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Betreft: Oprichting professioneel netwerk voor dierenartsen m.b.t. tandheelkunde bij paarden. 

 

 

Geachte Collega, 

 

Ieder van u met enige affiniteit voor tandheelkunde en gebitsverzorging bij paarden is allicht bekend 

met de huidige beroepssituatie waarin zowel dierenartsen alsook vele niet-dierenartsen (‘leken’) zich 

profileren als ‘paardentandartsen’. 

Het wettelijk kader waarbinnen dierenartsen en niet-dierenartsen kunnen en mogen werken is 

helder opgenomen in de wet op de diergeneeskunde. Toch zal u het met ons eens zijn dat het in de 

praktijk heel anders loopt. Oneigenlijk gebruik van de titels ‘arts’ en ‘tandarts’ is schering en inslag. 

Erger wordt het nog wanneer de diergeneeskunde onwettig wordt uitgeoefend en paardeneigenaars 

bewust worden misleid. Leken gebitsverzorgers injecteren en sederen paarden, trekken (wolfs)kiezen 

en stellen diagnoses; allen nochtans door bovengenoemde wet verboden. Ook zijn er helaas 

dierenartsen die zich actief dan wel passief in dienst stellen van deze gebitsverzorgers, hen voorzien 

van geneesmiddelen en/of paarden sederen zodat de gebitsverzorger tanden kan trekken. 

Dierenartsen die in dienst gaan werken van een gebitsverzorger. De wereld op z’n kop.  

Als dierenartsen die zich volledig hebben toegelegd op tandheelkunde bij paarden ijveren wij al 

geruime tijd om deze discipline weer volledig onder te brengen waar ze hoort; bij de dierenarts. We 

trachten onze kennis te delen en organiseren opleidingen voor collegae. We zijn daarnaast beide 

actief betrokken bij de organisatie van de Nordic College of Equine Dentistry,  een vereniging die 

momenteel 180 dierenartsen met een meer dan gemiddelde interesse in paardentandheelkunde uit 

meer dan 10 verschillende landen groepeert en die paardenwelzijn hoog in het vaandel draagt. 

De Orde der Dierenartsen heeft recentelijk een werkgroep in het leven geroepen om de 

problematiek rond de gebitsverzorgers in kaart te brengen en een advies aan de Orde te formuleren. 

Wij werden hierbij eveneens gecontacteerd en hebben schriftelijke onze visie overgemaakt. Een 

kopie van de documenten die wij bezorgden aan deze werkgroep kan u vinden in de bijlage. Wij 

denken dat het hierbij van groot belang is dat wij ons als collegae verenigen en een netwerk 

uitbouwen waarbij we elkaar kunnen ruggensteunen.  

Om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie is het wenselijk dat wanpraktijken een 

meldpunt krijgen en dat de betrokkenen op de hoogte gebracht worden. We hebben in het verleden 

al meerdere malen wantoestanden aangekaart, maar dit blijkt helaas niet zo eenvoudig te zijn. Het is 

in vele gevallen niet duidelijk welke instantie nu juist bevoegd is (Dienst Dierenwelzijn, FAVV, FAGG, 

de Orde der Dierenartsen). Bovendien leiden klachten of meldingen in persoonlijke naam mogelijk 

tot erg veel reactie of zelfs persoonlijke represailles. Daarom willen wij ons engageren om, in 

afwachting van de standpunten en mogelijke maatregelen van de Orde, als vereniging een en ander 

voor te bereiden, meldingen te bundelen en een doorgeefluik te zijn voor deze klachten.   



Indien u deze problematiek (h)erkent en dit engagement ondersteunt nemen we uw gegevens graag 

op in een beperkte databank. Het voorkomen van uw gegevens in deze databank betekent 

uitsluitend dat u dierenarts bent en dat u betreffende de huidige problematiek rond gebitsverzorgers 

alleszins dezelfde mening bent aangedaan. Niet meer, niet minder. Het zegt niets over uw politieke, 

relationele of religieuze voorkeur, noch is het de ambitie van deze vereniging om een kwaliteitslabel 

te worden voor tandheelkunde bij paarden. Uw gegevens worden vanzelfsprekend niet gebruikt voor 

commerciële doeleinden en u kan te allen tijde uw gegevens verwijderen.  

De acties welke vanuit deze vereniging zullen worden ondernomen zijn strikt afgebakend en worden 

niet uitgebreid zonder consensus van de deelnemende dierenartsen. De acties bestaan uit:  

1. Het oprichten van een toegankelijke website, die u kan consulteren en naar waar u kan 

refereren. Deze website bevat:  

a. Een samenvatting van de standpunten zoals vermeld in dit schrijven, 

b. Een overzicht van de huidige wetgeving, 

c. Een lijst van ondertekenende dierenartsen. 

2. Het opstellen van een standaardbrief gericht aan de gebitsverzorger, ondertekend door de 

volledige lijst deelnemende dierenartsen waarin de wetgeving wordt vermeld en waarin 

melding wordt gemaakt van de mogelijke overtredingen die door hem/haar werden 

gemaakt. In dit schrijven wordt melding gemaakt van de aanleg van een dossier en dat deze 

gegevens worden overgemaakt aan de Orde der Dierenartsen.  

3. Een invulformulier waarmee de gedupeerde paardeneigenaar een verklaring kan afleggen, 

dewelke de nodige informatie bevat voor het indienen van een onderbouwd dossier.  

4. Een standaard document waarmee u als dierenarts kan melden wie de wet op de 

diergeneeskunde overtreedt, aangevuld met het nodige bewijsmateriaal (verslag, 

beeldmateriaal, bovenvermeld door de eigenaar ingevuld formulier). 

Wij zijn niet uit op sancties of veroordelingen. Het ontradend effect van de acties van deze vereniging 

is in eerste instantie veel belangrijker. Het versturen van een brief naar een gebitsverzorger in naam 

van een grote groep verenigde dierenartsen moet een duidelijk signaal zijn dat het te pas en te onpas 

buiten de lijntjes kleuren en het flagrant overtreden van de wet niet zonder gevolg kan blijven. Het is 

evenmin de bedoeling van deze vereniging om mensen te schofferen of te bruuskeren. De 

communicatie naar betrokken partijen verloop volgens vooraf opgestelde standaard documenten, 

die u te allen tijde kan raadplegen.   

Ieder van ons herinnert zich levendig zijn studententijd en weet welke inspanning het kost de studies 

diergeneeskunde met goed gevolg af te ronden. Onze beroepseer gebiedt ons dan ook te ageren 

tegen onwettige uitoefening van de diergeneeskunde. Daarnaast is het een uitgelezen kans om onze 

collegialiteit naar elkaar toe te bevestigen en een netwerk uit te bouwen. Last but not least is dit een 

dierenwelzijnskwestie. Dit laatste argument alleen is al meer dan reden genoeg om nu actie te 

ondernemen. 

 

Indien de bedoeling van dit schrijven niet voldoende helder is, laat er dan alleszins geen misverstand 

over zijn dat er geen enkel financieel gewin mee gemoeid is. De enige bedoeling van het oprichten 

van deze vereniging is het samenbrengen van dierenartsen die een gezonde interesse hebben in 

tandheelkunde bij paarden, die begaan zijn met paardenwelzijn en die paal en perk willen stellen aan 

het onwettig uitoefenen van de diergeneeskunde. U kan er op rekenen dat uw naam niet misbruikt 

zal worden voor platvloerse discussies. Maar, de tijd is rijp om ons als verantwoordelijke 

dierenartsen te groeperen en daar waar nodig op te komen voor ons beroep en voor het 

paardenwelzijn. 



Wij hopen massaal van jullie te horen, neem gerust contact met ons op bij verdere vragen of 

suggesties. Indien u collega’s kent die wij vergeten zouden zijn dan nodigen wij u warm uit deze brief 

ook aan hen te richten. 

 

In afwachting van uw antwoord wensen wij jullie alvast een zonnige en gezonde zomerperiode, 

 

 

Met collegiale groeten, 

 

 

 

 

 

 

 

Dierenarts Wouter Demey  -  Dap Equide                         Dierenarts Stijn Teysen  -  Dap Vetrident 

Stappersestraat 3                                                                   Beekstraat 14 

3290 Schaffen                                                                         1730 Asse 

Wouter@equide.be     info@stijnteysen.be 

0495/ 548 548      0495/93 28 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1: Advies dierenarts Wouter Demey en dierenarts Stijn Teysen aan de werkgroep. 
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