
International Association for Animal 
Hospice and Palliative Care

Word lid van de IAAHPC
Hospice – en palliatieve zorg voor dieren is 
volop in ontwikkeling en verandert snel!  

Van  
onze leden

“ “

“ ““Mijn lidmaatschap van de IAAHPC heeft er vooral voor 
gezorgd dat ik hospicepatiënten en hun eigenaren beter kan 
begeleiden. De hoeveelheid informatie die de organisatie 
beschikbaar stelt, is indrukwekkend. Zo kunnen we de 
dieren betere zorg bieden in de laatste fase van hun leven.”

Els Nys - Dierenarts en praktijkeigenaar van 
Tierarztpraxis Auhof in Wenen

 www.tierarztpraxis-auhof.at

“Ik ben een Nederlandse dierenarts en al een aantal jaren 
lid van de IAAHPC. Behalve dat ik het heel fijn vind om 
onderdeel te zijn van een gemeenschap die ervaring heeft op 
dit vakgebied breng ik ook elke dag letterlijk in praktijk wat 
ik heb geleerd op de conferenties en webinars”

Merel Taal DVM CHPV  
Dierenarts en praktijkeigenaar van Dignipets  

www.dignipets.co.uk

Wat  is 
dierenhospicezorg?
Hospicezorg voor dieren is erop gericht om tegemoet te 
komen aan de behoeften van zieke huisdieren en hun 
eigenaren bij de zorg rond het levenseinde.  Hospicezorg 
voor dieren is opgezet naar het voorbeeld van hospicezorg 
voor mensen en omvat alle aspecten van ondersteunende 
zorg, zoals thuiszorg, pijnbestrijding (palliatieve zorg) en 
voedingsondersteuning voor een terminaal ziek dier. 

Dierenhospicepatiënten waarbij genezing niet mogelijk 
is, hebben vaak nog een levensverwachting van enkele 
weken tot maanden. Een veterinair hospiceteam stelt in 
nauwe samenwerking een zorgplan op met behandelingen 
die gericht zijn op het bieden van kwaliteit van leven en 
de voorbereiding op het naderende levenseinde (door 
euthanasie of een natuurlijke dood).  

Samen kan het veterinair hospiceteam ervoor zorgen dat het 
dier minder pijn heeft en niet onnodig lijdt.  Tot slot kan 
het team huisdiereigenaren begeleiden bij het definitieve 
afscheid en de rouwverwerking daarna  

De IAAHPC zet zich in voor het bevorderen van 
kennis van en het ontwikkelen van richtlijnen voor 
welzijnsgerichte zorg aan gezelschapsdieren tegen het 
einde van hun leven.

Meer informatie:
www.iaahpc.org

membership@iaahpc.org

Het certificeringsprogramma is goedgekeurd als 
nascholingsactiviteit in rechtsgebieden die de RACE-goedkeuring 
van de AAVSB erkennen (Registry of Approved Continuing 
Education van de American Association of Veterinary State 
Boards); deelnemers moeten er echter rekening mee houden dat 
sommige veterinaire raden beperkingen hanteren voor het aantal 
bestede uren in bepaalde categorieën en/of andere beperkingen voor 
bepaalde aanbiedingsvormen van permanente educatie.  Meer 
weten? Stuur een e-mail naar ahpcprogram@iaahpc.org

Voorop 
in hospicezorg en 
educatie

IAAHPC.org



Certificeringsprogramma 
Hospice- en Palliatieve 

Zorg voor Dieren

Hospice – en palliatieve zorg voor dieren is een opkomend 
vakgebied dat steeds meer aandacht en erkenning vindt bij 
veterinair professionals en het algemene publiek. De IAAHPC 
vervult een voortrekkersrol op dit interdisciplinaire terrein.

Als lid van de IAAHPC profiteert u van individuele 
lidmaatschapsvoordelen. Bovendien zet de vereniging zich 
actief in voor de dierenhospicegemeenschap als geheel, via 
educatie, belangenbehartiging en public relations. De IAAHPC 
onderhoudt ook relaties met andere organisaties en veterinaire 
gemeenschappen. 

Sluit u aan bij de IAAHPC en help mee om deze specialisatie te 
ontwikkelen en daarnaast bewustwording over dierenhospicezorg 
te creëren onder huisdiereigenaren en zorgprofessionals.

Het lidmaatschap staat open voor dierenartsen, gediplomeerde 
veterinair technici, maatschappelijk werkers, ggz-professionals, 

rouwbegeleiders voor 
huisdiereigenaren 
en donateurs van 
dierenhospices.

Loop voorop in hospice- en palliatieve 
zorg voor dieren!  

Alle voordelen van het  
lidmaatschap op een rij:

• toegang tot een wereldwijd netwerk van deskundigen uit het 
vakgebied

• nationale en internationale netwerk- en 
samenwerkingsmogelijkheden

• richtlijnen voor het aanbieden van dierenhospicezorg 
binnen uw bestaande aanbod

• nascholingen (PE) en maandelijkse webinars, gratis of tegen 
een gereduceerde prijs

• korting op de registratiekosten voor het

jaarlijkse congres van de IAAHPC

• maandelijkse e-nieuwsbrief – IAAHPC News & Notes

• marketingtoolkit dierenhospicezorg (voorbeeldbrochures, 
persberichten, Facebook-content, marketing/PR-
richtsnoeren… en nog veel meer!)

• mogelijkheid om in te loggen op het besloten ledengedeelte 
van de website 

• public relations en belangenbehartiging namens de 
beroepsgroep

• een speciale hulpwebsite voor huisdiereigenaren die op 
zoek zijn naar informatie over stervensbegeleiding voor 

hun huisdieren

• certificeringsprogramma Hospice- en Palliatieve Zorg 
voor Dieren – er gelden voorwaarden voor registratie.

Voor meer informatie online over prijzen 
lidmaatschap ga naar IAAHPC.org. 

AAHPC-certificeringsprogramma  
Het certificeringsprogramma voor Hospice- en Palliatieve Zorg 
voor Dieren (AHPC-certificering) is een nascholingsprogramma 
van circa 100 uur dat deelnemers certificeert voor hospice- en 
palliatieve zorg voor dieren en is opgenomen in het Register 
Goedgekeurde Permanente Educatie (RACE) van de Amerikaanse 
beroepsorganisatie voor dierenartsen. Het programma 
begint met een overzicht van fundamentele concepten en 
behandelt vervolgens de unieke uitdagingen van medische en 
verpleegkundige veterinaire zorg, en ondersteuning van verzorgers 
binnen het dierenhospicemodel.

Het programma is opgedeeld in vijf modules; vier online modules 
en een klassikale module met een flexibele opzet. De online 
modules bestaan uit gestreamde lezingen die studenten in hun 
eigen tempo kunnen volgen. De klassikale module wordt tijdens 
het IAAHPC-congres gegeven. De studenten volgen zowel een 

onderdeel geavanceerde communicatievaardigheden, als een 
labonderdeel geavanceerde euthanasietechnieken. 

Deelnemers aan het certificeringsprogramma Hospice- en 
Palliatieve Zorg voor Dieren komen in aanmerking voor de 
aanduiding Certified Hospice and Palliative Care Veterinarian 
(CHPV) en Certified Hospice and Palliative Care Technician 
(CHPT) die door de International Association for Animal 
Hospice and Palliative Care is erkend.  

Voorwaarden voor CHPV- en CHPT-
certificering:
• gediplomeerde dierenartsen en veterinair technici die 

minimaal 3 jaar werkzaam zijn in hun beroep
• voltooien van alle vijf modules van het programma
• met succes afleggen van het online examen
• met succes voorleggen van intercollegiaal getoetste 

hospiceverslagen 

Inschrijven en meer informatie: 
De lessen beginnen in juni. Meer weten? Alle informatie over 
certificering voor hospice- en palliatieve zorg voor dieren vindt u 
op www.iaahpc.org/certification.

Of stuur een e-mail naar ahpcprogram@IAAHPC.org

www.IAAHPC.org 

Meld u vandaag nog  
aan als lid van de IAAHPC!

Een opkomend vakgebied!


