
In veel landelijke gebieden in lage- en middeninkomenslanden 
zijn er niet genoeg gekwalificeerde dierenartsen om goede zorg 
te verlenen aan dieren in kleinere gemeenschappen. In deze  
gebieden, die worden bewoond door veehouders en hun dieren, 
leidt dit tekort aan diergezondheidsdiensten tot risico’s op het 
gebied van armoede, publieke gezondheid, voedselzekerheid en 
voedselzekerheid.

Om iets aan deze risico’s te doen werd de aanpak door gemeen-
schapsgerichte diergezondheidsdiensten ontwikkeld. De dierge-
zondheidswerkers die zijn uitgekozen door de gemeenschap in sa-
menwerking met dierenartsen, publieke diergezondheidsdiensten 
en ondersteund door projecten en NGO’s, voorzien veehouders  
van basisdiensten en advies. Ook zorgen zij voor de verspreiding 
van landbouwtechnieken en -methoden voor de optimalisering 
van de productiviteit van de dieren. Daarnaast spelen zij een  
belangrijke rol in het toezichthouden op dierziekten.

Op dit moment zijn diergezondheidswerkers essentieel voor het 
bieden van kwalitatieve diergezondheidsdiensten in grote delen 
van Afrika, Azie en Zuid-Amerika. Helaas staan zij voor meerdere 
uitdagingen op het gebied van een gemeenschappelijke nomen-
clatuur, hun opleiding, supervisie en wettelijke status. Om een 
aantal van deze uitdagingen op te lossen, stelt VSF International 
voor om een algemeen en juist begrip per categorie te ontwik-
kelen van diergezondheidswerkers en hun bevoegdheden. Dit 
draagt bij aan de erkenning van hun essentiële rol in plaatselijke 
diergezondheidsdiensten.
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DE PLOTSELINGE PRIVATISERING VAN 
DIERGEZONDHEIDSDIENSTEN IN AFRIKA
De diergezondheidssystemen in Afrika zijn sterk geë-
volueerd in samenhang met de veranderingen in so-
cio-economische systemen. Gedurende de kolonisatie 
zijn er door de overheden in veel Afrikaanse landen zo-
genaamde piramidestructuren opgezet om technische 
diergezondheidsdiensten zeker te stellen (VSF België, 
2016). Bovenaan bevonden zich beleidsontwerpers, 
daaronder de activiteitscoördinatoren die toezicht hiel-
den op de daadwerkelijke uitvoerenden onderaan. Deze 
diergezondheidswerkers die waren toegewezen aan de 
dorpen hadden nauw contact met de veehouders en 
voorzagen hen van alle vormen van diergezondheids-
diensten zonder dat die kosten met zich meebrachten 
voor de veehouders. Nadat veel Afrikaanse landen hun 
onafhankelijkheid hadden herwonnen, erfden de lan-
den zowel dit piramidemodel als de technici en dieren-
artsen. Tussen de zestiger en tachtiger jaren werden de 
Europese dierenartsen geleidelijk vervangen door lokale 
dierenartsen. Gedurende deze periode omvatte het ve-
terinaire beroep verschillende categorieën van professi-
onals op het gebied van diergezondheid: dierenartsen, 
vee-technici en paraveterinairen (assistenten, hulpver-
pleegkundigen, etc.).

Door de invoering van structurele beleidsaanpassingen 
tussen 1980 en 1990 door internationale instellingen 
zoals het IMF en de Wereldbank stapten overheden af 
van hun uitvoerende rol in het leveren van diergezond-
heidsdiensten om zich meer te richten op hun rol als 
regelgever. Het veterinaire beroep werd geliberaliseerd 
en particuliere exploitanten vestigden zich om hun dier-
gezondheidsdiensten aan herders te leveren (maar nu 
met winstoogmerk). In het begin mochten dierenartsen 
alleen medicatie verkopen maar werden later door de 
overheid gemandateerd om mee te werken aan mas-
sa-preventie van of vaccinatie tegen aangifteplichtige 
dierziekten.

In veel Afrikaanse landen, maar ook elders in de wereld, 
vond het terugtrekken van de publieke diensten echter 
op zeer abrupte wijze plaats zonder een onmiddellijke 
vervanging door de private sector en zonder strategie 
voor een geleidelijke overgang naar de private sector. 
Plotseling zaten de veehouders zonder diergezond-
heidsdienst om op terug te vallen.

1. DE EVOLUTIE VAN  
DIERGEZONDHEIDSSYSTEMEN IN 
AFRIKA EN DE OPKOMST VAN  
DIERGEZONDHEIDSWERKERS  
IN DE GEMEENSCHAP 

© Sam Deckers / VSF Belgium

Het netwerk van VSF International pleit voor de erkenning van diergezondheidswerkers als kwa-
liteitsbewakers in lokale diergezondheidsdiensten door de volgende hoofdonderwerpen aan te 
pakken:

•  Een definitie te geven van diergezondheidswerkers en hun verschillende categorieën, elk met dui-
delijke rollen en werkzaamheden, en ervoor te zorgen dat deze definitie wordt opgenomen in de 
landelijke wetgeving op veterinair gebied;

•  Het landelijk standaardiseren van de opleidingscurricula, waaronder een minimale gemeenschap-
pelijke basis van competenties en locatie-specifieke competenties, afhankelijk van de context;

•  Het verduidelijken van de rollen en verantwoordelijkheden van eenieder die is betrokken bij het 
lokale diergezondheidssysteem, waaronder de supervisie van diergezondheidswerkers om de  
kwaliteit van de diensten te kunnen waarborgen.



VSF International Policy Brief n. 5 — September 2018       3

UITDAGINGEN VOOR 
DIERGEZONDHEIDSSYSTEMEN 
De ontwikkelingen van de diergezondheidsdiensten in 
veel landen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika heeft geleid 
tot een situatie waarin een groot deel van de ongeveer 
1.3 miljard mensen die van hun vee afhankelijk zijn voor 
hun levensonderhoud wordt geconfronteerd met een 
beperkte toegang tot diergezondheidsdiensten (FAO, 
2015). Het gezond houden van hun dieren is echter 
essentieel voor hun levensonderhoud en overleving. 
Diergezondheidsdiensten zouden een aantal belangrij-
ke problemen moeten aanpakken, in het bijzonder die 
de mensen raken sterk afhankelijk zijn van vee voor hun 
levensonderhoud (Thonnat, 2006). Deze problemen zijn 
talrijk en maken deel uit van de volgende categorieën:

•    Menselijke gezondheid en algemene volksge-
zondheid (One Health). De voedselveiligheid van 
dierlijke producten is noodzakelijk en onmisbaar om 
door voedsel overgedragen en zoönotische infectie-
ziekten te voorkomen en bestrijden. Naast dierge-
zondheid, spelen veterinaire diensten en veehouders 
een vitale rol in de volksgezondheid door de veiligheid 
van voedsel van dierlijke oorsprong te waarborgen in 
alle schakels van de voedselketen en door de effecti-
viteit en de beschikbaarheid van antibiotica, chemi-
caliën voor ongediertebestrijding, etc. te behouden. 
Veilige en voedzame dierlijke producten dragen ook 
bij aan een betere voedselzekerheid en voedselveilig-
heid, welke vereisten zijn voor een goede gezondheid.

•    Socio-economische problemen. Het veiligstellen 
van diergezondheid is essentieel voor het veiligstellen 
van dierlijke productie. Geïntegreerd in verschillende 
markten (plaatselijk, informeel, regionaal), zorgt vee 
voor een inkomen van veel mensen en vormt het een 
bron van werkgelegenheid in verschillende sectoren. 
De veehouderij in landelijke gebieden helpt ook het 
wegtrekken van mensen van het platteland tegen te 
gaan en een zekere aantrekkingskracht te houden 
voor dunbevolkte gebieden.

•    Problemen in handel en macro-economie. Zowel op 
het nationale als internationale vlak is de handel in vee 
en dierlijke producten gebonden aan strikte (dier)ge-
zondheidsregels. Het veiligstellen van de diergezond-
heid staat ook aan de basis van het veiligstellen van de 
handel in dieren en dierlijke producten op grond van 
overeengekomen gezondheidsstandaarden.

•    Milieuproblemen en biodiversiteit. Deels vanwege 
het contact tussen gedomesticeerde en wilde dieren 
en de hoge prevalentie van vector-overdraagbare 
ziekten, zal de gezondheidsbescherming ook helpen 
bij het behoud van verschillende ecosystemen die op 
natuurlijke hulpbronnen.

DE OPKOMST VAN 
DIERGEZONDHEIDSWERKERS
Om het gat te vullen dat ontstond door de (mislukte) 
privatisering van veterinaire diensten in de jaren 80 en 
90 en om een aantal van bovengenoemde problemen 
aan te pakken, werden in veel landen in Afrika, Azië en 
Zuid-Amerika nieuwe diergezondheidssystemen ont-
wikkeld vanaf de jaren 90 (Leyland et al., 2014). Deze 
nieuwe diensten gingen uit van lokale kennis, deelna-
me van en de behoeften van veehoudende gemeen-
schappen om hen passende diergezondheidsdiensten 
te bieden.

Diergezondheidswerkers vormen de kern van deze 
systemen. Zij maken deel uit van de gemeenschap en 
zijn vaak zelf veehouders. Over het algemeen krijgen zij 
basistraining in diergezondheid en bieden beperkte ve-
terinaire hulp aan de leden binnen hun gemeenschap, 
vaak in overleg met of onder supervisie van een gedi-
plomeerd dierenarts. Verschillende organisaties hebben 
hun positie in eerste instantie mogelijk gemaakt. In Azië 
waren diergezondheidsdiensten van de overheid nauw 
betrokken bij het positioneren van diergezondheids-
werkers, terwijl in West-Afrika en Zuid-Amerika boe-
renorganisaties nauw betrokken waren bij het proces. 
In Oost-Afrika hebben NGO’s (non-gouvernementele 
organisaties) een leidende rol op zich genomen.

Vanaf de jaren ’90 raakten deze diergezondheidswer-
kers verder verspreid en werden zij in toenemende 
mate ingezet om in humanitaire behoeften te voorzien 
in regio’s waar mensen vaak sterk afhankelijk waren 
van hun vee voor hun levensonderhoud. Eind jaren ’90 
leidde de geleidelijke groei van het aantal diergezond-
heidswerkers tot een discussie over de duurzaamheid 
van deze aanpak en de erkenning en officiële steun van 
diergezondheidswerkers door overheden. Deze discus-
sie is nog steeds gaande.

© Sam Deckers / VSF Belgium
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Diergezondheidssystemen bestaan normaal gesproken 
uit dierenartsen (particulier en/of gesubsidieerd), tech-
nici, paraveterinairen en diergezondheidswerkers. 

Het beschrijven van dierenartsen is vrij gemakkelijk: par-
ticuliere en gesubsidieerde dierenartsen moeten zowel 
een diploma in de diergeneeskunde van een internati-
onaal erkende universiteit als een staatsdiploma in de 
diergeneeskunde hebben.

Met betrekking tot de tweede categorie, paraveteri-
nairen, stelt de OIE dat ze ‘een formele opleiding moeten 
hebben op het niveau van een certificaat, diploma of graad 
van opleidingen die zijn geaccrediteerd door het relevante 
overheidsorgaan of door de veterinaire wettelijke instantie 
en dat de activiteiten die zij mogen uitvoeren hun niveau 
van formele training uitdragen’ (OIE, 2018).

Uit dit oogpunt kunnen diergezondheidswerkers als een 
andere categorie worden beschouwd dan paraveterinai-
ren, aangezien zij niet voldoen aan de criteria van de ca-
tegorie en in het algemeen geen certificaat hebben van 
een door de overheid geaccrediteerde opleiding. Zoals 
eerder genoemd zijn diergezondheidswerkers voor-
al veehouders die de basistechnieken (door daarvoor 
aangestelde ambtenaren, NGO’s of boerenorganisaties), 
hebben geleerd om dieren gezond te houden (door 
bijv. vaccineren en ontwormen). Deze diergezondheids-
werkers kunnen beperkte veterinaire diensten bieden 
aan hun gemeenschap in ruil voor een bepaalde vorm 
van betaling (in geld of in natura). In veel delen van de 
wereld spelen zij een substantiële rol in het bieden van 
diergezondheidsdiensten op het lokale niveau vanwe-
ge de afwezigheid van dierenartsen en paraveterinairen. 
Dankzij de interventies van diergezondheidswerkers 
profiteren miljoenen veehouders van preventieve en 
curatieve zorg voor hun dieren tegen beperkte kosten.

Bovendien zijn diergezondheidswerkers belangrijk voor 
de volksgezondheid, aangezien zij een cruciale rol spe-
len in het toezichthouden op ziekten, of dit nu om be-
smettelijke veeziekten gaat of zoönosen die ook mensen 
kunnen besmetten. Hiervoor brengen diergezondheids-
werkers telefonisch of te voet verslag uit over vaccina-
tie-activiteiten en de gezondheid van de dieren aan het 
verantwoordelijke Veterinaire Volksgezondheidsorgaan 
in hun regio.

Diergezondheidswerkers zijn ook essentieel in vaccina-
tiecampagnes van de overheid. Bijvoorbeeld in Ethiopië  
spelen diergezondheidswerkers een grote rol in de strijd 
tegen de Peste des Petit Ruminants (PPR) in Afar en  
Somalische Regio’s en tegen antrax in Zuid Omo.

WAAROM REKENEN OP 
DIERGEZONDHEIDSWERKERS VOOR 
LOKALE DIERGEZONDHEIDSDIENSTEN?
In 2017 was VSF International betrokken bij een onder-
zoek in 19 landen om te analyseren hoe lokale dierge-
zondheidssystemen zijn georganiseerd en om de over-
eenkomsten en verschillen tussen landen te identifice-
ren1 (Galière, 2017).

Uit het onderzoek bleek dat er in veel landen niet ge-
noeg particuliere en overheidsdierenartsen zijn. Daar-
door is het onmogelijk om voldoende diergezond-
heidsdiensten te bieden aan het hele gebied. In sommi-
ge landen waren er bijna geen particuliere dierenartsen 
(Burundi, Cambodja, Laos en Zuid-Soedan). Daarbij was 
het tekort aan dierenartsen het duidelijkst zichtbaar in 
landelijke gebieden, ver van de stedelijke centra. Het-
zelfde geldt voor de paraveterinairen: hoewel hun be-
lang voor het bieden van kwalitatieve diergezondheids-
diensten niet ontkend kan worden en ondanks hun gro-
tere verspreiding en aanwezigheid dan dierenartsen, 
blijft hun aantal onvoldoende om het hele gebied van 
aangepaste diergezondheidsdiensten te voorzien. In de 
meeste landen die betrokken waren bij het onderzoek, 
waren de paraveterinairen in dienst van de overheid of 
van particuliere dierenartsen (behalve in Laos en Cam-
bodja, waar geen particuliere dierenartsen in landelij-
ke gebieden zijn). In twaalf van de negentien landen 
mogen paraveterinairen zelfstandig werken, en in Ma-
dagaskar doen ze dit ondanks het feit dat het wettelijk 
niet toegestaan is. Tot slot blijkt, met betrekking tot de 
diergezondheidswerkers, dat zij de paraveterinairen en 
dierenartsen in aantal overtreffen, en dat zij zorgen voor 
een goede dekking van het gebied.

2. DIERGEZONDHEIDSWERKERS  
IN DE GEMEENSCHAP NU:  
DE HUIDIGE STAND VAN ZAKEN 

1 Dit onderzoek is uitgevoerd in de volgende landen: Burkina Faso, Burundi,  
Cambodja, DRC, Ethiopië, Haiti, Kenia, Laos, Madagascar, Mali, Mongolië, 
Rwanda, Senegal, Soedan, Zuid-Soedan, Tanzania, Togo, Oeganda en Viet-
nam.
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DE PLOTSELINGE PRIVATISERING VAN 
DIERGEZONDHEIDSDIENSTEN IN AFRIKA
Uit bovengenoemd onderzoek en de vele jaren ervaring 
van VSF-International blijkt duidelijk dat diergezond-
heidswerkers onmisbaar zijn in afgelegen landelijke 
gebieden vanwege het tekort aan dierenartsen en de 
ongelijk verdeelde aanwezigheid van paraveterinairen.

Er lijkt dus een duidelijke noodzaak te zijn om te investe-
ren in (i) het opleiden van dierenartsen en paraveterinai-
ren en in (ii) de verspreiding van gekwalificeerde dierge-
zondheidswerkers om te zorgen voor diergezondheids-
diensten van goede kwaliteit, aangepast aan de behoef-
ten van kleinschalige veehouders. Desalniettemin gaat 
het verspreiden van diergezondheidswerkers in lage- en 
middeninkomenslanden gepaard met veel uitdagingen 
op het gebied van hun opleiding, hun nomenclatuur, 
hun supervisie en hun (officiële) erkenning door nati-
onale, regionale en internationale wetgevers. Ondanks 
het feit dat al deze uitdagingen sterk samenhangen, 
biedt onderstaande analyse interessante inzichten en 
deelt ze in vier categorieën in:

GEBREK AAN EEN  
GESTANDAARDISEERDE OPLEIDING
Er is geen gestandaardiseerde opleiding (inhoud, duur, 
doelstellingen en onderwijseisen, toelatingseisen voor 
de opleiding, evaluatie) voor diergezondheidswerkers, 
wat resulteert in grote variaties van land tot land wat 
betreft inhoud en duur van de opleiding. Hierdoor zijn 
er significante verschillen in de capaciteiten van dierge-
zondheidswerkers tussen de verschillende landen en in 
sommige gevallen zelfs binnen één land.

GEBREK AAN GEMEENSCHAPPELIJKE 
NOMENCLATUUR
Parallel aan het gebrek aan een gemeenschappelijke 
opleiding ontbreekt er wereldwijd ook een gemeen-
schappelijke nomenclatuur voor diergezondheidswer-
kers. Zelfs binnen hetzelfde land worden er verschillen-
de namen gebruikt om diergezondheidswerkers aan te 
duiden. In West Afrika worden diergezondheidswerkers 

bijvoorbeeld gemeenschapsgebaseerde diergezond-
heidswerkers genoemd (“Agents Communautaire de 
Santé Animale”), Vee-assistenten (“Auxiliaires d’Elevage”) 
en Vrijwillige Dorpsvaccineerders (“Vaccinateurs Volon-
taires Villageois”). Dit is erg verwarrend voor overheidsin-
stellingen en veehouders, met name voor veehouders 
die grenzen oversteken en verschillende soorten dier-
gezondheidswerkers tegenkomen, afhankelijk van het 
land waar zij binnengaan.

SUPERVISIE
Er zijn ook grote verschillen met betrekking tot de su-
pervisie van diergezondheidswerkers. Dit heeft belang-
rijke consequenties voor de kwaliteit van de diensten 
die zij kunnen bieden en voor het aanpakken van de 
eerder genoemde uitdagingen (volksgezondheid, 
voedselzekerheid, etc.). Zo worden medicijnen voor 
dieren zonder goede en langdurige supervisie bijvoor-
beeld verkeerd gebruikt en/of toegediend. In veel lan-
den waar diergezondheidswerkers werkzaam zijn is er 
een duidelijk supervisieprobleem, wat samenhangt met 
de wettelijke relatie tussen diergezondheidswerkers en 
andere organen van diergezondheidsprofessionals. In 
sommige gevallen leidt dit tot competitie tussen dier-
gezondheidswerkers, paraveterinairen en dierenartsen, 
terwijl het doel van diergezondheidswerkers juist moet 
zijn om het gat te dichten dat is ontstaan vanwege het 
gebrek aan dierenartsen en paraveterinairen en om hen 
te ondersteunen in het uitvoeren van hun werkzaam-
heden.

3. UITDAGINGEN VOOR  
DIERGEZONDHEIDSWERKERS 

© Wouter Elsen / VSF Belgium
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DE ERKENNING VAN DE STATUS VAN 
DIERGEZONDHEIDSWERKERS
Tot slot is er het belangrijke probleem van de formali-
sering of wettelijke erkenning van de diergezondheids-
werkers. In veel landen waar diergezondheidswerkers 
werkzaam zijn en diergezondheidsdiensten aanbieden, 
zijn zij genoodzaakt dit illegaal te doen. Internationaal 
gezien is de wereldorganisatie voor diergezondheid 
(OIE) verantwoordelijk voor het bepalen van internatio-
nale standaarden en regelgeving voor diergezondheids-
gerelateerde onderwerpen.

De OIE – vanwege de Terrestrial Code en de recent gepu-
bliceerde ‘Competentie Richtlijnen voor paraveterinai-
ren’ (OIE, 2018) – erkent de categorie van paraveterinai-
ren (ofwel “Veterinary Paraprofessionals”, VPP’s) maar er 
wordt geen expliciete verwijzing naar diergezondheids-
werkers gegeven. Sommige landen laten diergezond-
heidswerkers vallen onder paraveterinairen, waarvan de 
definitie volgens OIE zeer expliciet is, en registreren hen 
als onderdeel van het veterinaire personeelsbestand on-
der de Veterinary Statutory Body. Andere landen kunnen 
de werkzaamheden van diergezondheidswerkers sim-
pelweg erkennen door nationale ondersteuning zonder 
hen een formele definitie van een wettelijke status te 
geven. Uit het onderzoek over lokale diergezondheids-
systemen blijkt dat er in slechts 7 van de 19 onderzochte 
landen een wettelijke erkenning bestaat voor dierge-
zondheidswerkers (Galière, 2017). Over het algemeen 
zijn de benaderingen om de positie van diergezond-
heidswerkers te formaliseren sterk afhankelijk per land, 
en bestaan zij onder andere uit:

•    Officiële erkenning van diergezondheidswerkers, in-
clusief hun wettelijke status;

•    Erkenning van de werkzaamheden van diergezond-
heidswerkers zonder specifieke (wettelijke) definitie 
van hun status (de facto erkenning);

•    Voorzichtige harmonisatie van opleidingen voor dier-
gezondheidswerkers;

•    Diergezondheidswerkers verbinden aan de publieke 
veterinaire diensten;

•    Diergezondheidswerkers als leden van boerenorga-
nisaties, die diensten verlenen op basis van formele 
overeenkomsten;

•    De uitgifte van professionele badges aan diergezond-
heidswerkers.

Er kan gesteld worden dat het gebrek aan erkenning 
ten goede is gekomen aan de hoeveelheid verschillen-
de opleidingen, benamingen en soorten van supervisie, 
met als gevolg belangrijke variaties wat betreft kennis 

en vaardigheden als ook in de kwaliteit van de dienst-
verlening. Helaas is het echter zo dat het gebrek aan 
standaardisering van opleiding, benamingen en super-
visie ervoor zorgt dat de wettelijke erkenning van dier-
gezondheidswerkers in veel landen problematisch blijft. 
De wettelijke erkenning van diergezondheidswerkers 
zou daarom gecombineerd moeten worden met het 
oplossen van de hierboven weergegeven uitdagingen.

De aanstelling, structuur en het opereren van dierge-
zondheidswerkers binnen lokale diergezondheidssyste-
men moet worden aangepast aan elke context, waarbij 
alle specifieke socio-culturele, politieke, economische 
en milieufactoren in acht worden genomen. Er bestaat 
geen one-size-fits-all (algemeen) model en flexibili-
teit is nodig om de diergezondheidssystemen aan de 
lokale setting aan te passen. De strategieën voor dier-
gezondheidswerkers kunnen variëren, afhankelijk van 
de aan- of afwezigheid van wetgeving wat betreft hun 
werkzaamheden, de aan- of afwezigheid van particulie-
re dierenartsen in het betreffende gebied, en zijn tevens 
afhankelijk van de omstandigheden met betrekking tot 
sanitair en het vee.

Om structuur aan te brengen in deze strategieën en 
een antwoord te geven op bovenstaande uitdagingen 
stelt VSF International een aantal richtlijnen voor. Deze 
richtlijnen hebben betrekking op het verspreiden van 
diergezondheidswerkers in landen in Afrika, Azië en 

© Koen Mutton / VSF Belgium

4. DE RICHTLIJNEN VAN 
VSF INTERNATIONAL VOOR 
DIERGEZONDHEIDSWERKERS 
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Zuid-Amerika. Het is van groot belang dat zij erkend 
worden als belangrijke actoren in het leveren van dier-
gezondheidsdiensten van goede kwaliteit aan veehou-
ders en hun gemeenschappen.

HET DEFINIËREN EN IDENTIFICEREN  
VAN DIERGEZONDHEIDSWERKERS:  
EEN GEMEENSCHAPPELIJK BEGRIP
Het is belangrijk om ‘diergezondheidswerker’ te definië-
ren om een algemeen begrip te creëren over wat een 
diergezondheidswerker precies is. Om dit te doen stelt 
VSF International de volgende definitie voor:

Een diergezondheidswerker is een boer/veldwer-
ker die door zijn/haar gemeenschap is uitgekozen 
in samenwerking met particuliere dierenartsen, 
de overheidsdienst voor diergezondheid en on-
dersteunde organisaties (projecten en NGO’s).  
Hij/zij levert basisdiensten en advies op het ge-
bied van diergezondheid aan veehouders. 
Hij/zij is op die manier verantwoordelijk voor het 
uitleggen van bepaalde landbouwtechnieken en 
methoden om de dierlijke productie te optimali-
seren. Daarnaast is hij/zij een belangrijke schakel 
in het toezicht op dierziekten die gerapporteerd 
dienen te worden.

Diergezondheidswerkers zouden daarom op participa-
tieve wijze geselecteerd moeten worden binnen ge-
meenschappen op basis van eerder bepaalde criteria 
– zoals opleidingsniveau, het hebben van een goede 
reputatie binnen de gemeenschap en zij moeten de tijd 
en toewijding hebben (hun werkzaamheden als dierge-
zondheidswerkers zouden hun eerdere agrarische be-
roep niet mogen belemmeren), etc. - om er zeker van 
te zijn dat leden van de gemeenschap hen erkennen als 
legitieme actoren. 

Zoals eerder genoemd maken diergezondheidswerkers 
geen deel uit van een uniforme categorie en staan 
zij daardoor bekend onder meerdere namen. Daardoor 
kunnen er meerdere functies gerelateerd aan dierlijke 
productie en toezicht op dierziekten aan diergezond-
heidswerkers worden toegewezen, zoals:

•    Het behandelen van zieke dieren, inclusief standaard 
procedures;

•   Het beheren van de medicijnvoorraad voor dieren;

•    Het organiseren en implementeren van vaccinatie- en 
ontwormingscampagnes;

•   Het bewust maken en adviseren van veehouders;

•   Het verzamelen en delen van informatie;

•    Het deelnemen in professionele organisaties en het 
organiseren van collectieve acties van organisaties van 
diergezondheidswerkers;

•    Het opstellen, operationaliseren en onderhouden van 
de koudeketen*-infrastructuur. 

VSF International erkent de diversiteit en daarmee  
ook de noodzaak voor het ontwikkelen van een al-
gemeen begrip van de verschillende categorieën 
diergezondheidswerkers. Zo zijn de Voluntary Village 
Vaccinators (VVV’s, of Vrijwillige Dorpsvaccineerders) in 
West Afrika een soort van diergezondheidswerkers – 
overeenkomstig met bovenstaande definitie – met als 
voornaamste doel dieren te vaccineren (met name gei-
ten en pluimvee). Daarom is de opleiding die zij hebben 
gekregen (door NGO’s, overheden of boerenorganisa-
ties) slechts daar en nergens anders op toegespitst. Ze 
zijn niet opgeleid voor het diagnosticeren van ziektes of 
het behandelen van dieren.

Het erkennen en definiëren van deze diversiteit aan 
diergezondheidswerkers zou de kwaliteit van de dien-
sten die zij leveren en het toezicht daarop makkelijker 
maken. Verschillende categorieën diergezondheidswer-
kers zouden daarom verschillende mandaten moeten 
hebben, allemaal passend onder de reikwijdte van bo-
vengenoemde definitie. De internationale organisatie 
voor diergezondheid, de OIE, zou deze definitie moeten 
formuleren en de diversiteit van de diergezondheids-
werkers in de verschillende landen moeten erkennen.

Genderaspecten zouden geïntegreerd moeten worden, 
specifiek in de erkenning en definiëring van diergezond-
heidswerkers. Dit is noodzakelijk omdat in het verleden 
opleiding en steun voor diergezondheidswerkers vaak 
op mannen was gericht (Flintan, 2011). Bijna de helft van 

* Koudeketen: Een ononderbroken koudeketen is een ononderbroken reeks 
gekoelde productie-, opslag- en distributieactiviteiten, samen met bijbeho-
rende apparatuur en logistiek, die de kwaliteit behouden via een gewenst 
lage temperatuurbereik.)
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de wereldwijde boerenpopulatie en veehouders bestaat 
uit vrouwen (World Bank, 2017). Zij zijn vaak verantwoor-
delijk voor kleinvee of pluimvee (en eveneens voor melk), 
terwijl mannen met name betrokken zijn bij de verzor-
ging en verkoop van grotere diersoorten.

Het betrekken van vrouwen bij diergezondheid zou 
daarom ten goede komen aan de erkenning van de rol 
van vrouwen in de veehouderij en op die manier ook 
aan de versterking van hun positie in het algemeen. 
Door meer betrokken te zijn kunnen vrouwen andere 
vrouwen steunen en op die manier hun kennis vergro-
ten en daarmee mogelijk hun inkomen.

Hoewel veel vrouwen mogelijk geïnteresseerd zijn om 
deze rol op zich te nemen, kan hun betrokkenheid be-
lemmerd zijn door culturele beperkingen. Verdere dis-
cussie over hoe specifiek vrouwen gesteund kunnen 
worden om betrokken te raken is daarom nodig en zou 
gebaseerd moeten zijn op succesvolle voorbeelden uit 
projecten en programma’s.

HET OPLEIDEN VAN DIERGEZONDHEIDS-
WERKERS: STANDAARDVAARDIGHEDEN 
EN COMPETENTIES MET ENIGE  
LOCATIE-SPECIFIEKE FLEXIBILITEIT
Omdat diergezondheidswerkers in feite een zeer diverse 
categorie zijn, is het geen wonder dat hun vaardigheden 
en competenties ook enorm kunnen verschillen. VSF 
International werkt aan het versterken van diergezond-
heidsdiensten in meer dan 25 landen en erkent deze di-
versiteit en de noodzaak om de vaardigheden en com-
petenties van de diergezondheidswerkers binnen hun 
mandatering aan te passen aan de landen en context 
waarin zij werkzaam zijn. Zo zouden inhoud en duur van 
een opleiding in diergezondheidswerk in overleg met 
de deelnemers moeten worden afgestemd. Dit is van 
belang omdat deze opleiding hun primaire agrarische 
beroep niet mag belemmeren.

Leden van VSF International hebben door de jaren heen 
opleidingsmodules getest in samenwerking met lokale 
en nationale autoriteiten, dierenartsen en boerenorga-
nisaties. Over het algemeen bevatten deze theoretische 
training in de lokale taal en praktische activiteiten voor 
elke theoretische module, gevolgd door een “leren door 
doen” aanpak. Tijdens de opleiding wordt de noodzaak 
benadrukt dat diergezondheidswerkers goede banden 
met staats- en particuliere diergezondheidsdiensten on-
derhouden. Ook wordt er nadruk gelegd op de verant-
woordelijkheden en plichten van de diergezondheids-
werkers tegenover de gemeenschappen.

Na de eerste opleiding verbeteren diergezondheidswer-
kers hun kennis en vaardigheden door de aanwezigheid 
van een dierenarts tijdens periodieke opfristrainingen 
en het horizontaal delen van ervaringen. Hierdoor kun-
nen diergezondheidswerkers door de jaren heen een 
substantiële hoeveelheid aan competenties en kennis 
op het gebied van diergezondheid opdoen.

In 2006 hebben VSF Zwitserland en de Inter African Bureau 
for Animal Resources (AU-IBAR) een cursushandleiding 
voor diergezondheidswerkers gepubliceerd (Lan-Lebrun, 
2006) die nog steeds dient als gids voor alle Afrikaanse 
landen voor het harmoniseren van de opleidingen.

Een standaardisering van curricula voor diergezond-
heidswerkers op het landelijke niveau is belangrijk voor 
de aanpak van de eerder genoemde uitdagingen. Zoals 
gesuggereerd door de AU-IBAR, “de curricula van dierge-
zondheidswerkers curricula dienen te bestaan uit een set 
van standaard competenties die in het hele nationale 
gebied hetzelfde zijn, en een aantal locatie-specifieke 
competenties om rekening te houden met de variaties 
en prioriteiten in de behoeften van de verschillende eco-
logische zones en productiesystemen” (AU-IBAR, 2003). 
Daarnaast raadt AU-IBAR aan dat de curricula van dier-
gezondheidswerkers gestandaardiseerd moeten worden 
op nationaal niveau en dat het Veterinary Statutory Body 
van elk land dit dient te onderschrijven. Dit laatste on-
derdeel is in feite cruciaal aangezien het direct de nood-
zaak reflecteert om de werkzaamheden van de dierge-
zondheidswerkers af te bakenen en ervoor te zorgen dat 
alle gemeenschappen die profiteren van het werk van 
diergezondheidswerkers een vergelijkbare mogelijkheid 
hebben om te reageren op gezondheidsrisico’s.

Bovendien zouden door de nationale Veterinary Statu-
tory Bodies erkende examinatoren de opleidingen van 
diergezondheidswerkers moeten evalueren en er certifi-
caten voor moeten uitgeven om de opleidingskwaliteit, 
kwaliteitscontrole en de effectieve vaardighedenont-
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In veel landelijke gebieden in lage- en middeninkomenslanden is het aantal gekwalificeerde dieren-
artsen onvoldoende om lokaal diergezondheidsdiensten van goede kwaliteit te bieden. In deze ge-
bieden zijn veehouders en hun gemeenschappen afhankelijk van diergezondheidswerkers voor de 
voorziening van betaalbare, lokale diergezondheidsdiensten.

Een diergezondheidswerker is een boer/veehouder die daarvoor door zijn/haar gemeenschap is uitge-
kozen in samenwerking met dierenartsen, de overheidsdiergezondheidsdienst en ondersteund door 
bijvoorbeeld projecten en NGO’s. Hij/zij levert basisdiensten en advies op het gebied van diergezond-
heid aan veehouders om de gezondheid en productie van dieren te optimaliseren. Daarnaast is hij/zij 
een belangrijke schakel in het toezicht op dierziekten. Ondanks de vele verdiensten van de diergezond-
heidswerkers bestaan er grote verschillen in hun naam en titel, opleiding en vaardigheden, supervisie 
en de (officiële) erkende status van land tot land. Dit legt grote druk op hun werk en heeft daarmee 
belangrijke consequenties voor de dierproductie en voor de gezondheid van dieren en mensen.

Om deze problemen op te lossen, stelt VSF International het volgende voor:

•    Een algemeen begrip van diergezondheidswerkers en hun verschillende categorieën te ontwikkelen. 
Het erkennen van diergezondheidswerkers en het definiëren van hun diversiteit heeft een positief 
effect op kwaliteit van hun diensten. Verschillende categorieën van diergezondheidswerkers zouden 
daarom verschillende mandaten moeten hebben, allemaal passend onder de reikwijdte van een ge-
meenschappelijke definitie. De OIE en lidstaten zouden een kader moeten bieden waarbinnen deze 
definitie kan worden ontwikkeld – inclusief de rollen en werkzaamheden van de verschillende soor-
ten diergezondheidswerkers – en deze opnemen in de veterinaire wetgeving van de landen.

•    Nationale Veterinary Statutory Bodies zouden de landelijke standaardisering van de opleidingen 
voor diergezondheidswerkers moeten onderschrijven en ook de beoordeling van hun opleiding 
door officiële inspecteurs. Er zouden opleidingen ontwikkeld moeten worden die zowel een ge-
meenschappelijke minimale basis aan competenties en daarnaast enkele locatie-specifieke com-
petenties, afhankelijk van de context. Dit zou ook overeen moeten stemmen met de verschillende 
categorieën van diergezondheidswerkers.

•    De nationale wetgeving zou een duidelijke definitie moeten geven van de rollen en verantwoor-
delijkheden van elk van de actoren in het diergezondheidssysteem, inclusief de diergezondheids-
werker. Dit om de permanente supervisie en evaluatie van de werkzaamheden van diergezond-
heidswerkers te waarborgen en om oneerlijke competitie tussen de actoren te voorkomen, en om 
uiteindelijk de kwaliteit van de diensten te verbeteren.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

wikkeling van diergezondheidswerkers te borgen. Dit 
houdt in dat er minimale standaarden opgesteld moe-
ten worden voor de competenties van de diergezond-
heidswerkers door de Veterinary Statutory Bodies.

SUPERVISIE VAN DIERGEZONDHEIDS- 
WERKERS OM DE KWALITEIT VAN DIERGE-
ZONDHEIDSDIENSTEN TE WAARBORGEN
Als officiële inspecteurs de competenties van dierge-
zondheidswerkers evalueren en er voor de tweede een 
verplichting zou gelden voor deelname aan opfriscur-
sussen en het halen van bepaalde certificaten, zou het 

toezicht al gedeeltelijk gedekt zijn. Desondanks is het 
erg belangrijk dat er voor een dagelijks toezicht op dier-
gezondheidswerkers wordt gezorgd. Idealiter zou dit 
opgepakt moeten worden door (particuliere of over-
heids-) dierenartsen of paraveterinairen.

De hiërarchie van de verschillende actoren binnen het 
diergezondheidssysteem zou geïntegreerd moeten wor-
den in nationale wetten, zodat de rol en verantwoorde-
lijkheid van elk van de actoren (particuliere/overheids-
dierenartsen, publieke diensten, paraveterinairen, dier-
gezondheidswerkers en veehouders) duidelijk worden. 
Het gebruik van moderne mobiele technologie kan een 
enorme rol spelen in het faciliteren van deze supervisie.
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