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de dierenarts

“Elk jaar organiseren we voor de senior-
dierenartsen en hun partners een reis met 
een veterinair tintje, in samenwerking met 
Henk Van Dam Studiereizen. De reizen zijn 
simpel opgezet, maar toch gevarieerd. Een 
deel van het programma is het bezoek 
aan Nederlandse dierenartsen of agra-
riërs, maar er is ook aandacht voor cultuur 
en bijvoorbeeld tuinen. De gezelligheid is 
ook heel belangrijk. We hebben als dieren-
artsen een verschillende achtergrond, 

maar hebben wel allemaal in Utrecht 
gestudeerd en dat schept saamhorigheid. 
Door met een studiereis mee te gaan houd 
je binding met het vak. Ook de uitwisse-
ling van levenservaring en nieuwe inzich-
ten maken het de moeite waard. Meestal 
gaan er met een reis ongeveer veertig 
mensen mee. De reizen zijn vaak binnen 
een week volgeboekt. 

In 2011 ging de vijfdaagse busreis van 
de seniordierenartsen naar Wales. We 
bezochten ondermeer een Nederlandse 
dierenarts die aan rundveebegeleiding 
doet. Het hoogtepunt was een bezoek aan 
een schapententoonstelling. Daar zag je 
een heel diverse dwarsdoorsnede van de 
Britse agrarische wereld, van plattelands-
kerels tot jonkheren. Ook interessant was 
van reisleider Henk van Dam te horen over 
de overeenkomsten en verschillen tussen 
de veehouderij in Nederland en Engeland.

We zoeken de komende jaren meer 
‘input’ van de leden. Als mensen 
Nederlandse dierenartsen of agrariërs 
kennen in het buitenland, die interessant 
zouden zijn om te bezoeken, laat het ons 
weten. Ook adviezen op de gebieden van 
paarden of gezelschapsdieren zijn 
welkom.”

   In de tweede week van mei 2012 
organiseert de projectgroep 
(waarschijnlijk) een vliegreis naar 
Spanje en Portugal. Kijk voor 
verslagen van eerdere reizen, en 
informatie over de nieuwe reis op 
www.knmvd.nl/senioren.  

Studiereis	seniordierenartsen	
interessant	en	gezellig

Gert	Jan	Schouten is geboren en getogen in Alphen aan den Rijn, en woont 
daar nog steeds met veel genoegen. Hij werkte lang als dierenarts gezelschapsdieren in 
Den Haag, maar zijn hart lag bij de landbouwhuisdieren. Zijn nieuwste uitdaging is 
natuurgids te worden voor de ivn , Natuur- en milieueducatie. Hij is lid van de project-
groep Reizen van de Commissie Senioren van de knmvd . “Ik ben zelf vanaf het begin, in 
2007, met deze reizen mee geweest.”

Tekst Johan Klein Haneveld
Foto Engel Lameijer
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HET DOORDACHTE 
ECTOPARASITICUM 
OP BASIS VAN FIPRONIL 
VOOR HOND EN KAT 

DE MOEITE WAARD OM TOT IN DETAIL TE BEKIJKEN

Effi pro® 10% spot-on voor katten. Werkzaam bestanddeel: Fipronil 100 mg/ml. REG NL 102086. Kanalisatie: Vrij. Effi pro 10% spot-on voor 
honden. Werkzaam bestanddeel: Fipronil 100 mg/ml. REG NL 102115-118. Kanalisatie: Vrij. Effi pro 0,25% spray voor honden en katten. 
Werkzaam bestanddeel: Fipronil 2,5 mg/ml. REG NL 101949. Kanalisatie: Vrij. Distributeur: Virbac Nederland BV – Barneveld. Lees voor gebruik 
eerst de bijsluiter. Voor meer informatie: Virbac Nederland B.V., Hermesweg 15, 3771 ND Barneveld. E-mail: info@virbac.nl

www.virbac.nl

• Effectiviteit: Fipronil in een innovatieve formulering  

• Flexibiliteit: Spot-on en spray in meerdere maten 

• Verantwoordelijkheid: Doordachte zorg voor huisdieren

• Therapietrouw: Speciale pipet voor groot gebruiksgemak

MET 

GRATIS SMS EN 

E-MAIL 

HERINNERINGS-

SERVICE! 

VIRBAC-10208-adv. d.a. Effipro met rondje.indd   1 03-06-2010   15:10:03
1108725 TvD 136 nr 10 bw.indd   765 21-09-2011   14:01:24


