voor de Orde. Op die manier
hoop ik om toch enkele stenen in de rivier te verplaatsen.

Bart VANDE VYVERE
Ik ben Bart Vande Vyvere, afgestudeerd in 1992 (optie herkauwers).
De dag na mijn afstuderen begon ik als assistent op de kliniek
Voortplanting en Verloskunde en in de Buitenpraktijk bij professor
De Kruif. Na een korte tussenstop bij de VRV (nu CRV) begon ik
een eigen gemengde praktijk in mijn geboortestad Tielt.
Niettegenstaande mijn basisopleiding tot rundveepracticus bleek al
snel dat de gezelschapsdieren en paarden meer mijn ding waren.
Toen de Hogeschool Gent in 2004 echter startte met de opleiding
bachelor dierenzorg, ging ik terug naar mijn ‘oude liefde’, het onderwijs. Gelijktijdig werd ik ook
deeltijds praktijkassistent Morfologie bij prof. Simoens aan de faculteit diergeneeskunde. Ik heb
dus altijd praktijk en onderwijs gecombineerd. Steeds meer dierenartsen komen ook als lesgever
terecht in het middelbaar en hoger onderwijs en verdienen volgens mij dus ook een spreekbuis
binnen het dierenartsenkorps. Mijn lange ervaring in verschillende sectoren binnen de
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diergeneeskunde (nutsdieren, gezelschapsdieren, paard, FAVV, DWZ …), is ook een voordeel bij
het verdedigen van de belangen van onze toch wel verscheiden beroepsgroep.
Ik blijf er van overtuigd dat een orgaan als ‘de Orde’, een echte zegen is voor ons beroep. Een
plaats waar je als dierenarts door ‘gelijken’ wordt aangesproken en indien nodig be- of zelfs
veroordeeld. Ook al is dit tuchtrecht slechts een klein onderdeel van de taak van de NGROD, het
blijft iets wat we niet uit handen mogen geven. Tijdens een vorige legislatuur als plaatsvervangend
raadslid en als lid van de onderzoekscommissie, heb ik ondervonden dat de rol van
‘bruggenbouwer’ mij wel goed ligt en heeft bijgedragen aan een goede werking van de NGROD.
Zo mocht ik mee vorm helpen geven aan een statuut voor de dierenverzorgers en
dierenverpleegkundigen, een dossier dat gelukkig in de eindfase is aanbeland. Daarom zou ik graag
ook de komende jaren mee helpen verder nadenken over en werken aan de ‘diergeneeskunde van
de toekomst’, samen met de huidige ploeg én de collega’s-kandidaten die door de Interregionale
worden gesteund.
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