
IN MEMORIAM

René Scholten 

René Scholten is op zondag 19 april thuis in Haps overle-

den. Ondergetekende kende René al als student, hij stu-

deerde diergeneeskunde in Utrecht (1980 tot 1989), een in 

mijn ogen slungelige jongeling met een hip kapsel. Na zijn 

afstuderen ging René werken in de dierenkliniek Box-

meer en werd daar partner (maart 1990 tot januari 2000).

Wij leerden elkaar beter kennen tijdens de jaarlijkse con-

gressen in het MECC (Maastrichts Economisch Centrum). 

René organiseerde daar internationale congressen voor 

paardendierenartsen tussen januari 1992 en december 

2004 en in die periode richtte hij in 2002 ook zijn eigen 

bedrijfje op: Healthy Horse Consultancy. 

René hield op zijn website een agenda voor nascholing bij 

waar alle betrokkenen veel plezier van hadden en waar 

we centraal data konden reserveren zodat iedereen wist 

wie wat waar organiseerde. René had een goede neus 

voor wat paardendierenartsen interessant vinden en 

welke sprekers hun publiek echt kunnen boeien. Ook was 

René heel goed met sponsors; hij kon mensen overtuigen 

van zijn plannen en leverde doorgaans ‘goede waar voor 

het geld’. 

René en ondergetekende hebben allebei een streven naar 

perfectie, maar over de weg daar naartoe waren we het 

niet altijd eens. We hebben er wel eens forse onenigheid 

over gehad, wat we hebben bijgelegd tijdens een door 

René aangeboden dinertje in het MECC tijdens Jumping 

Maastricht. Daarna hadden we veel meer begrip voor 

elkaars soms wel wat verschillende aanpak. René organi-

seerde ook diverse nascholingsdagen voor de Groep Ge-

neeskunde van het Paard. 

Na het helaas stoppen van de congressen in Maastricht 

hebben we elkaar een aantal jaren weinig gezien totdat 

in 2009 werd besloten de Erkende Paardendierenarts 

nieuw leven in te blazen. Het eerste jaar, 2010, heb ik dat 

samen met de helaas al in 2011 overleden prof. dr. Henk 

Vaarkamp in Utrecht mogen organiseren. Daarna heeft 

René deze organisatie verder geprofessionaliseerd en 

iedere twee jaar een goed programma voor de Nederland-

se erkende paardendierenarts op poten gezet in de luxere 

omgeving van een bekende hotelketen met uitstekende 

catering. Het inhoudelijke programma werd iedere twee 

jaar samen met een aantal ‘stakeholders’ uit onder meer 

de Groep Geneeskunde Paard en de faculteit Diergenees-

kunde in elkaar gestoken, waarbij René altijd inspirerende 

ideeën had. Ook wist hij altijd wel weer een leuke titel 

voor de Actualiseringscursus te vinden. Voor 2014 was 

dat bijvoorbeeld: ‘Calamiteiten rond het paard: de paar-

dendierenarts aan zet’ en voor 2018 ‘Volgens de regels en 

tussen de regels’. De sponsoring verzorgde René altijd zelf 

en hij was daarin heel succesvol. Ook was zijn leiding, gro-

tendeels achter de schermen, op de dagen zelf van groot 

belang voor het succesvol verlopen van vier jaargangen 

van de Actualiseringscursus.

Ook voor de Actualiseringscursus van dit jaar 2020 heeft 

René zijn kennis en ervaring nog voor ons ingezet bij het 

maken van het programma. Vorig jaar juli hebben wij 

daarover een keer heel gezellig vergaderd bij de KNMvD 

in Houten. De eerste bijeenkomst op 20 februari jongstle-

den in Vianen was succesvol en kreeg goede beoordelin-

gen. De tweede, gepland op 18 maart, moest helaas vanwe-

ge de coronapandemie worden verplaatst naar het najaar. 

Naast het organiseren van nascholing in Nederland hield 

René zich ook bezig met het organiseren en geven van 

nascholing in Portugal, dat is echter voor ondergetekende 

een onbekende taal en een onbekend gebied.

Terugkijkend is duidelijk dat René als persoon en ook met 

zijn bedrijf Healthy Horse Consultancy een hele positieve 

invloed heeft gehad op het opzetten en uitvoeren van goe-

de nascholing voor paardendierenartsen in Nederland en 

ondergetekende denkt daar met heel veel plezier aan terug.

Marianne Sloet

* 21 januari 1959  –  † 19 april 2020




