Intervisie van
Boehringer Ingelheim
klaar voor accreditatie

interview

Boehringer Ingelheim Nederland gaat voor de organisatie en administratie
van de intervisiegroepen samenwerken met ICOVet. “Deze organisatie
heeft een module ontwikkeld waardoor accreditatie makkelijker verloopt,
als intervisiegroepen daartoe zouden besluiten”, vertelt Harmannus
Harkema, directeur Animal Health. ICOVet zal vanaf de zomer de
groepen ondersteunen. De samenwerking maakt het ook mogelijk dat
intervisiegroepen overstappen op de nieuwe systematiek van het
Intercollegiaal Overleg Dierenartsen (IOD).
TEKST JOHAN KLEIN HANEVELD

V

eel dierenartsen kennen
Boehringer Ingelheim van
de succesvolle intervisiegroepen. Daarom zocht
het bedrijf naar manieren
om de groepen duurzaam te kunnen
blijven ondersteunen. “Met de nieuwe
samenwerking hebben we dit voor de
lange termijn geborgd”, verklaart
Harmannus Harkema. ICOVet verzorgt de adminstratie, de deelnemende dierenartsen hebben voor de
organisatie nog contact met de
accountmanagers van Boehringer
Ingelheim. “Sommige groepen hebben een duwtje in de rug nodig om
structureler te werk te gaan. Wij kunnen ze helpen bij het gestructureerder opschrijven wat ze willen doen
aan nascholing en wie daarvoor moet
worden aangetrokken. Dit ontzorgt
de dierenarts en maakt nascholing
toegankelijker.”

Kwaliteitssysteem
De samenwerking met ICOVet maakt
het voor de intervisiegroepen mogelijk
te voldoen aan de eisen voor het Inter-
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collegiaal Overleg Dierenartsen (IOD)
in het CKRD. “Vanuit onze intervisiegroepen kunnen IOD-groepen ontstaan”, aldus dierenarts Elzo Kannekens. “Er ligt al een mooie structuur
voor ze klaar.” Om te voldoen aan de
accreditatie-eisen van het CKRD is
meer administratie nodig. Gegevens
worden in een apart systeem bijgehouden. Harmannus: “De software die
ICOVet heeft ontwikkeld, sluit aan op
de CKRD-eis. De AUV heeft bijgedragen
aan het opzetten van de software.”
Boehringer Ingelheim heeft met
Spaarne Coaching een programma
opgesteld waarin mensen zich voor
een aantrekkelijk tarief kunnen laten
trainen om voorzitter, dan wel
gespreksleider, te zijn voor een IODgroep. “Als groepen daarin geïnteresseerd zijn kunnen ze op die cursus
terecht”, vertelt Harmannus. “Ook
onze eigen mensen zullen meedoen
aan de cursus, dus ze kunnen eventueel ook de gespreksleiding op zich
nemen.” Volgens Elzo is de training
niet alleen nuttig voor intervisiebijeenkomsten: “Wat je leert kun je
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ook gebruiken in je omgeving en in je
eigen praktijk. Deze vaardigheden
komen goed van pas nu praktijken
groeien en steeds professioneler te
werk gaan.”

Groepen autonoom
De intervisiegroepen blijven als vanouds autonoom, waarbij Boehringer
Ingelheim faciliteert. Elzo: “We willen
niet voor de groepen kiezen wat ze
doen. De groepen kunnen dus ook de
huidige vorm van intervisie volgen.
Het maakt ons niet uit of het gros van
de deelnemers wel of niet geaccrediteerd wil worden, of wil meedoen aan
het CKRD. Het gaat ons om de continuiteit van de nascholing.” Bij andere
nascholingen bepaalt het bedrijf de
agenda, maar het idee van de groepen
is dat dierenartsen zelf bepalen op
welke gebieden ze meer kennis nodig
hebben. “Wij ondersteunen daarbij
onvoorwaardelijk. Er komen ook veel
onderwerpen voorbij die weinig of
niets te maken hebben met ons of onze
producten.”

