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European Bovine Congress 11 - 13 september 2019

et European Bovine Congress
2019 wordt georganiseerd door
een aantal enthousiaste Nederlandse rundveedierenartsen, vertelt Rozan
van Rossum, zelf rundveedierenarts bij
Diergeneeskundig Centrum Oisterwijk en
lid van het organiserend comité (zie
kader). Europese specialisten van de GD
wisten de jaarlijkse bijeenkomst van de
European College of Bovine Health
Management (ECBHM) naar Nederland te
halen; een mooie gelegenheid voor Nederlandse dierenartsen om in eigen land eens
over de grens te kijken.
Er is gekozen voor de locatie ‘1931 Congrescentrum ’s-Hertogenbosch’, omdat
Den Bosch goed bereikbaar is en het een
mooie en bruisende stad is. Daarbij is de
historie van het congrescentrum interessant: het was het eerste, geheel overdekte
veemarktcomplex van Nederland en werd
in 1931 geopend door burgemeester Frans
van Lanschot.

Rundveedierenartsen
naar Den Bosch
Wat moet een goede rundveedierenarts in 2025 kunnen en weten? Met deze vraag en reacties daarop
begint op 11 september 2019 in Den Bosch het driedaagse European Bovine Congress 2019 voor
rundveedierenartsen in Europa.
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Toolbox in 2025
Het centrale thema van het congres is ‘Your
Veterinary Toolbox 2025’, met als hoofdvraag: welke kennis en vaardigheden moet
een dierenarts in haar/zijn gereedschapskist hebben om haar/zijn cliënten te kunnen dienen in 2025? Van Rossum: “De
technische kennis is een belangrijke basis
van dierenartsen, maar we hebben meer
nodig. Het dierenartsenvak is veranderd.
Zo moeten we tegenwoordig advies verkopen. Dat advies moet goed zijn, maar we
moeten het ook kunnen overbrengen op
onze klanten. Ook hebben we te maken
met ketens die dierenartsenpraktijken
opkopen. Verder spelen bijvoorbeeld de
schaalvergroting in de melkveehouderij en
de kritischere consumenten. Daarom hebben we ervoor gekozen om ook soft topics
in het programma op te nemen, over bijvoorbeeld praktijkeigendom, hoe je als stakeholder aan tafel komt, mental health en
communicatie.”
Voor het congres zijn drie zalen beschikbaar waarin steeds drie parallelsessies
plaatsvinden. “Twee sessies hebben een
veterinairtechnische inhoud. De derde sessie gaat over de wereld waarin de rundveedierenarts werkt. Per onderwerp zijn daarbij drie of vier sprekers en een discussieleider. Tijdens de sessies worden abstracts
gepresenteerd (oral of poster) door practici, instituten en bedrijven in de periferie
van de agrarische sector.”

Verwachtingen
Het congres zal ook gaan over de verwachtingen die partijen in de zuivelketen hebben van de rundveedierenarts. “Het is voor
ons als dierenartsen heel belangrijk om te
weten wat al deze partijen van ons verwachten. Wij kunnen vervolgens uitdenken of en hoe we die verwachtingen gaan
waarmaken”, vertelt Van Rossum.

grote rundveepraktijk in Ankum, Duitsland, werkt.

Unieke kans
Waarom moeten alle rundveedierenartsen
naar het European Bovine Congress 2019
komen? Van Rossum: “Omdat je als dierenarts zult moeten nadenken over de toekomst. Op het congres gaan we discussië-

‘We hebben meer nodig dan
technische kennis’
Andere onderwerpen die aan bod komen
tijdens het congres zijn bijvoorbeeld
vruchtbaarheid, precisie-melkveehouderij,
voeding, parasitologie, uiergezondheid,
transitiemanagement, dierenwelzijn, infectieziekten, huisvesting, klauwgezondheid
en ’emerging diseases’.
Er zijn meer dan veertig keynotesprekers
op het congres, onder wie Pamela Adkins,
dierenarts en assistent professor Food Animal Medicine and Surgery aan de University of Missouri; dierenarts David Black,
directeur van Paragon, een gemengde
onafhankelijke veterinaire praktijk in
Cumbria in Engeland; Dirk Bruins van
LTO Nederland; Christianne Bruschke,
Chief Veterinary Officer in Nederland; dierenarts Annette Prohl die sinds 2015 in een

ren over waar we naartoe moeten. Daarnaast biedt het congres een unieke kans
om dicht bij huis kennis op te halen.
We hopen op 350 tot 450 bezoekers per
dag, maar er is ruimte voor tweemaal
zoveel deelnemers.”
Er is de mogelijkheid om tickets te kopen
op naam van een praktijk. Hierdoor kunnen verschillende rundveedierenartsen van
één praktijk op verschillende dagen naar
het congres komen. “Want we begrijpen
dat het werk ook doorgaat en dat niet alle
dierenartsen van een praktijk drie dagen
op het congres aanwezig kunnen zijn. We
hopen wel dat iedereen naar het galafeest
komt op 12 september in de Orangerie in
Den Bosch.”
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