
Beste collega’s,

Mogen we ons even voorstellen? 
De Interregionale kring is 2 jaar geleden ontstaan en is een afvaardiging van 
bestuursleden van de 10 Vlaamse regionale kringen. De oorspronkelijke doel-
stelling was om uniformiteit te brengen onder de verschillende regionales en om zo 
een nog groter draagvlak te creëren in onze dierenartsenwereld.

Het zal niemand ontgaan zijn dat onze Orde zo mank loopt als nooit tevoren. De 
Interregionale Dierenartsenkring heeft zich, als neutraal orgaan, uitgebreid laten 
informeren door alle betrokkenen met 1 gemeenschappelijk doel: een oplossing 
zoeken voor de impasse in de Orde en terug met een schone lei van start gaan. 

Het debat over de toekomst van de Orde heeft geïllustreerd hoe nuttig het is om 
met mensen met een open geest rond de tafel te gaan zitten. Na gesprekken met alle 
partijen nl. de Orde zelf, VDV, IVDB en de initiatiefnemers van het debat, is het ons 
oordeel dat het anders kan en moet.
Onze initiële bedoeling was niet om een nieuwe ploeg naar voor te schuiven, maar na 
lang beraad bleek dit het beste wat we voor jullie konden doen.

Daarom vragen we elk van jullie om deze verkiezingen niet zomaar te stemmen maar 
goed na te denken over een gezonde toekomst van onze Orde. Wij hebben een groep 
samengesteld met NEUTRALE, onafhankelijke, actieve collega’s, die met onder-
steuning van alle regionales, een gezonde NGROD vorm willen geven. Dit team heeft 
een positief en constructief programma en gaat voor een volwassen communicatie. 
Het zijn collega’s met een mix aan ervaring, mannen en vrouwen, zowel nuts- als
gezelschapsdierenartsen, jong en minder jong. Het zijn mensen die weten wat ons 
beroep echt inhoudt; mensen met voeten op de grond en het hart op de juiste plaats. 

Het is nu aan jullie, beste dierenartsen…
Laten we samen de Orde in ere en werking herstellen door deze kandidaten massaal 
te steunen!

Alvast bedankt voor jullie vertrouwen!

Ann Coomans Tom Van Hulle
Voorzitter Interregionale Kring  Secretaris Interregionale Kring  
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Theo Borgers

Raf Deconinck

Joke Lannoo

Josfien Melotte

Luc Nagels

Peter Vandekerckhove

Lies Van de Steene

• Ieperse Dierenartsenvereniging

• Afgestudeerd in 1986

• 30 jaar gemengde praktijk in Geluveld

• Vanaf januari 2019 KHD en tropische dieren
 van thermaparken Harry Malter, Bellewaerde
 

•  Wase Diergeneeskundige Kring 

•  Afgestudeerd in 1976 

•  1976-1977 GHD-praktijk Waals-Brabant 

•  1978-1992: 1-manspraktijk & keurder 

•  1992-1995: 2-manspraktijk 

•  1995-2018: DAP Aan De Watergang 

en Zonnegloed

• Brugse en Ieperse Dierenartsenkringen

• Afgestudeerd in 2009

• 2009-2013: werkzaam in UK in 2 dierklinieken

• 2013-2016: KHD-praktijk Nachtegaele

• 2016-nu: interims in diverse KHD-praktijken +
 klinieken in UK 

• Limburgse Dierenartsenvereniging

• Afgestudeerd in 1982

• 1982-2004: gemengde praktijk Zonhoven

• 2004-nu: KHD Sonuwe 

• ex-voorzitster Limburgse DV en 
 ex-voorzitster NGROD en ex-raadslid NGROD

• Bestuur Limburgse Dierenartsenvereniging

• Afgestudeerd in 1987

• KHD-prakijk, Dierenkliniek Sanimalia

• Specialiteiten dermatologie en cytologie

• Postgraduaat KMO Management

• Meetjeslandse Dierenartsenvereniging
• Afgestudeerd in 1983
• Assistent dienst Pathologie RUG bij Prof. Hoorens
• Diplomate ECVS en erkend door NGROD 
 als specialist chirurgie sinds 2005
• Dierenartsencentrum Malpertuus in Heusden
• Specialiteit Chirurgie en Medische beeld-
 vorming

• Meetjeslandse dierenartsenvereniging

• Afgestudeerd in 2009

• 2009-2016: DA landbouwhuisdieren Animedi

• 2016-2018: Area Veterinary Manager 
 Ruminants bij Zoetis

• 2018-nu: DAP Van Hulle-Van de Steene, GHD  


