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Kenmerk 
DGA-DAD / 22509334 permanente leerprocessen van praktiserende dierenartsen worden 

gestimuleerd. 
o SEO doet aanbevelingen ter vergroting van de instroom, ter 

vermindering van de uitstroom van (praktiserende) dierenartsen 
en ter verbetering van de monitoring van de beroepsgroep. 

• Diverse partijen in het veld geven aan deze opgaves onderkennen en 
graag te participeren in het vervolgproces. 

 
Over het vervolgproces: 

• In de Kamerbrief wordt aangegeven dat u de conclusies en aanbevelingen 
onderschrijft en op basis van deze rapporten een vervolgproces voor zich 
ziet in gezamenlijkheid met de beroepsgroep.  

• Doel: Het doel van dit proces is om de rol en positie van de dierenarts in 
Nederland te versterken, de kwaliteitsborging van de beroepsuitoefening 
verder te verbeteren en bestaande opgaves, zoals het door dierenartsen 
ervaren tekort op de arbeidsmarkt binnen de beroepsgroep, te 
adresseren.  

• Rol: Om dit doel te bereiken faciliteert u als stelselverantwoordelijke een 
bestuurlijk overleg, waar het ministerie van LNV als gesprekpartner aan 
deelneemt. Dit overleg wordt bij voorkeur geleid door een onafhankelijk 
voorzitter om zo de positie en verantwoordelijkheid van het ministerie ten 
opzichte van de aanbevelingen te scheiden van de neutrale rol van 
voorzitter. Hoewel door LNV dit proces van gesprekken wordt gefaciliteerd 
is de beroepsgroep nadrukkelijk mede eigenaar van dit proces. 

• Resultaat: In dit bestuurlijk overleg worden afspraken gemaakt over de 
manier waarop breed invulling gegeven wordt op de aanbevelingen en 
ieders rol binnen dit proces. U streeft ernaar om met betrokken partijen in 
2023 tot een breed gedragen plan te komen, waarin zowel de 
gezamenlijke ambities zijn opgenomen, als ook concrete afspraken over 
de uitvoering en een tijdspad. 

 
Financiering: 
De beoogde systeemwijziging brengt ook financiële implicaties met zich mee. 
Deze zullen meegenomen worden in de bespreking en aan de hand daarvan 
duidelijker worden. 
 
Aangenomen motie onderzoek naar prijsontwikkeling dierenartsen. 

• Bij het begrotingsdebat van 7 december 2022 is de motie van het lid 
Beckerman, 36 200 XIV, nr. 28 aangenomen. Deze roept op om een 
onderzoek te starten naar de prijsontwikkeling in de dierenzorg en de 
mogelijkheden te bezien om prijsstijgingen te beperken, en de Kamer 
hierover in het tweede kwartaal van 2023 te informeren. 

• Komende periode zullen wij dit onderzoek in overleg met de beroepsgroep 
gaan uitzetten. 

 
 




