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Mijnheer de Rector Magnificus, leden van het College van Bestuur, geachte 

aanwezigen, 

 

Een maand geleden, bij de oratie van collega van Oost,  zat ik hier op het podium en 

werd mij verteld dat dit voor mij de ‘generale repetitie’ was. Ik heb destijds extra goed 

opgelet. 

Één van de dingen die mij toen opvielen was dat collega van Oost bij het 

kennismakingsbezoek aan het CvB, te horen had gekregen dat hij de oratie niet te lang 

uit moest stellen. Dat werd uiteindelijk, zo meldde van Oost met redenen omkleed, 5 jaar. 

Wat ik hier direct van op stak was vooral het feit dat ik vooralsnog verzuimd had een 

afspraak te maken met het CvB, en dat mijn oratie inderdaad snel was ingepland. 

Inmiddels heb ik een afspraak gemaakt bij het CvB, en heb ik uitgerekend dat tussen mijn 

aanstellingsbrief van 4 mei en vandaag, exact 151 dagen zitten. 

 
Waarom kwam die oratie zo snel?  

Zoals u weet zit ik al jaren in de veterinaire anesthesiologie, en heb ik zelfs 6 jaar een 

bijzonder hoogleraarschap bekleed van het vakgebied binnen de proefdierkunde.  

En nu sinds 4 mei jl bekleed ik het hoogleraarschap van de veterinaire anesthesiologie. 

Daarnaast is er in de jaren tussen het vertrek van mijn voorganger en mijn aantreden, 

altijd sprake geweest van een soort ‘schaduwkabinet’.  

Gezamenlijk, en in deze wil ik vooral collega Dr. Paul van Dijk noemen, hebben wij het 

vakgebied vertegenwoordigd, aangepast aan de veranderde inzichten en richtlijnen, en 

de belangen ervan behartigd zowel binnen als buiten de faculteit. 

U begrijpt, toen de benoeming feitelijk afkwam, wilde ik zo kort mogelijk wachten om u 

allen, facultaire gemeenschap, collegae van buiten de faculteit, maar natuurlijk ook familie 

en vrienden te informeren over mijn ideeën en plannen. 

Vandaar vandaag de oratie. 

 

Het moet overigens vermeld worden dat het de pedel van onze Universiteit Mw. van de 

Berg geweest is, die heeft gezorgd dat deze oratie ook daadwerkelijk op een zo’n korte 

termijn kon plaats vinden. Ik stel het dan ook op prijs dat zij hier vandaag in haar officiële 

hoedanigheid aanwezig is. 

U stelt dat overigens ook op prijs aangezien de voorwaarde voor haar aanwezigheid was 

dat het SNEL en FLITSEND  zou worden. 
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En ik verzeker u, er zijn weinig, althans weinig weldenkende, hoogleraren die de toorn 

van de pedel over zich willen afroepen. Het mag en het wordt dus niet te lang. 

 

Pijn leiden 

Volgens de International Association for the Study of Pain, is  PIJN een ‘onaangename 

sensorische en/of emotionele ervaring die gepaard met weefselschade of de dreiging 

daartoe’. 

Het woordenboek van de Nederlandse taal geeft als verklaring van het begrip LEIDEN, 

‘het in een bepaalde richting doen gaan’. 

 

Ik wil hedenmiddag, vanuit de optiek van PIJN LEIDEN, U een beeld schetsen over hoe ik 

denk over pijn bij dieren, zowel over het fenomeen zelf als over  de aansturing daarvan. 

Dit zal ik doen vanuit het perspectief van de ethiek en vanuit het perspectief van de 

diergeneeskunde. 

Het gaat over de rol die de dierenarts hierin speelt, dan wel zou moeten spelen, met 

daarbij de differentiatie naar de dierenarts in de algemene praktijk, de dierenarts in het 

onderzoek en in het bijzonder, naar de taken en verantwoordelijkheden van de veterinair 

anesthesioloog. 

Als vanzelfsprekend komen bij de laatste, de verschillende aspecten van de toekomst van 

het veterinair anesthesiologisch onderwijs en onderzoek, zowel binnen als buiten de 

Faculteit, indringend aan bod.
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Pijn, ethiek en de dierenarts 

Volgens Artikel 6 van de ‘ Code voor de dierenarts’ worden wij ‘veterinairen’ geacht ‘te 

zorgen voor de bevordering van de gezondheid en het welzijn van het dier met 

inachtneming van de erkenning van de eigenwaarde van het dier’ (Code voor de 

Dierenarts, 1999). 

De vraag die in dit kader rijst is of het welzijn van het dier onder omstandigheden van pijn, 

in wezenlijke zin aangetast wordt. Ik verzeker u dat mijn antwoord daarop JA is. 

 

Wellicht is de vraag die daar nog aan vooraf hoort te gaan: “Geldt de definitie van pijn 

zoals ik die U zojuist heb gegeven zowel voor mens alsook voor het dier”?  

 

Zoals uit deze vragen duidelijk wordt, is de materie van pijn, welzijn en ethiek met 

betrekking tot het dier voorwaar weerbarstig, en leidt het stellen van één, schijnbaar 

eenvoudige, vraag tot vervolgvragen met meer filosofische karaktertrekken.  

Toch is het voor de maatschappelijke positiebepaling van de dierenarts in de discussie 

betreffende de omgang met dieren van groot belang hierover helderheid te verschaffen 

en te komen tot een goed onderbouwde en éénsluidende stellingname. 

 

Om met de laatste probleemstelling te beginnen: ‘Geldt voor het dier eenzelfde definitie 

van het begrip pijn als voor de mens’?,  ‘Wordt pijn door het dier inderdaad ervaren als 

een ‘onaangename sensorische en/of emotionele ervaring’? 

Kijken we naar de evolutionair gezien zeer oude pijnsystemen, en betrekken we hierbij de 

ruime overeenkomsten in de neuroanatomie en de neurofysiologie tussen mens en dier, 

dan ontstaat daarmee de basis voor het ‘Analogie postulaat’. Dit postulaat  (inderdaad 

een postulaat - dus geen bewezen wetmatigheid) gaat er op basis van eerder gemelde 

overeenkomsten vanuit dat die ingrepen die bij de mens als pijnlijk bekend staan, voor het 

dier ook als pijnlijk dienen te worden beschouwd. 

Ondersteunende bewijsvoering voor de geldigheid van dit postulaat wordt gevonden in de 

overeenkomsten in reactiepatronen na pijnlijke stimulatie, van zowel fysiologische als van 

neuro-endocriene aard, de eventuele lichamelijke bewegingsreacties en de veranderde 

vocalisatie. 

In de achter ons liggende eeuwen (met inbegrip van een groot deel van de 20ste eeuw) 

werden de beschreven responspatronen gekenschetst als onwillekeurige reacties van het 

lichaam zonder dat daarbij een bewuste gewaarwording een rol speelde. Vanaf de 
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periode van Descartes in de eerste helft van de 17de eeuw, gedurende enige tijd zelfs 

werkzaam aan onze eigen Universiteit, tot aan de filosofie van de behavioristen in de 20ste 

eeuw deed deze zienswijze opgeld.  

Het dier kende geen geest, had daardoor geen bewustzijn en kon daardoor ook niet lijden 

[hier uiteraard met een ij en niet met ei] (Bermond,1997). 

Thans bestaat de visie dat, gelet op de overeenkomsten in corticale structuren in de 

hersenen van mens en dier, de verschillen in bewuste pijnperceptie eerder gradueel 

dan principieel van aard zijn. 

 

De filosoof Bernard Rollin (1999) heeft in de laatste decennia internationaal veel aandacht 

besteed aan de ethische normstelling aangaande de omgang met dieren en het veterinair 

optreden in deze in het bijzonder. Vlg. Rollin zijn de veranderingen welke de laatste 25 

jaar zijn opgetreden in de maatschappelijk geaccepteerde ethische visie aangaande 

dieren, voornamelijk ingegeven door sociaal demografische veranderingen van de 

bevolking. Aspecten als verstedelijking, een grotere mate van welvaart, en de 

toenemende betekenis van het huisdier in de gezinssamenstelling, zijn bepalend voor de 

ontwikkeling van de ethische positiebepaling ten aanzien van het dier. 

 

Deze veranderingen in onze samenleving hebben er toe geleid dat inmiddels alom 

geaccepteerd wordt dat dieren pijn kunnen ervaren als een ‘onaangename sensatie’. 

Tevens geldt als algemene uitgangspositie dat dieren, en zeker de hobby- of 

gezelschapsdieren zoals de hond, het paard of bijv. het Chinees hangbuikzwijntje,  recht 

hebben op adequate pijnbestrijding. 

Voor alle dieren, gehouden als hobbydier, gezelschapsdier dan wel als productiedier geldt 

dat conform de ethische uitgangspunten van de Gezondheids- en Welzijnswet  voor 

Dieren, het betrokken dier geen onnodig leed mag worden berokkend. Hierin kan dus, 

naast argumenten van ethische en diergeneeskundig aard, ook de wettelijke basis voor 

de noodzaak van een adequate pijnstilling worden gevonden. 

 

Kijken we vervolgens naar de verwachting van de diereigenaar: De houder van het 

hobby- of gezelschapsdier gaat er overeenkomstig zijn/haar eigen mening (onderzoek 

Interview-NSS 2000) impliciet vanuit dat de dierenarts de noodzaak van een volwaardige 

pijnbestrijding bij dieren onderschrijft en dientengevolge ook vertaald naar de 
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behandeling. Gelijk de situatie in de humane geneeskunde, betreft deze behandeling dan 

het streven naar een adequate pijnstilling, zowel in effect als in duur. 

Hierin zijn binnen de diergeneeskunde zeker mogelijkheden voor verbetering te 

realiseren. Dit betreft dan het groeipotentieel van vakinhoudelijke – alsook van 

bedrijfseconomische aard. 

  

Nog te vaak wordt er vanuit de veterinaire sector de visie geponeerd dat, bij het 

ontbreken van direct herkenbare gedragsverschijnselen, het dier geen pijn heeft en 

dientengevolge geen analgetische [pijnstillende] behandeling nodig heeft. Onderzoek bij 

o.a. de hond (Hardie et al, 1997), de rat (Roughan en Flecknell, 2000) en de muis ( van 

Loo et al, 1997) heeft onomstotelijk vastgesteld dat gedragsobservatie als methode voor 

het inschatten van pijn bij dieren, meer behelst dan ‘een vluchtige blik door de tralies van 

het dierverblijf’ dan wel een oppervlakkige observatie tijdens een spreekuur. 

Alleen al de voor het dier zichtbare aanwezigheid van de observant, maakt de verkregen 

resultaten minder betrouwbaar en veelal onbruikbaar. Observatie via een gesloten 

televisie circuit, gevolgd door het vastleggen van de frequentie van voorkomen van, van 

tevoren gedefinieerde, gedragselementen, is noodzakelijk om tot zinnige 

onderzoeksresultaten te komen. Het is des te meer verbazingwekkend dat, ondanks het 

feit dat de betreffende onderzoeksgegevens al een ruim aantal jaren beschikbaar zijn, 

velen binnen zowel het academische als het klinische werkveld vasthouden aan een 

onwrikbaar geloof in het ‘eigen kunnen’ betreffende de observatie. Dit laatste resulteert 

voor het dier, in de duidelijk negatieve situatie van analgetische onderbehandeling. 

Andere frequent gebruikte argumenten om het dier de noodzakelijke pijnstillende 

behandeling te onthouden variëren van  ‘er zijn geen middelen beschikbaar voor deze 

diersoort’, ‘pijnstillende therapie leidt ertoe dat het dier z’n poot gaat belasten, met alle 

risico’s van dien’, tot de binnen de onderzoekswereld # 1 van de ‘Top-Tien-Argumenten-

tegen’ te weten ‘het interfereert met het experiment’. 

 

De kracht van al deze argumenten om af te zien van analgetische [pijnstillende] therapie 

is gelegen in de herhaling. Door jarenlange herhaling van dezelfde argumenten, zowel in 

woord en geschrift, ontstaat de situatie dat niemand meer weet waar de oorspronkelijke 

informatie op was gebaseerd.  De legitimatie van ingenomen standpunten komt dan 

feitelijk en alleen nog voort uit het gegeven dat de voorgangers binnen het beroep, de 

betreffende mening ook al waren toegedaan.  
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De wetenschappelijke onderbouwing voor een dergelijk achterwege laten van de 

pijnstillende behandeling ontbreekt. 

 

Het is geenszins noodzakelijk, noch legitiem, om de potentieel positieve aspecten van pijn 

te ontkennen. Immers, zeker in de dagelijkse praktijk faciliteert de aanwezige pijn de 

diagnostiek, en beperkt het onder bepaalde omstandigheden ook het risico van 

voortschrijdende weefselschade. 

Echter, voor een volwaardige evaluatie dienen de positieve eigenschappen tegen de 

negatieve te worden afgewogen. Negatieve consequenties van het laten bestaan van pijn, 

zo toont onderzoek bij zowel de mens als het dier ons aan, omvatten een vertraagd 

postoperatief herstel, een chronisch verslechterde immuunstatus en een verhoogde kans 

op complicaties (Flecknell, 2000). 

Het resultaat van een ingestelde pijntherapie is dat de pijn wordt gereduceerd, en dat de 

resterende pijn dragelijker is. Daardoor zullen de negatieve gevolgen in hun omvang 

worden beperkt terwijl de voor het dier mogelijk positieve, ‘beschermende’,  effecten voor 

het overgrote deel behouden blijven. 

 

Een op zich steekhoudende argumentatie om af te zien van behandeling, wordt geleverd 

door de onderzoekswereld daar waar het handelt om bij proefdieren pijn te bestrijden. 

Hét argument, dat pijnstilling leidt tot een verstoring van het experiment is gebaseerd op 

het gegeven dat er onder deze omstandigheden sprake kan zijn van een farmacologische 

interferentie. 

Echter, ook hier moet voor een volwaardige evaluatie worden meegewogen dat het 

achterwege laten van pijnstilling, via het tot stand komen van een pijngeïnduceerde stress 

respons,ook leidt tot een veranderde uitgangssituatie van het onderzoeksmodel. In het 

laatste geval is hier dan wel sprake van een belangrijke maar niet-gekwantificeerde 

invloed. 

 

De conclusie die men mijns inziens uit bovenstaande kan trekken is dat het dier in 

verreweg het merendeel van de gevallen absoluut niet gebaat is bij het achterwege 

blijven van een adequaat pijnstillingsprotocol. 

Anderzijds is het onbeargumenteerd instellen van analgetische therapieën met een niet-

onderbouwd  karakter evenmin bevorderlijk voor de gezondheid van het dier. 
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Verder onderzoek op dit terrein is zeker wenselijk, maar veel relevante informatie 

aangaande de voor- en tegenargumenten betreffende pijnstilling, is daadwerkelijk 

beschikbaar.  Zowel in relatie tot neuro-endocriene veranderingen en gedragsmatige 

gevolgen, als met betrekking tot de klinische toepasbaarheid van dergelijke 

behandelingen is informatie over zeer veel verschillende diersoorten beschikbaar 

(Flecknell en Waterman-Pearson, 2000; Hellebrekers, 2000).  

Echter, omwille van redenen als bijv. de gebruikte taal en de citation index, worden 

dergelijke manuscripten niet in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde gepubliceerd. 

Desalniettemin kan iedereen via de computer gebruik maken van gratis beschikbare 

biomedische zoeksystemen, en zo de informatie binnen korte tijd beschikbaar hebben. 

 

Met name uit het proefdierkundig onderzoek, maar ook uit de diergeneeskunde, komen 

verschillende onderzoeken die de negatieve effecten van pijn (Thornton en Waterman, 

1997), dan wel de positieve invloed van adequate analgetische therapie (Lascelles et al, 

1997; Liles en Flecknell, 1998; Roughan en Flecknell, 2000) onderschrijven. Deze 

informatie beperkt zich hierbij niet alleen tot laboratoriumdieren als bijv. de rat en het 

konijn, of tot gezelschapsdieren als de hond, maar omvat ook diersoorten als rundvee ( 

Bath, 1998), pluimvee (Gentle et al, 1990), schapen, en varkens. 

Met betrekking tot de laatste 2 species heeft een belangrijk deel van het onderzoek zich 

bijvoorbeeld gericht op de pijn en het ongerief na de ‘onverdoofde’ castratie. Vooralsnog 

is de onverdoofde castratie van bijvoorbeeld de jonge big, op grond van 

bedrijfseconomische argumentatie en exportbelangen geoorloofd. 

Een extra argument ter verdediging van deze en andere chirurgische handelingen bij het 

onverdoofde jonge dier wordt gezocht in het immature karakter van het zenuwstelsel bij 

neonaten. De INvaliditeit van deze argumentatie werd reeds begin 90-er jaren, helder en 

sluitend samengevat door Maria Fitzgerald (1994), waarbij onder de premisse dat het 

centraal zenuwstelsel zich na de geboorte zeker nog verder zal ontwikkelen, onderbouwd 

werd beargumenteerd dat deze situatie eerder leidt tot een grotere gevoeligheid voor pijn 

bij de neonaat, dan tot een verminderde gevoeligheid in vergelijk met de volwassen 

soortgenoot. 

 

Op dinsdag 2 oktober 1984 hield mijn voorganger Lagerweij tijdens zijn inaugurele rede 

‘Het lijden der dieren’ reeds een pleidooi om zo spoedig mogelijk te komen tot een 
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afschaffen van het plegen van chirurgische handelingen bij het onverdoofde dier, zoals 

bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, de castratie van de big.  

Inmiddels heeft ook de Commissie Ethiek van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij  

voor Diergeneeskunde, in haar notitie  “Castratie van varkens: doen of laten?” (KNMvD, 

1999) , duidelijk standpunt genomen tegen deze vorm van dierenkwellerij. 

Alhoewel het bij dit soort zaken noodzakelijke geduld zeker op de proef wordt gesteld, is 

het hoopgevend dat in Noorwegen op dit moment wetgeving wordt voorbereid met als 

doel het castreren van biggen per 2007, geheel te verbieden.  

Het valt te hopen dat andere landen dit voorbeeld snel zullen volgen, en het is goed te 

weten dat ook binnen de brancheorganisatie LTO-Nederland, gepraat wordt over het  

geheel afschaffen van deze praktijken. 

 

In het proefdierkundige veld is de algehele situatie inzake pijnbestrijding bij dieren, mede 

als uitvloeisel van de Wet op de Dierproeven, in sommige opzichten gunstiger dan het in 

veterinaire werkveld. Door de concrete regelgeving en de sturende kracht die uitgaat van 

de Dierexperimentcommissies, wordt de mate van invasiviteit en de daaruit 

voortvloeiende consequenties voor het welzijn van dier, keer op keer beoordeeld en 

gewogen, zulks op basis van een internationaal overeen gekomen normeringsysteem 

(Fiat et al, 1990). 

Zoals U zowel uit vakliteratuur als van de schrijvende pers heeft kunnen vernemen wordt 

deze regulering van het proefdiergebruik door sommigen, naar mijn stellige overtuiging 

onterecht, beschouwd als bureaucratische betutteling en verregaande belemmering van 

de onderzoeksinnovatie. 

 

Ik constateer daarentegen dat deze regelgeving niet alleen heeft geleid tot 2 van de 3 

doelstellingen van Russell en Burch (1959) inzake het proefdiergebruik, te weten de 

Refinement [de verfijning] en Reduction [de vermindering], maar dat het tevens bijdraagt  

aan de kwaliteit van onderzoeksopzet en onderzoeksuitvoering. 

 

De richtlijnen in de Wet op de Dierproeven zijn  ervoor verantwoordelijk dat proefdieren 

welke pijnlijke ingrepen ondergaan, in verreweg de meeste gevallen een vorm van 

pijnstilling zullen krijgen. 

Cijfers omtrent proefdiergebruik en anesthesie verkrijgt men uit de betreffende 

jaarrapportage over dierproeven en proefdieren van de Inspectie 
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Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken van het  Ministerie van VWS. 

Voor 1998 [thans de meest recente rapportage] werd daarin melding gemaakt van het feit 

dat ondanks alles nog steeds bij ruim 10% van de gebruikte proefdieren (±75.000) waarbij 

er sprake was van matig tot ernstig ongerief, pijnstilling niet werd toegepast vanwege 

‘onverenigbaarheid met de proef’  of het ‘praktisch niet uitvoerbaar zijn’. Hier is 

ongetwijfeld ruimte voor een verdere verbetering. 

 

Thans wil ik de vergelijking treffen tussen de relatief gunstige situatie aangaande 

pijnstilling bij het proefdier en de situatie in de veterinair-klinische sector.  

Het is navrant dat er bij vergelijkbare ingrepen bij huisdieren, een adequate pijnstilling in 

een veel beperkter percentage van de gevallen wordt toegepast (Dohoo en Dohoo, 1996; 

Hubbell en Muir, 1996) dan in de proefdiersituatie.  

Anderzijds kan men zich verheugen als men de landelijke verkoopcijfers van pijnstillers 

voor huisdieren over de laatste 5 jaren bestudeerd.  

Deze  geven een omzetstijging van pijnstillers voor bijvoorbeeld de hond te zien van ± 25-

50% per jaar over de periode 1995-heden. Als men zich dan realiseert dat het betreffende 

pijnstillers voor de hond gaat om een voorziene jaaromzet van ruim ƒ4.200.000 voor 

2000, dan is duidelijk dat dit serieuze ontwikkelingen zijn. 

 

In tegenstelling tot geluiden uit de veterinaire wereld zelf, geeft onderzoek aan dat 

eigenaren in grote mate (> 80%) bereid zijn om hun huisdier langdurig (≥ 1 jaar) 

pijnstillers toe te dienen indien dat geïndiceerd zou zijn. Tevens verklaren deze eigenaren 

zich ook bereid om de financiële consequenties hiervan (vele malen ƒ100,-) te dragen 

(Interview-NSS, 2000). 

 

Alhoewel de exacte achtergrond hiervan niet uitputtend is onderzocht, mag mijns inziens 

worden geconcludeerd dat behalve een groeiend ethisch normbesef, ook de toegenomen 

kennis en inzicht in de mogelijkheden van pijnstilling bij de verschillende diersoorten 

hiervoor verantwoordelijk is. 

Het anesthesiologisch team van de Faculteit der Diergeneeskunde zal er alles aan doen 

om ook in de komende jaren deze boodschap, als ook de hieraan ten grondslag liggende 

kennis en toepassingsmogelijkheden over de diersoorten heen, zo veel als mogelijk te 

verspreiden. 
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Aangaande de ethische vorming van onze studenten en collegae om ons heen, geldt 

echter nog immer het adagium waar Plato reeds zo’n 400 jaar voor onze jaartelling naar 

verwees, te weten dat men volwassen personen ETHIEK niet kan leren, maar dat men 

hen er slechts aan kan herinneren (Rollin, 1999). 

Wij  zullen ons als veterinair anesthesiologen dan ook voornamelijk concentreren op de 

pathofysiologische achtergronden en de klinisch farmacologische aspecten van pijn en 

pijnbestrijding voor de verschillende diersoorten. Ik kom daar later onder de kop Veterinair 

Anesthesiologisch onderwijs nog op terug. 

 

De veterinaire anesthesiologie in de biomedische wereld 

Met ‘de biomedische wereld’ doel ik op de verschillende onderdelen van ons 

academische ‘huis’ waarbinnen dieren behandelingen ondergaan waarbij anesthesie dan 

wel pijnbestrijding in enigerlei vorm gewenst is. Dit betreft dus buiten de diergeneeskunde 

een groot deel van de biomedische onderzoekswereld. 

 

Met alle respect voor de collegae uit de humaan medische, medisch-biologische, dan wel 

farmacologische wereld, ik denk toch dat de aard en inhoud van de opleiding, de 

dierenarts bij uitstek equipeert voor het oplossen van problemen van anesthesiologische 

aard bij het dier. Een dier is nu eenmaal geen klein mensje. 

Het streven zou er dan ook naar moeten zijn om de expertise vanuit de verschillende 

biomedische werelden te bundelen. Hierbij zou de dierenarts door de beoordelende 

instanties als Dierexperimentcommissies (DEC) op z’n minst geconsulteerd moeten 

worden aangaande alle dieranesthesiologische aspecten inclusief de pijnbestrijding. 

Zeker, het standaard lidmaatschap van één dierenarts in elke DEC biedt een meer 

logische en structurele oplossing. 

 

De veterinaire anesthesiologie in de (dier)geneeskunde 

Even boeiend is de positie van de dierenarts-anesthesioloog in het veterinaire veld. 

Uiteraard hangt hierbij veel af van de perceptie van de beoordelaar, terwijl tevens het 

tijdsgewricht waarover de plaatsbepaling zich uitstrekt, in ogenschouw genomen moet 

worden. Zoals verwacht kan worden bied ik u mijn perceptie, waarbij ik het vooral wil 

hebben over de toekomst van ons vak. 
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De anesthesiologie is in vergelijk met vele andere disciplines in de geneeskunde een jong 

vak. Dat betekent dat er sprake is van het moeten verwerven van een positie in een veld 

vol met reeds gevestigde disciplines. Tevens betekent het dat het vak intrinsiek moet 

emanciperen. Hiermee bedoel ik dat, behalve de omstanders, vooral ook de vakgenoten 

zelf het besef van de anesthesiologische eigenwaarde moeten onderkennen. 

Alhoewel wij in Utrecht, en zeker voor wat betreft de veterinaire anesthesiologie, natuurlijk 

volstrekt uniek zijn, is het toch verhelderend om de geschiedenis van de humane 

anesthesiologie erop na te slaan. 

Het meest wezenlijke verschil is dat het emancipatieproces daar zich een aantal decennia 

eerder afspeelde, dan de vergelijkbare procesgang in de veterinaire anesthesiologie. 

Nu heb ik niet alles vanaf het begin meegemaakt, maar ik weet er genoeg vanaf om vast 

te kunnen stellen dat de veterinaire anesthesiologie haar jong-volwassenheid heeft 

bereikt. Dat laatste laat overigens onverlet dat het emancipatieproces nog volop doorgaat, 

en dat wij, nu eenmaal volwassen, als vakgebied nog zeker verder kunnen en moeten 

groeien.  

 

Binnen de Faculteit der Diergeneeskunde wordt de plaats van de anesthesiologie 

herkend en erkend. Een herkenbaar stuk eigen onderwijs en bijdragen aan verwante 

onderwijsgebieden, een uniek stuk facilitatie van de patiëntenzorg op het snijvlak van 

verschillende disciplines en de bijdrage aan het facultaire onderzoek waarbij ons eigen 

anesthesiologische karakter zichtbaar blijft. Al deze aspecten dragen ertoe bij dat de 

anesthesiologie zich thans, maar ook in de toekomst, kan blijven manifesteren.  

 

Ook in het veterinaire veld buiten de Universiteit zal de anesthesiologie zich in 

toenemende mate ontwikkelen en manifesteren.  Door de groeiende mogelijkheden van 

chirurgische, dan wel diagnostische, aard zal er in toenemende mate een beroep worden 

gedaan op de anesthesiologische kennis en kunde van de collega in de praktijk. 

Ook diereigenaren, door een overvloed aan televisieprogramma’s tegenwoordig in niet 

geringe mate geïnformeerd over veterinair technische ontwikkelingen, zullen aangaande 

de anesthesiologische zorg en de pijnbestrijding, steeds hogere verwachtingen hebben. 

Zie hier, het koren op mijn molen, er ligt hier een vruchtbaar maar nog goeddeels braak 

liggend terrein te wachten op ontginning. 
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Zoals ik onlangs in een interview in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde aan collega 

Sophie Deleu toevertrouwde: de middelen en de kennis zijn in ruime mate aanwezig, we 

hoeven alleen nog maar te implementeren. 

Misschien moet ik stellen; we moeten implementeren.  

 

Wat zijn concreet mijn plannen voor de komende jaren? 

Zoals velen van u weten betreft mijn leeropdracht de veterinaire anesthesiologie van alle 

diersoorten zoals die binnen de faculteit een plaats hebben gekregen. Dat betekent dus 

ook dat ik samen met het gehele team, zal werken aan de ontwikkeling en verspreiding 

van de anesthesiologie van gezelschapsdieren, het paard, de landbouwhuisdieren en de 

laboratoriumdieren. 

Bij het schetsen van mijn werktoekomst maak ik voor de duidelijkheid  een onderverdeling 

naar onderzoek en onderwijs. Uiteraard wordt in deze ontwikkeling de patiëntenzorg als 

integrale component bij beiden meegenomen. 

 

Het Veterinair Anesthesiologisch onderzoek 

Een korte terugblik; In aansluiting op mijn promotieonderzoek naar de effecten van 

opiaten op de nierfunctie, heb ik mijzelf dankzij een Fulbright beurs en Niels Stensen 

stipendium een jaar in de V.S. kunnen bekwamen in de cardiovasculaire fysiologie. 

Teruggekomen in Nederland, werd op initiatief van Dr. Erik Korsten, humaan 

anesthesioloog in het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven, gestart met het onderzoek naar 

de selectief blokkerende activiteit van epiduraal toegediend BAB, een oud lokaal 

anestheticum dat vanwege zijn bijzondere eigenschappen, toen voor het eerst bij een 

zeer beperkt aantal humane patiënten werd toegepast ter bestrijding van kankerpijn. In 

het gezamenlijk opgezette hondenmodel werd verder onderzoek aan de suspensie van dit 

anestheticum uitgevoerd door Dr. Grouls, ziekenhuisapotheker in voornoemd ziekenhuis, 

die daar in 1998 op promoveerde (Grouls, 1998). 

 

Ander anesthesiologisch onderzoek waar ik de laatste jaren verantwoordelijk voor ben, 

betreft het onderzoek naar de kwaliteit van de anesthesie bij de rat en de hond.  

Dit onderzoek, dat in de laatste jaren vooral bij de rat veel vordering heeft gekend en in 

mei jongstleden tot de promotie leidde van Dr. Zainal Haberham (2000), betreft de 

ontwikkeling van neurofysiologische meetmethoden om voorspellend en reproduceerbaar 

de kwaliteit van de anesthesie te kunnen vaststellen. 
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De onderzoeksprojecten bij zowel de rat als de hond, maken deel uit van de 

onderzoeksgroep Neurale Regulatie, waarbij de bezielende leiding en onvoorwaardelijke 

steun van Dr. Venker-van Haagen en Dr. Van den Brom, alsmede van onze technicus 

Harry de Groot,  niet onvermeld mag blijven. 

  

Zoals uit de gezamenlijke publicaties uit het proefschrift van Dr. Haberham kan worden 

opgemaakt, heeft naast de analyse van het basale elektro-encefalogram [het EEG of 

hersen’film’] met name zgn. Middle Latency Auditory Evoked Potentials [de door 

geluidssignalen opgewekte elektrische golven in de hersenen], hun kwaliteit bewezen als 

het gaat om de voorspellende waarde van de veranderende diepte van de slaap tijdens 

anesthesie. 

Als gevolg van dit onderzoek kwamen parameters beschikbaar waarmee een kwalitatieve 

en kwantitatieve analyse kan worden uitgevoerd van de ‘slaap’ tijdens de anesthesie. 

Daardoor wordt het mogelijk een wetenschappelijk onderbouwd waarde-oordeel over 

specifieke anesthesiemethoden te geven.  

De eerste onderzoekingen naar een vergelijkbare meetmethode voor de 

kwaliteitsbeoordeling van de pijnstilling, door middel van zgn. Somatosensory Evoked 

Potentials gaven daarbij nog een aantal technische problemen te zien. De nieuwe AiO zal 

dit ook als de ‘grote uitdaging’ voorgeschoteld krijgen.  

 

Een vergelijkbare poging als bij de ratten van Dr. Haberham, om dergelijke gegevens ook 

uit de geanestheseerde hond tevoorschijn te halen, zijn vooralsnog beperkt succesvol 

gebleken. Dankzij de niet aflatende inzet van de partners binnen de neurofysiologiegroep, 

gloort er nu licht aan de horizon binnen het biofysisch laboratorium. Ook hier zullen wij de 

komende jaren ‘extra menskracht’ op in gaan zetten. 

  

De van faculteitswege verkregen gelden in de vorm van de ‘bruidschat’ zullen worden 

aangewend om een ervaren onderzoeker binnen het deelproject  Neurale Regulatie aan 

te stellen. Deze Post doc zal zich voornamelijk bezig houden met de vraag waar de 

verschillende anesthetica hun effect op de signaalverwerking en -doorgifte uitoefenen. 

Hierbij gaat de interesse uit naar het gehele traject van de verwerking van het auditieve 

signaal, van de hersenstam tot aan de hersenschors. Deze effecten zullen vervolgens 

ook op in-vitro gekweekte hersencellen worden bestudeerd, dit laatste in samenwerking 
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met het Instituut voor Neurobiologie van de UvA met de inmiddels emeritus-hoogleraar, 

prof. Lopes da Silva. 

 

Parallel aan onze neurofysiologische projecten is er samenwerking met het Instituut voor 

Anesthesiologie van de KUN met Prof. Leo Booij, Dr. Jan van Egmond en Dr. Fred 

Poelma van het CDL. 

Vanuit een zelfde globale vraagstelling, nl; Hoe meet je de kwaliteit van de anesthesie?, 

kijken zij o.a. door middel van MRI naar functionele activiteit van de hersenen na 

sensorische stimulatie.  

Een bundeling van ons neurofysiologisch werk met hun functionele karakterisering in 

dezelfde diersoort de rat, biedt ruime kansen voor onderlinge synergie. 

 

Voor mijzelf een nieuw terrein is het anesthesiologisch georiënteerd onderzoek op het 

gebied van het koliekpaard. 

Collega Joris Wijnker, veterinair anesthesioloog in opleiding,  is daar onder leiding van Dr. 

Wim Klein betrokken bij het onderzoek naar de negatieve effecten van endotoxinen 

[giftige stoffen] bij koliekpaarden, met name in de postchirurgische fase. 

 

Zelf zal ik, samen met collega Paul van Dijk en de onlangs aangestelde anesthesioloog-

in-opleiding Daniëlle Lankveld, me gaan inzetten op het terrein van de anesthesie van het 

koliekpaard, waarbij dan vooral het anestheticum ketamine nadere aandacht verdient. Het 

door mij voorziene onderzoek zal kijken naar het effect van ketamine op de adhesie van 

leukocyten op de vaatwand (Schmidt et al, 1995; Szekely et al, 1999; Szekely et al, 2000; 

Weigand et al, 2000) en de productie en vrijzetting van cytokinen als TNF- alfa (Takenaka 

et al, 1994) zoals dat past in het ischeamie-reperfusie fenomeen bij koliekpaarden. Dit 

onderzoek heeft qua aard en vraagstelling de potentie om door in-vitro onderzoek, de 

samenwerking te vinden met het Cytokinen laboratorium van onze faculteit, en 

tegelijkertijd zo een stuk extra wetenschappelijke diepgang te verwerven. In de loop van 

dit jaar zal de Afdeling Anesthesiologie Paard met een uitgewerkt onderzoeksvoorstel 

komen. 

Voor beide onderzoekers, Wijnker en Lankveld, moet hun onderzoek leiden tot een 

promotie, waardoor ook het onderzoeksprofiel van de Afdeling Anesthesiologie verder 

wordt versterkt. 
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Binnen de Proefdierkunde voorzie ik, mede gelet op de samenwerking in afgelopen 6 

jaar, een verdere participatie in gezamenlijke onderzoeksactiviteiten. 

Het vervolg van het onderzoek van de AiO uit mijn periode als Bijzonder Hoogleraar bij de 

Hoofdafdeling  Proefdierkunde, wordt zoals vermeld gecontinueerd in de onderzoekslijn 

Neurale Regulatie binnen de Hoofdafdeling GD. 

Vanuit de proefdierkunde is het initiatief gekomen voor een onderzoek naar de genetische 

basis voor de stamverschillen in gevoeligheid voor anesthetica. 

Dit onderzoeksplan zal in samenwerking met collega Prof. Bert van Zutphen en Dr. Hein 

van Lith nader worden uitgewerkt.  

 

Als laatste, maar zeker niet minste, de relatie met de ‘buren’ van het UMCU [het AZU]. De 

vanouds zeer goede banden die er bestaan met het Instituut voor Anesthesiologie, waar 

prof. Hans Knape niet al te lang geleden zijn team versterkt zag door de aanstelling van 

prof. Cor Kalkman, staan er m.i. garant voor dat wij gezamenlijk de raakvlakken van ons 

eigen onderzoek met dat van de buurman, zullen weten te vinden. Ik hoop dan ook van 

harte dat wij de goede band die reeds bestaat, in de toekomst ook in het onderzoek 

kunnen bestendigen. 

 

Speciale melding wil toch ook maken van het werk dat gericht is op het ontwikkelen van 

nieuwe methoden van anesthesie bij de verschillende diersoorten. Bij het paard wordt het 

onderzoek naar nieuwe methoden van sedatie en anesthesie gedaan door de collegae 

van Dijk, Lankveld  en Wijnker. 

E.e.a. wordt nog ondersteunt door de Master of Science medewerkers Dr. Galindo 

Zamora uit Colombia, Dr. Dzikiti uit Zimbabwe en sinds 1 september jl. Dr. 

Chantongvrong uit Thailand.  

 

Bij de gezelschapsdieren wordt de onderzoeksinspanning vnl. geleverd door collega Ies 

Akkerdaas, daarin gesteund door Pascal Mioch, Rob Sap en afgelopen zomer versterkt 

door collega Andrea Garcia uit Spanje. Uiteraard had de veelheid van projecten, veelal 

uitgevoerd in het kader van de reguliere patiëntenzorg, niet kunnen geschieden zonder 

een ruime o.b.p. ondersteuning 
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Het Veterinair Anesthesiologisch onderwijs 

Door de onderwijsvernieuwingen samenhangend met het Curriculum 1995 heeft ook het 

anesthesiologisch onderwijs in de opleiding tot dierenarts veranderingen ondergaan. 

Dankzij de reeds langer bestaande ervaringen met zgn. nieuwe onderwijsvormen [in de 

opleiding tot de bevoegdheid  ex Artikel 9 van de W.O.D.], vond de eerste introductie van 

werkcolleges reeds plaats in het Curriculum Oude Stijl. Dientengevolge verliep invoering 

van de curriculumvernieuwing voor ons vakgebied zonder problemen. 

Het resultaat daarvan is dat de ‘studenten nieuwe stijl’ de anesthesiologie meer 

benaderen vanuit de optiek van de casusafhankelijke probleemstelling, dan vanuit de 

insteek van het overzicht van een oneindig aantal stofjes.  

We mogen inmiddels constateren dat een niet-onaantrekkelijk gevolg hiervan is, dat er 

met een grote mate van enthousiasme wordt deelgenomen aan de verschillende 

onderwijsmogelijkheden.  

Ook in de co-schappen nieuwe stijl voltrekt zich thans deze cultuuromslag.  

De klinische casus vormt de basis voor de, door de student zelf te verrichten, 

pathofysiologische probleemanalyse, gevolgd door het opstellen van het meest geschikte 

anesthesieprotocol. De feitelijke patiëntenanesthesie dient in dit alles vooral ter illustratie 

en klinische handvaardigheidstraining. 

 

Waar niet alleen het vakgebied van de veterinaire anesthesiologie maar de gehele 

opleiding baat bij zou hebben, is een duidelijk verdere afstemming tussen de 

verschillende basisvakken en de vakken in de functiegerichte fase.  

Voor de anesthesiologie gaat het hierbij heel concreet over de zgn. ‘verticale afstemming’ 

met de (patho)fysiologie en farmacologie. 

Een strakke verticale afstemming met onderwijs als het keuzevak pijn in het 1ste jaar 

verzorgd door Afd. Fysiologie en met de Farmacologie in het 3de jaar daar waar het de 

anesthetische farmaca betreft, kan in hoge mate de kwaliteit van ons ‘eindproduct’ (de 

afgestudeerde dierenarts) verbeteren. Uiteraard gaat het hierbij niet alleen om de 

afstemming van onderwerpen maar ook van leermethode en wijze van aanpak.  

Daarnaast kan het inrichten van keuzevakken op het gebied van de anesthesiologie en 

de pijnbestrijding tot een nadere verdieping van het vakgebied leiden. Hierbij is de 

inbreng van de farmacologie en fysiologie, maar ook die van clinici vanuit de orthopedie 

en/of de oncologie, van zeer groot belang.   
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Ik ben mij ervan bewust dat iedereen overvoerd is door onderwijsvernieuwingen, 

roosterverplichtingen et cetera en dat dit soort geluiden uiteraard een prijskaartje hebben 

in de vorm van vele uren extra werk. Echter door een gezamenlijke aanpak, zijn wij als 

facultair onderwijsteam dan wel in staat een prachtig stuk onderwijs neer te zetten. 

 

Naast de scholing van studenten is uiteraard de permanente bij- en nascholing in de 

veterinaire anesthesiologie voor mij een belangrijk aandachtsveld. Hierbij wordt vooral 

gedacht aan verdere scholing van de dierenarts en de dierenartsassistent. 

Nog deze maand zullen wij een landelijke enquête versturen aan de dierenartsen die lid 

zijn van de Groep Geneeskunde Gezelschapsdieren en aan de  leden van de Groep 

Geneeskunde Paard 

Deze enquête zal ons inzicht verschaffen in de wijze van anesthesiologische 

verslaglegging, de gebruikte anesthesiemethoden, de wijze en frequentie van pijnstilling 

en de specifieke wensen aangaande nascholing. 

Deze informatie is niet alleen relevant voor de anesthesiologische praktijkvoering als 

geheel maar tevens voor de reeds bestaande dan wel de nog in ontwikkeling zijnde 

erkenningsregelingen voor dierenartsen per diersoort 

Wij rekenen op een enthousiaste respons, waardoor wij rond het eind van dit jaar de 

resultaten kunnen melden. 

Deze gegevens zullen dan tevens gebruikt worden om de reeds bestaande plannen 

aangaande nascholing van zowel dierenartsen en dierenartsassistenten verder gestalte te 

geven. 

 

Ook de rol van de dierenartsassistent, in de dagelijkse praktijk vaak verantwoordelijk voor 

de anesthesie, verdient extra aandacht vanuit scholingsoptiek. Idealiter slagen wij erin 

om, samen met de daarvoor geldende opleidingsinstanties, te komen tot een systeem 

waarbij assistenten een verdere scholing ondergaan, daar dan ook examen in afleggen, 

om vervolgens met een ‘erkend deelcertificaat anesthesiologie’ te kunnen bijdragen aan 

de kwaliteit van de veterinaire zorg. 
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Het dankwoord 

Gekomen aan vrijwel het eind van mijn betoog wil ik een aantal mensen en instanties 

bedanken. 

Allereerst wil ik de Rector Magnificus en het College van Bestuur van de Universiteit 

Utrecht , de Decaan van de Faculteit der Diergeneeskunde en de leden van de 

benoemingsadviescommissie danken voor het in mij gestelde vertrouwen dat ertoe heeft 

geleid dat ik hier vandaag kan staan. 

Vervolgens wil ik mijn waardering uitspreken jegens - professor Evert Lagerweij die het 

fundament van de Utrechtse Veterinaire Anesthesiologie heeft gelegd; professor Hans de 

Vries die op een cruciaal moment zijn medewerking verleende aan mijn wens om naar de 

V.S. uit te vliegen; professor Bert van Zutphen die vervolgens de mogelijkheid creëerde 

om mij na mijn terugkomst weer ‘binnen’ te houden. U allen hartelijk bedankt. 

 

En dan alle ‘anesthesiologische collegae’ waarbij met name de collegae Ies Akkerdaas en 

Paul van Dijk, met de ondersteuning van o.a. Rob Sap en Ron van Wandelen, de 

mogelijkheden schiepen waarbij ik ‘op pad’ kon om nieuwe terreinen te ontdekken waarbij 

zij dan tezamen met alle anderen de overige taken moesten waarnemen. Het is 

overduidelijk – als jullie met z’n allen die mogelijkheden niet hadden geschapen was ik 

hier nooit gekomen. Bedankt!! 

 

De beide voorzitters van de 2 Hoofdafdelingen waar ik thans lid van uitmaak professor Ab 

Barneveld en professor Freek van Sluijs. Ten tijde van de reorganisatie van de Klinische 

Sector zijn jullie met z’n tweeën instrumenteel geweest voor het inbedden van de 

diersoortoverschrijdende leerstoel in de veterinaire anesthesiologie binnen die klinische 

sector. 

Ik zeg niets teveel als ik zeg dat hiermee de basis is gelegd voor een ‘zonnige toekomst’ 

voor mijn vakgebied. Ik ben jullie, namens de gehele Utrechtse Veterinaire 

Anesthesiologie, daarvoor buitengewoon erkentelijk. 

 

Speciaal voor alle medewerkers van de Hoofdafdeling Paard wil ik nog een keer 

publiekelijk herhalen dat wat ik reeds vele malen heb gezegd. Jullie warm welkom heeft 

er voor gezorgd dat ik als voormalig GD en PDK man, mij ook bij jullie buitengewoon thuis 

voel. Ik vind het een groot genoegen om met jullie te mogen samenwerken. 
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De ‘harde kern’ van collegae uit het onderzoek, te weten Erik Korsten, René Grouls, 

Zainal Haberham alsmede de eerder genoemde collegae Venker, van den Brom en de 

Groot. 

Door de samenwerking met jullie kon er veel onderzoek plaatsvinden. Niet alleen ikzelf, 

maar ook de gehele veterinaire anesthesiologie, heeft daar haar voordeel mee gedaan. 

Grote waardering en dank is hier dan ook op z’n plaats. 

 

De mensen van deze dag: het bestuur van de Diergeneeskundige Studenten Kring met 

voorop natuurlijk haar voorzitter René van de Brom, de ceremoniemeester Mw. Suzanne 

Eisenberg en natuurlijk onze pedel Mw. Van den Berg. 

Dankzij jullie aller inzet is deze dag voor mij en mijn familie in ieder geval al onvergetelijk. 

Uiteraard worden jullie daarvoor reuze bedankt. Ik kom daar later nog persoonlijk op 

terug. 

 

En dan mijn privé-leven; mijn leven wordt gekenmerkt door vele woonplaatsen met even 

zovele mensen die om mij heen staand, ieder hun eigen bijdrage hebben geleverd aan 

mijn ‘welzijn’. Alle betrokkenen zullen de gezamenlijke woonstekken en hun rol daarin 

ongetwijfeld kunnen ontdekken. Voor alle anderen is dit dan een hersen-spelletje om 

weer wakker te worden.  

Beginnend met de geboorte in Haarlem, toen Enschede en dan naar Framingham 

Massachusetts, en weer terug naar Boekelo. Toen Utrecht, gevolgd door Abcoude, een 

onderbreking in Montego Bay Jamaica, retour Abcoude en toen via Gouda, naar Zeist, 

uitvliegend naar Mennomenee Falls Wisconsin,  en terug naar Doorn. 

En dan tot slot, en dit is met recht ‘the grand finale’, Maarn; daar kwam alles bij elkaar. 

Daar kon het niet meer beter. 

Allemaal enorm bedankt voor jullie steun, betrokkenheid en liefde. 

 

Tot slot 

Ik wil niet eindigen met het dankwoord maar met een paar korte slotopmerkingen: 

Evert – jij bent nu reeds een aantal jaren met emeritaat. We kunnen samen concluderen 

dat de ontwikkeling en emancipatie van een vakgebied tijd kost.  

Naar mijn idee is het NU toch allemaal goed gekomen met de veterinaire anesthesiologie. 

Ik ben zelf uitermate gelukkig met mijn inbedding in 2 Hoofdafdelingen; ik heb een 
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enthousiast team met veel potentieel en er ontstaat een steeds duidelijker 

anesthesiologische betrokkenheid bij het facultaire onderzoek. 

Kortom wij kunnen nog jaren goed en plezierig verder. 

 

Alle collegae uit de veterinaire anesthesiologie. Wat moet ik jullie vanaf hier nu nog 

zeggen, behalve dat wij met z’n allen moeten uitdragen dat de anesthesiologie ons vak 

is, dat wij daar beretrots op zijn en dat het absoluut het leukste vak is dat er bestaat. De 

rest komt dan vanzelf ook goed. 

 

Collegae docenten vanuit de andere disciplines. U voelde zich tijdens deze oratie 

wellicht aangesproken, of bent nu bevreesd dat er nog meer werk en onderwijs op u af 

komen. Laten wij het toch vooral ook positief bekijken – ons gezamenlijke eindproduct 

wordt er alleen maar beter van. Ik kom er zeker met u over praten. 

 

Dames en heren studenten. Ik ben mijn oratie begonnen met de ethiek voor de 

dierenarts en ik wil eindigen met jullie. Uiteraard willen wij jullie overtuigen van de 

prachtige kanten van ons vakgebied maar tevens zijn jullie in mijn ogen de hoop voor de 

toekomst. Ethische normstelling, zeker aangaande pijn en pijnbestrijding bij dieren, 

ontwikkelt zich nu eenmaal beter bij jongeren dan bij ouderen. Kortom, op u is alle hoop 

gevestigd, en door u zal alles goed komen. 

Ik heb gezegd. 
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