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SAMENVATTING
Aan de hand van een enquête bij dierenartsen afgestudeerd tussen 1998 en 2008 aan de Universiteit Gent
werd gepeild naar hun arbeidsperspectieven. Uit de resultaten van de 447 ingevulde enquêtes blijkt dat 2 op
3 afgestudeerden praktiserende dierenartsen zijn. Het merendeel werkt in een kleine huisdierenpraktijk en
in een groepspraktijk. Er blijkt voor de verschillende optierichtingen in het laatste jaar geen significant
verschil te bestaan wat de duur tussen het afstuderen en het vinden van een eerste baan betreft.
Jonge dierenartsen werken gemiddeld 52 uur per week ongeacht het type job dat men uitoefent. Ongeveer
de helft van de respondenten vindt dat zijn/haar loon lager is dan dat van familie of vrienden met een
universitair diploma. Veertig procent van de dierenartsen geeft aan tevreden tot erg tevreden te zijn met het
loon.
Eén op 3 afgestudeerden werkt of heeft ooit gewerkt als schijnzelfstandige. Driekwart van de ondervraagden voelt zich gelukkig tot zeer gelukkig in zijn of haar huidige job. Zij vinden hun werk uitdagend tot zeer
uitdagend.

INLEIDING
Wat weten we over de werkomstandigheden van
jonge dierenartsen? Vinden ze gemakkelijk werk? Zijn
ze tevreden over hun job? Hoeveel procent van de afgestudeerde dierenartsen staat er eigenlijk in de praktijk? Blijven ze ook in de praktijk of gaan ze na
verloop van tijd op zoek naar een andere job? Hoe vergaat het de dierenartsen die werkzaam zijn in de industrie of die wetenschappelijk onderzoek verrichten?
Verdienen pasafgestudeerde dierenartsen veel of weinig? Zijn ze gelukkig?
Heel wat vragen waarover er evenveel meningen
bestaan die regelmatig een punt van discussie vormen
onder dierenartsen of studenten diergeneeskunde. Een
gedeeltelijke verklaring voor de vele vaak tegengestelde meningen over deze onderwerpen ligt in het feit
dat er slechts heel weinig objectieve cijfers bekend zijn
over de arbeidsperspectieven van afgestudeerde dierenartsen. Er is tot op heden in Vlaanderen weinig tot
geen onderzoek naar dit onderwerp verricht en extrapolaties van resultaten van buitenlandse studies zijn
vaak moeilijk omdat de situatie in België lang niet altijd vergelijkbaar is met deze in het buitenland.
Het doel van deze studie was dan ook na te gaan
wat de arbeidsperspectieven en werkomstandigheden
zijn van dierenartsen die de laatste 10 jaar zijn afgestudeerd aan de Universiteit Gent.
MATERIAAL EN METHODEN
Studieopzet
Door middel van een enquête werd getracht een

antwoord te vinden op een aantal vragen gerelateerd
aan de arbeidsperspectieven en werkomstandigheden
van dierenartsen die de laatste 10 jaar zijn afgestudeerd. De enquête werd op papier verdeeld, maar
was ook beschikbaar via het internet. Een voorbeeldenquête is verkrijgbaar op aanvraag.
Doelgroep
De doelgroep bestond uit alle dierenartsen die 10
jaar of minder (van 1998 tot en met 2008) zijn afgestudeerd aan de Universiteit Gent. In totaal zijn er
1.792 afgestudeerden. Er werd specifiek voor deze
doelgroep gekozen om het accent vooral te leggen op
het professionele leven kort na het afstuderen. Tevens
is dit de groep dierenartsen die afgestudeerd is met een
nieuw curriculum waarbij er in het laatste studiejaar
moet gekozen worden tussen verschillende optierichtingen (voor het eerst in het afstudeerjaar 1998). Teneinde een duidelijk totaalbeeld te krijgen werden er
bijzondere inspanningen gedaan om dierenartsen te bereiken die verschillende functies (praktijk, onderzoek,
industrie, overheid, ...) beoefenen.
De enquête
De enquête bestond uit 7 hoofdstukken gespreid
over 8 bladzijden, namelijk: 1) algemene gegevens; 2)
studiekeuze; 3) huidige werksituatie; 4) werkdruk; 5)
nacht- en weekendwerk; 6) loopbaan en 7) statuut en
loon. Het geheel besloeg 52 vragen. Een anonieme
verwerking van de resultaten werd verzekerd.
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Data-analyse
Alle data werden verzameld in Excel 2003, waarin
ook de beschrijvende statistiek werd uitgevoerd. De
data-analyse gebeurde in SPSS 17.0. Het verband tussen continue of categorische variabelen en variabelen
met een binaire uitkomst werd geanalyseerd met behulp van logistische regressie. Het verband tussen categorische variabelen en variabelen met een continue
uitkomst werd geanalyseerd met eenweg ANOVA.
RESULTATEN
Beschrijving van de respondenten
In totaal werden er 447 enquêtes ingevuld, waarvan 127 op papier en 320 online. Dit is ongeveer 25%
van de totale doelgroep. Het merendeel van de respondenten is van het vrouwelijke geslacht (62%); 86%
heeft de Belgische nationaliteit en 13% de Nederlandse. Eén op 4 respondenten, evenveel mannen als
vrouwen, heeft kinderen.
Studiekeuze
Bij navraag naar de gekozen optierichting in het
laatste jaar blijkt de optie gezelschapsdieren (38%) het
meest gekozen te worden, gevolgd door de optie herkauwers (32%), paard (20%), varken, pluimvee en konijn (7%) en onderzoek en industrie (3%).
In Tabel 1 wordt aangegeven in hoeverre men na
het afstuderen een job uitoefent die aansluit op de optierichting (diersoort) die men gekozen heeft in het
laatste jaar van de opleiding. Hiertoe worden de respondenten ingedeeld in categorieën volgens de diersoort waarmee ze minimaal 50% van hun beroepsactieve tijd spenderen. Wanneer een dierenarts aangeeft bij meerdere diersoorten minder dan 50% van
zijn tijd te besteden, wordt hij of zij geplaatst in de
groep ‘gemengde praktijk’. In de groep ‘andere’

komen dierenartsen terecht die werkzaam zijn in de industrie, de keuring, het onderwijs, en andere. Uit Tabel
1 komt naar voor dat van de personen die in de praktijk actief zijn, gemiddeld 60% de gekozen diersoort
trouw is gebleven. Van de dierenartsen met optierichting paard komen er relatief veel in een praktijk van
kleine huisdieren of een gemengde praktijk terecht,
terwijl degenen die tijdens hun studie optierichting
varken, pluimvee en konijn hebben gekozen voor een
groot deel in andere functies (industrie, onderzoek, ...)
terechtkomen. Tachtig procent (n=8) van de dierenartsen met optierichting onderzoek is niet praktiserend.
Afgestudeerden werkzaam in de voedingsindustrie zijn
meestal afkomstig uit de optierichtingen varken,
pluimvee en konijn of herkauwers.
Huidige werksituatie
Het merendeel van de ondervraagden blijkt werkzaam te zijn als praktijkdierenarts (64%). Dierenartsen tewerkgesteld aan de Faculteit Diergeneeskunde
van de Universiteit Gent vertegenwoordigen in de enquête 16% van het totaal, dierenartsen werkzaam in
het onderwijs (buiten de universiteit) 5%, in de farmaceutische industrie 4%, bij de overheid 4%, in de
voedingsindustrie 2%, in de keuring (fulltime) 1,5%
en in andere functies 4%. Van de praktijkdierenartsen
werkt 23% alleen en 77% in een groepspraktijk met
een gemiddelde van 4 dierenartsen per praktijk. Tevens werkt 5,5% deeltijds in de keuring als dierenarts
met opdracht. Eenennegentig procent van de ondervraagden werkt voltijds. Slechts 3% is werkzoekend.
Achtenzestig procent van de afgestudeerde Nederlanders werkt in Nederland, terwijl 24 % in België
blijft. Een beperkt aantal onder hen vindt werk in
Groot-Brittannië (2%) en Ierland (2%). Van de Belgen
werkt ruim 86% in België, 6% in Nederland, 3% in
Frankrijk en 1,5% in Groot-Brittannië.
Alle dierenartsen die in de praktijk actief zijn,
geven aan bijscholing te volgen.

Tabel 1. De gekozen optierichting in relatie tot de diersoort waarmee men hoofdzakelijk werkt in de praktijk.
Optierichting

Voornaamste beroepsbezigheid
Gezelschapsdieren

Paard

Herkauwers

Varken, pluimvee
en konijn

Gemengde
praktijk

Andere

Gezelschapsdieren
(n = 143)

83,2%

0%

0,7%

1,4%

1,4%

13,3%

Paard
(n = 81)

24,7%

40,7%

3,7%

0%

12,3%

18,6%

Herkauwers
(n = 131)

8,4%

2,3%

57,3%

7,6%

8,4%

16%

Varken, pluimvee en konijn
(n = 29)

6,9%

3,4%

3,4%

55,2%

3,4%

31,1%

Onderzoek en industrie
(n = 10)

10%

10%

0%

0%

0%
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Werkdruk en werkvoldoening
De respondenten werken gemiddeld 52,4 uur per
week (SD=17,6). Er werden geen significante verschillen (p = 0,27) gevonden tussen het aantal werkuren in functie van het soort werk (praktijkdierenarts,
52 uur/week, SD=18; UGent, 56 uur/week, SD=15;
farmaceutische industrie, 49 uur/week, SD=10; onderwijs buiten UGent, 40 uur/week, SD=15). Er is wel
een significant verschil (p ≤ 0,05) tussen mannen (60
uur/week, SD=17) en vrouwen (47 uur/week, SD=18).
Op de vraag of men voldoende vrije tijd heeft zijn
de meningen gelijkmatig verdeeld tussen ja en neen.
De meerderheid van de respondenten voelt zich gelukkig in zijn werk (Figuur 1). De meeste respondenten zijn gelukkig tot erg gelukkig met hun huidige job.
Slechts een klein aantal dierenartsen voelt zich ongelukkig. Wanneer een rangschikking wordt gemaakt,
blijken dierenartsen actief in een gemengde praktijk
het meest gelukkig tot erg gelukkig, gevolgd door de
niet-practici en de paardenpractici. Op de vierde plaats
staan de varkenspractici. Het minst gelukkig zijn de
rundvee- en kleine huisdierenpractici. De verschillen
tussen de groepen zijn echter niet significant (p =
0,36). Ook tussen mannen en vrouwen is er geen significant verschil (p = 0,54) wat betreft de tevredenheid
over hun job.
De overgrote meerderheid van de dierenartsen
vindt het werk uitdagend tot erg uitdagend. Wanneer
hier een rangschikking wordt gemaakt, blijkt een gelijkaardige volgorde naar voor te komen met de hoogste score voor de gemengde praktijk, gevolgd door de
paarden- en de varkenspractici. Op de vierde plaats
staan hier de niet-practici, gevolgd door de kleine huisdierenpractici. De job wordt het minst uitdagend aanzien door de rundveepractici (Figuur 2). Opnieuw zijn
de verschillen tussen de groepen niet significant (p =
0,41).
Vijfenveertig procent van de ondervraagde practici
blijkt weinig concurrentie van collega’s te ondervinden. Daarentegen vindt 11% van de dierenartsen dat
ze veel last hebben van concurrentie. Dierenartsen die
het meeste last hebben, blijken in de varkenssector te
werken. In de gemengde praktijk is er het minst sprake
van concurrentie.
Indien men opnieuw aan de vooravond van zijn studiekeuze zou staan, zou de meerderheid (69%) opnieuw voor diergeneeskunde kiezen. Als één van hun
kinderen voor diergeneeskunde zou opteren, dan zou
62% neutraal reageren, 24% stimulerend en 14% ontradend.
Nacht- en weekendwerk
De dierenartsen met nacht- en weekenddienst blijken gemiddeld 4 nachten per week van dienst te zijn en
moeten gemiddeld 1 op 3 nachten uit hun bed. Uit de
enquête blijkt ook dat er ongeveer een gelijke verdeling bestaat tussen het aantal dierenartsen dat elk
weekend van dienst is en het aantal dat eenmaal per 2,
3, 4 weekends of minder van dienst zijn.
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De meerderheid van de ondervraagden vindt dat
nacht- en weekendwerk nu eenmaal bij het praktijkwerk hoort en dat dit een matig negatieve invloed heeft
op hun gezinsleven.
Loopbaan
Een pasafgestudeerde dierenarts blijkt gemiddeld
na 2 maanden werk te hebben gevonden. De tijd tussen
het afstuderen en het vinden van een baan is niet significant verschillend voor de verschillende optierichtingen (p = 0,16). Zesentachtig procent van de afgestudeerden werkt als dierenarts, terwijl 14% een ander beroep uitoefent.
Het merendeel van de afgestudeerden raakt aan
werk via kennissen en/of familie (40%), advertenties
ad valvas op de faculteit (16%) en via de stagedierenarts (15%).
Vierentachtig procent van degenen die momenteel
praktijk uitoefenen, is na het afstuderen direct als praktijkdierenarts begonnen, terwijl 14% eerst aan de universiteit gewerkt heeft. Twintig procent van de dierenartsen die momenteel werkzaam zijn in een gemengde
praktijk, een rundveepraktijk of een kleine huisdierenpraktijk, heeft voordien in het buitenland gewerkt.
De praktiserende dierenartsen verwachten in de
toekomst een teveel aan dierenartsen in de kleine huisdieren- (94%) en paardensector (55%) en een tekort in
de herkauwers- (83%) en varkenssector (44%). Vierenvijftig procent van de dierenartsen actief in een bedrijf of instelling heeft voorheen een andere job
gedaan, het merendeel als praktijkdierenarts (78%) gedurende gemiddeld twee jaar.
Statuut en loon
Vijftig procent van de ondervraagden is werkzaam
als zelfstandige, 28% als loontrekkende, 8% als ambtenaar, 8% als bursaal, 2% heeft een dubbel statuut en
3% een ander statuut.
Van de ondervraagden zegt 36% ooit als schijnzelfstandige gewerkt te hebben of nog steeds te werken. Onder schijnzelfstandigheid verstaat men het
statuut van zelfstandige hebben maar toch in dienst
van iemand anders werken waardoor men niet de voordelen, maar wel de nadelen van de zelfstandigheid
heeft. Men werkt gemiddeld anderhalf jaar als schijnzelfstandige. De minimumtijdsduur bedraagt 1,5
maand, de maximumtijdsduur 8 jaar. Schijnzelfstandigheid blijkt op te treden in alle types van praktijken.
In de enquête wordt er gepolst naar het maandelijks
nettoloon. De helft van de dierenartsen vindt dat het
loon in de eerste maand van hun carrière te laag is (Figuur 3). Het merendeel van de dierenartsen accepteert
dit echter omdat men deze periode als een leerperiode
beschouwt. Vijftien procent zoekt echter op dat moment reeds naar ander werk.
Bij de meeste dierenartsen stijgt het loon tijdens de
jaren die volgen (Figuur 4). De meerderheid (55%)
van de ondervraagden vindt het loon gedurende het
eerste werkjaar voldoende.
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Hoe voelt u zich bij uw huidig werk?
KHD (n=132)
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herkauwers (n=73)
varken (n=20)
gemengde praktijk
(n=33)
niet-practici (n=60)

Figuur 1. De graad van tevredenheid over de arbeidsomstandigheden bij 354 dierenartsen.

Vindt u uw job uitdagend?
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Figuur 2. De verdeling van antwoorden op de vraag “Vindt u uw job uitdagend?” bij 349
dierenartsen.
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Figuur 3. Nettoloon van een dierenarts tijdens zijn eerste maand van arbeid.
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Figuur 4. De evolutie van het gemiddelde nettoloon van een dierenarts tijdens de eerste 3
jaar van zijn carrière.

Bent u tevreden over de bezoldiging die u nu heeft?
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Figuur 5. De graad van tevredenheid over de verloning bij dierenartsen die maximaal 10
jaar zijn afgestudeerd.
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Figuur 6. De graad van tevredenheid over het loon bij dierenartsen in België en het buitenland.
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Als pasafgestudeerde dierenartsen hun loon vergelijken met dat van familie en vrienden met een universitair diploma dan vindt de helft van hen dat ze te
weinig verdienen, 24% vindt hun loon vergelijkbaar,
11% verdient meer en 18% heeft hier geen idee over.
Op de vraag of men tevreden is met het huidige loon
antwoordt de meerderheid neutraal (Figuur 5).
Wanneer gekeken wordt naar de tevredenheid over
het loon in functie van het type werk, kan opgemerkt
worden dat er bijna een gelijke spreiding bestaat tussen ontevreden en tevreden personen. Dierenartsen actief in de praktijk zijn gemiddeld gezien een beetje
meer tevreden over hun loon dan dierenartsen die niet
actief zijn in de praktijk, maar dit verschil is statistisch
niet significant (p = 0,13).
In Figuur 6 wordt een vergelijking gemaakt voor
wat betreft de tevredenheid over het loon van dierenartsen actief in België en in andere landen. Hieruit
blijkt dat dierenartsen die in Nederland werken gemiddeld meer tevreden zijn met hun loon dan zij die
werkzaam zijn in België of andere landen. De verschillen zijn evenwel statistisch niet significant (p =
0,21).
DISCUSSIE
Middels deze enquête werd ongeveer 25% van de
vooropgestelde doelgroep ondervraagd, wat aanzienlijk is. Waarschijnlijk zijn de resultaten dan ook redelijk representatief voor de referentiegroep. Er dient
echter opgemerkt te worden dat het hier een groep van
dierenartsen betreft die tussen de 0 en 10 jaar is afgestudeerd. De resultaten zijn dan ook niet noodzakelijk
representatief voor alle dierenartsen afgestudeerd aan
de Universiteit Gent. Tevens dient opgemerkt te worden dat een grote groep van dierenartsen die werkzaam
is aan de universiteit, het enquêteformulier heeft ingevuld. Dit heeft waarschijnlijk te maken met hun betrokkenheid bij het onderzoek in het algemeen en de
relatief makkelijke aanspreekbaarheid. Deze groep is
vermoedelijk dan ook iets oververtegenwoordigd in de
resultaten. Anderzijds moet men zich ook realiseren
dat er ongeveer 230 dierenartsen werken aan de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Gent en dat
dit voornamelijk jonge dierenartsen zijn actief in het
onderzoek (Defoort, persoonlijke mededeling, 2009).
Dit wil dus zeggen dat de Universiteit Gent in het algemeen en de faculteit in het bijzonder een belangrijke
werkgever zijn voor pasafgestudeerde dierenartsen.
Gemiddeld studeerden er de afgelopen 10 jaar jaarlijks 163 dierenartsen af waarvan 23% van buitenlandse origine. Volgens Dewulf et al. (2006), die
onderzoek hebben verricht bij dierenartsen die maximum 3 jaar waren afgestudeerd, keert 75% van de Nederlandse afgestudeerden naar hun bakermat terug en
gaat 15% van de Belgische afgestudeerden in het buitenland werken. Dit komt overeen met de resultaten
van deze studie.
Twee derden van de afgestudeerde dierenartsen kiezen voor een baan als praktijkdierenarts. Er is echter
ook een aanzienlijk deel van de afgestudeerden dat niet
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de praktijk ingaat maar een andere functie gaat uitoefenen als onderzoeker, in het onderwijs, als consulent
voor de industrie, en andere.
Pasafgestudeerden die in de praktijk gaan, werken
hoofdzakelijk met de diersoort die ze ook in het laatste jaar als optie hebben gekozen. Dit stemt overeen
met de bevindingen van Dewulf et al. (2006). Uit de
resultaten blijkt dat er nog steeds veel dierenartsen zijn
die een gemengde praktijk uitoefenen. Dit is het meest
uitgesproken bij dierenartsen die de optie paard hebben gevolgd. Uit de studie van Meers et al., (2008),
uitgevoerd bij alle praktijkdierenartsen, kwam duidelijk naar voren dat er in Vlaanderen veel eenpersoonspraktijken zijn (40%). In het voorliggend onderzoek
bedraagt het percentage eenpersoonspraktijken 23%.
Deze lagere cijfers zijn mogelijk een indicatie van het
feit dat het aantal eenpersoonspraktijken ook in België aan het afnemen is.
De overgrote meerderheid van de pasafgestudeerde
dierenartsen (90%) blijkt bijscholing te volgen (100%
bij praktiserende dierenartsen). Dit bleek ook al uit de
studie van Dewulf et al. (2006). Dit hoge percentage is
positief en geeft aan dat ook de recentelijk afgestudeerde dierenartsen ervan overtuigd zijn dat scholing
niet ophoudt bij het afstuderen.
Dierenartsen die 10 jaar geleden of minder lang zijn
afgestudeerd, blijken gemiddeld 52 uur per week te
werken. Er is weinig verschil tussen het gemiddelde
aantal werkuren en de uitgeoefende job. Dit is verrassend aangezien betrekkingen in de industrie of bij de
overheid aanzien worden als 9-to-5-jobs, wat evenwel
niet het geval blijkt te zijn. Een dierenarts, in om het
even welke functie, werkt dus lange dagen. Ook uit
buitenlandse enquêtes wordt duidelijk dat practici
lange dagen maken. In Nederland blijken paardenpractici 52,4 uur per week te werken (Loomans, 2008).
In de VS werken practici 49,4 uur per week (Wise en
Adams, 2000) en in Finland en Australië werken ze
gemiddeld 43 uur per week, maar dan zonder de extra
uren dienst in het weekend en ‘s nachts (Reijula et al.,
2003, Heath, 2008).
Meer dan 50% van de practici ondervindt matig tot
veel concurrentie van collega’s. Dit is vergelijkbaar
met de resultaten uit de VS, waar de helft van de practici aangeeft bloot te staan aan toenemende concurrentie (Brown en Silverman, 1999). Waarschijnlijk
komt dit doordat er elk jaar steeds meer dierenartsen
afstuderen.
De meeste afgestudeerden blijken binnen de 3
maanden na het afstuderen aan de slag te zijn als dierenarts. Dit geeft aan dat er voldoende werk is voor
dierenartsen ondanks de algemene perceptie dat er teveel dierenartsen in bepaalde sectoren werkzaam zijn.
Dit kan mede worden verklaard door het relatief groot
aandeel dierenartsen dat in het buitenland gaat werken.
Het beeld dat dierenartsen met als optie ’herkauwers’
of ’varken, pluimvee en konijn‘ sneller aan werk zouden raken, blijkt niet te kloppen, hetgeen toch enigszins verrassend is. Eén op de 3 pasafgestudeerde
dierenartsen werkt of heeft als schijnzelfstandige gewerkt. In alle praktijken blijkt deze manier van wer-

Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift, 2010, 79

ken wijd verspreid te zijn. Mogelijk ligt dit aantal nog
hoger, aangezien sommigen deze vraag van de enquête
niet hebben beantwoord. Er is duidelijk behoefte aan
een goede voorlichting om deze manier van werken in
de toekomst te ontmoedigen.
Het nettoloon van 20% van de pasafgestudeerde
dierenartsen bedraagt tijdens de eerste werkmaand
minder dan 500 euro. Vaak wordt dit aanzien als leergeld. Toch mag het excuus van een leerperiode niet gedurende een te lange tijd worden gebruikt. In het
bedrijfsleven bestaat er ook een leerperiode maar deze
wordt niet zo slecht betaald. Bovendien hebben dierenartsen 6 jaar universitaire studie achter de rug.
In het eerste jaar na de studie blijken dierenartsen
werkzaam in de farmaceutische en voedingsindustrie
meer te verdienen dan zij die andere functies vervullen. In het tweede en derde werkjaar is het voor een
aantal dierenartsen al mogelijk om in de praktijk meer
te verdienen dan in de industrie, aangezien in deze
laatstgenoemde sector het loon minder snel stijgt. Men
moet er echter rekening mee houden dat praktijkdierenartsen vaak enkel hun brutoloon kennen. Aangezien
er in de enquête gevraagd wordt naar het maandelijkse
nettoloon, kan er hier een vertekening van de resultaten zijn opgetreden. Volgens een peiling van de Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB) was
47% van de dierenartsenpraktijken in België in 2000
niet rendabel. Een rendabele praktijk wordt hierbij gedefinieerd als een praktijk met een jaarlijkse winst van
minstens 19.000 euro (Englebienne, 2005). Bij 16%
van de praktijken lag de winst zelfs lager dan 6.500
euro. Deze risicogroep bestond uit practici tussen 25
en 40 jaar, precies de groep die in deze studie werd ondervraagd. Gelijkaardige cijfers werden ook reeds verzameld in een studie uitgevoerd door de Vlaamse
Dierenartsen Vereniging (Vandecapelle, 2001).
In vergelijking met familie en vrienden met een
universitair diploma vindt de helft van de respondenten dat ze te weinig verdienen. Hoewel de totale verdienste misschien nog redelijk lijkt, moet men zich
realiseren dat omwille van de vele nacht- en weekenddiensten het uurloon niettemin in veel gevallen te
laag is.
CONCLUSIE
Twee op 3 dierenartsen die afstuderen aan de Universiteit Gent, gaan in de praktijk. Alle dierenartsen
blijken hard en veel te werken. De meesten zijn tevreden en vinden hun werk uitdagend ondanks het vaak
lage loon, zeker in de beginperiode. Dierenartsen vinden na hun studie betrekkelijk gemakkelijk werk ongeacht de gekozen optierichting in het laatste studiejaar. Een probleem is het statuut van schijnzelfstandigheid. Dit dient op korte termijn te worden aangepakt. Er wordt verwacht dat er in België in de komende
jaren een teveel aan dierenartsen met doelgroep paard
en kleine huisdieren zal zijn en dat er te weinig dierenartsen voor de landbouwhuisdieren zullen afstuderen.
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