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Onderwijs en  
volop actief 

Ingrid van der Gaag aan het woord over haar keuze dierenarts te 

worden, pathologie, onderwijs, fotografie, haar enorme schrijverij en 

lezingen, haar lidmaatschappen. Nog steeds is zij aan het meedenken 

op vele vlakken van haar hobby’s. Het senioren-dierenartsen traject 

heeft zij weer opgepakt dus van Ingrid in de diergeneeskunde zijn we 

nog lang niet af. En dat is maar goed ook want zij is volop actief. 

Veterinaire pathologie

‘ Ik maakte me sterk 
voor gecombineerd 
onderwijs en zette 
gemeenschappelijke 
colleges op’

 

Ingrid van der Gaag: 

TEKST ANDRIES VAN FOREEST EN KO MINDERHOUD, SENIOREN DIERENARTSEN

ier  h ebben  we weer  
iem an d die als kin d al die- 
ren ar ts wilde worden . Dr ie 
jaar  werkte In gr id op de 

Hkin derboerder ij in  h et  Zu i-
derpark in  Den  Haag. “Toen  ik  twaalf 
jaar  was, wilde ik  een  EHBO-cu rsu s 
volgen , gegeven  door  dieren ar ts Veld- 
h u izen ”, ver telt  In gr id van  der  Gaag. 
“Dat  m och t  in  eerste in stan t ie n iet , 
m aar  toen  m ijn  m oeder  ook m eedeed, 
kreeg ik  toestem m in g. Het  exam en  

deed ik  toen  bij professor  Teu n issen  
en  m ijn  m oeder  en  ik  waren  beiden  
geslaagd. Maar  om dat  ik  pas twaalf 
was, kreeg ik  geen  diplom a. Ik  zou  
dat  pas kr ijgen  als ik  ach t t ien  was!” 
Nog steeds lijkt  In gr id daar  veron t- 
waardigd over. 

In  1967 stu deerde In gr id af. Ze werd 
gepolst  voor  de prakt ijk  van  collega 
Sm it  in  Am sterdam  waar  Ar t is ook 

een  on derdeel van  u it  m aakte. “Door  
de DSK-reis n aar  Tjech oslowakije stu - 
deerde ik  later  af en  zag toen  af van  
Am sterdam . Jam m er, m aar  in  h et  
diergen eesku n dige veld kon  ik  ook 
terech t  bij de Klein e Hu isdieren , een  
prom ot ieon derzoek bij Zoötech n iek 
en  Veter in aire Path ologie. Ik  koos 
voor  de laatste m aar  slech t s voor  een  
jaar. Mijn  m oeder  zat  in  h et  on der- 
wijs du s dat  wilde ik  n iet . Ik  wilde de 
dieren  eerst  goed van  bin n en  bekijken  
en  dan  zou  ik  in  de prakt ijk  van  col- 
lega Veldh u izen  gaan  werken . Het  
werd n iet  1 jaar  m aar  34!” In gr id pro- 
m oveerde in  1990 n adat  zij al vele 
m alen  paran im f was geweest  bij ver-
sch illen de prom ot ies. ‘Path ological 
f in din gs in  th e gast roin test in al t ract  
of dogs: a biopsy and follow-up study’ 
was h et  on der werp. “Dit  on der werp 
leidde er  toe dat  ik  de open in gslezin g 
m och t  h ou den  in  Lon den  bij de 
opr ich t in g van  de ESCG (Eu ropean  
Society of Com parat ive Gast roen tero- 
logy)”, ver volgt  In gr id. “Ik werd toen  
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Onderwijs Atlas of Veterinary 

Pathology

Colour Atlas of Veterinary 

Pathology of the Alimentary Tract.

Activiteiten
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‘ Van plan  
nog even  
door te gaan’

m eteen  secretar is en  verzorgde vele 
lezin gen  op con gressen  in  Eu ropa. Er  
was erg veel prakt isch e in form at ie op 
die bijeen kom sten  en  die kon  ik  goed 
toepassen  in  Utrech t .”

De grote in teresse van  In gr id was 
on der wijs; ze h ad du s toch  de gen en  
van  h aar  m oeder  m eegekregen . 
Iedere dieren ar ts die je spreekt , beju - 
belt  h aar  lessen . “Het  was vooral de 
prakt isch e kan t  die m ij aan sprak. Ik  
m aakte m e dan  ook sterk voor  gecom -
bin eerd on der wijs. Met  in tern ist  Ren - 
n ie Happé (later  ver van gen  door  
Bru ce Belsh aw) en  radioloog Pim  Wol-
vekam p zet ten  we gem een sch appe-
lijke colleges op over  de m aagdarm - 
problem en  bij de h on d. Lezin gen  voor  
pract ici en  pu blicat ies van  on s sam en  
over  dit  on der werp vloeiden  h ieru it  
voor t . Dit  was een  prach t t ijd! Als 
voorzit ter  van  de on der wijscom m issie 
van  de vakgroep en  later  als eerste 
vrou w van  de facu ltaire On der wijs 

Com m issie h eb ik  m ijn  steen t je bijge-
dragen . Met  Aleid Lu bber in k h eb ik  
ook veel PAO-D on der wijs verzorgd.” 
In gr id gaat  verder  m et  h aar  verh aal: 
“Tot  1982 werkte ik  on der  Professor  
van  den  Akker  en  daarn a Professor  
Mou wen . Aan  de 

en  de h erdru k daar van  h eb
ik m eegewerkt . Op de vakgroep 
m aakte ik  veel foto’s en  fotografie is 
n og steeds een  van  m ijn  h obby’s. Veel 
on tbreken de foto’s h eb ik  ook u itge- 
zoch t  op bu iten lan dse in st itu ten  voor  
h et  boek 

”

In  de stu diet ijd was In gr id stu diever- 
t egen woordiger  en  m et  DSK gin g zij 
m ee op excu rsie. In  1983 was zij 
bet rokken  bij de opr ich t in g van  de 
kern groep VDA (Vrou welijke dieren - 
ar tsen ) vooral om  m eer  gelijkh eid tu s- 
sen  de vrou welijke en  m an n elijke die- 
ren ar tsen  te kr ijgen . 
Haar  h obby fotografie u it te zich  n iet  

alleen  bin n en  h aar  werk m aar  via 
h aar  redacteu rsch ap van  h et  

star t te ze de ru br iek ‘Ken  de
dieren  in  u w stad’. “Uit  deze u it  de 
h an d gelopen  in teresse h eb ik  n u  zes-
du izend foto’s verzam eld van  dieren - 
beelden  over  de h ele wereld en  ik  
h ou d n u  lezin gen  over  ‘Het  dier  als 
(stan d)beeld’. Als redacteu r  in  h et  

h eb ik
een  jaar  lan g h et  blad voorzien  van  
een  dieren stan dbeeldfoto. Ook h eb ik  
lezin gen  gegeven  over  ‘Eth iopië en  
h et  ch r isten dom ’, ‘Prach t  en  praal 
van  Perzië: bou wku n st  en  bas-reliëfs’ 
en  ‘Van  St . Nicolaas n aar  Sin ter - 
klaas’’, over  IJslan d en  de ‘Gesch iede- 
n is van  de Kerstkaar ten ’. 
Zij is bijn a veer t ig jaar  Soropt im ist  en  
daar  is zij zeer  act ief m et  h et  sch r ij- 
ven  van  geden kboeken . Hetgeen  ze 
ook deed bij h et  25 jar ig bestaan  van  
h aar  Probu sclu b ‘Klein  St ich t ’. Via 
Probu s ver werft  ze ook regelm at ig 
sprekers voor  de Sen iordieren ar tsen - 
com m issie.
In gr id van  der  Gaag h eeft  on s een  lijst  
gegeven  van  h aar  act iviteiten . Dat  
zijn  er  veel, n og n aast  de al 
gen oem de: ou d-dieren ar tsen borrel, 
reü n ie veter in aire jaargen oten , m u se- 
u m clu b, voorzit ter  van  NVVH-Vrou - 
wen n etwerk, m u ziekclu b, h et  Woen s- 
dag Avon d Gezelsch ap, lid VVAO en  
act ief in  ‘bu u r tavon tu u r’. Wan delen  
en  zwem m en  waren  ook h aar  bezig-
h eden  n aast  h et  diergen eesku n dige 
werk. Act ief ? Ja, dat  ku n  je wel zeg- 
gen  en  ze is van  plan  n og even  door  te 
gaan  ook!  
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