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Why	don’t	we	choose	
what	makes	us	happy?		
Overwegingen van een student diergeneeskunde 
over een carrière buiten de praktijk 

Samenvatting van ‘Een carrière buiten de praktijk, (g)een van-
zelfsprekende keuze?’, bachelorscriptie diergeneeskunde van 
ing. J.A. Mijs (Jolanda), begeleid door prof. dr. F. van Knapen. 

Volledige scriptie op te vragen via email: j.a.mijs@students.uu.nl.

Dierenartsen werken als practicus. Tenminste, zo ziet de 
maatschappij ze en ook veel studenten diergeneeskunde 
hebben dit beeld. Maar dit is niet terecht, het vakgebied is 
veel breder dan alleen het genezen van zieke dieren. In de 
onderstaande overweging probeert de auteur een antwoord 
te vinden op de vraag welke motivatie er schuilt achter de 
keuze voor een carrière buiten de praktijk. Tevens is gekeken 
naar het ‘doctor Vlimmensyndroom’, waarom een carrière 
buiten de praktijk zo weinig leeft en waarom keuzes soms zo 
moeilijk zijn. 

het profiel van de dierenarts
De basis van de veterinaire beroepsgroep is een partnerschap 
tussen mensen en dieren. Van gezelschapsdieren tot productie-
dieren in de agrarische sector, veterinaire volksgezondheid en 
milieu, alles waar de professie voor staat heeft ook in een of 
andere vorm betrekking op de gezondheid en het welzijn van de 
mens. Van alle medische beroepen heeft de diergeneeskunde de 
breedste basis en de meeste impact (1). De veterinaire eed, zoals 
die wordt gebruikt in onder andere Canada en de Verenigde 
Staten, geeft zeer mooi de verantwoordelijkheden en plichten 
van de dierenarts weer. En onderstreept de unieke kennis en 
kunde van onze bijzondere beroepsgroep.

het ‘doctor vlimmen-syndroom’ 
Dierenartsen worden vaak gezien en zien zichzelf nog steeds als 
‘doctor Vlimmen’. Het Vlimmenimago blijkt erg hardnekkig en 
televisieseries als James Herriot en Iris hebben geleid tot een 
onjuiste perceptie van het beroep bij de media en de samen leving. 
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De dagelijkse routine en de minder leuke aspecten van het 
beroep worden in deze tv -series vaak niet getoond en de media 
belichten alleen de meest spectaculaire en interessante kanten 
van het beroep. In tijden van crises, zoals die rond varkenspest, 
bse , Q-koorts of mrsa , komen de onderbelichte kanten van de 
professie juist meer naar voren in de media (2). 
De beroepsgroep worstelt met haar imago en probeert al jaren 
het publiek een juist beeld te geven van het beroep van dieren-
arts. De laatste jaren treedt de beroepsgroep meer naar buiten. 
De knmvd  heeft de juiste weg ingeslagen door in tijden van 
crises, maar ook proactief in rustigere periodes, namens de 
beroepsgroep naar buiten te treden en de publiciteit op te 
zoeken. De laatste tijd is de beroepsgroep veel in de publiciteit 
geweest door haar rol bij verschillende zaken zoals het antibioti-
cagebruik door veehouders. Welke invloed deze aandacht heeft 
op het imago van de dierenarts is moeilijk te zeggen (3). 

Het ‘doctor Vlimmen-syndroom’ is een erfenis waar de gehele 
beroepsgroep nog ‘last’ van heeft. Maar is het wel een last? Leeft 
in ons allemaal niet stiekem een stukje van doctor Vlimmen? 
Dromen we niet allemaal van die heldhaftige verlossing bij 
nacht en ontij met een kalf dat het ternauwernood redt? De tijd 
van doctor Vlimmen kan anno 2010 voortleven. De bevlogen-
heid voor het vak, die Vlimmen had, moet namelijk iedere 
dierenarts hebben, ook degene die buiten de praktijk werkt. 
Mocht deze bevlogenheid ver te zoeken zijn, dan moet men zich 
wellicht afvragen of het geen tijd is voor een carrièreswitch of 
een neventaak waar men wel energie uit kan halen (3).

keuzes van studenten 
De professionele veehouderij speelt zich heden ten dage af achter 
gesloten deuren, volledig buiten het gezichtsveld van de maat-
schappij. De dierenartsen in deze sector zijn hierdoor ook onzicht-
baar, waardoor het publiek een onvolledig beeld heeft van de dier-
geneeskunde. Dierenartsen die werkzaam zijn in andere sectoren 
profileren zich (helaas) meestal niet altijd als dierenarts (3). 

De dierenarts is uniek in zijn kennis en expertise, wat een 
breed carrièreperspectief met zich meebrengt. Toch wordt dit 
door studenten diergeneeskunde niet onderkend. Men staart 
zich blind op de praktijk. Maar waarom is die baan als niet-

practicus zo’n blinde vlek? 
In Engeland en de Verenigde Staten is uit onderzoek 

gebleken dat de opleiding door (potentiële) studenten niet 
herkend wordt als een goede basis voor andere banen dan de 
praktijk. Men vreest voor een smalle opleiding, die leidt tot een 
‘one-track career path’ (4, 5). 

We mogen concluderen dat de beroepsvelden, niet zijnde de 
praktijk, er wat bekaaid afkomen bij de voorlichting aan en de 
opleiding van studenten (3). Onbekend maakt onbemind, want 
tenslotte komt toch ruim 25 procent van de dierenartsen vroeger 
of later in hun carrière in een baan buiten de praktijk terecht (6). 
Dit percentage is al jaren stabiel. Het aantal dierenartsen is de 
afgelopen twintig jaar fors toegenomen (55 procent). Het aantal 
practici is met 52,5 procent toegenomen en het aantal niet-
 practici met 61,4 procent (7).

Studenten ‘kiezen’ dus bijna allemaal voor de praktijk, maar 
is dat de juiste keuze? Als er tijdens de studie twijfel ontstaat, is 
het soms moeilijk goed te kiezen. De druk van buitenaf is hoog. 
Doordat diergeneeskunde een numerus fixus kent, wordt de 
student die is ingeloot, gezien als ‘one of the happy few’. Stoppen 
met de opleiding kan dus eigenlijk niet. De sociale druk vanuit 
het thuisfront, vrienden en medestudenten is hoog. 

Ook op de faculteit wordt niet altijd begrip getoond voor het 
probleem waarmee deze studenten worstelen, waardoor het 
lastig is deze twijfels uit te spreken (3). 

carrièrekeuzes 
Het hele leven bestaat uit het maken van keuzes. De ene mens 
maakt heel bewust keuzes. De ander is een soort ‘Alice in 
Wonderland’ en ziet wel waar het leven hem of haar brengt. 
Beide kunnen leiden tot een leven en carrière die voldoen aan de 
verwachtingen. Beide kunnen ook tot grote teleurstellingen 
leiden, waardoor de lol er snel afgaat, en men wellicht spijt krijgt 
van eerder gemaakte keuzes (3).

In de huidige maatschappij heeft de mens veel soevereiniteit. 
Er wordt verondersteld dat mensen weten wat hun eigen 
voorkeur is en wat het beste voor hen is. Uit onderzoek blijkt 
echter dat men dit helemaal niet weet. Mensen kiezen lang niet 
altijd voor dat wat ze gelukkig maakt. Er zijn twee hoofdoorza-
ken die ertoe leiden dat mensen verkeerde keuzes maken. De 
eerste is dat mensen een verkeerde voorstelling van zaken 
hebben, een vertekend beeld. Dit wordt mede veroorzaakt door 
een verschil tussen verwachting en ervaring. Overschatting van 
de situatie is hier ook onderdeel van. Verwachtingen van 
toekomstige ervaringen zijn vaak gebaseerd op herinneringen 
uit het verleden, maar het geheugen is feilbaar en heeft in haar 
evaluaties systematisch vertekende beelden (8). 

De tweede hoofdoorzaak is dat mensen falen in het handelen 
in de geest van hun verwachting. Kiezers bereiken niet de 
optimale balans tussen impulsiviteit en zelfbeheersing. Men 
probeert een rationele keuze te maken, maar hoe sterker men 
hiernaar streeft, hoe groter het risico is dat er juist een irratio-
nele keuze wordt gemaakt. 
Vaak wordt de keuze ook beïnvloedt door de doelen die men 
stelt. Geld kan zo’n doel zijn. Mensen werken harder om meer 
geld te verdienen en in grotere welvaart te leven, maar dat maakt 
ze in feite helemaal niet gelukkiger. Dit is een sociaal heersend 
fenomeen (8). 

Doctor	Vlimmen

‘Daar staat hij, Doctor Johannes Maria Vlimmen. Een van de 
zoveel honderd onbekende Nederlandse dierenartsen, die 
zwijgend hun zwaar en kunstig werk doen in de donkerte van 
een afgelegen stal voor weinig geld en nog minder waarde-
ring.
Hier, op de hoge bosrand aan De Verloren Hoek bij Jantje 
Reuvers, na een doorwaakte nacht, vindt Doctor Vlimmen 
opeens het juiste, rustige evenwicht voor zijn ziel. Hij voelt 
zich tevreden en gelukkig. Er kan hem veel overkomen, maar 
er is altijd één grote waarde, die hij werkelijk heeft en hem 
niet ontnomen zal worden: zijn hard, eerlijk en mooi beroep’.

Uit: Doctor Vlimmen (trilogie), Mr. A. Roothaert, p. 321-322 (1978).
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Bij de carrièrekeuze van een dierenarts gaat het in feite niet 
anders. Het is een zoektocht naar de dingen waar men bevredi-
ging uit kan halen, naar wat men leuk vindt. Iemands levens-
loop heeft als doel bevrediging te bereiken, dit is een strategisch 
proces. Tijdens het leven veranderen behoeftes echter. Iedereen 
stijgt in de piramide van Maslow (9).

Als uiteindelijk de 'doctor Vlimmen-droom’ uiteen is gespat, 
als men door omstandigheden gedwongen wordt een andere 
baan te zoeken of als men toe is aan een nieuwe uitdaging, 
kunnen zelfreflectie en loopbaanbegeleiding nuttige instrumen-
ten zijn (10).

De motivatie van dierenartsen om buiten de praktijk te gaan 
werken, is drieledig. Er zijn mensen die tijdens de studie 
ontdekken dat de praktijk niet is wat ze ervan verwacht hadden. 
Zij kiezen na de studie direct voor een andere carrière dan als 
practicus. Dit is echter een zeer klein deel van de afgestudeerden. 
De tweede groep bestaat uit de dierenartsen die na een kortere of 
langere periode in de praktijk voor iets anders kiezen. Dit kan 
een heel bewuste keuze zijn, of meer toevallig, omdat het op hun 
pad is gekomen. De derde categorie zijn dierenartsen die 
noodgedwongen hun carrièredoelen moeten bijstellen, omdat 
de praktijk wegens lichamelijke of psychische klachten 
eenvoudig niet meer vol te houden is (3, 11).

de toekomst 
Het beroep van dierenarts zal ook in de toekomst aan verande-
ringen onderhevig zijn. De wereld wordt doorlopend geconfron-
teerd met ‘emerging infectious diseases’, waarvan een groot deel 
zoönotisch is. Dierenartsen zijn de enigen met een degelijke 
opleiding in zoönosen, vergelijkende geneeskunde en volks-
gezondheid (12). De veterinaire professie heeft de potentie 
richting te geven aan het ‘one health, one medicine’-concept. 
Dierenartsen zullen hun unieke positie moeten benutten, in alle 
aspecten van het beroep (13). 

Toch blijft het goed dat in alle dierenartsen een stukje 
Vlimmen voortleeft. Die bevlogenheid en passie zijn nodig 
binnen dit mooie beroep. Maar we moeten wel realistisch 

blijven, over het feit dat de wereld van de diergeneeskunde sterk 
veranderd is en nog steeds verandert. Over het feit dat we kansen 
moeten pakken als beroepsgroep. En over het feit dat we niet 
moeten toestaan dat andere wetenschappers, zoals biologen, 
zoötechnici, farmaceuten en landbouwkundig ingenieurs de 
randgebieden van ons vakgebied overnemen (14). Als beroeps-
groep en opleiding is het zeker noodzakelijk hierover na te 
denken, anders dreigt de diergeneeskunde achter te gaan lopen 
bij een snel veranderende maatschappij (15).

conclusie
Dierenartsen zijn breed opgeleid. De groep bewuste kiezers van 
de dierenartsen werkzaam buiten de praktijk, heeft zich op enig 
moment gerealiseerd dat hun kennis op meerdere terreinen met 
veel voldoening toepasbaar is. Ondanks de beperkte voorlich-
ting en aandacht voor de randgebieden tijdens de studie wisten 
deze dierenartsen hun weg te vinden in de wereld buiten de 
praktijk, omdat ze weten wat hen motiveert en welke carrière bij 
hen past (3).

“En aan studenten, probeer de praktijk. Zorg dat je die kent, 
want daar ben je voor opgeleid. Maar vraag je af of dat is wat je 
wilt” (citaat Hulsen, 2001) (9). 
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Canadian	Veterinary	Oath	

As a member of the veterinary medical profession, I solemnly 
swear that I will use my scientific knowledge and skills for the 
benefit of society. I will strive to promote animal health and 
welfare, relieve animal suffering, protect the health of the 
public and environment, and advance comparative medical 
knowledge.

I will practice my profession conscientiously, with dignity, and 
in keeping with the principles of veterinary medical ethics.

I will strive continuously to improve my professional know-
ledge and competence and to maintain the highest professio-
nal and ethical standards for myself and the profession.


