
Lidmaatschap NVGGP ( Nederlandse Vereniging voor Paardengebitsverzorging) en sedatie 

 

De NVGGP is een aantal jaren geleden opgezet om gebitsbehandelingen bij paarden te 

professionaliseren en zo een hoger niveau van de gebitsbehandelingen te bereiken. 

De vereniging bestond voornamelijk uit gebitsverzorgers en een aantal pionierende dierenartsen op 

het gebied van tandheelkunde bij het paard. Het was een prima initiatief en de jaarlijkse 

bijeenkomsten bijzonder nuttig. 

Echter, nadat dierenartsenpraktijken ontdekten, welk deel van de markt door hun was  blijven liggen 

uit desinteresse en onwetendheid, dook veterinair Nederland op deze onderontwikkelde niche. Het 

gevolg is dat practici een behandel set aanschaften en zich daarmee direct specialist op het gebied 

van tandheelkunde bij het paard voelden. In de praktijk komt het er echter op neer dat meestal de 

laatst aangenomen dierenarts zonder enige kennis dan wel bijscholing op pad wordt gestuurd om 

gebitten te behandelen….  

 

De NVVGP is hierdoor gegroeid tot een vereniging van voornamelijk paarden dierenartsen , welke tot 

haar grootst mogelijke doel heeft verkozen het uitbannen van degelijk werkende gebitsverzorgers, 

die onder sedatie een zorgvuldige behandeling uitvoeren. Op de site van de NVVGP is dan ook het 

grootst mogelijke formaat letter te gebruikt om maar te benadrukken dat intraveneuze sedatie enkel 

is voorbehouden aan dierenartsen, in de hoop de markt voor dierenartsen terug te winnen. Of de 

behandeling juist wordt uitgevoerd, is voor de NVVGP blijkbaar van minder belang, als deze maar 

door dierenartsen wordt uitgevoerd. 

Een zorgvuldige en correcte behandeling staat boven in ons vaandel en het is daarom dat de Praktijk 

voor Paardengebitsbehandeling zich volledig distantieert van dit standpunt van de NVVGP. 

Het is voor de  Praktijk voor Paardengebitsbehandeling van het allergrootste belang dat haar 

cursisten leren om op de correcte manier paarden te sederen en te behandelen waarbij het 

onbelangrijk is wie deze uitvoert. 

Daarom worden de diverse sedatiemogelijkheden uitgebreid behandeld waardoor de cursist na 

afloop van de cursus de juiste sedatie mogelijkheid kan benutten. 

Dat dit standpunt voor de NVVGP onwenselijk is, blijkt uit het feit dat er nog nooit enige 

belangstelling is geweest vanuit deze hoek om te informeren naar inhoud en opzet van de cursus, 

ondanks het feit dat deze al zes jaar gegeven wordt, er inmiddels 20 oud cursisten fulltime in deze 

branche bezig zijn en de cursus door de Paardenkrant in 2016 als beste hippische opleiding is 

benoemd. Als het standpunt zou zijn om de gebitsbehandelingen in Nederland naar een hoger plan 

te tillen, zou dit toch een eerste gedachte zijn.  


