
NVVGP-voorzitter Julius Peters, al 35 jaar 

dierenarts en 15 jaar gebitsverzorger, is trots 

op de vereniging, waarvan hij zes jaar geleden 

een van de medeoprichters was. “We begonnen 

met een congres voor 80 gebitsverzorgers en 

inmiddels zijn 160 van de circa 250 gebitsver-

zorgers in Nederland bij ons aangesloten.” De 

NVVGP heeft twee hoofddoelen. Het eerste doel 

is het waarborgen en bevorderen van de 

praktische en theoretische kennis met betrekking 

tot de gebitsverzorging bij de paardachtigen in 

Nederland. Daarnaast vertegenwoordigt de 

NVGGP  de paardengebitsverzorgers op 

publiekelijk en maatschappelijk gebied.

PREVENTIEVE  
GEBITSVERZORGING
“Gebitsverzorging bij paarden is niet nieuw,” vertelt 

Peters, “al van voor de Tweede Wereldoorlog zijn er 

publicaties bekend over afwijkingen aan paarden-

gebitten en de behandeling daarvan. De laatste 

jaren zien steeds meer paardeneigenaren echter het 

nut van preventieve gebitsverzorging en een 

jaarlijkse controle van het paardengebit. Een goede 

ontwikkeling, want daarmee kun je veel problemen 

voor zijn.” Ook het paardenbestand van professio-

nele paardenhouders heeft baat bij regelmatige 

controles. Peters: “Het is sowieso aan te raden om 

een gebitsverzorger te laten komen alvorens een 

paard een bit in krijgt. Dat kan er voor zorgen dat 

het beleren van het paard minder lang duurt. 

Daarnaast is het ook voor het welzijn van de 

paarden heel goed om de gebitten na te laten 

kijken. Vooral bij manegepaarden, die veelal 

door verschillende ruiters gereden worden, kan 

goede gebitsverzorging pijnklachten voorkomen 

of verminderen.” 

WELZIJN
Paardenwelzijn is een van de belangrijkste thema’s 

binnen de FNHO. Samen met andere brancheorga-

nisaties die ‘aan het paard werken’, zoals 

dierenartsen, fysiotherapeuten, hoefsmeden en 

zadelmakers, vertegenwoordigt de NVVGP de 

medische en praktische kant van het dierenwelzijn. 

“Het is heel belangrijk om aan de overheid en de 

maatschappij te laten zien dat we dierenwelzijn het 

allerbelangrijkste vinden. Door ons hard te maken 

voor goede verzorging van paarden, dragen we bij 

aan een positief beeld van de sector.”

Om de kwaliteit van de gebitsverzorging te 

waarborgen en te verhogen, zorgt de NVVGP voor 

nascholingsdagen. Door middel van deze 

bijscholingsdagen en workshops wordt ook 

onderling kennis uitgewisseld. Gebitsverzorging bij 

paarden gebeurt wereldwijd. De vereniging kijkt 

daarom regelmatig over de grens om op de hoogte 

te zijn van de laatste ontwikkelingen. Peters: “Vooral 

in Duitsland gebeurt momenteel veel op dit gebied, 

maar ook in ons eigen land wordt de kennis steeds 

verder uitgebreid.”  

CERTIFICAAT
Paardengebitsverzorger is een vrij beroep. “Iedereen 

kan morgen een bordje naast de voordeur spijkeren 

en zich gebitsverzorger noemen,” vertelt Peters, “de 

overheid vindt dat wij dat als sector zelf moeten 

reguleren.” Daarom heeft de NVGGP een certificeer-

traject ontwikkeld. Doormiddel van intensieve 

cursussen, waarna er een theorie-examen, een 

praktijkexamen met paardenschedels en tot slot 

een praktijkexamen met een echt paard volgen, 

kunnen leden van de NVVGP een kwaliteitscertifi-

caat verkrijgen. De eerste 25 leden zijn inmiddels 

geslaagd voor het certificaat. Op de website van de 

NVGGP is een lijst met alle aangesloten gebitsver-

zorgers te vinden. 

De Nederlandse Vereniging Voor Gebitsverzorging bij het Paard (NVVGP) viert dit voor-
jaar haar zesde verjaardag. Als lid van de FNHO zet de vereniging zich in voor het 
verder optimaliseren van het paardenwelzijn in Nederland.

“Welzijn is het  
allerbelangrijkste” 

NVVGP-voorzitter Julius Peters

FNHO
De Federatie van 

Nederlandse Hippische 

Ondernemers is de overkoepelende 

vereniging van hippische brancheorganisa-

ties. De FNHO behartig de belangen van alle 

hippische ondernemers in Nederland. De 

FNHO bevordert de samenwerking tussen de 

sporters, de fokkerijen en de ondernemers 

in de hippische sector. Voor meer informatie 

en aangesloten leden zie www.fnho.nl

HO2 / 2016 33

FNHOTekst: Nikki Bijhouwer 


