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Hoe gaat het nu met…

Caring Vets?

Tekst & beeld: Caring Vets

Vorig jaar mochten wij ons al voorstellen in Vedias Beroepsinfo 1, maar hoe gaat het nu met Caring
Vets? Een update!

H

et afgelopen jaar was een vreemd jaar voor de
hele wereld en naast alle ellende van de pandemie
en de maatregelen om deze een halt toe te
roepen is een van de meest in het oog springende zaken in de veterinaire praktijk waarschijnlijk wel de zogenaamde ‘pandemie’ van puppy’s en andere huisdieren!

gen in hoeverre het kunstmatig infecteren van proefdieren, die van nature niet gevoelig zijn voor het virus, een
bijdrage kan leveren aan het onderzoek naar deze ziekte.
Helemaal als je bedenkt dat er steeds meer alternatieve
onderzoeksmogelijkheden beschikbaar zijn. Die worden
helaas nog onvoldoende benut. Financiële belangen en
ouderwetse opvattingen over hoe het altijd gedaan is in
het verleden, blijken belangrijker dan het voorkómen van
dierenleed.

Iedereen zit thuis en wil een huisdier lijkt het wel. Goed
voor het menselijk welzijn, maar hoe zit dat met het
welzijn van de dieren? De nadelen van de grote vraag
naar puppy’s, jaarlijks zo’n 150.000, zijn bijvoorbeeld de
criminele broodfok en hondenhandel, maar er is tevens
een niet te onderschatten effect op deze dieren als hun
eigenaren straks minder tijd hebben omdat ze toch weer
naar hun werk moeten …
En wat zijn de gevolgen voor het milieu van al die gezelschapsdieren? Moeten ze wel zo veel vlees eten, en hoe
is het leven van de dieren die mede daarvoor geslacht
zijn? Moeten we ons druk maken om wormen- en
vlooienmiddelen die via onze huisdieren in het milieu
terecht komen en wat kunnen we hieraan doen?
Belangrijke vragen waar wij met veterinaire professionals,
dierenartsen maar ook paraveterinairen, niet overheen
mogen stappen en waar wij als Caring Vets druk mee
bezig zijn, mede in samenwerking met andere organisaties, zoals House of Animals en VetSustain.
In april 2020 zijn we lid geworden van de Eurogroup for
Animals, een organisatie die de krachten bundelt op het
gebied van dierenwelzijn op Europees niveau. Hiermee

kunnen we een grotere invloed uitoefenen op dierenwelzijnsonderwerpen die letterlijk en figuurlijk grensoverschrijdend zijn, zoals een verbod op onbedwelmd
slachten en een rem op de lange-afstandstransporten die
het welzijn van de dieren ernstig schaden.
Een mooi project waar we sinds kort volop mee bezig
zijn, is een initiatief om een betere rechtspositie en een
‘politieke stem’ voor dieren te verkrijgen. Een speciaal
Ombudsmens voor dieren, naast de Nationale ombudsman, om de overheid aan te spreken op het onvoldoende behartigen van dierenbelangen, maar ook om zelf
onderwerpen te agenderen.
Diverse werkgroepen draaien volop op de inzet van
leden die tijd en expertise beschikbaar stellen. Zo ageren
de leden van de Werkgroep Proefdieren tegen verouderde wetgeving en overbodig dierenleed; bijvoorbeeld
inzake COVID-19. Hierbij is een groot verschil in ziekteverloop tussen mannen en vrouwen, dikke en dunne,
oude en jonge mensen en mensen met of zonder onderliggende gezondheidsproblemen. Je kunt je dus afvra-

Met onze zusterorganisatie Caring Farmers hebben we
regelmatig contact om kennis en kunde te delen. De
organisatie van ons gezamenlijke Caring Congres 2020
was al rond, maar door de omstandigheden hebben we
dit moeten uitstellen. De onderwerpen zijn echter onverminderd relevant: zoönosen, klimaatverandering, stikstofcrisis, afname van biodiversiteit en onze omgang met
dieren. Dankzij de pandemie wordt de wereld keihard tot
nadenken gedwongen over de consequenties hiervan.
En ondanks het feit dat dierenwelzijn steeds belangrijker
geacht wordt, moeten we in tijden van crisis ervoor
waken dat dieren niet de sluitpost worden van mogelijke
oplossingen.
We zijn bezig om de beoogde sprekers, Frans de Waal
(bioloog, onderzoeker en auteur), Roos Vonk (psycholoog), Thijs Kuiken (dierenarts & hoogleraar Vergelijkende Pathologie Viroscience) en Imke de Boer (hoogleraar
Dierlijke Productiesystemen bij WUR, Wageningen), ook
dit jaar weer uit te nodigen om vanuit hun eigen expertise de genoemde onderwerpen te bespreken. We hopen
dat ze beschikbaar zijn. Houd www.caringcongres.nl in
de gaten voor updates of schrijf je op www.caringvets.nl
in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven!
Graag willen we onze beweging uitbreiden met meer
beroepsgroepen, vandaar onze oproep: zijn er mensen
die namens de paraveterinairen ‘Caring Techs’ willen
oprichten? Jullie staan vaak dichter bij de klant dan de
dierenarts en kunnen mensen goed voorlichten over
dierenwelzijn.

Al met al, ‘veel gedaan, maar nog genoeg te doen!’
Voor dierenartsen én voor paraveterinairen!
Met veterinaire groet,
Caring Vets bestuur
Arabella Burgers, Frederieke Schouten, Anne Hanssen,
Anja Dijkstra, Servé Smeets en René van der Luer

Goede adviezen betreffende dieren die mensen al
hebben of willen aanschaffen zijn van groot belang voor
mens en dier. Uiteraard kunnen wij met raad en daad
bijstaan, email ons op info@caringvets.nl als je interesse
hebt om hieraan mee te werken.

Foto: Caring Vets bestuur, online vergaderen, zoals zovelen
dit jaar!’
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