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Samenvatting 
 

In september 2008 is dit onderzoek uitgevoerd om kwantitatieve en kwalitatieve gegevens te 
verzamelen over het toepassen van alternatieve behandelwijzen door de Nederlandse dierenarts. 
Doelstellingen waren kwantificeren van de mate van toepassing van deze behandelwijzen door 
Nederlandse dierenartsen, het inventariseren van de verschillende soorten behandelwijzen die door 
hen toegepast worden en het vergelijken van de consultlengte van dierenartsen die alternatieve 
behandelwijzen wel en niet toepassen. De gegevens zijn verkregen door de dierenartsen die bij de 
Nederlandse beroepsvereniging staan ingeschreven, uit te nodigen voor een enquête, die op een 
interactieve website kon worden ingevuld. 

Er is gevonden dat 19% van de dierenartsen alternatieve behandelwijzen toepast, dat een significant 
groter deel van de vrouwelijke dan van de mannelijke dierenartsen ze toepast en dat dierenartsen in 
een eenpersoonspraktijk relatief vaker alternatieve behandelwijzen toepassen dan dierenartsen in 
een twee-, drie- of groter dan driepersoonspraktijk. De meest toegepaste behandelwijzen zijn: 1. 
homeopathie, 2. acupunctuur en 3. fytotherapie. 
Daarnaast wordt door dierenartsen die alleen met gezelschapsdieren werken significant vaker 
alternatieve behandelwijzen toegepast dan door dierenartsen die alleen met paarden werken. 
De consultlengte van dierenartsen die alternatieve behandelwijzen toepassen is 20 minuten, wat 
significant langer is dan de consultlengte van 17 minuten van dierenartsen die ze niet toepassen en 
verder is de consultlengte van vrouwen significant korter dan die van mannen. 

Concluderend kan worden gezegd dat 19% van de dierenartsen alternatieve behandelwijzen toepast, 
dat de meest toegepaste behandelwijzen homeopathie, acupunctuur en fytotherapie zijn en dat de 
consultlengte van dierenartsen die alternatieve behandelwijzen toepassen significant langer is dan de 
consultlengte van dierenartsen die ze niet toepassen. 
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Inleiding  
 

Mij kwam ter ore dat dr. H.S. (Hans) Kooistra een interessant onderwerp voor een onderzoeksstage 
had liggen, namelijk het gebruik van alternatieve behandelwijzen door dierenartsen. Het onderzoek 
kon uitgevoerd worden middels een 'e-enquête' en was kortgeleden in België uitgevoerd onder 
dierenartsen uit Vlaanderen. Mijn inhoudelijk begeleider is zodoende de Belgische prof. dr. G.C. 
(Gustaaf) Cornelis, vakgroepvoorzitter Wijsbegeerte & Ethiek aan de faculteit Letteren & Wijsbegeerte 
van de VU te Brussel.  

In april 2008 heb ik tijdens de Voorjaarsdagen een eerste ontmoeting met hen gehad. We hebben 
toen gebrainstormd over wijzigingen in de vraagstelling en over ‘vertaling’ van de enquête naar het 
‘Nederlands’, wat toch anders is dan de Belgische taal. De volgende dag hield Gustaaf een tweetal 
lezingen, waarvan de eerste over het betreffende onderzoek in België ging. Ondanks zijn, eerlijk 
uitgesproken, weerstand tegen het toepassen van alternatieve behandelwijzen door dierenartsen, 
bleek hij een (wat mij betreft) neutraal verhaal te hebben. Er was niet meer dan een tiental 
toehoorders, waardoor er een interessante en open discussie op gang kwam.  

Alternatieve behandelwijzen 

Door het inlezen op het onderwerp ‘alternatieve behandelwijzen’ is mijn mening weer wat 
bijgeschaafd. Zelf ben ik niet strikt vóór of tégen, maar ik kan me wel vinden in de uitspraak van de 
Faculteit Diergeneeskunde dat ze slechts onderwijzen over en niet in de alternatieve behandelwijzen. 
1 Zolang de werking van deze behandelwijzen niet bewezen is door wetenschappelijk onderzoek dat 
aan de eisen van EBVM (Evidence Based Veterinary Medicine) voldoet, vind ik het begrijpelijk dat er 
geen les in wordt gegeven. Tegelijk kijk ik met eenzelfde toetsing naar onze lesstof, die dus wel 
allemaal ‘evidence based’ zou moeten zijn; ik kwam al wat prikkelende zaken tegen. Maar dat is alleen 
maar goed! 

Verder heb ik meermalen de uitspraak gehoord dat het succes van de alternatieve behandelwijzen 
zou kunnen voortkomen uit de grotere mate van aandacht (en tijd) voor de cliënt. Of deze suggestie 
opgaat voor de diergeneeskunde binnen Nederland, is een interessante onderzoeksvraag. 

Onderzoeksdoel en hypothesen 

Onderzoeksdoelen en hypothesen zijn als volgt geformuleerd: 

Onderzoeksdoelen 

• Inventariseren in welke mate Nederlandse dierenartsen alternatieve behandelwijzen 
toepassen (óf ze het überhaupt toepassen en hoe groot ze de verhouding ‘Regulier / 
Alternatief’ binnen hun consulten inschatten).  

• Inventariseren wát Nederlandse dierenartsen verstaan onder alternatieve behandelwijzen. 

• Inventariseren of er een verschil bestaat tussen de consultlengte van dierenartsen die (ook) 
alternatieve behandelwijzen toepassen met die van strikt regulier werkende dierenartsen.  

• Vergelijken van de resultaten in Nederland met die in België. 

Hypothesen 

• De duur van een consult van een Nederlandse dierenarts die (ook) alternatieve 
behandelwijzen toepast, is significant langer dan de duur van een consult van een 
Nederlandse dierenarts die strikt reguliere diergeneeskunde beoefent.  

• Minder dan 15% van de Nederlandse dierenartsen past alternatieve behandelwijzen toe. 
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Aanpassingen  

Na de eerste bijeenkomst is de enquête geleidelijk aangepast. Het blijkt dat de website Surveymonkey 
een gebruiksvriendelijke site is om een online vragenlijst mee te maken, het gebruik hiervan is een 
wijziging ten opzichte van het in België gebruikte Thesistools. 

De doelgroep bestond uit ‘Alle Nederlandse praktiserende dierenartsen’. Om hun adressen te 
bemachtigen is er een aanvraag gedaan bij de Nederlandse beroepsvereniging voor dierenartsen, de 
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) en in mei kreeg ik het 
adresbestand toegestuurd. Maar omdat de enquête pas in september online is gezet, is er in augustus 
nog een update aangevraagd en die aanvraag is gelukkig gehonoreerd. 

Vlak voor de enquête geactiveerd werd, heeft mevrouw dr. Nienke Endenburg naar de inhoud van de 
vragen en de opbouw gekeken.  

Na een laatste overleg met dhr. Kooistra, heb ik de enquête online gezet en op 2 september 2008 is 
de uitnodiging per e-mail naar 3261 dierenartsen verstuurd. De enquête is gesloten op 1 oktober 
2008. Er hadden op dat moment 1186 dierenartsen gerespondeerd, waarvan 1087 compleet. 

Met dit onderzoek is niet bedoeld inhoudelijk in te gaan op alternatieve behandelwijzen, maar er is 
getracht voor het eerst betrouwbare cijfers te verzamelen omtrent het gebruik van deze 
behandelwijzen door de Nederlandse dierenarts. 
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Materiaal en methoden  

De doelgroep 
Bij de beroepsvereniging voor dierenartsen, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor 
Diergeneeskunde (KNMvD), is een officiële aanvraag gedaan of de e-mailadressen en 
praktijkgegevens van praktiserende dierenartsen in Nederland beschikbaar konden worden gesteld 
ten bate van het onderzoek. (Specifieker was de aanvraag: practici, leden en niet-leden van de 
KNMvD, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en praktijknaam.) De datum van verstrekking van 
het gebruikte adresgegevensbestand is 27 augustus 2008, de uitnodiging voor de enquête is naar 
deze adressen verstuurd op 2 september 2008. 

Adresbestand 
Het bestand bevatte een aantal e-mailadressen, waar iets bijgeschreven stond. Het betrof onder 
andere ‘xx-geenmail-’ of ‘xxx-’. De aanname is gemaakt dat deze adressen beter niet konden worden 
gebruikt en ze zijn daarom niet toegevoegd aan de verzendlijst. 

Er stond een paar keer een dubbel e-mailadres in de lijst, telkens is één van de twee verwijderd. Om 
de dierenartsen die een e-mailadres met hun partner deelden, toch te kunnen bereiken, is in de 
uitnodiging vermeld dat de geadresseerde eventueel een extra link kon aanvragen voor een partner 
die dierenarts is, maar niet aangeschreven was. (Zie bijlage 4: “Uitnodiging”) 

Verder zijn de gegevens van alle dierenartsen die een adres in het buitenland bij hun naam hadden 
staan, verwijderd; zij hebben dus geen uitnodiging ontvangen. Dit is gedaan omdat de doelgroep voor 
de enquête ‘praktiserend dierenartsen binnen Nederland’ is. 

Een toevoeging heeft plaatsgevonden nadat drie verschillende dierenartsen hierom vroegen, nadat ze 
een e-mail doorgestuurd hebben gekregen van de Samenwerkende Nederlandse Veterinaire 
Acupuncturisten (SNVA). Verder is toegevoegd het nieuwe e-mailadres van een persoon waarvan een 
(automatisch gegenereerd) antwoord ontvangen werd, dat er een ander e-mailadres was dat deze 
persoon gebruikte omdat het huidige verviel.  

Uiteindelijk is een groep van 3265 dierenartsen uitgenodigd. (Zie bijlage 7: “Wijzigingen 
respondenten”) 

Van deze groep dierenartsen hebben er 54 de optie gekozen om niet meer te worden aangeschreven 
(dit is een, door Surveymonkey verplichte, link die in de uitnodiging staat) en er waren 71 niet 
bereikbare dierenartsen. (De uitnodigings-e-mail is in die gevallen niet aangekomen in de mailbox van 
de geadresseerde)  

Gebruik van Surveymonkey  
Omdat sommige vragen anders gesteld zouden worden dan in de Belgische versie, leek het handig 
als er een zogenaamde ‘skip logic’ ingebouwd kon worden. Dit houdt in dat als je, op de website van 
de enquête, antwoord 1 kiest, je naar een andere vraag doorgestuurd wordt, dan wanneer je antwoord 
2 kiest. Dit kan in woorden aangegeven worden, maar dat ziet er ten eerste onoverzichtelijk uit en ten 
tweede vermelden Boynton et al. dat complexe verwijsinstructies de motivatie verlagen en leiden tot 
het aanvinken van verkeerde vakjes. 2 Verwijzen d.m.v. instructies zou echter wel de enige 
mogelijkheid zijn als dezelfde website gebruikt zou worden als in België, namelijk Thesistools.  

Vandaar dat een (betaald) abonnement op de diensten van website Surveymonkey is genomen, 
omdat daar de mogelijkheid van ‘skip logic’ wordt aangeboden. Verder kan het design van de enquête 
hier helemaal naar wens worden aangepast, wat de bijkomstigheid had dat het logo van de Faculteit 
Diergeneeskunde is gebruikt om het geheel een professionele uitstraling te geven. De indruk die een 
enquête van Surveymonkey geeft, is visueel aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk. 
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De uitnodiging 
De tekst van de uitnodiging, verzonden op 2 september 2008, is als bijlage opgenomen. (Zie bijlage 4: 
“Uitnodiging”)  

Tevens is er een oproep op het Forum voor Jonge Dierenartsen (FvJD) gezet, omdat (recent 
afgestudeerde) dierenartsen die op het forum komen, misschien nog niet bij de KNMvD in het bestand 
staan. (Bijlage 6: “Tekst oproep Forum voor Jonge Dierenartsen”) Er is getracht een oproep in het 
Tijdschrift voor Diergeneeskunde (TvD) te plaatsen, maar dit is niet gelukt.  

Speciaal voor het onderzoek is een e-mailadres aangemaakt, vragenlijstdierenarts@gmail.com, waar 
respondenten naar werden verwezen als ze vragen of opmerkingen hadden. Verder was er de 
mogelijkheid om telefonisch contact op te nemen.  

De antwoord-e-mails naar aanleiding van de uitnodiging verschilden van inhoud. Er waren mensen 
tussen die aangaven geen praktiserend dierenarts te zijn, er waren er die het vervelend vonden dat ze 
uitgenodigd werden voor deelname aan een enquête en ook waren er mensen die nog extra 
informatie wilden, bijvoorbeeld of ze tot de doelgroep behoorden. Sommigen vroegen om een 
uitnodiging te versturen aan een andere dierenarts, anderen wilden zelf nog toegevoegd worden aan 
de lijst.  

Al deze e-mails zijn beantwoord teneinde hun vragen te beantwoorden, dit was een leerzaam proces 
omdat er op diverse manieren werd gereageerd; van zeer vriendelijk tot kort en onbeleefd. 

Twee weken nadat de link naar de enquête actief is geworden, 16 september 2008, is een reminder-e-
mail verstuurd. (bijlage 5: “Reminder”) 
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Opbouw van de enquête 

Dillman 
 ‘The tailored design method’ 3 was een belangrijke handleiding bij het ontwerp van de vragenlijst. 
Hieronder zijn de aanwijzingen die het meeste invloed op de enquête hebben gehad, beschreven. 

Belangrijke vragen, voorafgaand aan de enquête, zijn: 3 (p.12) 

• Wie interview je en wat is je onderwerp? 

• Wat is je plan van aanpak, hoeveel contacten wil je leggen? 

• Worden de contacten gepersonaliseerd? 

• Welk interval zit er tussen de benaderingen? 

• Hoe lang is de enquête?  

Voor een hoge respons is relevant te weten dat men gemotiveerd moet zijn om het proces te 
doorlopen van het begrijpen en invullen van de enquête. 3 (p.13) Het onderwerp ‘Alternatieve 
behandelwijzen’ is binnen de veterinaire wereld al jarenlang een onderwerp van discussie. 4,5 De 
meningen over het toepassen van alternatieve behandelwijzen in het vak als dierenarts lopen sterk 
uiteen. Het vermoeden is dat een groot deel van de aangeschreven dierenartsen wel een bepaald 
gevoel heeft bij het onderwerp en daarom gemotiveerd is geweest om de enquête in te vullen.  

De inhoud van de uitnodiging moet volgens Dillman de volgende zaken bevatten: 3 (p.159-165) 

• Datum erboven  

• Persoonlijke begroeting  

• Waar de uitnodiging over gaat  

• Waarom dit verzoek belangrijk is  

• Antwoorden worden vertrouwelijk behandeld  

• Deelname geschiedt op vrijwillige basis  

• Met wie contact kan worden opgenomen voor vragen  

• Eventueel een P.S., dat wordt over het algemeen erg goed gelezen  

De uitnodiging voldeed aan deze eisen. Het P.S. is benut om de (door Surveymonkey verplichte) optie 
aan te bieden dat de aangeschrevene geen e-mail meer ontvangt. “PS Als u geen e-mail meer wenst 
te ontvangen, klikt u dan op deze link. U wordt dan niet meer benaderd voor dit onderzoek. 
http://www.surveymonkey.com/optout.aspx” (Bijlage 4: “Uitnodiging”) 
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Respondenten maken een keuze door wel of niet deel te nemen. Dillmans ‘social exchange theory’ 
maakt onderscheid tussen ‘rewards’ (wat verwacht je ermee te winnen?), ‘costs’ (wat kost het je aan 
tijd en moeite) en ‘trust’ (verwachting dat de ‘rewards’ groter zijn dan de ‘costs’). 3 (p.14)  

Rewards 

Onder ‘rewards’ vallen volgens Dillman onder andere “Show positive regards” (Bijvoorbeeld door de 
reden te noemen waarom de enquête verspreid is of door de mensen persoonlijk aan te spreken), het 
bedanken van de respondenten, om hun hulp en medewerking vragen, direct een beloning geven, een 
deadline stellen, sociale validatie geven en de enquête interessant maken.  

Bij de reminder werd ingespeeld op het gevoel voor ‘sociale validatie’. 3 (p.17) Hier wordt mee bedoeld 
dat je vermeldt hoeveel mede-uitgenodigden er al hebben gereageerd. Dit is gerealiseerd door middel 
van de zin: “Tot nu toe zijn 790 collegae ingegaan op de uitnodiging, door deel te nemen aan het 
onderzoek." (Bijlage 5: “Reminder”) 

De enquête kan de interesse wekken van de geënquêteerde als de lay-out en het ontwerp 
aantrekkelijk overkomen, dit is bewerkstelligd door een professioneel programma te gebruiken. Onder 
dit punt valt ook het feit dat je de vragen zo eenvoudig mogelijk maakt. Dit is gerealiseerd door 
ingewikkelde zinsbouw te vermijden en door de vragen zo kort mogelijk te maken. 

Costs 

De ‘costs’ die Dillman noemt, omvatten de moeite die het de aangeschreven persoon kost of die hij 
ervaart. Als een persoon aanstoot neemt aan een stelling, of zich ergert aan de toon van de 
uitnodiging, valt dat hieronder. ‘Costs’ laag houden kan door het vermijden van dominante of 
dwingende taal in de uitnodiging, door te zorgen dat de enquête kort en eenvoudig te beantwoorden is 
en / of lijkt en door vragen naar persoonlijke informatie te beperken. Daar hoort ook bij dat je uitlegt 
dat de informatie vertrouwelijk en anoniem wordt verwerkt. 

In dit geval zijn de ‘costs’ geminimaliseerd door de toon van de uitnodiging beleefd te maken. Verder 
was de vragenlijst kort (het beantwoorden kostte 5 – 10 minuten) en dit werd van te voren vermeld, als 
ook bij het openen van de enquête. Om het nog meer te benadrukken, stond er bovenin het scherm 
van de enquête een balkje (de zogenaamde ‘progress bar’), waar de vorderingen op te volgen waren. 
(Figuur 1) 

 

Figuur 1: ‘Progress bar’ die bovenin het enquêtescherm te zien was . 

 

Trust 

Het laatste punt, ‘trust’, bestaat onder andere uit autoriteit uitstralen en zorgen dat de taak, dus het 
invullen van de vragenlijst, er belangrijk uit ziet. Ten derde kun je zorgen dat de uitgenodigden het 
graag voor iemand willen invullen. 

Dat laatste is gerealiseerd door de namen van de begeleiders onder de uitnodiging te zetten. De 
begeleider in Nederland is dr. H.S. Kooistra. Hij is redelijk bekend onder Nederlandse dierenartsen, er 
is een kans dat zijn naam aan de enquête meer autoriteit heeft verschaft. De tweede begeleider, Dhr. 
Prof. dr. G.C. Cornelis, is vermoedelijk onder de doelgroep minder bekend, maar het feit dat hij vanuit 
de VU Brussel in België, als wetenschapsfilosoof meedoet, is misschien prikkelend voor de 
respondent. 

Door een vriendelijke toon te bezigen in de uitnodiging en doordat in elk geval één van de afzenders 
een zekere mate van bekendheid geniet, is het mogelijk dat de uitgenodigden meer geneigd waren 
om te participeren in het onderzoek. 

 

1 / 2   
 

50% 
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Het is voor een hoge respons noodzakelijk om degene die je uitnodigt, meerdere keren te benaderen. 
Zonder follow-up contacten is er 20 – 40 % minder respons. 3 (p.177) De verschillende benaderingen 
moeten een samenhangend geheel vormen en moeten dus logisch op elkaar volgen. Dit is 
gerealiseerd door aan het begin een uitnodiging te sturen en na twee weken een herinnerings-e-mail, 
een zogenaamde reminder, te verzenden. (Zie bijlage 5: “Reminder”) De tweede benadering was in 
zijn aard anders dan de eerste, zoals aangeraden wordt door Dillman 3 (p.181)  

‘The tailored design method’ vermeldt ook dat je het best een paar opvallende vragen aan het begin 
van de lijst plaatst en de demografische gegevens pas later bevraagt. 3 (p.87) Er is overlegd met 
mevrouw dr. Nienke Endenburg (Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht), die veel ervaring heeft op het 
gebied van enquêtes en dierenartsen. Zij adviseerde om de vragen naar geslacht, leeftijd etc. aan het 
begin te stellen, omdat je dan al belangrijke gegevens verzameld hebt en dit advies is opgevolgd. 

Andere bronnen 
Een andere bron vermeldde dat het ontwerp van de enquête zeker van belang is en dat de vragen 
kort en bondig gesteld moeten worden. 6 Hiermee is rekening gehouden. 
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Inhoudelijke veranderingen van de enquête 

Simpel houden 
Vraag 1 in de oorspronkelijke vragenlijst vroeg naar de naam van de respondent. (Zie bijlage 2: “De 
Belgische enquête”) Zoals aangegeven behoort het vragen naar persoonlijke informatie tot het 
verhogen van de ‘costs’ en die horen juist laag te zijn. 3 (p.14) Teneinde een hoge deelname te 
genereren is de vraag naar de naam weggelaten.  

Daarnaast is bij de verzameling van de demografische gegevens vermeld: “Alle gegevens worden 
strikt vertrouwelijk behandeld en alleen voor dit onderzoek gebruikt. De resultaten worden anoniem 
verwerkt.” (Zie pagina 59; bijlage 1: “De enquête ‘Onderzoek naar gebruik van alternatieve 
behandelwijzen door de Nederlandse dierenarts’”) 

Verder is er gediscussieerd over de beschrijving die bij de vraag moest komen, ter verduidelijking van 
het begrip ’consult’. Dit kwam voort uit de Belgische vraagstelling, waar geen toelichting bij de vraag 
werd gegeven: 

“Hoeveel minuten spendeert u gemiddeld per consult (inclusief anamnese, klinisch onderzoek 
en bespreking van het probleem)? Uitvoering van bijkomende onderzoeken niet inbegrepen.”  

De beschrijving die in mijn enquête bij de vraag is gezet, luidt: 

“Wat hier NIET onder consult valt, is een aanvullende therapie of behandeling of aanvullend 
onderzoek, of bijvoorbeeld een preventieve aangelegenheid zoals een periodiek 
bedrijfsbezoek. Wat WEL onder consult valt, is een visite (op locatie) voor een individueel 
dier.”  

En daarop volgde de vraag “Hoeveel minuten is bij u de gemiddelde totale consultduur?” (Zie ook p. 
62 van bijlage 1: “De enquête ‘Onderzoek naar gebruik van alternatieve behandelwijzen door de 
Nederlandse dierenarts’”) waarbij verondersteld is dat een Nederlandse praktiserend dierenarts een 
duidelijk idee heeft wat onder een consult wordt verstaan en geen definitie nodig heeft. Om zo goed 
mogelijk te kunnen vergelijken met de Belgische resultaten, is de eerder genoemde beschrijving 
aangereikt. 

Kort houden 
Samen met een balkje bovenin beeld waarin het procentueel verloop van de enquête te volgen is, 
blijkt ook het vermelden van het feit dat het invullen slechts korte tijd in beslag neemt, de respons te 
verhogen. Daarom is ervoor gezorgd dat de omvang van de enquête beperkt bleef, ondanks de 
uitbreiding van de vragen. (Bijlage 1: “De enquête ‘Onderzoek naar gebruik van alternatieve 
behandelwijzen door de Nederlandse dierenarts’”) 

De vragen die nieuw zijn ten opzichte van de oorspronkelijke enquête (bijlage 2) zijn:  

• Vraag 20: “Hebt u wel eens een cliënt doorgestuurd naar een dierenarts die alternatieve 
behandelwijzen toepast?” 

• Vraag 22: “Hoeveel uur per week besteedt u aan het lezen van wetenschappelijke literatuur?”  

• Vraag 23: “Hebt u cursussen gevolgd op het gebied van alternatieve behandelwijzen of, uit 
positieve interesse, extra kennis vergaard op dit gebied?”  

Een ander voorbeeld is het veranderen van de oorspronkelijke vragen: 

• “Betreft dit… gezelschapsdieren / paard / landbouwhuisdieren / gemengde praktijk.” 

• “Indien een gemengde praktijk, in welke verhouding? Gezelschapsdieren / Paard / 
Landbouwhuisdieren.”  

in de vragen:  

• Aan welke diersoorten levert de PRAKTIJK waar u werkt veterinaire zorg? GD / LH / P” 

• “Aan welke diersoorten levert u ZELF veterinaire zorg? GD / LH / P” 

Wat hiermee beoogd is, is meer informatie bemachtigen dan met de originele vragen, met behulp van 
kortere vragen. 
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De vragen open houden 
In samenspraak met de begeleiders is besloten om bijvoorbeeld de onderstaande vraag met de 
bijbehorende antwoordmogelijkheden (figuur 2), te veranderen in een door de respondent zelf in te 
vullen verhouding tussen patiënt en cliënt.  

Wetenschapsfilosofisch gezien is dit een goede manier van vraagstellen. Verder geeft het zelf invullen 
van percentages een betere vulling van de verschillende, nadien aan te maken, klasses. 

 

Figuur 2: Vraag 11 uit de oorspronkelijke enquête  

 

 

Om dezelfde reden, dus om de keuzevrijheid te optimaliseren, is gekozen om geen afgebakende 
keuzemogelijkheden te geven bij de vraag naar welke alternatieve behandelwijzen de dierenarts 
toepast en ook niet bij de vraag naar de verhouding tussen de mate waarin de dierenarts reguliere 
versus alternatieve behandelwijzen toepast in het werk. (Respectievelijk vraag 16 en 19, zie bijlage 1: 
“De enquête ‘Onderzoek naar gebruik van alternatieve behandelwijzen door de Nederlandse 
dierenarts’”)  

Met de open vraag 16, naar de toepassing van alternatieve behandelwijzen, tracht je namelijk de bias 
te voorkomen, die zou kunnen ontstaan als een beperkt aantal behandelwijzen en een optie ‘Anders, 
namelijk…’ ter keuze wordt aangeboden. De situatie kan ontstaan dat de dierenarts een paar vakjes 
selecteert en vervolgens niet kritisch nadenkt over wat hij werkelijk toepast en bij ‘ Anders, namelijk…’ 
niets meer invult. 

Professioneel houden 
De enquête moest een professionele uitstraling hebben. Daartoe werd dezelfde ontwerpstijl 
aangehouden als ook wordt gebruikt bij de Leerstoelgroep ‘Kwaliteitsbevordering Diergeneeskundig 
Onderwijs’ van de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht, waarin onder andere het logo van de 
Faculteit is verwerkt. 

Verder zijn de korte vragen in de oorspronkelijke versie, bijvoorbeeld “Uw geslacht?”, omgevormd in 
officieel klinkende, volledige zinnen. Tenslotte is getracht de Belgisch klinkende zinnen te vertalen 
naar een Nederlandse, formeel overkomende zin. 

Wat is de gemiddelde verhouding tussen de tijd die u spendeert aan enerzijds anamnese en 
bespreking (contact met de cliënt) en anderzijds het klinische onderzoek (contact met de 
patiënt)? 

� patiënt/cliënt 1/4 

� patiënt/cliënt 1/3  

� patiënt/cliënt 1/2  

� patiënt/cliënt 1/1  

� patiënt/cliënt 2/1  
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Data-analyse 

Data van de respons van de dierenartsen is gedownload vanaf de Surveymonkey-website en is 
geschikt gemaakt voor gebruik in de hierna genoemde programma’s. 

Voor de statistische analyse van de dataset zijn de programma’s Microsoft Office Excel 2003 en SPSS 
12.0.1 gebruikt. Daarnaast is gebruik gemaakt van de geboden mogelijkheden voor beschrijvende 
statistiek die deze programma’s bieden en voor het maken van grafieken en (kruis)tabellen. Deze zijn 
in de verschillende hoofdstukken van de resultaten en in de bijlagen opgenomen. 

De statistische toetsen die gebruikt zijn, zijn: 

• t-toets (Independent Samples T-test, tweezijdig) voor een verschilvraag bij een 
splitsingsvariabele op nominaal meetniveau en een testvariabele op interval-/rationiveau. 

• Chi-kwadraat-toets voor een verschilvraag tussen twee groepen op een kenmerk dat op 
nominaal niveau is gemeten. 

• Pearson’s productmoment-correlatiecoëfficiënt voor het analyseren van een lineaire 
samenhang tussen twee variabelen.  

De waarde van de betreffende toets en de bijbehorende ‘degrees of freedom’ (df) is genoemd per 
resultaat en daarnaast is de significantie van gevonden verschillen vermeld, middels het noemen van 
de p-waarde. Verder is vaak gebruik gemaakt van gemiddelde, mediaan en standaard deviatie, zoals 
te zien in het hoofdstuk “Resultaten”. 

Als leidraad voor SPSS, is gebruik gemaakt van het ‘Basisboek Statistiek met SPSS’ van Baarda et al. 
7 

Binnen “Resultaten” is telkens per onderdeel (bijvoorbeeld analyse, tabel of grafiek) vermeld wat de 
aantallen zijn waarmee is gewerkt. Dit komt voort uit het volgende: De gehele doelgroep bestaat uit 
935 dierenartsen, maar SPSS gebruikt in zijn toetsen alleen de respondenten die twee van de twee 
waarden, waarmee de vergelijking wordt gemaakt, heeft ingevuld. Niet elke respondent heeft elke 
vraag beantwoord en zodoende wordt niet altijd met alle dierenartsen uit de doelgroep gerekend. 

Verwerking van de genoemde alternatieve behandelwijzen 

Om de alternatieve behandelwijzen die genoemd zijn als antwoord op vraag 16 en 21 te verwerken, is 
binnen SPSS geïnventariseerd welke het meest voorkomen. Voor de meest frequent genoemden is 
een afkorting gemaakt (Bijlage 13: “Afkortingen voor alternatieve behandelwijzen in SPSS”) en die is 
in SPSS ingevoerd in een nieuwe kolom. Op deze kolom is een frequentieanalyse gedaan, zodat de 
afkortingen geteld en vergeleken konden worden. 
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Resultaten 
 

In totaal is de respons van 1185 dierenartsen verzameld, waarvan er 935 (79,0%) tot de doelgroep 
‘Praktiserend dierenarts met de praktijk in Nederland’ behoorden. Alleen de resultaten van de 
doelgroep zijn in dit onderzoek gebruikt. 7 dierenartsen (0,6%) gaf aan dat ze praktiserend dierenarts 
met praktijk in het buitenland waren en de overige 241 respondenten waren geen praktiserend 
dierenarts in een dierenartspraktijk (20,3%). 

De resultaten zijn telkens weergegeven voor alle respondenten die tot de doelgroep behoren, dus 
percentages zijn over ‘n = 935’ berekend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Enkele vragen zijn 
alleen gesteld aan een bepaalde groep binnen de doelgroep, wat afhankelijk was van het antwoord op 
een bepaalde vraag. Dit staat bij de betreffende onderdelen van de resultaten apart vermeld. 

Geslacht 

De verdeling van het geslacht over de respondenten (n = 917; 98,1%) is 51,6% man (n = 473) en 
48,4% vrouw (n = 444). 

Vergelijken geslacht en toepassen alternatieve behandelwijzen 

Met betrekking tot het toepassen van alternatieve behandelwijzen is te berekenen dat er een 
significant verschil bestaat tussen mannen (n = 438) en vrouwen (n = 424) wat betreft het toepassen 
van alternatieve behandelwijzen. Binnen de groep van 862 respondenten passen vrouwen vaker 
(24,8%) alternatieve behandelwijzen toe dan mannen (16,4%) (Chi2 = 9,2; df = 1; p = 0,002). (Zie 
figuur 3) 

Figuur 3: Vergelijken geslacht en toepassen van alternatieve be handelwijzen (AB) (n = 862) 
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Leeftijd 

De vraag is beantwoord door 915 respondenten. De verdeling van de leeftijden staat weergegeven in 
tabel 1. De gemiddelde leeftijd is 42 jaar, de mediaan ligt op 41. De meeste dierenartsen bevonden 
zich in de klasse 30-39 jaar oud (n = 308; 32,9%). 

 
Tabel 1: Leeftijdsverdeling praktiserend dierenartsen (n = 915) 

LEEFTIJD  

(JAREN) 

N RELATIEVE  

FREQUENTIE  

(%) 

GEMIDDELDE 

LEEFTIJD  

(JAREN) 

MEDIAAN 

24 - 30 107 11.4 27.3 27 

30 - 39 308 32.9 34.5 35 

40 - 49 263 28.1 44.9 45 

50 - 64 232 24.8 54.8 54 

≥ 65 5  0.5 69.0 67.5 

Totaal 915 97.9 42.0 41.0 

 

Vergelijken leeftijd en toepassen alternatieve behandelwijzen 

De gemiddelde leeftijd van dierenartsen die alternatieve behandelwijzen toepassen is 43,0 jaar (n = 
178; SD 9,3) en die van dierenartsen die ze niet toepassen is 41,6 jaar (n = 685; SD 10,2). Met behulp 
van de t-toets is aan te tonen dat dit verschil niet significant is. (t = -1,7; df = 861; p = 0,089)  

Vergelijken leeftijd en geslacht 

Er is binnen dit onderzoek een verschil tussen de gemiddelde leeftijden van de mannelijke en 
vrouwelijke dierenartsen. Mannen (gemiddelde leeftijd 45,84 jaar; SD 9,67 jaar) zijn gemiddeld ouder 
dan vrouwen (gemiddelde leeftijd 37,80 jaar; SD 8,64) en het verschil is significant. (t = -13,2; df = 
908; p < 0,001) 
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Jaar van afstuderen 

882 dierenartsen hebben antwoord op de vraag gegeven (94,3%), die luidde: “In welk jaar bent u 
afgestudeerd als dierenarts?”. Het gemiddelde jaar van afstuderen is 1993. In figuur 4 zijn de 
afstudeerjaren grafisch weergegeven. 

 

Figuur 4: Weergave van afstudeerjaren (n = 882)   
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Als je bekijkt hoe lang men afgestudeerd is (“2008 - afstudeerjaar”), wordt gevonden dat de 
respondenten gemiddeld 14,4 jaar geleden afgestudeerd zijn met een mediaan van 13 jaar. De 
frequentieverdeling van de afstudeerjaren is te vinden in 9: “Frequentieverdeling van het aantal jaar na 
afstuderen”.  

Vergelijken van aantal jaren na afstuderen en toepassen alternatieve behandelwijzen 

Als er een vergelijking gemaakt wordt tussen de groepen ‘wel toepassen van alternatieve 
behandelwijzen’ en ‘niet toepassen van alternatieve behandelwijzen’, is er geen significant verschil 
tussen het aantal jaren na afstuderen. Voor deze vergelijking is gebruik gemaakt van drie groepen, 
namelijk 0-15 jaar (n = 485), 16-30 jaar (n = 304) en > 30 jaar (n = 60).  

Bij alle drie de groepen zegt bij benadering ( +/- 1,7%) 80 % van de dierenartsen ‘geen’ en 20% van 
de dierenartsen ‘wel’ alternatieve behandelwijzen toe te passen. Voor meer informatie zie bijlage 10: 
“Vergelijken aantal jaren na afstuderen en toepassen alternatieve behandelwijzen”. 

Aan welke faculteit afgestudeerd 

823 dierenartsen (88,0%) zijn afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. 70 dierenartsen zijn 
elders afgestudeerd, waarvan 67 in Gent (7,2%) en 3 dierenartsen in resp. Boedapest, Buenos Aires 
en München. In totaal gaven dus 893 respondenten antwoord op deze vraag (95,5%).  
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Praktijkgrootte  

Er is antwoord gegeven door 876 personen, wat overeenkomt met 93,7% van alle deelnemers. De 
vraag luidde: “Hoeveel dierenartsen werken in de praktijk waar u werkt? (Uzelf meegeteld)” 

Veel dierenartsen werken in hun eentje (n = 110; 11,8%), nog meer werken met zijn tweeën (n = 131; 
14,0%) en het grootste aantal respondenten werkt in een driepersoons-praktijk (n = 151; 16,1%). 

Overige aantallen zijn als volgt samen te vatten: 202 dierenartsen werken in een 4 - 6 persoonspraktijk 
(21,6%) en 139 respondenten gaven aan in een praktijk te werken met 7 - 9 dierenartsen (14,9%). 
Praktijken met een grootte van 10 of meer werden door 143 dierenartsen opgegeven (15,3%).  
Een overzicht van de resultaten is te vinden in bijlage 11: “Aantal dierenartsen per praktijk”.  

Vergelijken van praktijkgrootte en toepassen alternatieve behandelwijzen 

Wanneer wordt vergeleken tussen vier groepen dierenartsen die in een een-, twee-, drie- of vier of 
meerpersoonspraktijk werken, wordt gevonden dat de dierenartsen die in een eenpersoonspraktijk 
werken, significant vaker alternatieve behandelwijzen toe passen dan dierenartsen in twee-, drie-, en 
vier of meerpersoonspraktijken. (Chi2 = 47,3; df 4; p < 0,001) Het verschil in percentages is terug te 
zien in tabel 2.  

  
Tabel 2: Vergelijken van percentages dierenartsen die alternat ieve behandelwijzen toepassen 
binnen dierenartsen die in 1-, 2-, 3-, of ≥4-persoonspraktijken werken  

AANTAL DIERENARTSEN PER PRAKTIJK TOEPASSEN AB 

1 2 3 ≥4 

TOTAAL 

  
Nee 

58,7% 80,5% 72,7% 85,9% 79,5% 

  
Ja 

41,3% 19,5% 27,3% 14,1% 20,5% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Verdere berekeningen laten zien dat de dierenartsen die zeggen alternatieve behandelwijzen toe te 
passen, een gemiddelde praktijkgrootte van 4,2 dierenartsen hebben (n = 178), terwijl de gemiddelde 
praktijkgrootte van degenen die zeggen ze niet toe te passen 6,9 personen is (n = 684). Dit verschil is 
significant bevonden door middel van de t-toets. (t = 2,4; df = 860; p = 0,016) 

Als de uitschieters (respondenten die zeggen dat er >20 dierenartsen in de praktijk werken) worden 
genegeerd, blijkt het verschil nog steeds significant. Degenen die wel alternatieve behandelwijzen 
toepassen, hebben een gemiddelde praktijkgrootte van 4,3 dierenartsen (n = 176) en de gemiddelde 
praktijkgrootte van degenen die ze niet toepassen is 5,7 personen (n = 664). Dit verschil is significant. 
(t = 5,2; df = 326,8; p < 0,001) 
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Diersoortverdeling veterinaire zorg van de praktijk  

875 dierenartsen (93,6%) hebben antwoord gegeven. Voorafgaand aan deze vraag is aangegeven dat 
“De vragen 9. en 10. worden beantwoord met percentages. Per vraag moeten de antwoorden bij 
elkaar opgeteld op 100 uitkomen.” 

De vraag luidde: “Aan welke diersoorten levert de praktijk waar u werkt veterinaire zorg?”. Daarna 
konden in drie vakjes de percentages van drie groepen dierensoorten worden ingevuld, resp. 
gezelschapsdieren (GD), landbouwhuisdieren (LH) en paard (P).  

De resultaten zijn weergegeven in tabel 3, waarbij gebruik is gemaakt van klassen. Dit zijn: 

• drie klassen van praktijken die uitsluitend zorg aan gezelschapsdieren, aan 
landbouwhuisdieren of aan paarden leveren (Volledig GD / LH / P) 

• klassen van percentagereeksen die tien keer of vaker zijn genoemd  

 

Tabel 3: Belangrijkste onderdelen verdeling van de veterinaire z org van de praktijk  

OMSCHRIJVING 

KLASSE 

% GD % LH % P  N RELATIEVE  

FREQ.  (%) 

VAN DE 935 

Volledig GD 100 - - 331 35,4 

Volledig LH - 100 - 24 2,6 

Volledig P - - 100 24 2,6 

n>10 40 20 40 18 1,9 

 30 10 60 16 1,7 

 50 5 45 14 1,5 

 40 10 50 14 1,5 

 99 1 - 10 1,1 

 20 10 70 10 1,1 

 

Daarnaast is het aantal praktijken, die >50% van hun veterinaire zorg leveren aan een bepaalde 
diersoortgroep:  

* voor gezelschapsdieren  n = 458 49%  

* voor landbouwhuisdieren  n = 48 5,1% 

* voor paard n = 165 17,6% 
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Diersoortverdeling veterinaire zorg dierenarts zelf  

Op deze vraag is door meer dierenartsen (n = 881; 94,2%) antwoord gegeven dan op de vorige vraag 
en luidde: “Aan welke diersoorten levert u ZELF veterinaire zorg?”. Beantwoorden kon door middel 
van het invullen van percentages, net zoals bij de vorige vraag over diersoortverdeling van de 
veterinaire zorg van de praktijk. 

De resultaten zijn weergegeven in tabel 4, waarbij gebruik is gemaakt van klassen. Dit zijn: 

• drie klassen van dierenartsen die uitsluitend zorg aan gezelschapsdieren, aan 
landbouwhuisdieren of aan paarden leveren (Volledig GD / LH / P) 

• klassen van percentagereeksen die tien keer of vaker zijn genoemd  

 

Tabel 4: Belangrijkste onderdelen verdeling van de veterinaire z org van de dierenarts zelf 

OMSCHRIJVING 

KLASSE 

% GD % LH % P N RELATIEVE  

FREQ. (%) 

VAN DE 935 

Volledig GD 100 - - 429 45,9 

Volledig LH - 100 - 44 4,7 

Volledig P - - 100 53 5,7 

n>10 - 5 95 13 1,4 

 - 10 90 11 1,2 

 95 5 - 10 1,1 

 

Daarnaast is het aantal dierenartsen die >50% van hun veterinaire zorg leveren aan een bepaalde 
diersoortgroep: 

* voor gezelschapsdieren  n=531;  56,8%  

* voor landbouwhuisdieren  n=86;  9,2% 

* voor paard n=163;  17,4% 
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Vergelijken toepassen alternatieve behandelwijzen onder dierenartsen die zorg leveren aan 
één diersoortgroep  

Wanneer het toepassen van alternatieve behandelwijzen vergeleken wordt tussen de dierenartsen die 
hun veterinaire zorg volledig aan één diersoort(groep) besteden (resp. gezelschapsdieren, 
landbouwhuisdieren en paard), zijn de percentages verdeeld zoals weergegeven is in figuur 5. 

Figuur 5: Vergelijken toepassen alternatieve behandelwijzen (AB)  binnen de dierenartsen die 
met één diersoort werken (resp. gezelschapsdieren (GD), landbou whuisdieren (LH) of paard 
(P)) 
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Vergelijken totale verdeling veterinaire zorg en toepassen alternatieve behandelwijzen 

Als binnen de groepen dierenartsen die wel of niet alternatieve behandelwijzen toepassen, wordt 
vergeleken hoe de verdeling van de veterinaire zorg per diersoortgroep is, worden verschillen 
gevonden. Deze vergelijking is grafisch weergegeven in figuur 6. 

 

Figuur 6:  Vergelijken toepassen alternatieve behandelwijzen (AB) en pe rcentages veterinaire 
zorg per diersoortgroep (resp. gezelschapsdieren (GD), landbouwhuisdie ren (LH) en paard (P)) 
(n ‘geen AB toepassen’ = 692; n ‘wel AB toepassen’ = 178)  
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Diersoortgroep ‘gezelschapsdieren’: degenen die alternatieve behandelwijzen toepassen leveren 
gemiddeld een significant groter percentage van hun zorg aan deze diersoortgroep, dan degenen die 
geen alternatieve behandelwijzen toepassen. (t = -4,0; df 304,7; p < 0,001; geen gelijke varianties)  

Diersoortgroep ‘paard’: degenen die alternatieve behandelwijzen toepassen leveren gemiddeld een 
significant kleiner percentage van hun zorg aan deze diersoortgroep, dan degenen die geen 
alternatieve behandelwijzen toepassen. (t =7,7; df 446,6; p < 0,001; geen gelijke varianties) 

Diersoortgroep ‘landbouwhuisdieren’: degenen die alternatieve behandelwijzen toepassen leveren 
gemiddeld een groter percentage van hun zorg aan deze diersoortgroep, dan degenen die geen 
alternatieve behandelwijzen toepassen, maar dit verschil is niet significant. (t = -1,9; df 243,4; p = 
0,064; geen gelijke varianties)  
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Soort praktiserend dierenarts 

Vraag 11 vroeg naar welke categorie op de dierenarts van toepassing was, er kon gekozen worden 
tussen “practicus ondernemer (dierenarts die een dierenartsenpraktijk voert)”, “practicus in 
loondienst”, “practicus, als waarnemer werkzaam” en “practicus, anders dan hierboven”.  

882 dierenartsen (94,3%) hebben geantwoord. 53,7% schaarde zich in de categorie ‘practicus 
ondernemer’, 36,7% in ‘practicus in loondienst’ en 1,1% in ‘practicus als waarnemer werkzaam’. 

27 dierenartsen (2,9%) gaven aan dat iets anders op hen van toepassing was. De belangrijkste 
categorieën daarbinnen zijn:  

• Zelfstandige, evt. combinatie met waarneming / loondienst 12 personen 

• Werkzaam aan Universiteit Utrecht    11 personen 

De verdeling is grafisch weergegeven in figuur 7. 

 

Figuur 7: Dierenarts als ondernemer, in loondienst, waarnemer of anders werkzaam (n = 882) 
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Vergelijken ondernemer of in loondienst en toepassen alternatieve behandelwijzen  

De vergelijking of ondernemers verschillen van de dierenartsen in loondienst wat betreft het toepassen 
van alternatieve behandelwijzen, wordt een verschil gevonden dat echter niet significant blijkt te zijn. 
(Chi2 = 3,4; df 1; p = 0,064) Van de dierenartsen die practicus ondernemer zijn (n = 494) past 22,7 % 
alternatieve behandelwijzen toe, tegenover 17,4 % van de dierenartsen in loondienst (n = 339). 

Vergelijken ondernemer of in loondienst en geslacht 

Deze vergelijking levert een significant verschil op (Chi2 = 163,4; df 1; p < 0,001). Een groter deel van 
de ondernemers (n = 497) is van het mannelijk geslacht (70,0%), terwijl van de dierenartsen in 
loondienst (n = 342) het grootste deel vrouw is (74,9%). 

Vergelijken ondernemer of in loondienst en praktijkgrootte 

Als de praktijkgroottes van de twee groepen worden vergeleken, komt een significant verschil naar 
voren. (t = -4,0; df 841; p < 0,001) Ondernemers (n = 501) werken gemiddeld in een kleinere praktijk 
(gemiddeld 5,3 personen; SD 5,4) dan dierenartsen in loondienst (n = 342) (gemiddeld 6,9 personen; 
SD 6,2) 
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Voltijd of deeltijd 

Er werd gevraagd: “Werkt u als practicus binnen uw praktijk…” en de keuzes waren: “Voltijd (5 dagen 
excl. diensten)” of “Deeltijd, hoeveel uur per week (excl. diensten)”. Bij die laatste optie kon het aantal 
uur in een vakje worden ingevuld. 

Meer dan de helft (55,1%; n = 515) van de respondenten werkt voltijd. 38,5% van de dierenartsen 
geven aan deeltijd te werken (n = 360) en 6,4% gaf geen antwoord (n = 60). 

De totale verdeling van het aantal uur per week deeltijd werken is grafisch weergegeven in figuur 8. 
Uitschieters binnen de groep zijn: 32 uur (17,5%), 30 uur (12,5%), 20 uur (10%) en 24 uur (9,2%).  

 
Figuur 8: Verdeling van het aantal uren van de deeltijd werkende dierenartsen (n = 360) 

 

Vergelijken voltijd / deeltijd werken en toepassen alternatieve behandelwijzen 

Er is een verschil te vinden met betrekking tot het gemiddeld aantal uur per week werken, tussen de 
groepen dierenartsen die wel of niet alternatieve behandelwijzen toepassen. (Voor voltijd werken is 40 
uur per week aangehouden, dit getal is meegenomen in de berekeningen.)  

Dierenartsen die geen alternatieve behandelwijzen toepassen, werken gemiddeld 34,6 uur per week 
(n = 681; SD 8,3), wat significant meer is dan bij dierenartsen die ze wel toepassen, die gemiddeld 
32,8 uur per week werken (n = 178; SD 9,7). (t = 2,3; df 249; p = 0,023; geen gelijke varianties)  

Er wordt geen significant verschil gevonden als binnen de groepen ‘wel’ of ‘niet’ toepassen van 
alternatieve behandelwijzen de percentages worden vergeleken van dierenartsen die zeggen resp. 
voltijd en deeltijd te werken. (Chi2 = 2,7; df 1; p = 0,10)  
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Vergelijken toepassen alternatieve behandelwijzen binnen deeltijd werkenden 

Als degenen die deeltijd werken worden opgedeeld in 2 groepen, 0 - 19 uur per week (n = 57) en 20 - 
39 uur per week (n = 297) werken, wordt gevonden dat degenen die <20 uur per week werken, 
significant vaker (33,3%) alternatieve behandelwijzen toepassen dan dierenartsen die 20 uur of meer 
per week deeltijd werken (21,5%). (Chi2 = 7,4; df 2; p = 0,025). 

Vergelijken geslacht en werken in voltijd of deeltijd 

Verder is een significant verschil gevonden tussen de geslachten wat betreft het werken in voltijd of 
deeltijd. Van de mannelijke dierenartsen (n = 444) werkt 72,1% voltijd en van de vrouwelijke 
dierenartsen (n = 426) geeft 79,1% aan in deeltijd te werken. (Chi2 = 220,3; df 1; p < 0,001) 

Vergelijken leeftijd en werken in voltijd of deeltijd 

De gemiddelde leeftijd van de dierenartsen die voltijd of deeltijd werken verschilt significant. 
Deeltijders zijn gemiddeld jonger (n = 358; gemiddelde leeftijd 40,0 jaar; SD 9,8) dan voltijders (n = 
511; gemiddelde leeftijd 43,3 jaar; SD 10,0). (t = -4,9; df 867; p < 0,001) 

Vergelijken aantal uren per week werken en ondernemer versus loondienst  

Er kan worden berekend dat dierenartsen ondernemers gemiddeld meer (n = 497; gemiddeld 36,7 
uur; SD 7,4) uren per week werken dan dierenartsen die in loondienst werken (n = 340; gemiddeld 
31,0 uur; SD 8,7). (t = 9,9; df 649,4; p < 0,001; geen gelijke varianties) 
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Gemiddelde consultduur 

Er is gevraagd naar de gemiddelde totale duur in minuten van een consult. Op deze vraag hebben 
857 respondenten een antwoord gegeven (91,7%).  

Antwoorden die het vaakst genoemd zijn, zijn 10 minuten (n = 230; 24,6%) en 15 minuten (n = 320; 
34,2%). Het gemiddelde van de respons is 18,0 minuten, de mediaan is 15 minuten. De antwoorden 
zijn gecategoriseerd en weergegeven in tabel 5. 

 

Tabel 5: Gemiddelde consultduur in minuten (n = 857) 

CONSULTDUUR  N RELATIEVE  

FREQUENTIE (%) 

VAN DE 857 

GEMIDDELDE MEDIAAN 

<5 2 0,2 0,5 0,5 

5-9 20 2,3 7,1 7 

10-14 286 33,4 10,4 10 

15-19 321 37,5 15,0 15 

20-24 77 9,0 20 20 

25-29 22 2,6 25 25 

30-39 68 7,9 30,4 30 

40-49 26 3,0 43,5 45 

50-59 6 0,7 50,8 50 

60-120 29 3,4 66,2 60 

Totaal 857 100,0 18,0 15 

 

Vergelijken consultduur en toepassen alternatieve behandelwijzen  

Vergelijking van gemiddelde consultduur van dierenartsen die wel en van dierenartsen die alternatieve 
behandelwijzen niet toepassen, levert een significant verschil op. Gemiddeld genomen is bij 
dierenartsen die ze wel toepassen (n = 177; gemiddelde 20,8 minuten; SD 11,7 minuten) de 
consultduur langer dan bij dierenartsen die geen alternatieve behandelwijzen gebruiken (n = 680; 
gemiddelde 17,3 minuten; SD 11,7 minuten) (t = -2,9; df = 235,8; p = 0,004; geen gelijke varianties). 

Als de uitschieters (consultduur > 60 minuten) worden genegeerd, is er nog steeds een significant 
verschil. ‘Wel toepassen’ (n = 175; gemiddelde 20,2 minuten; SD 9,9 minuten) heeft een langere 
consultduur dan de groep ‘niet toepassen’ (n = 677; gemiddelde 16,9 minuten; SD 9,9 minuten) (t = -
3,0; df = 222,8; p = 0,003; geen gelijke varianties). 
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Vergelijken consultduur en geslacht 

Ook het vergelijken van de gemiddelde consultduur van mannelijke en vrouwelijke dierenartsen laat 
een significant verschil zien. Gemiddeld is de consultduur van mannen (n = 430; gemiddelde 19,4 
minuten; SD 14,0 minuten) langer dan die van vrouwen (n = 421; gemiddelde 16,6 minuten; SD 10,4 
minuten) (t = -3,3; df = 792,9; p = 0,001; geen gelijke varianties). 

Dit verschil blijft ook bestaan als resultaten hoger dan 60 worden genegeerd. Mannen (n = 428; 
gemiddelde 18,9 minuten; SD 12,2 minuten) hebben gemiddeld een langer consult dan vrouwen (n = 
418; gemiddelde 16,2 minuten; SD 8,9 minuten) (t = -3,7; df 783; p = <0,001).  

Verhouding tussen cliënt en patiënt binnen een cons ult 

Vraag 14 luidt als volgt: “Wat is de verhouding tussen tijd die u, binnen een consult, besteedt aan 
contact met de patiënt (klinisch onderzoek) en contact met de cliënt (anamnese en bespreking van de 
verschijnselen)?”. Daarna konden respondenten in twee vakjes percentages invullen, die bij elkaar 
opgeteld op 100 moesten uitkomen. 

Onder de antwoorden van de 858 respondenten kwamen het vaakst de verhoudingen voor: 
cliënt/patiënt ’50/50’ (n = 320; 37,3% van de antwoorden) en ’40/60’ (n = 142; 16,6% van de 
antwoorden). De gemiddelde genoemde verhouding cliënt/patiënt is: ‘47/53’ en de mediaan ‘50/50’. 

Voor een uitgebreider overzicht wordt verwezen naar bijlage 12: “Resultaten cliënt/patiëntverhouding 
binnen consult”. In tabel 6 is een beknopte inventarisatie te zien (Gemiddelde en mediaan afgerond 
naar hele getallen). 

 
Tabel 6: Verhouding cliënt / patiënt (n = 858)  

 

Vergelijken cliënt/patiëntverhouding en toepassen alternatieve behandelwijzen 

Er is geen significant verschil gevonden tussen de cliënt/patiëntverhoudingen van degenen die wel (n 
= 177; gemiddelde cliënt% 47,3; SD cliënt% 15,5) of niet (n = 681; gemiddelde cliënt% 47,2; SD 
cliënt% 14,0) zeggen alternatieve behandelwijzen toe te passen (t = -0,107; df 857; p = 0,915).  

KLASSE 

Cliënt% Patiënt% 

N RELATIEVE  

FREQUENTIE (%) 

VAN DE 858 

GEMIDDELDE 

 

MEDIAAN 

 

0 - 9 91 - 100 2 0,2 2/98 2/98 

10-19 81 - 90 5 0,6 12/88 10/90 

20-29 71 - 80 70 8,2 23/77 25/75 

30-39 61 - 70 113 13,2 32/68 30/70 

40-49 51 - 60 151 17,6 40/60 40/60 

50-59 41 - 50 331 38,6 50/50 50/50 

60-69 31 - 40 108 12,6 62/38 60/40 

70-79 21 - 30 55 6,4 72/28 70/30 

80-89 11 - 20 20 2,3 80/20 80/20 

90-100 0 - 10 4 0,5 90/10 90/10 

Totaal 858 100 47/53 50/50 
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Toepassen van alternatieve behandelwijzen   

Op vraag 16: “Past u alternatieve behandelwijzen toe in uw werk als praktiserend dierenarts?” 
antwoordden 178 dierenartsen met ‘ja’ (19,0%). 692 (74,0%) dierenartsen zeggen geen alternatieve 
behandelwijzen toe te passen. 7,0% van de deelnemers (65 personen) heeft geen antwoord gegeven. 

Verschillende soorten behandelwijzen die worden toe gepast 

Deze vraag is uitsluitend gesteld aan de respondenten die hadden aangegeven alternatieve 
behandelwijzen toe te passen (n = 178). Aan hen is gevraagd of ze de verschillende soorten 
behandelwijzen op volgorde van frequentie van toepassen wilden rangschikken. Er waren tien velden 
gegeven, 1. stond voor ‘het meest frequent toegepast’, 10. voor het minst. 

776 dierenartsen hebben deze vraag (automatisch) overgeslagen of niets ingevuld. 159 respondenten 
hebben één of meer velden ingevuld.  

Binnen de categorie ‘meest frequent toegepaste behandelwijze’ (veld 1.) waren de frequenties van 
een aantal behandelwijzen het hoogst, deze zijn weer gegeven in tabel 7.  

Tabel 7: Behandelwijzen die werden genoemd als 'Meest frequent t oegepast' 

BEHANDELWIJZE  N % (VAN DE 159) 

Homeopathie 67 42,1 

Acupunctuur 28 17,6 

Voedingssupplementen 11 6,9 

Chiropractie 8 5,0 

Fytotherapie 7 4,4 

Bach Bloesem remedies 4 2,5 

Fysiotherapie 4 2,5 

Osteopathie 4 2,5 

 
In totaal werden de volgende behandelwijzen het vaakst genoemd, zie tabel 8.  

Tabel 8: Behandelwijzen die in totaal het vaakst genoemd zijn 

BEHANDELWIJZE N % (VAN DE 159) 

Homeopathie 132 83,0 

Acupunctuur 43 27,0 

Fytotherapie 32 20,1 

Voedingssupplementen 18 11,3 

Bach bloesem remedies 17 10,7 

Chiropractie 12 7,5 

Fysiotherapie 12 7,5 

 

Overige behandelwijzen zijn minder dan 10 keer genoemd. Een overzicht is te vinden in bijlage 14: 
“Genoemde soorten alternatieve behandelwijzen”. 



Onderzoek naar gebruik van alternatieve behandelwijzen door de Nederlandse dierenarts  

30 

Toepassing van de behandelwijzen die het meest freq uent werden gebruikt 

De vraag die volgt op de inventarisatie van de alternatieve behandelwijzen die dierenartsen gebruiken, 
gaat als volgt: “Voor welke aandoening past u de alternatieve behandelwijze die u op nummer 1 
plaatste, het meest toe?”. Ook deze vraag is alleen gesteld aan degenen die hebben aangegeven 
deze behandelwijzen toe te passen (n = 178). Een overzicht van de aandoeningen is te vinden in 
bijlage 15: “Overzicht aandoeningen”. De vaakst genoemde behandelwijzen, zoals in tabel 8 (pagina 
30) genoemd, worden kort besproken. 

Homeopathie 

14 keer wordt genoemd dat homeopathie tegen gedragsproblemen wordt ingezet, zoals angst, 
nervositeit en agressie. Daarnaast wordt homeopathie gebruikt tegen huidklachten (n = 10), 
gewrichtsklachten (n = 9), spondylose (n = 6), cystitis o.a. bij katten (n = 5), wondgenezing (n = 4) en 
artrose (n = 4). Overige aandoeningen zijn 3 keer of minder genoemd.  

Acupunctuur 

Problemen aan het bewegingsapparaat / locomotieproblemen of kreupelheden worden 9 keer 
genoemd. Pijnklachten (n = 7), artrose (n = 6) en rugklachten (o.a. bij paarden) (n = 4) zijn daarnaast 
voorkomende klasses. 

Voedingssupplementen 

Binnen deze behandelwijze worden als drie belangrijkste aandoeningen aangegeven: Artrose (n = 3), 
gewrichtsproblemen en kreupelheid (n = 3) en huidproblemen (n = 2). 

Chiropractie 

Twee categorieën aandoeningen konden worden onderscheiden: ‘rugproblemen / klachten 
wervelkolom’ (n = 5) en ‘bewegingsproblemen / aandoeningen locomotie-apparaat / kreupelheid (o.a. 
paard)’ (n = 4). 

Fytotherapie 

Er komen geen groepen van aandoeningen naar voren, ze werden telkens eenmalig genoemd. 

Bach bloesem remedies 

Het grootste deel van de aandoeningen waarvoor deze behandelwijze wordt gebruikt, zijn 
gedragsproblemen / stress (n = 4). 

Fysiotherapie 

Genoemd zijn orthopedische aandoeningen (o.a. paard) / peesproblemen (n = 4). 

Osteopathie 

Tweemaal werd ‘orthopedische en mobiliteitsproblemen’ genoemd en tweemaal ‘rug- en 
nekproblemen’. 
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Waarom de dierenarts alternatieve behandelwijzen to epast 

178 dierenartsen kregen de mogelijkheid deze vraag te beantwoorden, omdat ze hadden ingevuld dat 
ze alternatieve behandelwijzen toepassen in hun werk als praktiserend dierenarts. Het is een 
meerkeuzevraag waar meerdere opties geselecteerd kunnen worden. Vraag 18 luidt: “Waarom past u 
alternatieve behandelwijzen toe in uw werk als praktiserend dierenarts?”. De opties, het aantal keer 
dat ze zijn gekozen door de dierenartsen en de relatieve frequentie van de antwoorden binnen deze 
groep, zijn weergegeven in tabel 9.  

 
Tabel 9: Redenen waarom alternatieve behandelwijzen worden toe past, deel 1  

OPTIE BIJ VRAAG 18 N RELATIEVE 

FREQUENTIE (%)  

VAN DE 178  

Omdat de cliënt het vraagt 59 33,1  

Omdat u de werking bewezen acht 89 50,0  

Omdat u denkt dat er een placebowerking is 12 6,7  

Anders, namelijk 89 50,0  

 
Bij de laatste optie “Anders, namelijk” was er ruimte om een antwoord te typen. 89 dierenartsen kozen 
deze optie. De antwoorden zijn geklasseerd, en samengevat weergegeven in tabel 10, op volgorde 
van frequentie. Voor een overzicht van de klassen en bijbehorende antwoorden wordt verwezen naar 
bijlage 16: “Overzicht antwoorden op “Anders, namelijk”-optie van vraag 18”.  
 
Tabel 10: Redenen waarom alternatieve behandelwijzen worden toep ast, deel 2  

OMSCHRIJVING VAN DE KLASSE N RELATIEVE FREQUENTIE 

(%) VAN DE 178 

Verbetering / werking gezien door dierenarts en / of klant 29 16,3 

Regulier schiet te kort  25 14,0 

Goede aanvulling op reguliere therapie 12 6,7 

Regulier te veel bijwerkingen / In plaats of dosering verlagen  
van langdurige reguliere medicatie  

8 4,5 

(Positieve) werking wordt aannemelijk geacht 8 4,5 

Herstel bevorderen / Ondersteunend 6 3,4 

Omdat erom gevraagd wordt door de klant  6 3,4 

Niet te verwerken antwoord 6 3,4 

De oorzaak / de multifactoriële ziekte behandelen, niet de symptomen 3 1,7 

Samenwerken met collega die alternatieve behandelwijzen toepast 3 1,7 

Anders, niet tot een categorie behorend 3 1,7 

Dier als individu / als geheel bekijken en behandelen 2 1,1 

Ik geloof er in / levensfilosofie 2 1,1 

Baat het niet, dan schaadt het niet 2 1,1 
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Verhouding tussen reguliere en alternatieve behande lwijzen  

De vraag “Wat is de verhouding tussen de mate waarin u reguliere versus alternatieve behandelwijzen 
toepast in uw werk als praktiserend dierenarts?” werd beantwoord door in twee vakjes percentages in 
te vullen, net als bij vraag 14 van de enquête. 

Deze vraag is wederom alleen gesteld aan dierenartsen die bij de vraag of ze alternatieve 
behandelwijzen toepassen, “Ja” hebben geantwoord (n = 178). Daarvan hebben er 157 geantwoord, 
wat 17% van de groep van 935 dierenartsen is.  

Het vaakst komt de verhouding regulier/alternatief 95/5 voor (n=45; 28,7% van de antwoorden). 
Daarop volgen  

 2.  99/1  (n=23;  14,6% van de antwoorden) 

 3.  90/10  (n=22;  14,0% van de antwoorden) 

 4.  98/2  (n=19;  12,1% van de antwoorden) 

Het gemiddelde is regulier/alternatief 80/20. De mediaan ligt bij verhouding regulier/alternatief 95/5.  

Resultaten zijn in tabel 11 te vinden. (Gemiddelde en mediaan afgerond naar hele getallen)  

 

Tabel 11: Verhouding regulier / alternatief (n = 159)  

 

Vergelijken verhouding alternatief / regulier en verhouding cliënt / patiënt 

Als gekeken wordt naar het bestaan van een correlatie tussen de verhouding reguliere / alternatieve 
diergeneeskunde en de verhouding van de tijd die aan cliënt en patiënt wordt besteed, kan 
geconcludeerd worden dat er geen correlatie is. (n = 859; Pearson correlatie = -0,035; p = 0,301) 
Binnen deze groep dierenartsen lijkt het dus niet zo te zijn dat naarmate de dierenarts meer 
alternatieve diergeneeskunde toepast, er relatief meer tijd aan de patiënt wordt besteed binnen een 
consult. 

KLASSE 

Regulier% Alternatief% 

N RELATIEVE 

FREQUENTIE (%) 

VAN DE 159 

GEMIDDELDE 
 

MEDIAAN 
 

0 - 9 91 - 100 11 6,9 2/98 1/99 

10-19 81 - 90 7 4,4 11/89 10/90 

20-29 71 - 80 5 3,1 22/78 20/80 

30-39 61 - 70 0 0,0 - - 

40-49 51 - 60 1 0,6 40/60 40/60 

50-59 41 - 50 5 3,1 50/50 50/50 

60-69 31 - 40 1 0,6 65/35 65/35 

70-79 21 - 30 6 3,8 72/28 70/30 

80-89 11 - 20 10 6,3 81/19 80/20 

90-100 0 - 10 113 71,1 95/5 95/5 

Totaal 159 100 80/20 95/5 
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Doorsturen naar dierenarts die alternatieve behande lwijzen toepast 

De vraag “Hebt u wel eens een cliënt doorgestuurd naar een dierenarts die alternatieve 
behandelwijzen toepast?” is gesteld aan alle praktiserende dierenartsen (n = 935). 501 dierenartsen 
antwoordden met “Nee” (53,6%), 358 met “Ja” (38,3%) en de overige 76 (8,1%) respondenten hebben 
niet geantwoord.  

Binnen de gegeven antwoorden is de verhouding ‘Niet doorsturen/Wel doorsturen’ 58/42. 

Vergelijken toepassen alternatieve behandelwijzen en doorsturen  

Als wordt vergeleken tussen wel of niet doorsturen en het wel of niet toepassen van alternatieve 
behandelwijzen, valt te zien dat dierenartsen die ze wel toepassen (n = 167) significant vaker (70,7%) 
doorsturen dan dierenartsen die geen alternatieve behandelwijzen zeggen toe te passen (n = 691; 
34,7%) (Chi2 = 71,4; df 1; p < 0,001). Zie figuur 9 voor een grafische weergave van dit verschil. 

 

Figuur 9: Vergelijking of de respondent heeft doorgestuurd naar een die renarts die alternatieve 
behandelwijzen toepast en of de dierenarts alternatieve behandelw ijzen (AB) toepast  
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Als er wordt doorgestuurd, worden verschillende beh andelwijzen genoemd 

De volgende vraag begon met de inleiding: “U geeft aan dat u wel eens een cliënt heeft doorgestuurd 
naar een dierenarts die alternatieve behandelwijzen toepast.” en luidde als volgt: “Om welke 
behandelwijze(n) gaat dit dan?”. Deze werd uitsluitend aan de respondenten gesteld die op de vorige 
vraag “Ja” hadden geantwoord (n = 358). 

357 dierenartsen hebben een antwoord gegeven op deze vraag (38%). De behandelwijzen zijn op 
dezelfde manier gecategoriseerd als bij de vraag naar toepassen van behandelwijzen (zie 
Resultatensectie “Verschillende soorten behandelwijzen die worden toegepast” op pagina xx en zie 
bijlage 13: “Afkortingen voor alternatieve behandelwijzen in SPSS”). 37 antwoorden zijn niet 
gecategoriseerd, omdat de aandoening genoemd wordt waarvoor het dier doorgestuurd wordt. 
Daarnaast is door 23 personen de reden opgegeven waarom men doorstuurt of een onbegrijpelijk 
antwoord gegeven. 

Tabel 12 laat behandelwijzen zien waar tien keer of vaker naar wordt doorgestuurd. Het totale 
overzicht staat in bijlage 17: “Behandelwijzen waarnaar wordt doorgestuurd”. 

Tabel 12: Behandelwijzen waarvoor doorgestuurd wordt (n=357) 

BEHANDELWIJZE  N RELATIEVE  

FREQUENTIE 

(%)  

VAN DE 357 

Homeopathie 178 49,9 

Acupunctuur 137 38,4 

Fysiotherapie 36 10,1 

Osteopathie 34 9,5 

Manuele therapie 30 8,4 

Chiropractie 26 7,3 

Orthomanuele therapie 26 7,3 

Holistische diergeneeskunde 10 2,8 

 

Respondenten konden één of meerdere behandelwijzen noemen, daarom is de som van de aantallen 
behandelwijzen groter dan het aantal respondenten op deze vraag.  
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Lezen van wetenschappelijke literatuur 

Bij vraag 22 werd gevraagd: “Hoeveel uur per week besteedt u aan het lezen van wetenschappelijke 
literatuur?”. (Hierbij kon in hele uren geantwoord worden.) De vraag werd gesteld aan de hele groep 
en is beantwoord door 857 van de 935 dierenartsen, wat neerkomt op 91,7%.  

Het gemiddelde van de genoemde antwoorden is 2,6 uur, wat neerkomt op 2 uur en 36 minuten.  

Het grootste deel van de respondenten (n = 298; 31,9%) zegt 2 uur per week te besteden, op de voet 
gevolgd door 255 dierenartsen die zeggen 1 uur te lezen (27,3%). Nog eens 11,8% (n = 110) geeft 3 
uur als antwoord.  

0 uur wordt opgegeven door 13 dierenartsen (1,4%) en uitschieters naar boven (≥15 uur per week) 
komen in 8 gevallen voor (0,8%).  

Verder is de respons verdeeld tussen 4-6 uur (n=124; 13,3%) en 7-10 uur (n=35; 3,7%). 

Vergelijken toepassen alternatieve behandelwijzen en aantal uur lezen van literatuur 

Als uitschieters niet worden meegenomen (n = 8; 5 * 15 u, 1 * 20u, 1 * 24u, 1 * 30u), is er een 
significant verschil tussen dierenartsen die wel (n = 163; gemiddelde 2,8; SD 2,2) of niet (n = 671; 
gemiddelde 2,4; SD 1,7) alternatieve behandelwijzen toepassen in het aantal uur per week lezen van 
literatuur. Degenen die ze wel toepassen, besteden er meer tijd aan per week (t = -2,0; df 212,5; p = 
0,048; geen gelijke varianties). 

Vergelijken geslacht en aantal uur lezen van literatuur 

Er is tevens een significant verschil tussen mannen (n = 424; gemiddelde 2,6; SD 2,0) en vrouwen (n 
= 405; gemiddelde 2,3; SD 1,7) in het aantal uur per week. Mannen besteden meer uren per week te 
aan lezen van wetenschappelijke literatuur dan vrouwen (t = -2,9; df 813,8; p = 0,003; geen gelijke 
varianties). Dit is berekend over de data met uitzondering van de uitschieters zoals hierboven 
genoemd. 

Vergelijken voltijd / deeltijd en aantal uur lezen van literatuur 

Ook tussen de dierenartsen die voltijd (n = 491; gemiddelde 2,7; SD 2,0) en deeltijd (n = 336; 
gemiddelde 2,2; SD 1,6) werken is er een significant verschil met betrekking tot het literatuur lezen. 
Dierenartsen die voltijd werken zeggen meer uur per week literatuur te lezen dan parttime 
dierenartsen (t = 3,5; df 810,4; p < 0,001; geen gelijke varianties). Wederom zijn de uitschieters niet 
meegenomen. 
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Kennisvergaring op gebied van alternatieve behandel wijzen 

Aan alle 935 respondenten is gevraagd of ze kennis hadden opgedaan op het gebied van alternatieve 
behandelwijzen middels de vraag: “Heeft u cursussen gevolgd op het gebied van alternatieve 
behandelwijzen of, uit positieve interesse, extra kennis vergaard op dit gebied?”  

857 personen hebben geantwoord, daarvan zeiden er 667 “Nee” (71,3%) en 190 “Ja” (20,3%). Binnen 
de antwoorden op deze vraag benadert de verdeling ‘Nee/Ja’ de verhouding 3:1. 

Vergelijken van het opdoen van kennis over en het toepassen van alternatieve 
behandelwijzen 

Als vergeleken wordt of dierenartsen die alternatieve behandelwijzen toepassen meer of minder vaak 
cursussen hebben gevolgd of kennis hebben opgedaan op dat gebied, wordt een verschil gevonden. 
Voor een weergave van de aantallen, zie figuur 10. 

 

Figuur 10: Vergelijken van het volgen van cursussen of opdoen van kennis  over die 
behandelwijzen en het toepassen van alternatieve behandelwijzen (AB )  
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Dierenartsen die de alternatieve behandelwijzen toepassen (n = 167) blijken vaker, namelijk in 60,5% 
van de gevallen, kennis op te hebben gedaan dan degenen die geen alternatieve behandelwijzen 
toepassen (n = 689), die in 12,9 % kennis hebben opgedaan. Het verschil is significant (Chi2 = 176,1; 
df 1; p < 0,001).  
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Hoe, waar en hoe lang zijn alternatieve behandelwij zen bestudeerd 

Deze vraag is alleen voorgelegd aan de deelnemers die bij de vorige vraag “Ja” hadden aangeklikt. 
De vraag luidde: “Hoe, waar en hoe lang bestudeerde u alternatieve behandelwijzen?” 183 
dierenartsen (19,6%) hebben één of meerdere antwoorden gegeven. Hieronder weergegeven 
percentages zijn over de gegeven antwoorden berekend. 

Gesorteerd op ‘methode van bestuderen’ (zie bijlage 18: “Kennis vergaren op gebied van alternatieve 
behandelwijzen”) komen de volgende manieren naar voren: 116 keer (63,4%) is ‘verdiepen middels 
cursussen (van eenmalig tot langdurend), lezingen of congressen’ genoemd. Daarbinnen zijn ook 
cursussen voor specifieke gebieden benoemd, meest voorkomend zijn homeopathie (n=33; 18,0%) en 
acupunctuur (n=10; 5,5%).  

Daarnaast zijn meerdere malen specifieke instellingen of verenigingen genoemd, die onderwijs of 
lezingen op het gebied van alternatieve behandelwijzen aanbieden. Meer specifiek: 45 maal (24,6%) 
met betrekking tot acupunctuur (via NAAV1 / IVAS / NAAS / BEVAS / SNVA) en 35 maal (19,1%) met 
betrekking tot homeopathie (via SHO / GHWD / VHAN / IAVH / SVH). 

Verder werden vaker dan 10 keer genoemd: literatuur of boeken (n = 35; 19,1%), contacten of 
meelopen met collega’s (n = 22; 12,0%), keuzevak ‘Alternatieve geneeswijzen’ aan de Faculteit 
Diergeneeskunde (n = 17; 9,3%), zelfstudie (n = 17; 9,3%) en via internet (n = 11; 6,0%). 

                                                            

1 Zie bijlage 19 voor verklaring van de gebruikte afkortingen 
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Interesse in de resultaten van dit onderzoek 

Na het afronden van de enquête konden zowel de mensen die de enquête helemaal hadden 
doorlopen alsmede de respondenten die automatisch na vraag 1 (“Bent u als praktiserend dierenarts 
werkzaam?”) omgeleid waren vanwege het niet behoren tot de doelgroep van praktiserende 
dierenartsen, aangeven of ze op de hoogte wilden worden gehouden van de resultaten van het 
onderzoek. De vraag was als volgt: “Als blijk van waardering voor uw deelname aan het onderzoek, 
geven we u de mogelijkheid op de hoogte te worden gehouden van de resultaten. U krijgt dan na 
afronding van het onderzoek een samenvatting toegestuurd. Indien u hierin geïnteresseerd bent, kunt 
u hieronder uw e-mailadres invoeren. Het wordt éénmalig en alleen voor dit doel gebruikt.” 

461 (49,3%) dierenartsen hebben een adres ingevoerd, tegenover 474 (50,7%) die niets invulden, dit 
betreft de groep practici die aan de enquête heeft deelgenomen. Van alle respondenten, inclusief de 
dierenartsen die niet tot de doelgroep behoorden, (n = 1184) heeft 45,5% (n = 539) een e-mailadres 
ingevuld, tegenover 54,5% (n = 645) die het adres niet invulde. 

Vergelijken toepassen alternatieve behandelwijzen en invullen e-mailadres 

In figuur 11 wordt gezien dat er een verschil is tussen dierenartsen die wel en niet alternatieve 
behandelwijzen toepassen, in het invullen van hun e-mailadres.  

 

Figuur 11: Vergelijken van het invullen van een e-mailadres en he t toepassen van alternatieve 
behandelwijzen (AB) (n = 870) 
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Van de dierenartsen die aan hebben gegeven alternatieve behandelwijzen toe te passen (n = 178), 
heeft 61,8% het e-mailadres ingevuld en van degenen die ze niet toepassen (n = 692) is dit 50,6%. Dit 
verschil is significant. (Chi2 = 7,2; df 1; p = 0,007) 
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Discussie 

Methodologische punten 

Uitnodiging 
In de uitnodiging voor de enquête (bijlage 4) stond niet duidelijk aangegeven dat ook niet-
praktiserende dierenartsen de link konden aanklikken en bij vraag 1 dat gegeven in konden vullen. 
Zodoende heeft een aantal dierenartsen, die niet (meer) praktiserend waren, per e-mail geantwoord 
om hun status te vermelden. Het kostte extra, niet ingecalculeerde tijd om deze mensen te 
antwoorden en om hun respons handmatig in Surveymonkey in te voeren.  

Bovendien is de kans aanwezig dat een aantal niet-praktiserende dierenartsen niets heeft laten horen 
en ook de enquête niet heeft ingevuld, terwijl ze wel hadden kunnen deelnemen. Als dit duidelijker 
was uitgelegd, had de respons nog hoger kunnen zijn.  

Specifieker bevragen van de doelgroep 
De vraag naar “Bent u als praktiserend dierenarts werkzaam?” is te breed gesteld, dit is minder het 
geval in de formulering: “Bent u als eerstelijns praktiserend dierenarts werkzaam?”. 

De term ‘eerstelijns praktiserend dierenarts’ is specifieker dan ‘praktiserend dierenarts’, omdat nu ook 
dierenartsen die grotendeels tweedelijns werken, de enquête invullen. Daarmee is de groep 
dierenartsen die op vraag 1 “Ja, mijn praktijk bevindt zich in Nederland” heeft geantwoord, zeer divers 
van samenstelling en minder goed te visualiseren. Vermoedelijk zijn daardoor minder goede 
conclusies te trekken.  

Het was tevens duidelijker geweest voor de respondenten. Tenminste één dierenarts heeft zichzelf 
niet tot de groep ‘praktiserend dierenarts’ gerekend, terwijl die persoon er wel in hoorde.  

“Ik heb de enquête ingevuld en bij vraag 1 niet praktiserend ingevuld. Dit is niet volledig de waarheid. 
Ik werk in de praktijk als veterinair specialist ********** en houd mij in het geheel niet bezig met 
alternatieve behandelwijzen. De vragen zijn dus geheel niet op mij van toepassing. Ik hoop dat ik met 
nee invullen het juiste gedaan heb voor Uw onderzoek.” 

Daarom had de vraag beter preciezer kunnen worden gesteld met het doel een smallere doelgroep te 
creëren.  

Kanttekening daarbij is dat de groep die dan geënquêteerd zou worden, zeker niet dezelfde 
samenstelling zou hebben als de Vlaamse populatie die bevraagd is. 

Veel dierenartsen aangeschreven buiten de doelgroep 
De verwachting was dat er in het practicibestand dat aangeleverd is, geen niet-praktiserende 
dierenartsen en geen dierenartsen die een praktijk in het buitenland hebben, zouden staan. Het is 
door een aantal uitgenodigden per e-mail duidelijk gemaakt, dat zij zich hebben verbaasd over of 
geërgerd aan de uitnodiging voor deelname. Nu was dat voornamelijk irritatie over het feit dát men 
voor een enquête werd uitgenodigd en niet zozeer omdat de persoon niet tot de doelgroep behoorde.  
Verder kwam er een reactie van iemand die totaal geen dierenarts is, maar wel was aangeschreven, 
deze persoon is uit de lijst verwijderd. (Zie bijlage 7: “Wijzigingen Respondenten”) 

Het zou echter fijn zijn geweest als door het stellen van bepaalde eisen aan het bestand, een groep 
was geselecteerd die zo min mogelijk van de beoogde doelgroep verschilde. Dit is niet optimaal 
gebeurd. 
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De vraag naar de gemiddelde totale consultduur 
Het beantwoorden van de vraag “Hoeveel minuten is bij u de gemiddelde totale consultduur?” vond 
een aantal respondenten niet te doen, zij maakten dit per telefoon of per e-mail duidelijk. Als ik de 
enquête opnieuw zou ontwikkelen, zou ik de vraag anders stellen. Voor dit onderzoek voldoet deze 
eenvoudige, korte vraag, omdat de antwoorden hierop te vergelijken zijn met de Belgische resultaten.  

Dit zou niet het geval zijn als de vraag anders gesteld werd. Een verbeterde versie is bijvoorbeeld: 
“Hoeveel minuten is bij u, voor de diersoort waarvan u aangaf het meest mee te werken, de 
gemiddelde totale consultduur?”. Of er kan per sector (gezelschapsdieren, landbouwhuisdieren en 
paard) een invulmogelijkheid worden gegeven. 

Verder heeft er per e-mail een uitgebreide discussie plaatsgevonden over wat je onder consult 
verstaat en of het eigenlijk wel te doen is voor een dierenarts om een schatting te maken van de 
consultlengte. Deze persoon had zich met een werkgroep verdiept in de economie van de 
dierenartsenpraktijk en had gevonden dat dierenartsen weinig realistisch zijn over de hoeveelheid tijd 
die wordt berekend en die het werkelijk kost. Helaas is hier geen gepubliceerd materiaal van. 

Deze laatste respondent suggereerde tevens dat het schattend vragen naar subjectieve zaken alleen 
waarde heeft als dit over een langere periode wordt herhaald bij dezelfde groep respondenten. Dan 
kan uit die gegevens geconcludeerd worden dat ‘een consult meer of minder tijd lijkt te kosten in een 
bepaalde periode’.  

Als deze stelling wordt doorgetrokken naar dit onderzoek, betekent het dat over de verkregen 
resultaten slechts gezegd kan worden dat de dierenartsen een eenmalige schatting hebben gemaakt 
van hun tijdsbesteding, maar dat dit niet per definitie de waarheid is. 

Vraag naar de diersoorten 
De vragen 9 en 10 gingen over de diersoorten waar de dierenarts mee werkte. (Zie bijlage 1: De 
enquête ‘Onderzoek naar gebruik van alternatieve behandelwijzen door de Nederlandse dierenarts’) 
Daarbij werd een drietal keuzemogelijkheden gegeven, namelijk gezelschapsdieren, 
landbouwhuisdieren en paard. Dit is in navolging van de Belgische enquête.  

Per telefoon liet een dierenarts weten dat de indeling niet voldeed. Er is geen optie voor dierenartsen 
die zuiver of gedeeltelijk werken met onder andere dierentuindieren, exotische huisdieren en vissen. 
Voor de respondent is onduidelijk binnen welke keuzemogelijkheid de genoemde, minder 
voorkomende diersoorten dan wel zou moeten vallen.  

Het is niet te achterhalen of dierenartsen die niet binnen de drie genoemde groepen vallen, hiertussen 
een keuze hebben gemaakt, of de vraag overgeslagen hebben. Als zij een van de opties hebben 
gekozen, betekent dat een vals positieve keuze.  

De mogelijkheid was er om de vraag uit te breiden naar praktisch alle diersoorten die er zijn, zodat de 
dierenartsen altijd naar waarheid hadden kunnen antwoorden. Maar de versimpelde weergave van de 
diersoorten is bewust behouden, opdat vergelijkingen kunnen worden gemaakt, binnen de verkregen 
resultaten, maar ook met de Belgische resultaten.  

Geen ‘are there any comments’ 
Bewust is er geen ‘Are there any comments’-vraag toegevoegd op het eind. Er staat geschreven dat 
een open vraag slechts moet worden gesteld, als de tijd en expertise aanwezig is om het antwoord te 
verwerken. 6 Het is niet de bedoeling dat de tijd die de respondent steekt in het beantwoorden van je 
vragen, verspild wordt door de respons te negeren. 

Omdat het onderwerp ‘alternatieve behandelwijzen’ omstreden is binnen de Nederlandse 
dierenartspopulatie, was de verwachting dat deze ‘commentaar’-vraag veel reacties zou opleveren, 
die lastig tot niet verwerkbaar zouden zijn. Daarom is, uit respect voor de respondent, besloten in 
plaats ervan een e-mailadres open te stellen voor opmerkingen en vragen.  

Toch was er een aantal dierenartsen, dat per telefoon en e-mail liet weten dat ze het niet juist vonden 
dat de vraag ontbrak. 
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De vormgeving van de enquête 
Ondanks de poging om de vormgeving van de enquête te perfectioneren, was er een aantal dingen 
dat beter had gekund. 

Als eerste is dat de tekst op de knop om de enquête te verzenden met de tekst “Klaar!”. Als de 
verzendknop niet werd aangeklikt, bleef de enquête onafgerond, wat in de statistiek werd op genomen 
als ‘Responded; Partial’. Met aftrek van de 8 compleet beantwoorde enquêtes van mensen die de 
optie ‘Opted Out’ hebben gekozen, zijn er 1178 respondenten. Daarvan hebben er 99 de enquête 
gedeeltelijk beantwoord (‘Responded; Partial’), 1079 personen hebben de vragenlijst compleet 
ingevuld (‘Responded; Complete’). (Bijlage 3: “‘Recipient Summary’ op de Surveymonkey-website”) 
Mijn vermoeden is dat het aantal complete responsen groter was geweest als de “Klaar!”-knop een 
andere, duidelijkere afsluitende tekst had gehad, zoals “De enquête verzenden”. 

Ten tweede was de koppeling bovenin het scherm overbodig (met de tekst “De enquête afsluiten”, 
aanklikken leidt ertoe dat het venster zich sluit); om het venster te sluiten hebben de respondenten 
geen hulp nodig. De betreffende koppeling kan ertoe geleid hebben, dat er minder mensen op de 
“Klaar!”-knop hebben gedrukt, die echter wel op de “De enquête afsluiten”-koppeling kunnen hebben 
gedrukt. Zodoende is er waarschijnlijk foutief een groter aantal respondenten in de ‘Responded; 
Partial’-groep gekomen. Deze groep bestaat normaliter uit personen die wel aan de enquête 
begonnen zijn, maar deze niet hebben afgemaakt. Nu kunnen er dus mensen bijzitten die de enquête 
wel tot het laatst hebben ingevuld, maar hem niet middels de “Klaar!”-knop hebben beëindigd. 

Ondanks uitselecteren toch deelnemen 
Er is een aantal respondenten, dat bij vraag 1 heeft ingevuld ‘Nee' of 'Ja, mijn praktijk bevindt zich in 
het buitenland’ en daarna toch vragen heeft ingevuld die, na die keuze, overgeslagen hoorden te 
worden. Een verklaring voor deze speling, is dat men eerst de optie “Ja, de praktijk waar ik werk 
bevindt zich in Nederland” heeft aangekruist, en een aantal vragen heeft ingevuld, waarna de 
respondent tot de conclusie kwam dat hij niet correct op vraag 1 had geantwoord, terugklikte naar die 
vraag en het antwoord ‘Nee’ invulde. 

De respons van deze zes gevallen is verwijderd en niet meegenomen in de analyse (Zie bijlage 8: 
“Wijzigingen Respons”). Uitgezonderd hierop is het antwoord op vraag 25, waar men kon aangeven of 
men op de hoogte wil worden gebracht van de resultaten; dit is niet verwijderd. 

Mogelijk is de term ‘praktiserend dierenarts’ niet eenduidig geïnterpreteerd door de respondenten en 
heeft een incidentele dierenarts daarom per abuis ingevuld dat hij praktiserend was. 

Het is te voorkomen door een volgende keer een definitie van ‘praktiserend dierenarts’ te geven. 
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De uitgenodigden 

Niet alle dierenartsen zijn per e-mail te bereiken 

Niet bij alle dierenartsen uit het KNMvD-bestand stond een e-mailadres vermeld. Aanvankelijk was het 
plan om, tijdens de periode dat de uitnodiging voor de enquête geactiveerd was, de overige 
dierenartsen na te bellen om hen om hun e-mailadres te vragen. Doordat de uitnodiging zoveel 
reacties gaf (per e-mail), heb ik in geen tijd gehad om hiermee te beginnen. Deze dierenartsen zijn 
dus niet uitgenodigd om deel te nemen en dat betekent een onvoorziene verkleining van het aantal 
deelnemers.  

Er was een aantal dierenartsen dat een e-mailadres deelde, dit betrof vermoedelijk telkens 
samenlevende dierenartsen. (Dit zijn in Nederland 850 dierenartsen 8) In de uitnodiging is een 
mogelijkheid gegeven aan deze groep, om een extra uitnodiging te ontvangen. (Zie bijlage 4: 
“Uitnodiging”) Het is waarschijnlijk dat ondanks deze mogelijkheid, uiteindelijk slechts één van de twee 
mensen, die onder hetzelfde e-mailadres in het bestand stonden, de enquête heeft ingevuld. 

Verder was er een aantal dierenartsen waar een vermelding bij stond, bijvoorbeeld ‘xx-geenmail’. Die 
zijn niet uitgenodigd, ook dit is een verkleining van de geselecteerde groep. 

Tenslotte is het vermoeden dat er een groep is die voorkeur geeft aan het invullen van een papieren 
vragenlijst in plaats van op de computer. 9 In ons onderzoek hebben we in verband met tijd, geld en 
gemak als enige mogelijkheid de online enquête gegeven. 

Bias in de groep van deelnemers 
Er is vermoedelijk sprake van een bias in de resultaten, doordat dierenartsen die uitgesproken vóór of 
tegen het gebruik van alternatieve behandelwijzen zijn, eerder geneigd zijn de enquête in te vullen. 
Een klein voorbeeld van dat dit mogelijk het geval is geweest, is het feit dat ik van drie dierenartsen de 
vraag kreeg of ik hen kon uitnodigen voor deelname. Zij gaven aan dat ze via de Samenwerkende 
Nederlandse Veterinaire Acupuncturisten (SNVA) geattendeerd waren op het onderzoek. Hun verzoek 
is gehonoreerd.  

Aangezien ik in de uitnodiging heb vermeld dat dierenartsen een extra uitnodiging konden aanvragen, 
had ik erop gerekend dat mijn adresbestand niet statisch zou zijn. Teneinde transparantie en 
wetenschappelijke kwaliteit te waarborgen, zijn de wijzigingen genoteerd. (Zie bijlage 7: “Wijzigingen 
respondenten”)  

Omdat er een vermoeden was dat misschien niet alle dierenartsen een uitnodiging hadden ontvangen, 
is er tevens een oproep gezet op het Forum voor Jonge Dierenartsen. (Zie bijlage 6: “Tekst oproep 
Forum voor Jonge Dierenartsen”) Daar zijn echter geen extra aanvragen uit voortgekomen. 

Wat uit deze bias kan worden afgeleid, is dat, ondanks het niet geringe aantal dierenartsen dat 
geantwoord heeft, de resultaten geen rechtstreekse weerspiegeling zijn van het gebruik van 
alternatieve behandelwijzen door alle Nederlandse dierenartsen. Er kan gesteld worden dat de groep 
dierenartsen een steekproef is van de populatie dierenartsen in Nederland, maar dat deze beslist niet 
gerandomiseerd is. 
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Het tellen van de recipiënten 
Op de website Surveymonkey was een overzicht van de recipiënten te zien (zie bijlage 3: ”‘Recipient 
Summary’ op de Surveymonkey-website” en tabel 13), dat niet overeen kwam met wat ik zag als ik 
binnen het deel “Recipients” zocht. De verschillen zijn dikgedrukt in tabel 13.  

Tabel 13: Overzicht van de cijfers over de ontvangers van de uitnodiging  

 OVERZICHT DAT  

SURVEYMONKEY  

WEERGEEFT 

OVERZICHT BINNEN  

‘RECIPIENTS’-DEEL VAN  

DE WEBSITE 

Total Count: 3259 3259 

Unsent/New: 0 0 

Sent: 3259  3205 

Responded (Partial/Complete):    1186  (99 / 1087) 1178  (99 / 1079) 

Unresponded: 2073 2027 

Opted Out: 54 54 

Bounced: 71 71 

 

De verklaring voor de verschillen: 

Bij ‘Sent’ is er een verschil van (3259 – 3205 =) 54 personen, een getal dat terug te vinden is bij 
‘Opted Out’. SurveyMonkey rekent deze personen niet meer tot de ‘Sent’-groep binnen het 
‘Recipients’-deel van de website. 

Bij Responded is er een verschil van (1186 – 1178 en 1087 – 1079 =) 8 personen. Dit is te verklaren 
doordat deze groep eerst de enquête volledig heeft ingevuld en daarna de optie onderin de 
uitnodigingse-mail heeft gekozen om niet meer te worden uitgenodigd (waarmee ze in de groep 
‘Opted Out’ terecht zijn gekomen). Daardoor is dit achttal binnen het ‘Recipients’-deel van de website 
niet meer tot de groep ‘Responded’ gerekend. 

In de groep ‘Unresponded’ is een verschil te zien van (2073 – 2027 =) 46 uitgenodigden, wat een 
groep is die voldoet aan de keuzes: én ‘Opted Out’ én ‘Unresponded’. Dit komt dus overeen met 
verschil van het totaal aantal ‘Opted Out’ (= 54) minus de groep ‘‘Opted Out’ maar wel ‘Responded 
Complete’’ (= 8).  
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De respondenten 

Geslacht en leeftijd  

Onder de respondenten is de verdeling man / vrouw ongeveer gelijk: 52% mannelijke versus 48% 
vrouwelijke dierenartsen).  

Er is een significant verschil gevonden als de gemiddelde leeftijd van de beide geslachten binnen 
deze steekproef wordt vergeleken. De mannen zijn gemiddeld ouder (46 jaar) dan de vrouwen (38 
jaar). Dit kan verklaard worden doordat er onder de oudere generatie dierenartsen relatief meer 
mannen voorkomen en er steeds meer vrouwelijke dierenartsen afstuderen die dus een groter deel 
van de jongere geledingen dierenartsen opvullen. (Aantal dierenartsen in Nederland > 6000, ruim 
2600 dierenartsen zijn vrouw 10) 

Afstudeerjaren 

De verdeling van de afstudeerjaren vertoont een gelijkenis met de verdeling zoals die bekend is bij de 
KNMvD, omdat het aantal dierenartsen afneemt naarmate het afstuderen langer geleden is. 10  

Praktijkgrootte 

Om de resultaten te berekenen, is een aantal uitschieters verwijderd (“1020”, “350” en “21” - “65”  
dierenartsen). Vermoedelijk is een groot deel van deze antwoorden gegeven door medewerkers van 
de Faculteit Diergeneeskunde. Aangezien die dierenartsen een waarde op kunnen geven die 
overeenkomt met de gehele dierenartsenpopulatie op de faculteit, maar ook een waarde die 
overeenkomt met het aantal dat bij hen op de afdeling werkt, is deze vraag niet goed door hen te 
beantwoorden in de huidige vorm.  

Binnen de praktijken in Nederland komen, voorzover bij de KNMvD bekend is, het vaakst 
éénpersoons-associaties voor, daarna tweepersoons, daarna driepersoons etc. De in dit onderzoek 
verzamelde gegevens hebben betrekking op het aantal dierenartsen per praktijk (dus niet het aantal 
geassocieerde dierenartsen) en er is te zien dat de dierenartsen het vaakst in driepersoonspraktijken 
werken, op de tweede plaats in tweepersoonspraktijken en als derde in éénpersoonspraktijken.  Dit is 
dus een verschil met de populatie.  

Verdeling veterinaire zorg van de praktijk en van de dierenarts zelf 

Ruim een derde (35%) van de 935 dierenartsen werkt in een praktijk waar alleen gezelschapsdieren 
behandeld worden. Nog meer dierenartsen werken zelf volledig met gezelschapsdieren (46%). Dit is 
een aanzienlijk deel van de steekproef.  

De verdeling van de zorg van de dierenartsen, zoals in de resultaten te zien is, laat zien dat relatief 
veel 100% paardendierenartsen hebben geantwoord ten opzichte van degenen die 100% zorg aan 
landbouwhuisdieren besteden. Dit is in tegenstelling tot de situatie in Nederland, waar minder 
dierenartsen uitsluitend paarden bedienen in vergelijking met het aantal dierenartsen dat uitsluitend 
zorg aan landbouwhuisdieren levert. 

Soort praktiserend dierenarts 

Meer dan de helft (54%) van de 935 respondenten was werkzaam als ‘practicus ondernemer’ 
(dierenarts die een dierenartsenpraktijk voert). Daarnaast gaf 37% aan in loondienst te werken. Een 
berekening op basis van gegevens uit het Diergeneeskundig Jaarboek over geassocieerde en 
zelfstandige dierenartsenpraktijken en het aantal dierenartsen in loondienst binnen die praktijken, in 
combinatie met gegevens over het aantal dierenartsen per associatie, leert dat de verhouding van 
practici ondernemers (n = 2071) versus dierenartsen in loondienst (n = 1077) ongeveer 2 : 1 is. 10 Dit 
benadert de verhouding die gevonden is in dit onderzoek. 

Binnen de antwoorden op deze vraag is gevonden dat onder de ondernemers relatief meer mannen 
zijn (70%) en onder de dierenartsen in loondienst relatief meer vrouwen (75%). Dit komt ruwweg 
overeen met de verdeling ondernemer / loondienst binnen de groepen mannelijke en vrouwelijke 
dierenartsen, zoals is weergegeven in het jaarverslag 2007 van de KNMvD. Hier is te zien dat van de 
mannen een groter deel ondernemer is (83%) en van de vrouwen een groter deel in loondienst werkt 
(59%). 8 
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Voltijd en deeltijd werken 

Er is te vinden dat binnen de steekproef een significant groter deel (72%) van de mannen voltijd werkt 
en dat een significant groter deel (79%) van de vrouwen deeltijd werkt. Dit stemt overeen met de 
verhouding in Nederland, dat twee keer zoveel vrouwen als mannen deeltijd werken. 11 

Tevens is er een significant leeftijdsverschil tussen de voltijders (gemiddeld 43 jaar) en deeltijders 
(gemiddeld 40 jaar). Dit is verklaarbaar als aangehaald wordt dat onder de deelnemers de mannen 
gemiddeld ouder waren dan de vrouwen en dat mannen vaker voltijd werkten dan vrouwen. 

Consultduur 

De antwoorden die het door de respondenten het vaakst genoemd zijn, zijn 10 minuten (25%) en 15 
minuten (34%). Omdat over de duur een veterinair consult in Nederland geen data beschikbaar zijn, is 
gekeken naar de situatie in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. 12 Daar werden dezelfde consultlengtes 
ook het meest en op één na meest genoemd. Wat in dat onderzoek echter is gedaan, is het bevragen 
of de dierenarts in een zogenaamde ‘referral’ praktijk werkte. Daardoor kan onderscheid worden 
gemaakt tussen de consulten; er kan gezien worden of een lang consult bij een verwijspraktijk hoort, 
waar een consult waarschijnlijk langer duurt, of bij een eerstelijns praktijk waar het om een spreekuur 
gaat. In dit onderzoek is hiertussen geen onderscheid gemaakt1, waardoor de populatie minder goed 
te visualiseren is en minder goede conclusies te trekken zijn. 

Een volgend onderzoek zou hier dieper op in kunnen gaan, door te bevragen of het een eerstelijns of 
specialistisch consult betreft. Verder is het interessant om te bekijken of de consultlengte door de 
jaren heen verandert, daarvoor zou herhaald onderzoek onder dezelfde personen kunnen worden 
uitgevoerd. 

Tussen mannen en vrouwen is een significant verschil gevonden in (de schatting van) de gemiddelde 
consultduur. Na verwijdering van de afwijkende hoge waarden van > 60 minuten, blijft over dat 
mannelijke dierenartsen gemiddeld 19 minuten over hun consult doen tegenover gemiddeld 16 
minuten van de vrouwelijke dierenartsen.  

Verder onderzoek zou kunnen verklaren waarom dit verschil bestaat. Het verschil kan berusten op een 
werkelijk verschil in de consultduur tussen man en vrouw, maar het kan ook berusten op een verschil 
in de kwaliteit van de schatting tussen de beide geslachten. Zoals eerder vermeld is, is het de 
geschatte lengte van een consult in veel gevallen geen exacte weergave van de werkelijkheid.2 

                                                            

1 Zie ook: “Specifieker bevragen van de doelgroep” op p. 40 
2 “De vraag naar de gemiddelde totale consultduur” op p. 41 
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Cliënt / Patiënt verhoudingen 

Het vaakst zijn genoemd de verhoudingen cliënt / patiënt ‘50/50’ (37% van de antwoorden) en ‘40/60’ 
(17% van de antwoorden).  

De gemiddelde genoemde verhouding ligt op ‘47/53’ en de mediaan op ‘50/50’, waaruit afgeleid kan 
worden dat er niet veel verschil zit in het aantal antwoorden dat naar beneden of naar boven afwijken 
van de ‘50/50’-verhouding, maar dat er sterker naar beneden afwijkende waarden zijn genoemd voor 
de ‘cliënt’. 

Dit wordt bevestigd doordat in het hoofdstuk “Verhouding tussen cliënt en patiënt binnen een consult” 
binnen resultaten (pagina 29) ook te zien is dat in de klasse ‘cliënt 0-9’ / ‘patiënt 91-100’ de 
gemiddelde verhouding ‘2/98’ is, wat extremer is dan het gemiddelde van de klasse aan de andere 
kant van het spectrum, ‘cliënt 90-100’ / ‘patiënt 0-10’, wat ‘90/10’ is. 

Wat over deze waarden gezegd kan worden, is dat hetzelfde opgaat als bij de verkregen resultaten 
van de consultlengte: het betreft schattingen van individuen en het gaat niet om objectieve metingen. 

Lezen van wetenschappelijke literatuur 

Het gemiddelde van de responsen is 2 uur en 36 minuten.  

Mannelijke dierenartsen zeggen significant meer uren per week (gemiddeld 2 uur en 36 minuten) te 
besteden aan het lezen van wetenschappelijke literatuur dan de vrouwelijke dierenartsen zeggen 
(gemiddeld 2 uur en 18 minuten).  

Daarnaast is er een significant verschil is tussen het aantal uren die voltijd (gemiddeld 2 uur en 42 
minuten) en deeltijd (gemiddeld 2 uur en 12 minuten) werkende dierenartsen aan literatuur zeggen te 
besteden. 

Net als bij het onderwerp ‘gemiddelde consultduur’ is ook hier de vraag hoe het verschil verklaard kan 
worden. De vraag is of er echt een verschil is tussen de kwantiteit van het lezen van 
wetenschappelijke literatuur tussen man en vrouw of dat bijvoorbeeld beiden hun tijd op een andere 
manier inschatten. Verder is onbekend of het significante verschil tussen de gemiddelde waarden van 
voltijd versus deeltijd werkenden, geheel te wijden is aan het feit dat meer mannen voltijd werken en 
zij dus voor een groot deel het gemiddelde van de groep ‘voltijd’ omhooghalen. 

Tevens blijft in het midden wat de respondenten onder wetenschappelijke literatuur verstaan. Dit is 
bewust open gehouden, omdat het niet essentieel voor dit onderzoek was om de vraag specifieker te 
stellen. Maar er kan dus over gediscussieerd worden wat voor de verschillende dierenartsen (man of 
vrouw, strikt met regulier werkend of (ook) met alternatieve behandelwijzen werkend, werkzaam in de 
gezelschapsdieren, landbouwhuisdieren, paard of een categorie waar niet in voorzien is, etc.) het 
begrip ‘wetenschappelijke literatuur’ inhoudt.  

Deze discussie valt buiten het bereik en de doelen van dit onderzoek. 
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De resultaten over alternatieve behandelwijzen  

Toepassen van alternatieve behandelwijzen 

19% van de respondenten heeft “Ja” geantwoord op de vraag of ze alternatieve behandelwijzen 
toepassen en 74% antwoordde “Nee”. 

Wat niet duidelijk wordt, is wat dierenartsen die bijvoorbeeld homeopathische middelen verkopen in de 
praktijk, maar zich niet actief bezighouden met (de filosofie achter) de behandelwijze, bij deze vraag 
geantwoord zullen hebben. Het is aan de mening van de respondent overgelaten wat het begrip 
‘toepassen’ inhoudt. Dit blijkt ook uit de antwoorden van de dierenartsen, die bij de vraag naar welke 
behandelwijzen ze toepassen, meestal een behandelwijze noemen, maar in veel gevallen ook een 
(merk)naam van een homeopathisch of fytotherapeutisch geneesmiddel. 

Een volgend onderzoek kan onderscheid maken tussen het actief praktiseren van een alternatieve 
behandelwijze en het verkopen van middelen die onder ‘alternatieve geneesmiddelen’ vallen. 

Behandelwijzen die worden toegepast 

Homeopathie, acupunctuur en fytotherapie zijn behandelwijzen die het vaakst worden toegepast 
(resp. door 83%, 27% en 20% van de 159 respondenten van deze vraag).  

Onder de noemer ‘homeopathie’ vielen, zoals hierboven vermeld, zowel het antwoord “Klassieke 
homeopathie” als ook bijvoorbeeld het antwoord “geslachtsdrift”1 of “osteovetsem”2. Het gevolg 
daarvan is dat de dierenartsen die homeopathie op hebben gegeven als behandelwijze die ze 
toepassen, zowel bewust praktiserende, bijgeschoolde homeopaten kunnen zijn, maar ook 
dierenartsen die een centje bijverdienen door de middelen te verkopen omdat de cliënt daarom vraagt. 

Verder kan worden opgemerkt dat veel dierenartsen een opmerking bij de behandelwijze plaatsten, 
zoals “Is in mijn ogen regulier, wordt alternatief genoemd” of “(…) heet nu ineens holistisch”. 

Waarom alternatieve behandelwijzen worden toegepast 

Er konden op deze vraag meerdere antwoorden worden gegeven, zodat er geen onderverdeling 
binnen de groep ‘dierenartsen die alternatieve behandelwijzen toepassen’ te maken is. Wel kunnen de 
frequenties van de antwoorden genoemd worden. 

De helft (50%) van de respondenten koos de optie “Omdat u de werking bewezen acht”. Het zou 
interessant zijn om te weten welke behandelwijzen deze personen toepassen en op grond van welke 
artikelen zij de werking van de betreffende behandelwijzen bewezen achten. Het al dan niet bewezen 
zijn van alternatieve behandelwijzen is mijns inziens een belangrijk onderdeel van de discussie over 
het wel of niet toepassen van de behandelwijzen in het vak als dierenarts en die over het onderwijzen 
geven in deze behandelwijzen.  

Verder past de dierenarts in 33% van de gevallen alternatieve behandelwijzen toe omdat de cliënt het 
vraagt en in 7% omdat ze denken dat er een placebowerking is. 

Bij de optie “Anders, namelijk”, waarvan de antwoorden zijn geïnventariseerd en gecategoriseerd, gaf 
nog eens 3% aan dat ze de behandelwijzen toepassen omdat de klant erom vraagt. 

Verder kwam in 16% van de antwoorden naar voren dat de dierenarts zelf, of zijn / haar cliënt, 
“verbetering” of “werking” zag. Daarnaast werd vaak de vergelijking met regulier gemaakt, 25,5% van 
de antwoorden had daarop betrekking. Genoemd werd onder andere: “Regulier schiet te kort”, Goede 
aanvulling op reguliere therapie” of “Alternatieve behandelwijzen worden naast reguliere medicatie 
gebruikt om de dosering te kunnen verlagen en dus bijwerkingen te verminderen”.  

                                                            

1 Dit is de naam van een homeopathisch middel van een bepaalde producent 
2 Idem. 
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In 2% van de genoemde antwoorden onder “Anders, namelijk” kwam naar voren dat de respondent 
erin gelooft, dat het een levensfilosofie is of dat de respondent het dier als geheel wil bekijken en 
behandelen. Dit is maar een klein deel (n = 4) van de 178 dierenartsen die alternatieve 
behandelwijzen toepassen. Wellicht zijn andere dierenartsen het hier mee eens, maar hebben die de 
optie gekozen dat ze de werking bewezen achten. 

Verhouding reguliere en alternatieve behandelwijzen binnen het werk als dierenarts 

Deze vraag alleen is gesteld aan de dierenartsen die aangaven alternatieve behandelwijzen toe te 
passen en voor strikt regulier werkenden is een verhouding alternatief/regulier ‘0/100’ ingevuld voor 
latere berekeningen.  

Onder de dierenartsen die met alternatieve behandelwijzen werken, komt het meest (29%) de 
verhouding ‘95/5’ voor, wat ook de mediaan van de antwoorden is. Het gemiddelde ligt echter op 
‘80/20’, waaruit afgeleid kan worden dat van de ‘toepassers’ de meeste dierenartsen meer reguliere 
dan alternatieve behandelwijzen toepassen, maar dat er onder hen ook dierenartsen zijn die veel 
minder dan 95% reguliere en dus veel meer dan 5% alternatieve behandelwijzen toepassen binnen 
hun vak. In de resultaten is te zien dat 81% van deze groep meer dan 70% reguliere en 14% meer 
dan 70% alternatieve behandelwijzen toepaste. 

Als de verhouding reguliere / alternatieve behandelwijzen vergeleken wordt met de cliënt- / patiënt- 
verhouding binnen een consult, blijkt er geen correlatie te zijn. Dit was ook niet te verwachten, omdat 
er ook niets geconcludeerd kan worden over het verband tussen toepassen van alternatieve 
behandelwijzen en de verhouding tussen cliënt en patiënt. (Zie de paragraaf “Cliënt / Patiënt 
verhouding” op p. 51) 

Geslacht 

Er blijkt een significant verschil te bestaan met betrekking tot het toepassen van alternatieve 
behandelwijzen, vrouwen blijken dit vaker (25%) toe te passen dan mannen (16%). 

De grootte van de dierenartsenpraktijk 

Er is een significant verschil gevonden, tussen degenen die wel en niet alternatieve behandelwijzen 
toepassen en de grootte van de praktijk waarin zij werken. Dierenartsen die ze toepassen, werken 
gemiddeld in een kleinere praktijk (4 dierenartsen) dan dierenartsen die ze niet toepassen (6 
dierenartsen). Een mogelijke verklaring is dat grotere praktijken meer gestandaardiseerd werken en 
dat zij minder vrijheid bieden aan de individuele dierenarts om alternatieve behandelwijzen toe te 
passen. Daarentegen heeft een dierenarts met een éénmanspraktijk, of een dierenarts die als enige 
een bepaalde diersoort behandeld binnen zijn of haar twee- of driemanspraktijk, wellicht meer keus 
om behandelwijzen uit te proberen of toe te passen.  

Er is ook gevonden dat er een verschil is in de gemiddelde praktijkgroottes van dierenartsen 
ondernemers en dierenartsen in loonsdienst, namelijk dat gemiddeld ondernemers met 5 personen en 
dierenartsen in loondienst met 7 personen in een praktijk werken. Aangezien onder de ondernemers 
meer dierenartsen alternatieve behandelwijzen toepassen en zij dus gemiddeld in een kleinere praktijk 
werken, is het verklaarbaar dat de praktijkgrootte van dierenartsen die alternatieve behandelwijzen 
toepassen, kleiner is. 

Dierenartsen die zorg leveren aan één diersoort 

Er is gevonden dat van de dierenartsen die alleen aan gezelschapsdieren of alleen aan 
landbouwhuisdieren veterinaire zorg leveren, ongeveer 23% alternatieve behandelwijzen toepast, 
maar dat van de dierenartsen die alleen paarden behandelen, maar 6% alternatieve behandelwijzen 
gebruikt.  
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Zorg per diersoortgroep  

Er zijn verschillen gevonden tussen de dierenartsen die wel of geen alternatieve behandelwijzen 
toepassen in de verdeling van hun veterinaire zorg over de drie diersoortgroepen. Binnen degenen die 
de behandelwijzen wel toepassen, wordt een groter percentage van de zorg aan gezelschapsdieren 
besteed (74% versus 61% binnen ‘niet toepassen’) en een kleiner percentage aan paard (9% versus 
27% binnen ‘niet toepassen’). Dit zijn significante verschillen (beiden p < 0,001). Voor 
landbouwhuisdieren is geen significant verschil gevonden. 

Het is interessant om in de toekomst te onderzoeken of er bijvoorbeeld meer alternatieve 
behandelwijzen zijn die toepasbaar zijn bij gezelschapsdieren ten opzichte van paard. Hiervoor is 
verder onderzoek nodig onder de Nederlandse dierenartsenpopulatie. 

Ondernemer versus loondienst  

Van de practici ondernemers past 23% alternatieve behandelwijzen toe en van de dierenartsen in 
loondienst 17%. Het verschil is niet significant, maar laat wel een trend zien; het is dus de vraag of er 
uit dit verschil iets kan worden afgeleid. Een mogelijke verklaring kan zijn dat dierenartsen 
ondernemers vaker de mogelijkheid of vrijheid hebben om alternatieve behandelwijzen toe te passen, 
dan dierenartsen in loondienst. Verder onderzoek naar de (open) vraag “Waarom past u géén 
alternatieve behandelwijzen toe in uw werk als praktiserend dierenarts?” zou daar duidelijkheid over 
kunnen creëren. 

Uren per week werken  

Als voor voltijd 40 uur per week wordt berekend en voor deeltijd het aantal uur per week dat door de 
dierenartsen werd opgegeven, wordt gevonden dat dierenartsen die alternatieve behandelwijzen 
toepassen gemiddeld significant minder uren werken (33 uur) dan dierenartsen die ze niet toepassen 
(35 uur). Er is daarentegen geen significant verschil gevonden in de verhouding voltijders / deeltijders 
binnen de groepen die ‘wel’ of ‘niet’ alternatieve behandelwijzen toepassen. 

Binnen de dierenartsen die deeltijd werken is gevonden dat de dierenartsen die 0-19 uur per week 
werken (maximaal een halve werkweek) significant vaker (33%) alternatieve behandelwijzen 
toepassen dan degenen die 20 - 39 uur per week (meer dan een halve werkweek) werken (22%).  

De verschillen zijn, in ieder geval voor een deel, te verklaren door het feit dat uit de resultaten naar 
voren is gekomen dat meer vrouwelijke dierenartsen alternatieve behandelwijzen toepassen en dat 
deze groep ook vaker deeltijd werkt.  

Consultduur 

Passend bij de het derde onderzoeksdoel, inventariseren of er een verschil bestaat tussen de 
consultlengte van dierenartsen die alternatieve behandelwijzen toepassen en die van strikt regulier 
werkende dierenartsen, is de vergelijking gemaakt en statistisch getoetst. 

Het blijkt binnen de geënquêteerde populatie inderdaad zo te zijn dat de gemiddelde consultlengte 
van de dierenartsen die aangeven alternatieve behandelwijzen toe te passen, significant langer is (20 
minuten) dan die van dierenartsen die ze niet toepassen (17 minuten). Er moet vermeld worden dat 
afwijkend hoge waarden (concreet: consultduur > 60 minuten) niet zijn meegerekend, maar dat als 
deze worden meegerekend, het verschil ook significant is. 

Ook voor dit onderdeel van de discussie moet rekening worden gehouden met de reflecties waar 
eerder over gesproken is.1 Wat echter bijdraagt aan de veronderstelling dat er werkelijk een verschil 
bestaat tussen consultlengte van degenen die wel of niet alternatieve behandelwijzen toepassen, is 
dat van de vrouwelijke dierenartsen een groter deel alternatieve behandelwijzen toepast en dat 
vrouwen gemiddeld een kortere consultlengte hebben. Zij halen de gemiddelde consultlengte van de 
dierenartsen die alternatieve behandelwijzen toepassen dus omlaag. 

                                                            

1 Zie “De vraag naar de gemiddelde totale consultduur” op p. 41 en “Consultduur” op p. 46 
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Cliënt / Patiënt verhouding  

Tussen de groepen ‘wel’ en ‘niet’ alternatieve behandelwijzen toepassen, is geen significant verschil 
gevonden in de verhouding tussen cliënt en patiënt binnen een consult. Bij beide groepen zit de 
gemiddelde verhouding op ‘47/53’. 

In het kader van het derde onderzoeksdoel (het bestaan van een verschil in consultlengte 
onderzoeken van hen die wel en niet alternatieve behandelwijzen toepassen) was de vraag gerezen 
of er door met alternatieve behandelwijzen werkende dierenartsen meer tijd aan de patiënt dan aan de 
cliënt wordt besteed. Er wordt over het ‘succes’ van alternatieve behandelwijzen bij mensen wel eens 
gezegd dat het erin schuilt dat er meer tijd voor de patiënt beschikbaar is.  

Als dit echter wordt vergeleken met de situatie onder dierenartsen, is het de vraag of het logisch is dat 
er meer tijd aan (het onderzoeken van) de patiënt, dus het dier, wordt gegeven of dat je juist om 
bijvoorbeeld een uitgebreide anamnese af te nemen in het kader van een holistische visie op het dier, 
meer tijd aan (het bevragen van) de cliënt besteedt. Naar verwachting verschilt dit per behandelwijze 
en per dierenarts. Er is op dit moment geen steekhoudende conclusie te trekken uit de beschreven 
resultaten.  

Doorsturen naar een dierenarts die alternatieve behandelwijzen toepast 

De vraag over doorsturen is gesteld aan alle 935 respondenten. De verkregen verdeling is 42% stuurt 
wel door tegenover 58% die niet doorstuurt. 

Opvallend is dat dierenartsen die zelf alternatieve behandelwijzen toepassen, ook significant vaker 
(71%) doorsturen naar een collega die de behandelwijzen gebruikt, dan dierenartsen die strikt regulier 
werken (35%). (p < 0,001) Het is mogelijk dat voor de dierenartsen die strikt regulier werken, het 
spreekwoord opgaat “Onbekend maakt onbemind” en tevens is het mogelijk dat zij uit principe niets 
met alternatieve behandelwijzen te maken willen hebben. Daarnaast is het mogelijk dat dierenartsen 
die zeggen de behandelwijzen toe te passen, maar dan vooral ‘alternatieve geneesmiddelen’ 
verkopen, hun beperkingen kennen en dan doorsturen naar een aan hun bekende dierenarts die zich 
meer verdiept heeft in deze materie. Onder de verzamelde respons wordt ook een aantal keer vermeld 
dat de patiënt naar een collega in dezelfde praktijk wordt gestuurd. 

Om de ware beweegredenen voor het wel of niet doorsturen te achterhalen, moet meer onderzoek 
worden verricht. 

Behandelwijzen waarvoor wordt doorgestuurd 

De genoemde antwoorden bestaan uit: 50% homeopathie, 38% acupunctuur, 10% fysiotherapie en 
10% osteopathie. Verder werden 10 keer of vaker genoemd: manuele therapie, chiropractie, 
orthomanuele therapie en holistische diergeneeskunde. 

Opvallend vaak werd bij deze vraag een aandoening genoemd waarvoor het dier doorgestuurd werd 
of de reden waarom men doorstuurt (totaal 17%). Het valt te overwegen of de vraag een volgende 
keer anders gesteld moet worden. 

Lezen van wetenschappelijke literatuur 

Er is een significant verschil gevonden tussen het gemiddelde aantal uren per week van de groepen 
die wel (2 uur en 48 minuten) en niet (2 uur en 24 minuten) met alternatieve behandelwijzen werken. 

Net zoals is genoemd1 bij het verschil tussen mannelijke versus vrouwelijke en voltijd versus deeltijd 
werkende dierenartsen, geldt ook hier dat het niet bekend is wat de respondenten onder 
wetenschappelijke literatuur verstaan. In het kader van dit onderzoek is het interessant om te weten of 
er een verschil is in bronnen van literatuur tussen de groepen die wel en niet met alternatieve 
behandelwijzen werken.  

                                                            

1 Zie “Lezen van wetenschappelijke literatuur” op p. 47 
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Kennisvergaring op gebied van alternatieve behandelwijzen 

Van de 857 respondenten op deze vraag geeft 20% aan cursussen te hebben gevolgd of kennis te 
hebben opgedaan op het gebied van alternatieve behandelwijzen. Er is, zoals te verwachten, een 
significant verschil tussen de groepen die ‘wel’ en ‘niet’ alternatieve behandelwijzen toepassen: ‘wel’ 
heeft in 61% van de gevallen kennis opgedaan, ‘niet’ in 13%.  

Wat opvalt is dat 39% van de dierenartsen die alternatieve behandelwijzen toepassen, aangeeft geen 
kennis te hebben opgedaan op dit gebied. Een verklaring hiervoor is dat een deel van de 
dierenartsen, die aangaven deze behandelwijzen toe te passen, alleen ‘alternatieve geneesmiddelen’ 
verkoopt en niet praktiserend is in een behandelwijze. 

Hoe, waar en hoe lang bestuderen van alternatieve behandelwijzen 

Het vaakst is genoemd het verdiepen middels cursussen, lezingen en congressen (63% van de 
antwoorden) en daarnaast werden specifiek een aantal instellingen en verenigingen genoemd waar 
onderwijs of lezingen wordt gegeven (25% van deze antwoorden op het gebied van acupunctuur en 
19% op het gebied van homeopathie). Verder zijn genoemd: literatuur of boeken (19%), contacten of 
meelopen met collega’s (12%), het keuzevak ‘Alternatieve geneeswijzen’ aan de Faculteit 
Diergeneeskunde (9%), zelfstudie (9%) en internet (6%) 

Er is een kans dat deelnemers al eerder, namelijk bij vraag 7 van de enquête (zie bijlage 1), hebben 
ingevuld welke diploma’s ze gehaald en welke cursussen ze gevolgd hebben. In dat geval is deze 
inventarisatie een te beperkte weergave of een onderschatting van de mate van bestuderen van 
alternatieve behandelwijzen door de dierenartsen. 

Interesse in resultaten van het onderzoek 

Binnen de doelgroep van praktiserende dierenartsen was 49% geïnteresseerd in de resultaten en van 
de hele groep, inclusief dierenartsen met een praktijk in het buitenland of dierenartsen die geen 
practicus (meer) zijn, gaf 46% blijk van interesse.  

Binnen de groep dierenartsen die alternatieve behandelwijzen toepassen, lag het percentage hoger, 
namelijk op 62% van deze dierenartsen. Dit is een significant verschil met het percentage binnen de 
groep met hen die strikt regulier werken waarvan 51% op de hoogte wilde worden gehouden.  

Deze twee percentages leveren geen gemiddelde van 49% op, dit is te verklaren doordat alleen de 
dierenartsen die de vraag naar toepassen van alternatieve behandelwijzen hebben ingevuld, 
meegerekend zijn in deze percentages. 
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Conclusies 

Toetsen van het behalen van de onderzoeksdoelen  

Onderzoeksdoel 1 

 

”Inventariseren in welke mate Nederlandse dierenartsen alternatieve behandelwijzen toepassen (óf ze 
het überhaupt toepassen en hoe groot ze de verhouding ‘Regulier / Alternatief’ binnen hun consulten 
inschatten)” 

 

Binnen de steekproef past 19% van de dierenartsen alternatieve behandelwijzen toe in hun werk als 
praktiserend dierenarts.  

Onder de dierenartsen die zeggen alternatieve behandelwijzen toe te passen, geeft 85% aan dat ze 
meer dan 50% regulier werken. Het grootste deel daarvan (71% van het totaal) past meer dan 90% 
reguliere behandelwijzen toe.  

De gemiddelde verhouding onder de dierenartsen die alternatieve behandelwijzen toepassen, is 80% 
reguliere en 20% alternatieve behandelwijzen. 

Onderzoeksdoel 2 

 

”Inventariseren wát Nederlandse dierenartsen verstaan onder alternatieve behandelwijzen” 

 

Homeopathie, acupunctuur en fytotherapie worden ieder vaker dan in 20% van de antwoorden 
genoemd, daarnaast zijn voedingssupplementen en Bach bloesem-remedies ieder vaker dan 10% 
genoemd. Chiropractie en fysiotherapie worden elk door 7,5% van de antwoordende dierenartsen 
toegepast. Overige behandelwijzen zijn minder dan 10 keer zijn genoemd.    

Als iets gezegd wordt over wat Nederlandse dierenartsen verstaan onder alternatieve behandelwijzen, 
moet er in elk geval vermeld worden dat respondenten regelmatig een opmerking toevoegden over 
dat ze zich afvroegen of de bepaalde behandelwijzen wel alternatief was. 

Onderzoeksdoel 3 

 

”Inventariseren of er een verschil bestaat tussen de consultlengte van dierenartsen die (ook) 
alternatieve behandelwijzen toepassen met die van strikt regulier werkende dierenartsen” 

 

De gemiddelde duur (20 minuten) van een consult van dierenartsen die alternatieve behandelwijzen 
toepassen, is significant langer dan die van een dierenarts die ze niet toepast (17 minuten). Er is dus 
een verschil gevonden onder de respondenten van de enquête. 

Onderzoeksdoel 4 

 

“Vergelijken van de resultaten in Nederland met die in België” 

 

Naar verwachting zou ten tijde van het voltooien van de resultaten van dit onderzoek, de volledige 
Belgische resultaten in het bezit zijn, dit is echter niet het geval. De vergelijking met de situatie onder 
Vlaamse dierenartsen kan op een later moment worden gemaakt. 
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Toetsen van de hypothesen  

Hypothese 1 

 

”De duur van een consult van een Nederlandse dierenarts die (ook) alternatieve behandelwijzen 
toepast, is significant langer dan de duur van een consult van een Nederlandse dierenarts die strikt 
reguliere diergeneeskunde beoefent”  

 

Uit de berekeningen is gekomen dat het consult van een dierenarts die (ook) alternatieve 
behandelwijzen toepast, inderdaad langer duurt (zie onderzoeksdoel 3) en dit verschil blijkt significant 
te zijn. Daarom wordt de hypothese niet verworpen. 

Hypothese 2 

 

”Minder dan 15% van de Nederlandse dierenartsen past alternatieve behandelwijzen toe” 

 

Het vermoeden dat minder dan 15% van de Nederlandse dierenartsen alternatieve behandelwijzen 
toepast, blijkt niet op waarheid te berusten. In dit onderzoek is gevonden dat 19% van de 
respondenten zegt dat ze alternatieve behandelwijzen toepassen in hun vak als praktiserend 
dierenarts. De hypothese kan dus worden verworpen. 
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Conclusies over de steekproef 

De steekproef van 935 praktiserende dierenartsen heeft de volgende kenmerken, die soms goed 
overeen komen met de Nederlandse dierenartsenpopulatie: 

• Bij benadering hebben evenveel mannen als vrouwen deelgenomen aan het onderzoek, maar de 
mannelijke dierenartsen zijn gemiddeld wel ouder.  

• Het grootste deel van de deelnemende dierenartsen is afgestudeerd in Utrecht (88%) en 7% is in 
Gent afgestudeerd. 

• De verdeling van de afstudeerjaren van de respondenten vertoont bij benadering eenzelfde 
verloop als die van de dierenartsenpopulatie in Nederland.  

• De meeste respondenten werken in kleinere praktijken (één tot drie personen), wat overeenkomt 
met de frequentieverdeling van de dierenartsenassociaties in Nederland (het meest komen 
kleinere associaties voor; hoe groter de associatie, hoe lager de frequentie). Ondernemers 
werken gemiddeld in een kleinere praktijk in vergelijking met dierenartsen in loondienst. 

• Het grootste deel van de bevraagde dierenartsen werkt met gezelschapsdieren, zoals ook in 
Nederland het geval is. Binnen de steekproef werken relatief weinig dierenartsen volledig met 
landbouwhuisdieren terwijl relatief veel dierenartsen volledig met paarden werken. 

• Onder de respondenten waren 1,5 keer zoveel practici ondernemers als dierenartsen in 
loondienst. Ondernemers waren voor het grootste deel mannelijke dierenartsen, dierenartsen in 
loondienst waren voor het grootste deel vrouw. Tevens werken ondernemers gemiddeld meer 
uren per week dan de dierenartsen in loondienst. 

• Een groter deel van de mannen werkt voltijd, een groter deel van de vrouwen deeltijd. Dit is in 
overeenstemming met de situatie onder Nederlandse dierenartsen en ook met de situatie op de 
rest van de arbeidsmarkt. De gemiddelde leeftijd van de voltijd werkende dierenartsen ligt hoger 
dan die van de deeltijd werkenden.  

• De vaakst genoemde consultlengte is 10 minuten, gevolgd door 15 minuten. De gemiddelde 
genoemde consultlengte van vrouwen (16 minuten) is korter dan die van mannen (19 minuten). 

• De gemiddelde cliënt/patiëntverhouding die naar voren komt, is 47/53 en het vaakst zijn genoemd 
50/50 en 40/60. 

• Per week wordt door de respondenten gemiddeld 2 uur besteed aan het lezen van 
wetenschappelijke literatuur. Daarnaast blijkt dat mannen en dierenartsen die voltijd werken meer 
uur per week literatuur lezen dan vrouwen en dierenartsen die deeltijd werken.  

• Van alle respondenten, dus ook de dierenartsen die zijn uitgesloten van deelname omdat ze niet 
tot de doelgroep behoren, heeft ruim 45% aangegeven op de hoogte te willen worden gebracht 
van de resultaten. 
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Conclusies over het toepassen van alternatieve beha ndelwijzen door de Nederlandse 
dierenarts 

• Van de respondenten past 19% alternatieve behandelwijzen toe binnen het uitoefenen van het 
vak als praktiserend dierenarts.  

• Van de vrouwelijke dierenartsen past 25% alternatieve behandelwijzen toe, ten opzichte van 16% 
van de mannen. 

• Dierenartsen die strikt regulier werken, werken gemiddeld in een grotere praktijk (6 personen) 
dan degenen die wel alternatieve behandelwijzen toepassen (4 personen). 

• Binnen de groepen dierenartsen die wel of niet alternatieve behandelwijzen toepassen, wordt in 
de groep ‘wel toepassen’ gemiddeld een groter percentage zorg aan gezelschapsdieren en een 
kleiner percentage zorg aan paarden verleend. 

• Van de dierenartsen die practicus ondernemer zijn, past een groter deel alternatieve 
behandelwijzen toe dan dierenartsen in loondienst. Het verschil is niet significant, maar geeft wel 
een trend aan. 

• Degenen die alternatieve behandelwijzen toepassen, werken gemiddeld 33 uur per week 
tegenover zij die ze niet toepassen, die gemiddeld 35 uur werken.  

• Onder de dierenartsen die deeltijd werken, wordt vaker alternatieve behandelwijzen toegepast 
door degenen die <20 uur per week werken (ten opzichte van hen die 20-40 uur werken). 

• De gemiddelde consultlengte van de dierenartsen die aangeven alternatieve behandelwijzen toe 
te passen, is significant langer (20 minuten) dan die van dierenartsen die ze niet toepassen (17 
minuten). 

• De meest toegepaste behandelwijzen zijn homeopathie (83% van de dierenartsen die 
alternatieve behandelwijzen toepassen), acupunctuur (27%), fytotherapie (20%), 
voedingssupplementen (11%), Bach bloesem remedies (10%), chiropractie (7,5%) en 
fysiotherapie (7,5%). 

• Over de behandelwijzen die door de dierenartsen op nummer één is gezet (dus de wijze die het 
meest door hen wordt toegepast), is gevraagd voor welke aandoening ze worden toegepast. Het 
vaakst zijn daarbij genoemd:  

o Homeopathie: gedragsproblemen, huidklachten, gewrichtsklachten en artrose, 
spondylose, cystitis en wondgenezing. 

o Acupunctuur: problemen bewegingsapparaat / locomotieproblemen / kreupelheden en 
artrose, pijnklachten en rugklachten.  

o Voedingssupplementen: artrose, gewrichtsproblemen / kreupelheid en huidproblemen 

o Chiropractie: rugproblemen / klachten wervelkolom, aandoeningen locomotieapparaat 
en kreupelheid. 

o Fytotherapie: geen vaakst genoemde aandoeningen, maar veel verschillende. 

o Bach bloesem remedies: gedragsproblemen en stress. 

o Fysiotherapie: orthopedische aandoeningen / peesproblemen. 

o Osteopathie: orthopedische en mobiliteitsproblemen en rug- en nekproblemen. 
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• Op de vraag waarom dierenartsen alternatieve behandelwijzen toepassen, antwoordt 50% dat ze 
de werking bewezen achten. Een derde van de respondenten past ze toe ‘omdat de cliënt het 
vraagt’ en 7% omdat ze denken dat er een placebowerking is. 
Tevens heeft 50% een andere reden opgegeven, het vaakst worden genoemd:  

o 16% zegt dat werking  of verbetering gezien wordt, door de dierenarts zelf en / of door 
de klant. 

o 14% zegt dat ze de behandelwijzen toepassen omdat reguliere diergeneeskunde te 
kort schiet. 

• De gemiddelde verhouding tussen het toepassen van reguliere en alternatieve behandelwijzen is 
80/20. Het vaakst wordt de verhouding 95/5 genoemd.  

• Er is geen correlatie gevonden tussen het de cliënt/patiëntverhouding en de verhouding reguliere 
/ alternatieve behandelwijzen. 

• 38% van de dierenartsen stuurt wel eens een cliënt door naar een dierenarts die alternatieve 
behandelwijzen toepast, tegenover 54% die dat nooit doet.  

• Dierenartsen die alternatieve behandelwijzen toepassen, sturen vaker (71%) door naar een 
collega die alternatieve behandelwijzen toepast, dan dierenartsen die strikt regulier werken 
(35%). 

• Het meest wordt doorgestuurd voor homeopathie (50% van de doorstuurders), acupunctuur 
(38%), fysiotherapie (10%), osteopathie (10%), manuele therapie (8%), chiropractie (7%), 
orthomanuele therapie (7%) en ‘holistische diergeneeskunde’ (3%).  
 

• Dierenartsen die alternatieve behandelwijzen toepassen, besteden gemiddeld meer tijd (2 uur 48 
minuten) per week aan wetenschappelijke literatuur, dan degenen die ze niet toepassen (2 uur 24 
minuten). 

• 71% van de dierenartsen heeft geen extra kennis opgedaan op het gebied van alternatieve 
behandelwijzen, tegenover 20% die dat wel heeft gedaan. Zoals te verwachten is, hebben de 
dierenartsen die alternatieve behandelwijzen toepassen vaker (61%) kennis opgedaan dan zij die 
ze niet toepassen (13%). 

• Kennis opdoen op het gebied van alternatieve behandelwijzen, wordt vooral door middel van 
cursussen, lezingen en congressen gedaan (63% van de antwoorden). Daarnaast werd ook een 
aantal instituten vaak genoemd, op het gebied van acupunctuur (25%) en op het gebied van 
homeopathie (19%). Verder werden genoemd:  

o literatuur / boeken (19%) 

o contacten of meelopen met collega’s (12%) 

o keuzevak ‘Alternatieve geneeswijzen’ aan de Faculteit Diergeneeskunde (9%) 

o zelfstudie (9%) 

o internet (6%) 

• Binnen de groep dierenartsen die aangaf alternatieve behandelwijzen toe te passen, heeft 62% 
een e-mailadres opgegeven om op de hoogte te worden gebracht van de resultaten, tegenover 
51% van de dierenartsen die strikt regulier werken. 
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Bijlage 1: De enquête ‘Onderzoek naar gebruik van a lternatieve 
behandelwijzen door de Nederlandse dierenarts’  
 

Hieronder is de enquête te vinden, zoals die onder Nederlandse dierenartsen is verspreid.  
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Bijlage 2: De Belgische enquête 
 

Hieronder is de (onbewerkte) enquête te zien zoals die in België is verspreid via de Thesistools-
website.  

 
   1.     

 
Uw naam (facultatief)?  

   
   

 

 

 
   2.     

 
Uw geslacht?  

   

   

 
man 

 
vrouw 

 

 
   3.     

 
Ligging van de praktijk ? Postnummer:  

 

   

 

 

 
   4.     

 
Werkt u in een groepspraktijk?  

   

   
 
neen 

 ja ... aantal dierenartsen :  
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   5.     

 
Betreft dit...  

 

   

 
gezelschapsdieren 

 
paard 

 
landbouwdieren 

 
gemengde praktijk 

 

 
   6.     

 
Indien een gemengde praktijk, in welke verhouding?  

   

   

 
gezelschapsdieren % 

paard 
% 

landbouwdieren 
% 

   [ 0 ] 

   [ 100 ] 

 
 
   7.     

 
Werkt u...  

 

   
 
voltijds 

 deeltijds.... percentage :  
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   8.     

 
Wanneer en waar bent u afgestudeerd als dierenarts?  

 

   

 

 

 
   9.     

 
Hebt u aanvullende diploma's? Indien ja, welke?  

 

   

 

 

 
   10.  

   

 
Hoeveel minuten spendeert u gemiddeld per consult (inclusief anamnese, klinisch 
onderzoek en bespreking van het probleem)? Uitvoering van bijkomende onderzoeken 
niet inbegrepen.  

 
   

 
              m

 

 
   11.  

   

 
Wat is de gemiddelde verhouding tussen de tijd die u spendeert aan enerzijds 
anamnese en bespreking (contact met de cliënt) en anderzijds het klinische onderzoek 
(contact met de patiënt)?  

 

   

 
patiënt/cliënt 1/4 

 
patiënt/cliënt 1/3 

 
patiënt/cliënt 1/2 

 
patiënt/cliënt 1/1 

 
patiënt/cliënt 2/1 
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   12.     

 
Past u alternatieve therapieën (bvb. acupunctuur, homeopathie, chiropractie, 
lichttherapie, aromatherapie,...) toe?  

   

   

 
ja 

 
neen 

 

 
   13.     

 
Indien ja, welke alternatieve therapieën (in orde van frequentie)?  

   

   

 
1.(meest frequent)
2.
3.
4.

 

 
   14.     

 
Bij welk type aandoening past u de meest frequente alternatieve therapie (vermeld 
onder punt 13) het vaakst toe?  

 

   

 

 

 
   15.     

 
Hoe, waar en hoe lang studeerde u alternatieve therapieën? (bvb. 
voordrachten,instituten,internetcursus,workshop,...)  

   

   

 
Hoe:
Waar:
Hoelang:
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   16.     

 
Waarom past u alternatieve therapieën toe (meerdere mogelijkheden)?  

 

   

 
omdat de klant het vraagt 

 
omdat u de werking bewezen acht 

 
omdat u denkt dat er een placebowerking is 

 andere reden:  
 

 
   17.  

   

 
In welke mate praktiseert u reguliere (traditionele,academische,...) geneeskunde versus 
alternatieve therapieën (acupunctuur,homeopathie, chiropractie, lichttherapie, 
aromatherapie,...)?  

   

   

 
100 % reguliere diergeneeskunde 

 
50%-100% reguliere diergeneeskunde 

 
ongeveer 50%-50%  

 
0-50% reguliere diergeneeskunde 

 
100% alternatieve diergeneeskunde 

 

 
   18.     

 
Wenst u op de hoogte te worden gebracht van de resultaten van deze enquête?  

   

   
 
neen 

 ja ..... e-mailadres:  
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Bijlage 3: ‘Recipient Summary’ op de Surveymonkey-web site 
 

Dit is het overzicht van de ontvangers van de uitnodiging voor de enquête, zoals het op 
Surveymonkey te zien was.  

 

RECIPIENT SUMMARY 

Total Count: 3259 

Unsent/New: 0 

Sent: 3259 

Responded (Partial/Complete):    1186  (99 / 1087) 

Unresponded: 2073 

Opted Out: 54 

Bounced: 71 
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Bijlage 4: Uitnodiging  
 

De uitnodiging is per e-mail verzonden op 2 september 2008 om 16.59 aan 3261 ontvangers. 

To: [Email] 

From: ***************@gmail.com 

Subject: Het gebruik van alternatieve behandelwijzen door de Nederlandse dierenarts; uitnodiging vragenlijst 

Body: Utrecht, 2 september 2008  
 
 
Geachte [FirstName],  
 
Graag wil ik uw aandacht vragen voor deze korte enquête (5-10 min).  
 
Het betreft een vragenlijst in het kader van een onderzoek naar uw gedachten en ervaringen op het gebied van toepassing 
van alternatieve behandelwijzen en naar de lengte en opbouw van een gemiddeld consult.  
 
Het is het eerste kwantitatieve onderzoek naar gebruik van alternatieve behandelwijzen onder Nederlandse dierenartsen, 
daarom zou ik het erg op prijs stellen als u uw medewerking wilt verlenen! Ik neem nadrukkelijk geen stelling in vóór of 
tegen alternatieve behandelwijzen.  
 
Belangrijk om te vermelden is dat de vragen alleen op u van toepassing zijn als u werkzaam bent als praktiserend 
dierenarts in Nederland (voltijd of deeltijd).  
 
U kunt via internet deelnemen door het aanklikken van de volgende link:  
http://www.surveymonkey.com/s.aspx  
(De link is persoonlijk; indien u het aangeschreven e-mailadres met een tweede practicus deelt, kunt u een extra link 
aanvragen door met mij contact op te nemen.)  
 
Wilt u alstublieft deze maand deelnemen; de sluitingsdatum van de enquête is 1 oktober 2008. Aan het einde van de korte 
vragenlijst kunt u aangeven dat u op de hoogte gebracht wilt worden van de resultaten van dit onderzoek.  
 
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en ze worden vanzelfsprekend niet aan derden verstrekt. Uw e-
mailadres is uitsluitend ten behoeve van dit onderzoek verstrekt door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor 
Diergeneeskunde.  
 
Voor vragen over het onderzoek of de vragenlijst kunt u mij bereiken op het e-mailadres vragenlijstdierenarts@gmail.com of 
door te bellen naar 06 18 423 067.  
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw tijd en moeite!  
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Marieke Lenselink  
 
Faculteit Diergeneeskunde  
Universiteit van Utrecht  
 
 
Begeleiders:  
 
Dr. H.S. Kooistra  
(Specialist Interne Geneeskunde gezelschapsdieren, Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren, Faculteit 
Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht)  
 
Prof. Dr. G.C. Cornelis  
(Wetenschapsfilosoof, Center for Logic and Philosophy of Science, Vrije Universiteit Brussel)  
 
 
 
PS Als u geen e-mail meer wenst te ontvangen, klikt u dan op deze link. U wordt dan niet meer benaderd voor dit 
onderzoek. http://www.surveymonkey.com/optout.aspx 
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Bijlage 5: Reminder  
 
De reminder is per e-mail verzonden op 16 september 2008 om 10.50 aan 2374 ontvangers. 

To: [Email] 

From: vragenlijstdierenarts@gmail.com 

Subject: Herinnering: Het gebruik van alternatieve behandelwijzen door de Nederlandse dierenarts; uitnodiging vragenlijst. 

Body: Utrecht, 16 september 2008  
 
 
Geachte [FirstName],  
 
Twee weken geleden heeft u van mij een uitnodiging ontvangen voor het invullen van een korte enquête (5-10 min).  
 
Het betreft een vragenlijst in het kader van een onderzoek naar uw gedachten en ervaringen op het gebied van toepassing 
van alternatieve behandelwijzen en naar de lengte en opbouw van een gemiddeld consult.  
 
Misschien heeft u de vragenlijst inmiddels ingevuld. In dat geval dank ik u en is deze herinnering niet op u van toepassing. 
Mocht u de enquête nog niet hebben ingevuld, dan verzoek ik u vriendelijk dit alsnog te doen. Uw deelname is van groot 
belang. Op basis van de resultaten van dit onderzoek kunnen voor het eerst kwantitatieve gegevens over het gebruik van 
alternatieve behandelwijzen door de Nederlandse dierenarts worden gepresenteerd.  
Tot nu toe zijn 790 collegae ingegaan op de uitnodiging, door deel te nemen aan het onderzoek.  
 
De vragen zijn op u van toepassing als u werkzaam bent als praktiserend dierenarts in Nederland (voltijd of deeltijd). Ook als 
u niet-praktiserend dierenarts bent, is uw reactie gewenst; u kunt bij vraag 1. van de enquête invullen dat u niet in de praktijk 
werkt.  
 
U kunt via internet deelnemen door het aanklikken van de volgende link:  
http://www.surveymonkey.com/s.aspx  
(De link is persoonlijk; indien u het aangeschreven e-mailadres met een tweede practicus deelt, kunt u een extra link 
aanvragen door met mij contact op te nemen.)  
 
Wilt u alstublieft deze maand deelnemen; de sluitingsdatum van de enquête is 1 oktober 2008. Aan het einde van de korte 
vragenlijst kunt u aangeven dat u op de hoogte gebracht wilt worden van de resultaten van dit onderzoek.  
 
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en ze worden vanzelfsprekend niet aan derden verstrekt. Uw e-
mailadres is uitsluitend ten behoeve van dit onderzoek verstrekt door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor 
Diergeneeskunde.  
 
Voor vragen of opmerkingen over het onderzoek of de vragenlijst kunt u mij bereiken op het e-mailadres 
vragenlijstdierenarts@gmail.com of door te bellen naar 06 18 423 067.  
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw tijd en moeite!  
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Marieke Lenselink  
 
Faculteit Diergeneeskunde  
Universiteit van Utrecht  
 
Begeleiders:  
 
Dr. H.S. Kooistra  
(Specialist Interne Geneeskunde gezelschapsdieren, Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren, Faculteit 
Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht)  
 
Prof. Dr. G.C. Cornelis  
(Wetenschapsfilosoof, Center for Logic and Philosophy of Science, Vrije Universiteit Brussel)  
 
 
PS Als u geen e-mail meer wenst te ontvangen, klikt u dan op deze link. U wordt dan niet meer benaderd voor dit 
onderzoek. http://www.surveymonkey.com/optout.aspx  
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Bijlage 6: Tekst oproep Forum voor Jonge Dierenarts en 
 
De tekst die is geplaatst op het Forum voor Jonge Dierenartsen staat hieronder weergegeven. 

 

Onderzoek naar de toepassing van alternatieve behandelwijzen door Nederlandse dierenartsen 

Aan het begin van deze maand is per e-mail een uitnodiging verstuurd naar Nederlandse practici, 
met daarin de vraag om deel te nemen aan de enquête 'Het gebruik van alternatieve 
behandelwijzen door de Nederlandse dierenarts'. Ik wil graag uw gedachten over en 
ervaringen met dit onderwerp weten en heb daartoe deze korte vragenlijst (die u slechts 5 - 10 
minuten kost) ontwikkeld. Uw deelname is van belang, omdat op basis van de resultaten voor het 
eerst kwantitatieve cijfers bekend zullen worden over het gebruik van alternatieve behandelwijzen 
door dierenartsen in Nederland.  

Het onderzoek gaat uit van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, in 
samenwerking met de Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen van de Vrije Universiteit 
Brussel.   

Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen en u wilt wel deelnemen aan het onderzoek, dan kunt 
u een e-mail sturen naar vragenlijstdierenarts@gmail.com. Ook voor overige vragen over dit 
onderwerp ben ik op deze wijze te bereiken. Uw e-mailadres wordt strikt vertrouwelijk behandeld 
en de resultaten worden anoniem verwerkt.  

Met vriendelijke groet,  

Marieke Lenselink  

Faculteit Diergeneeskunde  

Universiteit Utrecht 
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Bijlage 7: Wijzigingen Respondenten 
 

Dit zijn de wijzigingen die gedaan zijn met betrekking tot de respondenten. 

 

 

Datafile met daarin de gegevens van alle dierenartsen die de KNMvD in haar bestand heeft 
staan, met de eis: practici, leden en niet-leden van de KNMvD, naam, adres, telefoonnummer, 
e-mailadres en praktijknaam. 

1. Selectie binnen het bestand gemaakt, alle dierenartsen met een adres in het buitenland 
werden verwijderd. 

2. Selectie binnen het bestand gemaakt, alle personen met een e-mailadres met “-xxx-” / “-
xx-geenmail-“ ervoor werden verwijderd. 

3. Selectie binnen het bestand gemaakt, alle dierenartsen waar geen e-mailadres bij 
stond, werden verwijderd. 

4. Selectie binnen het bestand gemaakt, van alle dubbele e-mailadressen is er 
(willekeurig) één van de twee verwijderd. 

 
Middels de eerste vraag van de enquête is de selectie gemaakt:  
 

o Praktiserend dierenarts met praktijk in Nederland  

o Praktiserend dierenarts met praktijk in het buitenland  

o Geen praktiserend dierenarts 

De doelgroep bestond uit praktiserende dierenartsen, van wie de praktijk zich in Nederland 
bevindt. 

Later zijn er handmatig respondenten verwijderd / toegevoegd. 

Tijdens de periode dat de uitnodiging open stond: 

1. Toegevoegd: Drie verschillende dierenartsen die hierom vroegen, nadat ze een e-mail 
doorgestuurd hebben gekregen van de Samenwerkende Nederlandse Veterinaire 
Acupuncturisten (SNVA).  
 

2. Toegevoegd: Een persoon waarvan ik een (automatisch gegenereerd) antwoord kreeg 
dat er een ander e-mailadres was dat deze persoon gebruikte omdat het huidige verviel. 
Dit oude adres heb ik vervangen door het aangewezen adres. 

 
Na de periode dat de uitnodiging open stond:  
 

1. Verwijderd: Complete ID inclusief respons van een persoon die klinisch etholoog is en 
dus geen dierenarts, maar desondanks in het bestand zat. Het e-mailadres, zoals dat bij 
vraag 25 is ingevuld, is wel opgenomen in de verzendlijst (degenen die op de hoogte 
wilden worden gebracht van de resultaten). (RespondentID 651740365)  
 

2. Verwijderd: Complete ID inclusief respons, omdat ik via de e-mail vernam dat een 
andere collega via deze link de enquête had ingevuld. De respons is dus niet van de 
persoon die is aangeschreven, deze was niet meer bij de praktijk werkzaam (het e-
mailadres betrof een ‘naam@praktijknaam.nl’).  
NB Deze persoon had geen e-mailadres bij 25 ingevuld. (RespondentID 650933144)   
 

3. Verwijderd: Complete ID inclusief respons, omdat bij vraag 11, optie ‘Ik ben practicus, 
anders dan hierboven, namelijk:’, stond ingevuld: ”ben geen practicus, …”. Het e-
mailadres, zoals dat bij vraag 25 is ingevuld, is wel opgenomen in de verzendlijst. 
(RespondentID 648687317) 
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Bijlage 8: Wijzigingen Respons 
 

Dit zijn de wijzigingen die gedaan zijn met betrekking tot de respons. 

 

 

 

Er is handmatig respons gewijzigd / verwijderd / toegevoegd binnen Surveymonkey. 

Tijdens de periode dat de uitnodiging open stond: 

1. Respons per e-mail van een groot aantal dierenartsen, dat zij geen practicus (meer) 
waren, handmatig ingevoerd. 

2. Postcode veranderd naar de juiste, van een persoon die mij e-mailde dat ze een 
verkeerde postcode had ingevuld. 

 
Na de periode dat de uitnodiging open stond:  
 

1. Waarde ‘1535’ verwijderd bij de vraag naar gemiddelde totale consultduur in minuten. 
(RepondentID 648510591)  

2. Respons is verwijderd van mensen die bij vraag 1 ‘Nee’ / ‘Buitenland’ invulden, behalve 
hun input bij vraag 1 en 25. (RespondentID’s 654518391, 654321783, 653553760, 
648688843, 648433172, 649236514) 

3. Respons is verwijderd van mensen die bij vraag 12 de optie ‘Deeltijd, hoeveel uur per 
week (excl. diensten)?’ kozen en resp. 50 en 75 invulden als antwoord. 
(RespondentID’s resp.  648488745 en 648348664) 

4. Respons is gewijzigd van mensen die bij vraag 12 de optie ‘Deeltijd, hoeveel uur per 
week (excl. diensten)?’ kozen en >/= 40 uur invulden. De respons is gewijzigd in de 
optie ‘Voltijd (5 dagen excl. diensten)’.  
(RespondentID’s 40u: 654316116,  653960897, 653837841, 648477349, 648427574, 
648404002, 648362659, 648356377;  
RespondentID’s 45u: 648694288, 655678704;  
RespondentID’s 48u: 648755544, 648391042)  

5. Respons is verwijderd bij de vraag naar aantal dierenartsen in de praktijk, degene gaf 
als waarde 1020 (RespondentID: 648367796)  
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Bijlage 9: Frequentieverdeling van het aantal jaar afg estudeerd zijn 
 

De frequentieverdeling van het aantal jaar dat de respondenten afgestudeerd zijn, is als volgt: 

 

AANTAL  

JAAR  

AFGESTUDEERD 

N RELATIEVE  

FREQUENTIE (%) 

GEMIDDELD 

AANTAL JAAR 

AFGESTUDEERD 

MEDIAAN 

0 - 2  97 10,4 1,1 1 

3 - 5 110 11,8 4,0 4 

6 - 9 132 14,1 7,5 8 

10 - 14 139 14,9 11,7 12 

15 - 19 129 13,8 17,0 17 

20 - 24 117 12,5 22,1 22 

25 - 29 85 9,1 26,9 27 

>30 73 7,8 33,3 33 

Totaal 882 94,3 14,4 13 
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Bijlage 10: Vergelijken aantal jaren na afstuderen en  toepassen 
alternatieve behandelwijzen 
 

Er is binnen drie verschillende klasses van afstudeerjaren vergeleken, welke percentages 
dierenartsen wel en niet alternatieve behandelwijzen (AB) toepassen. 

 

TOEPASSEN AB AANTAL JAAR AFGESTUDEERD  

nee ja 

TOTAAL  

n 389 96 485 0-15 jaar 
  % binnen ‘0-15 jaar’ 80,2 19,8 100,0 

n 239 65 304   
16-30 jaar  % binnen ’16-30 jaar’ 78,6 21,4 100,0 

n 49 11 60   
>30 jaar  % binnen ‘>30 jaar’ 81,7 18,3 100,0 

Totaal n 692 178 870 
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Bijlage 11: Aantal dierenartsen per praktijk 
 

In de tabel zijn de gegevens weergegeven die ≥1% werden genoemd bij de vraag naar hoeveel 
dierenartsen in de praktijk van de respondent werkten. 

 

AANTAL  

DIERENARTSEN 

IN DE PRAKTIJK 

N RELATIEVE  

FREQUENTIE 

 (%) 

1 110 11,8 

2 131 14,0 

3 151 16,1 

4 85 9,1 

5 62 6,6 

6 55 5,9 

7 57 6,1 

8 56 6,0 

9 26 2,8 

10 14 1,5 

11 9 1,0 

12 29 3,1 

13 15 1,6 

14 15 1,6 

18 9 1,0 

20 9 1,0 

Vraag beantwoord 876 93,7 

Geen antwoord 59 6,3 

Totaal 935 100,0 
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Bijlage 12: Resultaten cliënt/patiëntverhouding binne n consult 
 

Dit zijn alle genoemde cliënt/patiëntverhoudingen binnen een consult. 

  

VERHOUDING  

CLIËNT / PATIËNT (%) 

N RELATIEVE  

FREQUENTIE (%) 

 4 / 96 1 ,1 

  10 / 90 3 ,3 

  15 / 85 2 ,2 

  20 / 80 29 3,1 

  25 / 75 41 4,4 

  30 / 70 76 8,1 

  33 / 67 2 ,2 

  34 / 66 1 ,1 

  35 / 65 34 3,6 

  40 / 60 142 15,2 

  45 / 55 9 1,0 

  50 / 50 320 34,2 

  55 / 45 11 1,2 

  60 / 40 75 8,0 

  63 / 37 1 ,1 

  65 / 35 25 2,7 

  66 / 34 4 ,4 

  67 / 33 3 ,3 

  70 / 30 29 3,1 

  75 / 25 26 2,8 

  80 / 20 19 2,0 

  85 / 15 1 ,1 

  90 / 10 4 ,4 

  Vraag beantwoord 858 91,8 

 Geen antwoord 77 8,2 

Totaal 935 100,0 
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Bijlage 13: Afkortingen voor alternatieve behandelwijz en in SPSS 
De onderstaande afkortingen zijn gebruikt tijdens analyse van de frequenties in het programma SPSS. 

Omdat er vaak ‘homeopathie’ wordt geantwoord en er slechts in enkele gevallen werd toegelicht of het 
om bijvoorbeeld complexe, enkelvoudige of klassieke homeopathie gaat, zijn deze, samen met de bij 
de naam genoemde homeopathische middelen, allemaal onder de afkorting ‘HOM’ gevallen.  

 

AFKORTING STAAT VOOR WELKE RESPONS VALT HIERONDER 

ACU Acupunctuur • “Acupunctuur” 

• “(Electro)acupunctuur” 

• “Acupunctuur volgens Eric Laarakker” 

• “Goudkorrel” (bepaalde vorm van acupunctuur) 

AROMA Aromatherapie  

BACH Bach bloesem remedies   

BIORES Bioresonantie  

CHIRO Chiropractie • “Chiropractie”  

• “Kraken” / “Chiropraktische manipulaties” 

CKR Chinese kruiden • NIET: Traditionele chinese geneeskunde 

FYS Fysiotherapie  

FYTO Fytotherapie • “Kruiden(geneeskunde)” / “Fytotherapie” 

• NIET: Chinese / Tibetaanse Kruiden 

GEDRAG Gedragstherapie  

HOM Homeopathie • “Klassieke”, “enkelvoudige”, “complexe homeopathie”  

• Gebruik van homeopathische middelen (met name: “complexe 
middelen”, “osteovetsem”, “herniavetsem”, “spondyvetsem”, 
“traumeel”, “hepeel”, “MacSamuel WervelH” / “geslachtsdrift” / 
“schrikken”)  

• “Autosonode”  

LAS Lasertherapie  

MAN Manuele therapie • “Manuele therapie” 

• NIET: geïntegreerde manuele therapie (“IMT”) 

• NIET: “orthomanuele therapie” 

NEUR Neuraaltherapie •  

ORTHO Orthomanuele therapie • “Orthomanuele therapie “ 

• “Orthomanipulatie” 

ORTHO- 

MOLECULAIR 

Orthomoleculaire therapie  

OSTEO Osteopathie   

SUPPL Voedingssupplementen • “Voedingssupplementen” 

• “Aspitol” / “Telizen” 

• “Vloeibare voedingsmiddelen (vitaminen, mineralen)” 

• “Organische supplementen” 
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Bijlage 14: Genoemde soorten alternatieve behandelwi jzen   
 

Toelichting bij de tabel: Om de frequentie van de genoemde alternatieve behandelwijzen weer te 
geven, zijn de meest voorkomende ingedeeld in een beperkt aantal categorieën, zie ook bijlage 13: 
“Afkortingen voor alternatieve behandelwijzen in SPSS”. Daarnaast zijn eenmalig voorkomende 
behandelwijzen weergegeven. 

De cijfers bovenaan de tabel geven de ruimte om te antwoorden weer, die respondenten kregen. 
Vakje 1 geeft de meest frequent toegepaste behandelwijze weer, vakje 10 de minst toegepaste. De 
laatste kolom geeft weer hoe vaak de behandelwijze in totaal werd genoemd. 

Het grootste deel van de antwoorden is genoemd, behalve onbegrijpelijke antwoorden of afkortingen 
en verder luidde een aantal responsen: “Doorverwijzen naar…” wat geen juist antwoord is.  

 

ALTERNATIEVE BEHANDELWIJZE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAAL  

Homeopathie 67 33 19 10 2  1   132 

Acupunctuur 28 10 2 1 1  1   43 

Fytotherapie 7 14 3 3 3 2    32 

Voedingssupplementen 11 3 2  1 1    18 

Bach bloesem remedies 4 4 3 3 1  2   17 

Chiropractie 8 1 1 1  1    12 

Fysiotherapie 4 4 2 1 1     12 

Osteopathie 4 3        7 

Manuele therapie 1 3        4 

Orthomoleculaire therapie 1 1 1  1     4 

Chinese kruiden  2 2       4 

Neuraaltherapie    2 1 1    4 

Bioresonantie 1 2        3 

Gedragtherapie 1 1   1     3 

Healing 1    1   1  3 

Reiki 1     1  1  3 

(Traditionele) chinese geneeskunde  1 1  1     3 

Orthomanuele therapie 1  1       2 

Craniosacraal therapie  1 1       2 

T-touch  1 1       2 

Aromatherapie   1 1      2 

Lasertherapie    1  1    2 

Voeding(sadviezen)    1   1   2 

Autosonode 1         1 

Rauwe voeding 1         1 

Diersoortspecifieke voeding 1         1 

Doormeten aardstralen 1         1 

Drenchen (toedienen water met suiker / azijn, soms 
zelfs koffie) 

1         1 
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Magneetveldtherapie 1         1 

Neutriceuticals 1         1 

Peper en zoutdoseringen 1         1 

Holistische benadering patiënt en cliënt  1        1 

Honing   1        1 

Organische zuren met etherische oliën  1        1 

Probiotica  1        1 

Calendula-wondzalf  1        1 

Haptonomie   1       1 

Geïntegreerde manuele therapie   1       1 

Kinesiologie   1       1 

Frequentiedruppels    1      1 

Homotoxicologische preparaten    1      1 

Mentholpreparaten    1      1 

Manipulatie     1     1 

Tibetaanse kruidengeneeskunde     1     1 

Celzouten      1    1 

Magneettherapie      1    1 

Organotherapie      1    1 

Feromonen        1  1 

7 connecties         1 1 
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Bijlage 15: Overzicht aandoeningen  
 

Hieronder de frequenties van de genoemde aandoeningen waarvoor alternatieve behandelwijzen 
worden gebruikt. Soms zijn aandoeningen meerdere keren genoemd, de ene keer meer 
gespecificeerd dan andere keren. De keuze is gemaakt om de per diersoort genoemde aandoeningen 
apart te vermelden.  

Tevens werd een enkele keer genoemd: (bijvoorbeeld) “Gedragsproblemen en artrose”, in dat geval 
zijn beide aandoeningen vermeld en gescoord.    

 

BEHANDELWIJZE AANDOENING N 

Homeopathie  Gedragsproblemen oa. angst, nervositeit en agressie                                                                                                                                                                                                                                                 14 

 Huidklachten oa. atopie, allergie en jeuk 10 

 Gewrichtsklachten                                                                                                                                                                                                                                          9 

 Spondylose 6 

 (Chronische) cystitis / KAT: blaas- of plasproblemen  5 

 (Slechte) wondgenezing /abcessen / fistels                                                                                                                                      4 

 Artrose 4 

 Locomotieproblemen 3 

 Trauma 3 

 Chronische niesziekte, gingivitis, stomatitis (oa. KAT)                                                      2 

 Diarree 2 

 “Aandoeningen van het skelet”/ “botaandoeningen”                                                               2 

 Chronische klachten                                                                                                                                                                                                                                     1 

 Complexe aandoeningen                                                                                                                                                                                                                                   1 

 Darmkrampen  1 

 Hernia                                                                                                                                                                                                                                          1 

                                                                                              Hoesten 1 

 Kennelhoestachtige verschijnselen zonder koorts                                                          1 

 PAARD: hoest                                                                                                                       1 

 PAARD: leveraandoening                                                                                                                  1 

 “Preventie entreactie bij gevoelige / zwakkere patiënten”                                                                                  1 

 Retentio Secundinarum 1 

 Schijndracht    1 

 Staart- en maneneczeem    1 

 Zere bekjes                                                                                                                                                                                                                                             1 

 Zwelling / hematomen                                                                                                                                                                                                             1 

      “Afwijkende algemene toestand, bijv. gebrek aan weerstand  

tegen verkoudheid”                                                                                                                                                                     

1 

 “Nier/lichte anemie”                                                                                                                                                              1 

 “Oude dagsproblemen”                                                                                                                                                    1 

 “Pyometra / endometritis”                                                                                                                                                                                                       1 
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 “Stimulering zelfgenezend vermogen van het lichaam bij oa afweerproblemen”                                                                                                                                                                             1 

 “Voortplanting”  1 

Acupunctuur                                                                    Problemen bewegingsapparaat of locomotie /  

kreupelheden (oa. PAARD)                                                                                                                                                                                                                  

9 

 Pijnklachten 7 

 Artrose                                                                                                                                                                                                                                                  6 

 Rugklachten (oa. PAARD)                                                                                                                                                                                                                                            4 

 Gewrichtsaandoeningen / -klachten                                                                                                                                                                                                                                3 

 Hernia Nucleus Pulposus (oa. HOND) 3 

 Huidklachten  2 

 Astma 1 

 Botklachten                                                                                                                                                                                                                                              1 

 Epilepsie                                                                                                                                                                                                     1 

 HOND: allergie / jeuk                                                                                                                                                                                                                                1 

 Prolaps van de uterus                                                                                                                                                                                                                                1 

 “Neurologie”                                                                                                                                                                                                                               1 

Voedingssupplementen                                                                 Artrose                                                                                                                                                                                                                                                3 

 Gewrichtsproblemen, kreupelheid                                                                                                                                                                                                                                   3 

 Huidproblemen 2 

 “Deficiëntie-ziekten” / “verdenking tekorten”                                                                                                                                                                                                               1 

 Gedrag                                                                                                                                                                                                                                  1 

 Kanker                                                                                                                                                                                                                                                  1 

 Tegen gewrichtslijtage                                                                                                                                                                                               1 

Chiropractie  Rugproblemen / klachten wervelkolom (oa. PAARD)                                                                                                                                                                                                                                           5 

 Bewegingsproblemen / aandoeningen locomotieapparaat /  

kreupelheid (oa. PAARD)                                                                                                                                                                                                                                    

4 

 PAARD: slecht presteren  1 

Fytotherapie                                                                   Artrose                                                                                                                                                                          1 

 Bronchitis / COPD 1 

 Dermatologie  1 

 Diarree / digestiestoornissen                                                                                                                1 

 FLUD 1 

                                                                                                                                        Huidproblemen                                                                                                                                                  1 

 Internistische patiënten                                                                                                                                         1 

 Stress   1 

Bach bloesem therapie                                                                    Gedragsproblemen / stress                                                                                                                                                                                                                                       4 

 Atopie                                                                                                                                                                                                                                                   1 

Fysiotherapie     Orthopedische aandoeningen (oa. PAARD) / peesproblemen                                                                                                                                                                                                                             4 

Osteopathie                                                              Orthopedische / mobiliteitsproblemen  2 

 Rug- / nekproblemen                                                                                                                                                         2 
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Bijlage 16: Overzicht antwoorden op “Anders, namelijk ”-optie van 
vraag 18  
 

Vraag 18 luidde “Waarom past u alternatieve behandelwijzen toe in uw werk als praktiserend 
dierenarts? (meerdere antwoorden mogelijk)” Naast de drie eerste keuzes kon men ook een vierde 
optie aanklikken, die luidde: “Anders, namelijk:”. De antwoorden hierop zijn gecategoriseerd en dit 
overzicht is weergegeven in deze bijlage.  

Klassen:  

1. Regulier schiet te kort  
2. Regulier te veel bijwerkingen / In plaats of dosering verlagen van langdurige reguliere 

medicatie  
3. Goede aanvulling op reguliere therapie 
4. Herstel bevorderen / Ondersteunend 
5. De oorzaak c.q. de multifactoriële ziekte behandelen, niet de symptomen 
6. Verbetering / werking gezien door dierenarts en / of klant 
7. (Positieve) werking wordt aannemelijk geacht 
8. Dier als individu / als geheel bekijken en behandelen 
9. Ik geloof er in / levensfilosofie 
10. Baat het niet, dan schaadt het niet 
11. Omdat erom gevraagd wordt door de klant 
12. Samenwerken met collega die alternatieve behandelwijzen toepast 
x.  Anders, niet tot een categorie behorend 
?.   Niet te verwerken antwoord 

Soms waren in een antwoord meerdere redenen terug te vinden, die zijn dan allemaal verwerkt. 
Zodoende kan één respondent in meer dan één klasse horen. 
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KLASSE(N) RESPONS 

1 - omdat de gangbare therapie geen/onvoldoende genezing of oplossing biedt 

5 - benadering die het multifactoriële karakter van veel aandoeningen beter respecteert.  

7 - Ik acht in veel gevallen de positieve werking aannemelijk  

1 - allopathie is voor gedrag niet altijd werkzaam.  

6 - omdat ik vaak verbetering zie door de manier van aanpak en werken.  

1, 6 - Omdat je in bepaalde gevallen met de reguliere behandeling het maximale resultaat hebt bereikt, 
maar de patiënt nog onvoldoende van de klachten af hebt kunnen helpen. Omdat ik met eigen 
ogen gezien heb dat het werkt.  

6 - omdat ik merk dat het werkt  

1 - omdat er soms geen regulier alternatief is Mijn mening is dat regulier en alternatief elkaar heel 
goed kunnen aanvullen  

1 - onvolledigheid van reguliere geneeskunde  

x - bij cursus als take home message meegekregen, heel simpel heel goedkoop te kleine aantallen 
behandeld om iets te bewijzen maar reponeren gaat zo vlot dat ik er mee door ga 

4 - bij kennelhoest lijkt de hoestdrank goed te werken. ik ben zelf nog niet helemaal overtuigd van de 
werking van de manueel therapeut, maar sommige honden lijken er toch baat bij te hebben.  

1 - afwezig zijn van een goed alternatief  

? - bij geen effect gebruiken we het niet. Veel uitgeprobeerd.  

? - meer dan bewezen  

11 - Meestal cliënt die verzoekt op homeopathische druppels ergens voor. Op internet gevonden of via 
homeopathisch werkende collega gehoord. Ik leg uit dat ik niet denk dat het werkt, maar dat het ze 
vrij staat het te proberen. Dan wil ik het wel bestellen.  

1 - omdat ik met de reguliere behandeling het probleem niet onder controle krijg (soms omdat de 
patiënt niet voldoende reageert, soms omdat de eigenaar geen geld heeft voor nader onderzoek) 
en de klachten zo erg zijn dat euthanasie overwogen wordt. Vaak laat  

11  - in overleg met de eigenaar, afhankelijk van de situatie  

7 - omdat ik denk dat mbv homeopathie een lichaam soms beter geholpen is dan met allopathie 

12 - werk samen met Atjo Westerhuis, homeopaat  

9 - omdat ik er zelf in geloof, dat is wat anders dan de stellingen die hierboven genoemd zijn, die op 
zich allemaal waar zijn.  

11 - omdat de sector dit vraagt. er wordt vergoed voor goederen en niet voor werkzaamheden. 
daarnaast is groeibevordering een onderdeel van de werking in de pluimvee. dit kan gedaan 
worden door peper en zout doseringen van antibiotica of chemotherapeutica  

6 - we zien goede resultaten met de gebruikte middelen  

4 - omdat ik denk, dat het een bijdrage levert aan een sneller en beter herstel van de patiënt  

1 - Bij onbevredigend antwoord vanuit de reguliere geneeskunde is er behoefte aan het uitbreiden van 
de behandelmogelijkheden  

1 - Dat wat de meest geschikte therapie is voor de kwaal. Niet voor elke kwaal heeft de reguliere 
geneeskunde een therapie. Bv we constateren spondylose maar verlichting geven, proces 
bevorderen kunnen we niet.  

1, 10 - er is geen reguliere therapie meer mogelijk, baat het niet...........  

4 - Omdat ik denk dat het een goede ondersteuning is  

7 - omdat ik denk dat het werkt  
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1, 6 - Vaak geen goed alternatief, werking lijkt er te zijn volgens klanten.  

2, 6 - soms werkt het goed en zijn de reguliere alternatieven erg zwaar/ veel bijwerkingen  

1, 5  - omdat ik op die manier vaak meer de oorzaak van een klacht behandel dan regulier en omdat ik 
het merendeel patiënten krijg die regulier niet of onvoldoende verbeteren  

5 - Omdat ik vind dat allopathische behandelingen geen echte genezing geven maar symptomen 
onderdrukken  

3, 4 - Ik wil een optimale behandeling geven en niets nalaten om het herstel zo goed en zo snel als 
mogelijk te laten verlopen Regulier vul ik dus aan met alternatief, soms alleen alternatief als het 
verantwoord is. Het is dus niet OF/OF, maar en/en.  

1, 8 - dieren knappen in 70% van de gevallen goed, terwijl ze regulier vaak al uitgedokterd zijn. Het is 
voor mij ook prettiger om de dieren meer als individu te behandelen.  

? - wat is alternatief?, aandacht geven aan gedragsadvies is tevens regulier,  

12 - in navolging van de werkgever, steunend op diens ervaring  

6 - Goede ervaringen uit het verleden 

2, 6 - Omdat de werking in een aantal gevallen beter en langduriger is en te verkiezen is boven 
langdurige medicatie  

3, 7 - Ter ondersteuning van reguliere geneeskunde, in sommige gevallen werking bewezen. 

2 - combinatie van vraag vanuit de cliënten en mildere alternatieven die bij de een wel resultaat geeft 
en bij de ander niet.  

1 - Geen goede alternatieven  

2, 3 - als alternatief of aanvulling voor medicatie.  

1 - Omdat andere behandelingen geen gewenst resultaat hebben  

6 - omdat mijn klanten en ik duidelijke positieve effecten zien.  

1, 2, 6 - Omdat ik er goede resultaten van zie, ondanks dat de werking niet wetenschappelijk bewezen is 
en omdat er in de reguliere diergeneeskunde niet altijd goede of veilige 
behandelingsmogelijkheden zijn voor de betreffende indicaties  

3 - aanvullend op allopathie  

3 - als aanvulling op reguliere diergeneeskunde  

12 - assistente is Bach bloesem therapeute  

1, 6, 11 - voor diarree is geen regulier evidence besed en geregistreerd middel beschikbaar en ik heb goede 
resultaten met homeopathie en op verzoek eigenaar  

11 - als het gaat om echte alternatieve producten, dan doe ik dat zelden tot niet. Een cliënt kan t 
gebruiken, maar ik verdiep me er weinig in  

6 - Omdat ik goede resultaten zie  

6 - Ondanks gebrek aan bewijs lijken individuele dieren geholpen te worden, het blijft echter moeilijk 
om therapie aan probleem te koppelen, hier is oneindige individuele variatie!  

6 - bij diverse indicaties zijn de effecten beter dan die van reguliere therapie (eigen ervaring)  

6 - omdat sommige patiënten het er erg goed op doen; natuurlijk heb ik geen controle groep dan, 
maar ook omdat de cliënt het idee heeft actief aan het ziektebeeld van de patiënt te werken  

4, 7 - er zijn aanwijzingen voor werkzaamheid; ondersteunend  

x - onderzoekt alles, en behoudt het goede  

? - Niet alles is evidencend based medicine. De grote sprong voorwaarts in de geneeskunde is vnl 
nog op empirie en trial and error gebaseerd. De wetenschap komt er pas achteraan. Daarnaast is 
bijv de Chinesche geneeskunst ouder dan onze Westerse en de chinez  

1, 2, 4, 6  - De dieren reageren erg goed op natuurlijke geneeswijzen, de behandelingen maken het dier 
sterker, de noodzaak van het gebruik van medicijnen wordt drastisch verlaagd. Er zijn veel dieren 
die opknappen, terwijl ze regulier uitbehandeld zijn.  
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1, 10 - Als ik verder geen acceptabele behandeling weet geeft dit wellicht nog verlichting/oplossing van 
het probleem. Baat het niet, het schaadt mijns inziens ook niet.  

6 - Omdat de ervaring van mij en mijn collega's is dat het werkt.  

3, 8 - omdat dit een andere vorm van diergeneeskunde is (die het dier als een geheel ziet en ook als 
zodanig behandelt) die in een aantal gevallen een goede aanvulling biedt op de reguliere 
diergeneeskunde  

6 - soms verbluffend goed resultaat  

1, 6 - omdat het bijzonder goed werkt, en je veel dieren die uitbehandeld zijn ermee kan helpen 

7 - omdat er in fytotherapie ook werkzame bestanddelen zitten 

6 - Omdat ik zie dat het werkt  

3, 6 - Omdat mijn ervaring is dat het samen met de reguliere geneeskunde een gunstig effect heeft.  

x - therapiemogelijkheden zijn veel uitgebreider. Naar verhouding kunnen op deze wijze veel meer 
aandoeningen gericht worden behandeld en zijn de resultaten erg goed.  

1 - als reguliere therapie alleen geen bevredigend resultaat geeft  

3 - door ervaringen van mijzelf en van collega's heb ik gezien dat het een goede aanvulling is op de 
reguliere diergeneeskunde  

3 - heel complementair aan regulier en vaak veel "diepere" genezing als regulier,  

6 - goede ervaring, itt gangbare toepassingen  

6 - goede ervaring: klachten nemen af.  

? - Ik gebruik de VAS en meet dus elke patiënt en dus welke vorm van medicatie het best bij de 
patiënt past  

2, 3 - en aanvullend kan het helpen om dosering reguliere medicatie te verlagen. Vooral in chronische 
gevallen  

6 - het lijkt effect te hebben, waar gewone pijnstilling soms onvoldoende werkt  

6 - omdat er bijzonder goede resultaten verkregen worden  

3 - ter ondersteuning  

3 - goede aanvulling op regulier diergeneeskundig handelen  

? - combinatie: trial and error "bewezen" en/ of werking placebo is of niet.  

9 - ik ben holistisch werkend, vanuit persoonlijke overtuiging. Ook al weet ik dat niet alles 
wetenschappelijk bewezen is, ik zie de resultaten.  

6, 7 - bewezen voor mijzelf, er is een duidelijk klinisch verschil voor en na de behandeling  

1, 6 - omdat het fijn is om een alternatief te hebben als je uitgedokterd bent en omdat het aanbieden van 
een alternatieve behandeling deuren kan openen naar verder onderzoek omdat ik zelf wonderlijke 
effecten zie van acupunctuurbehandelingen.  

6 - vanwege resultaten, boven het te verwachten toeval of placebo-effect  

6 - Er is naar de werking van acupunctuur wel degelijk wetenschappelijke onderzoek gedaan en 
gepubliceerd. Zowel de snva als ivas streven naar meer (veld)onderzoek en publicaties. Voor 
mijzelf geldt in ieder geval het resultaat van mijn eigen behandelingen. 

1 - omdat er geen reguliere oplossing voorhanden  

1 - omdat ik goede resultaten zie van homeopathie en omdat ik er goed in ben en het graag doe. Er 
zijn andere wegen maar die beheers ik niet, zoals bijv. gedragstraining of dierpsychologie 

2, 7 - soms bestaat de kans dat het effect heeft en zijn deze middelen veel milder en dus een goede 
eerste poging om het probleem op te  

11 - Bij biologisch werkende schapenhouders  

1 - Je kan er soms nog wat mee als de reguliere diergeneeskunde uitgedokterd is.  
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Bijlage 17: Behandelwijzen waarnaar wordt doorgestuur d  
 

Er zijn 508 behandelwijzen verzameld, wat niet hetzelfde is als het aantal keer dat antwoord gegeven 
is, namelijk 357 keer (38%). 37 antwoorden omvatten aandoeningen waarvoor het dier doorgestuurd 
wordt en 23 antwoorden waren onbegrijpelijk of bevatten de reden waarom men doorstuurt. 

BEHANDELWIJZE  N REL. FREQ.  

(%) VAN DE 935 

REL. FREQ.  

(%) VAN DE 357 

Homeopathie 178 19,0 49,9 

Acupunctuur 138 14,8 38,7 

Fysiotherapie 36 3,9 10,1 

Osteopathie 34 3,6 9,5 

Manuele therapie 30 3,2 8,4 

Chiropractie 26 2,8 7,3 

Orthomanuele therapie 26 2,8 7,3 

Holistische diergeneeskunde 10 1,1 2,8 

Gedragstherapie  8 0,9 2,2 

Bioresonantie 6 0,6 1,7 

Hydrotherapie  6 0,6 1,7 

‘Strijken’ 3 0,3 0,8 

Bach bloesem therapie 3 0,3 0,8 

Energetische diergeneeskunde 3 0,3 0,8 

Dierentolk 2 0,2 0,6 

Magnetiseur 2 0,2 0,6 

Traditionele chinese geneeskunde(TCM) 2 0,2 0,6 

Acupressuur 1 0,1 0,3 

Celzouttherapie 1 0,1 0,3 

Dry needling 1 0,1 0,3 

Kinesiologie 1 0,1 0,3 

Koffiedikkijken 1 0,1 0,3 

Metingen m.b.v. Lecherantenne 1 0,1 0,3 

Reiki 1 0,1 0,3 

Touch of health 1 0,1 0,3 

Wervelmanipulatie 1 0,1 0,3 

Totaal aantal genoemde behandelwijzen 508   
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Bijlage 18: Kennis vergaren op gebied van alternatie ve 
behandelwijzen 
 

Dit zijn de verschillende methoden van kennis opdoen op het gebied van alternatieve behandelwijzen 
die door de respondenten zijn genoemd. 

 

METHODE VAN BESTUDEREN GEBRUIKTE  

AFKORTING 

N REL. FREQ. 

(%) VAN DE 

935 

REL. FREQ. 

(%) VAN DE  

366 

Cursussen (van eenmalig tot langdurig) / 
lezingen / congressen  

CURS 53 5,7 14,5 

Literatuur / boeken LIT 35 3,7 9,6 

als CURS; op het gebied van homeopathie CURSH 33 3,5 9,0 

Praten / contacten / meelopen met collega's COLL 22 2,4 6,0 

Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging NAAV 19 2,0 5,2 

Stichting Homeopathische Opleidingen SHO 19 2,0 5,2 

International Veterinary Acupuncture Society IVAS 17 1,8 4,6 

Keuzevak 'Alternatieve geneeswijzen' 
Diergeneeskunde 

KEU 17 1,8 4,6 

Zelfstudie ZS 17 1,8 4,6 

Groep Homeopathisch Werkende Dierenartsen GHWD 12 1,3 3,3 

Met behulp van internet @ 11 1,2 3,0 

Postacademisch onderwijs PAO 9 1,0 2,5 

Westerhuis (boek van hem of cursus bij hem) WEST 9 1,0 2,5 

Nederlandse Artsen Acupunctuur Stichting NAAS 8 0,9 2,2 

als CURS; op het gebied van acupunctuur CURSA 7 0,7 1,9 

Stichting Educatie Holistische 
Diergeneeskunde 

STEHD 7 0,7 1,9 

als CURS; op het gebied van chiropractie CURSC 4 0,4 1,1 

Focus on Equine Spine FES 4 0,4 1,1 

als CURS; op het gebied van Bach bloesem 
therapie 

CURSBACH 3 0,3 0,8 

als CURS; op het gebied van fysiotherapie CURSF 3 0,3 0,8 

als CURS; op het gebied van bioresonantie CURSBIO 2 0,2 0,5 
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als CURS; op het gebied van fytotherapie CURSPH 2 0,2 0,5 

als CURS; op het gebied van humane 
acupunctuur 

CURSAH 2 0,2 0,5 

als CURS; op het gebied van osteopathie CURSOP 2 0,2 0,5 

als CURS; op het gebied van reiki CURSR 2 0,2 0,5 

Vereniging van Homeopathische Artsen in 
Nederland 

VHAN 2 0,2 0,5 

als CURS; op het gebied van orthomanuele 
therapie 

CURSOM 1 0,1 0,3 

als CURS; op het gebied van orthomoleculaire 
therapie 

CURSOMLC 1 0,1 0,3 

als CURS; op het gebied van veterinaire 
acupunctuur 

CURSAV 1 0,1 0,3 

Belgian Veterinary Acupuncture Society BEVAS 1 0,1 0,3 

Centrum voor Leven en Intuïtie CLI 1 0,1 0,3 

Deutsche Institut für Pferde Osteopathie DIPO 1 0,1 0,3 

European Academy of Veterinary Chiropractic EAVC 1 0,1 0,3 

International Academy of Veterinary 
Chiropractic 

IAVC 1 0,1 0,3 

International Association for Veterinary 
Homoeopathy 

IAVH 1 0,1 0,3 

Samenwerkende Nederlandse Veterinaire 
Acupuncturisten 

SNVA 1 0,1 0,3 

School voor Homeopathie SVH 1 0,1 0,3 

Voorjaarsdagen VJD 1 0,1 0,3 

Andere methode A 6 0,6 1,6 

Niet te begrijpen antwoord x 27 2,9 7,4 

Totaal  366   

 

 

 


