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Als veterinaire professionals, ongeacht onze discipline of werkveld,
hebben we als fundamentele verantwoordelijkheid de gezondheid en het
welzijn van de dieren die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Als beroepsgroep zijn we ook toegewijd en verplicht om de menselijke samenleving
en haar leden te beschermen door onze betrokkenheid bij het One Healthparadigma en onze interacties met dierenverzorgers en diereigenaren.
Om aan deze verplichtingen te voldoen en ervoor te zorgen dat we voldoen aan de verwachtingen van de samenlevingen die we dienen, is het
essentieel dat het veterinaire beroep zowel vertrouwd als gerespecteerd
wordt. Om de hoge achting die het beroep van dierenarts heeft bereikt
binnen onze gemeenschappen te behouden en te ondersteunen, moeten
onze leden op een respectvolle en collegiale manier handelen ten aanzien
van alle collega-dierenartsen.
Alle veterinaire interacties moeten prioriteit geven aan het welzijn en welbevinden van onze patiënten en op een ethische en waardige manier worden uitgevoerd. Onderstaande uitgangspunten zijn bedoeld om passende
collegiale interacties te schetsen, zodat wij als individuele dierenartsen
en als beroep kunnen streven naar het bereiken van de idealen van patiëntenzorg zoals uiteengezet in de WSAVA Veterinaire Eed1.
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• Professionele collegialiteit omvat gelijkwaardige en wederkerige relaties tussen veterinaire individuen en/of groepen. Collegialiteit is
gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect, en het op beleefde,
eerlijke en ondersteunende manier omgaan met collega's.
• Discriminatie van welke aard dan ook, zowel op het werk als binnen de
beroepsgroep, op basis van ras, etniciteit, cultuur, geslacht, seksuele
oriëntatie, religieuze of politieke overtuiging, leeftijd, burgerlijke staat,
handicap, sociaaleconomische status of enig ander kenmerk is onaanvaardbaar en in strijd met de beginselen van collegialiteit. Een
dergelijke discriminatie kan een negatieve invloed hebben op het vermogen van een individu of een veterinair team om de gezondheid en
het welzijn van de dieren te verbeteren.
• Collegialiteit vereist open, eerlijke, maar respectvolle communicatie
en de erkenning van de vaardigheden en gebieden van expertise van
onszelf en onze collega's, maar ook ten opzichte van de technische of
professionele gebieden waar ondersteuning nodig is.
• Constructieve feedback is essentieel voor productieve communicatie.
We moeten collega's bijstaan bij het streven naar klinische competentie en vertrouwen, en passende ondersteuning en toezicht bieden indien daarom wordt gevraagd.
• Duidelijke en beknopte communicatie tussen leden van het veterinair
team is van cruciaal belang voor de gezondheid en het welzijn van de
patiënt. Verwijzing naar collega's binnen of buiten de dierenartsenpraktijk vereist een tijdige, transparante en volledige uitwisseling van alle
relevante klinische patiënteninformatie, op een manier die de
vertrouwelijkheid van de cliënt handhaaft (indien van toepassing), en
die alle toepasselijke wet- en regelgeving respecteert.

• Collegialiteit vereist bewustwording van de gezondheid, het welzijn en de
veiligheid van onze collega's. Dierenartsen die zich oprecht zorgen maken
over het gedrag, het welzijn of de geschiktheid van een collega om hun vak
uit te oefenen, moeten in vertrouwen een senior collega of de bevoegde
regelgevende instanties van de gezondheidsautoriteit waarschuwen, zonder
de angst voor persoonlijke of professionele repercussies.
• Collega's die zich willen houden aan wetgeving of gedragscodes moeten
onze volledige steun krijgen. Een veterinaire collega mag echter nooit worden vernederd voor een klant, een lid van het publiek of andere collega's.
• Conﬂictoplossing op collegiale wijze vraagt om open, eerlijke en respectvolle communicatie en/of bemiddeling. Het gebruik van onpartijdige arbiters zoals geboden door beroepsverenigingen of veterinaire
wettelijke instanties kunnen nuttig zijn bij het oplossen van conﬂicten.
• De inzet voor permanente educatie en aanverwante sociale interacties
biedt niet alleen mogelijkheden om professionele kennis op te frissen en
bij te werken, maar vergroot ook de dialoog en betrokkenheid met collega's
en draagt bij tot de ontwikkeling van een cultuur van respect en leren.
• Het principe van collegialiteit erkent dat een verenigd veterinair beroep
met één stem kan spreken namens en ten behoeve van alle medewerkers van het veterinair team. Beroepsverenigingen informeren het
publiek over aangelegenheden die verband houden met gezondheid en
welzijn, dragen bij tot de bevordering van de waarde en de status van
het beroep binnen gemeenschappen en gaan namens alle burgers in gesprek
met regelgevende instanties en commerciële entiteiten. Lidmaatschap en
actieve deelname aan dergelijke verenigingen bevorderen collegialiteit en
dienen ten behoeve van alle leden van het veterinair beroep.
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FECAVA
Through its member associations, Federation of European Companion Animal
Veterinary Association (FECAVA) represents more than 25,000 companion
animal veterinarians in 39 European countries. FECAVA strives to improve
the veterinary care of pets through professional development. It also provides a voice for companion animal issues at European level and works
closely with other European veterinary organisations and stakeholders.

WSAVA
The WSAVA aims to advance the health and welfare of companion animals
worldwide through creating an educated, committed and collaborative
global community of veterinary peers. It currently represents more than
200,000 veterinarians through 110 member associations. Its annual
World Congress brings together globally respected experts to offer
cutting edge thinking on all aspects of companion animal veterinary care.
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