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voorzitterscolumn Is dat u ook wel eens 
overkomen?
Deze week wilde ik afrekenen bij de benzinepomp. ”Meneer Maathuis”, zei de 
man, “ik heb wat van de prijs gedaan, want anders wordt het wel erg duur voor 
u.” Is dat u ook wel eens overkomen? Nee natuurlijk niet! Alleen wij dieren
artsen doen zulke dingen. Het siert onze beroepsgroep dat we de drang tot het 
helpen van dieren zo hoog hebben staan. Maar ook wij kunnen niet zonder een 
inkomen om van te leven.

Ook in de humane sector komt men steeds meer tot het besef dat zorg en 
commercieel denken en handelen elkaar helemaal niet hoeven te bijten. Een 
goede balans tussen de dienstverlening en een reële vergoeding is een essentiële 
voorwaarde voor een gezonde praktijk. 

Dierenartsen werkzaam in het bedrijfsleden hebben reeds jaren ervaring in 
het combineren van commercieel denken en het voldoen aan de vraag van de 
markt. Deze ervaring willen dib leden niet alleen met elkaar maar ook met u en 
de overige knmvd leden delen. Wij zijn tenslotte allemaal dierenarts en werken 
bij, of zijn zelfs eigenaar van, een bedrijf.

dib  biedt haar leden (naast belangenbehartiging in de breedste zin), een 
uitgebreid netwerk van collega’s die in zeer uiteenlopende branches werkzaam 
zijn. Het is van belang om toegang te hebben tot dit netwerk en ervaring en 
kennis te delen. Om in deze groeiende behoefte te voorzien wil dib  dit netwerk 
beter toegankelijk maken voor alle knmvd leden. U bent van harte welkom.

Hans Maathuis, voorzitter Dierenartsen in Bedrijfsleven,  
http://dib.knmvd/home

Verslag studiereis seniorendierenartsen  
2008 naar Denemarken 

G.J. Schouten

In mei 2008 is er voor de tweede keer 
een studiereis georganiseerd voor 
seniordierenartsen onder begelei-
ding van Henk van Dam studie-
reizen. Vorig jaar bezochten wij 
melkveehouderijen in Oost-Duits-
land met als cultureel toetje onder 
andere Leipzig en Dresden. Dit jaar 
ging de reis naar Denemarken. De 
verwachtingen waren hooggespan-
nen. Helaas waren er dierenartsen 
van het eerste uur die vanwege 
gezondheidsklachten verhinderd 
waren om mee te gaan.

De eerste dag overnachtten we in Ikast 
op Jutland. De stemming zat er al goed 

in, toen twee keer de hamlappen en de 
aardappelen werden geserveerd. Ook 
het bezoek aan Legoland, om de benen 
te strekken na de lange bustocht, was 
zeer de moeite waard. 

gebruiken
Op Jutland bezochten we drie melkvee
houderijen, een forellenkwekerij en een 
veemarkt. Het verschil met OostDuits
land is dat in Denemarken minder 
wordt gewerkt met goedkope arbeids
krachten en dat men meer automati
seert. Het eerste bedrijf werd geleid 
door een Nederlands echtpaar uit 
NoordBrabant dat in een korte tijd een 
prachtig bedrijf heeft gerealiseerd. De 
mogelijkheden daarvoor waren 
aanwezig door gunstige financiële 
bankgaranties, gekoppeld aan de 

gestegen grondprijzen. Juist door de 
gestegen grondprijzen en de gunstige 
financiële regelingen zijn er ook boeren 
die weer naar Nederland terugkeren. 
Emigratie en immigratie houden elkaar 
momenteel dus in evenwicht. ‘s Avonds 
werd door het Nederlands echtpaar 
dieper ingegaan op het typische Deense 
gebruiken zoals het zingen en dansen 
in de kerstnacht. Spontaan werd hierop 
het ‘Absyrtus’ gezongen en werd 
voorgesteld om volgend jaar de 
zangbundel mee te nemen. 

mechanisatie
Het tweede bedrijf was een puur 
Deens bedrijf met vergaande mechani
satie zoals het mengen en de aanvoer 
van het voer, het strooien van zaagsel, 
de afvoer van mest, het borstelen van 



knmvd

Tijdschrift voor Diergeneeskunde • Deel 133 • Aflevering 16 • 15 augustus 2008 691

de dieren en het melken van de 
koeien. Het is een vreemde ervaring 
om dat laatste te zien. 
Het derde bedrijf was een prachtig 
nieuw bedrijf, geleid door een Neder
landse bedrijfsleider en begeleid door 
dierenarts Ole Rasmussen. Onze 
collega ging, met een ‘powerpoint’
presentatie in de stal, uitgebreid in op 
de ontwikkeling van spuitende naar 
begeleidende dierenarts. De kalveren 
loeiden instemmend mee. De ‘four 
wheel drive’ zag hij echter veranderen 
in 2cv . Met andere woorden: het valt 
ook in Denemarken niet mee een 
rendabel uurtarief te berekenen. 
Verder blijft paratbc ondanks alle 
voorzorgen en toegepaste scheidingen 
een groot veterinair probleem. Onder 
het genot van een drankje demon
streerde Rasmussen uitgebreid hoe hij 
via laparoscopie een lebmaagdisloca
tie behandelde. In schril contrast met 
het laatste bedrijf en uiteraard hierna 
bezochten we een traditionele 
veemarkt. Allerlei soorten vee werden 
door middel van veiling verhandeld. 
Ik weet zeker dat Marian Thieme hier 
kamervragen over zou stellen 

forellen
Behalve de melkveehouderij is 
vis kwekerij een manier om plantaar
dige producten om te zetten in dierlijke 
producten. Traditioneel gebeurt dat 
voor forellen in visvijvers in stromende 
beken wat een zware milieubelasting 
oplevert voor de rivier en de omgeving. 

Op het door ons bezochte bedrijf 
stonden grote betonnen bassins met 
een indrukwekkende machinekamer 
die het water acht keer hergebruikte, 
waardoor de omgeving minder werd 
belast. De meststoffen gaven echter wel 
een stankprobleem (rioolzuiverings
stank). De levende forellen worden in 
watertanks naar Duitsland geëxpor
teerd om daar  geconsumeerd te 
worden. 

slot
Na Jutland bereikten we Zweden, via 
bruggen en tunnels over de Kleine en 
Grote Belt en de Sont, waar we 
overnachtten in Landskrona met een 

avondwandeling om het slot. De Grote 
Belt verbindt Funen en Sealand door 
middel van een spoor en een onderwa
tertunnel en is gerealiseerd in 1998: 
een prestigeproject van een Neder
lands consortium. Op de een na laatste 
dag stond op het programma een 
bezoek aan Kopenhagen. De Neder
lands sprekende Britt bracht ons in 
korte tijd op de hoogte van de konink
lijke paleizen en standbeelden en de 
Nyhavn. Terwijl het in Nederland 
pijpenstelen regende, zaten de ‘oudjes’ 
te picknicken in het Deense Vondel
park. 

De laatste nacht overnachtten we 
in SleeswijkHolstein waarna de reis 
op culturele wijze werd afgesloten 
met een bezoek aan het Felix Nuss
baum museum in Osnabruck. Felix 
Nussbaum (1904 tot 1944) laat in zijn 
schilderwerk op indrukwekkende 
wijze het onheil zien van de tweede 
wereldoorlog: een aanrader en slechts 
100 kilometer over de Nederlandse 
grens. Samenvattend: een goede mix 
van veterinaire en culturele onderwer
pen en een goed en innovatief 
reisbureau. Volgend jaar in mei zal er 
ongetwijfeld weer een bus met 
senioren vertrekken naar een nu nog 
onbekende bestemming. 

G.J. Schoute heeft zitting in de werk-
groep senioren reizen.

Het reisgezelschap van de studiereis 2008.

Tussen excursies en bedrijfsbezoeken door was er tijd voor ontspanning.


