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Seniordierenarts  
Atjo Westerhuis  
“ Complementaire  
en universitaire  
diergeneeskunde 
kunnen elkaar  
versterken”

In Utrecht verkocht Westerhuis gestencilde zelfgemaakte  
collegedictaten. Daarover een anekdote: Atjo deed het mon-
deling tentamen ‘plantjes’. Zijn examinator stelde een tiental 
vragen waar Atjo niet goed uitkwam. Na a oop vroeg de
examinator: “Hoe vond je dat het ging?” Atjo zei eerlijk dat 
hij er niet veel van gebakken had. De reactie was verras-
send. De examinator vertelde hem dat de stof in het dictaat 
dat hij verhandelde, met betrekking tot de gestelde vragen 
onvoldoende beschreven was. Zijn voorstel luidde: “Als je mij 
laat zien dat het dictaat op die punten adequaat is aangepast, 
krijg je alsnog een zeven.” Die uitdaging werd met succes 
aangenomen. 
Westerhuis zegt tijdens zijn opleiding veel geleerd te hebben 
van dierenarts Meutstege. Hem staat een college bij waarin 
Meutstege (die later hoogleraar werd in Hannover) een 
verhandeling gaf mét beeldmateriaal over fouten die hij als 
botchirurg had gemaakt. Dapper en heel leerzaam! 

PRAKTIJKMANAGEMENT
Na zijn afstuderen in 1973, begon Westerhuis in de gemengde  
praktijk bij dierenarts Louis Wouda in Wageningen waar 

hij achttien jaar werkte. Daarna ging hij daar verder met 
alleen gezelschapsdieren in Dierenkliniek Kortenoord. Van 
2001 tot 2018 deed hij praktijk in Westerhuis Kliniek voor 
Gezelschapsdieren in Dodewaard.
Westerhuis ondervond al snel dat hij vanuit de opleiding te 
weinig had meegekregen over praktijkmanagement en  
-organisatie. Waar mogelijk stak hij zijn licht op bij onder-
meer Brocacef Nascholing. Hill’s faciliteerde in 1991 een reis 
van hem naar de USA waar hij onder andere op een congres 
van de North American Veterinary Community erachter 
kwam dat praktijken aldaar heel anders georganiseerd 
waren dan in Nederland. Klantvriendelijker, efciënter
(veel meer taken werden bij paraveterinairen neergelegd) 
maar aan de andere kant ook commerciëler. Westerhuis had 
het gevoel dat ketenvorming de oplossing zou kunnen zijn. 
Met een partner nam hij sinds 2005 een aantal praktijken 
(in Rotterdam, Voorburg en Alkmaar) over. In 2011 heeft 
hij zich uit de samenwerking teruggetrokken om zich toch 
weer meer te richten op zijn werk als gezelschapsdierenarts. 
Achteraf denkt hij dat op dat moment de tijd nog niet rijp 
was voor de vlucht die ketenvorming later heeft genomen. 

Als jongetje maakte Atjo Westerhuis kennis met de diergeneeskunde bij dierenarts Nijland in Bussum 
waar hij geregeld meeliep. Hij werd gegrepen door de diergeneeskunde en dat is tot heden zo gebleven. 
In zijn studententijd vond hij, als spuitgast, inspiratie in de praktijk Gemert. 

TEKST PAUL KNIJFF EN JAN SOL, PLATFORM SENIOREN 

Westerhuis als actieve senior dierenarts



TVD - TIJDSCHRIFT VOOR DIERGENEESKUNDE  |  47

DE DIERENARTS

VETERINAIRE HOMEOPATHIE
In veterinair Nederland, en ook daarbuiten, is de naam 
Atjo Westerhuis onverbrekelijk verbonden met veterinaire 
homeopathie. Al direct na zijn afstuderen vond hij het arse-
naal aan behandelmethoden te beperkt. De zorgvraag was 
veel groter dan hij met ‘evidence based’ diergeneeskunde 
alleen kon invullen. Hij werd geboeid door de aanvullende 
mogelijkheden die de complementaire geneeskunde biedt, 
zoals acupunctuur, homeopathie en kruidengeneeskunde. 
Westerhuis richtte zich op de homeopathie. In 1977 was hij 
de oprichter en vervolgens de eerste voorzitter - en later 
erelid - van de Groep Veterinaire Homeopathie van de 
KNMvD. Hij maakte uit dien hoofde ook deel uit van het 
Hoofdbestuur van de KNMvD. Hij vindt dat er binnen de 
beroepsvereniging altijd begrip is geweest voor ‘de com-
plementaire diergeneeskunde’. Dat heeft onder meer ertoe 
bijgedragen dat homeopathische diergeneesmiddelen nog 
lange tijd vrijgesteld zijn gebleven van registratie. Wester-
huis betreurt het dat de faculteit, daarentegen, afstand blijft 
houden van de complementaire diergeneeskunde (zie kader). 

ACTIVITEITEN
Westerhuis is 22 jaar homeopathiedocent geweest voor 
dierenartsen in Duitsland. In 1986 richtte hij de International 
Association for Veterinary Homoeopathy (IAVH) op.  
In 2020 verscheen zijn Handboek Diergeneeskunde met  

Homeopathie bij honden, een kleine vierhonderd geïllustreer-
de pagina’s met uitleg over theorie en praktijk. Al eerder  
(vanaf 1989) verschenen er boeken van zijn hand over dit 
onderwerp die ook in het Duits en Engels zijn vertaald. 
Kynologisch is Westerhuis zo’n 25 jaar bestuurlijk actief 

geweest bij de rasvereniging voor Stabij – en Wetterhou-
nen met aandacht voor erfelijkheid, gedrag, gezondheid en 
welzijn van de hond.
Vanaf 2013 is Westerhuis betrokken bij EduPet Education  
in Veenendaal. In 2018 heeft hij EduVet Dierenkliniek 
Veenendaal geopend. Bij EduPet vinden opleidingen en 
trainingen plaats op het gebied van opvoeding, gedrag,  
voeding, gezondheid, dierenwelzijn en veiligheid van 
honden en katten. Recent heeft hij EduVet Dierenkliniek 
Lelystad geopend op de locatie waar tot voor kort Martin 
Gaus zijn hondentrainigsactiviteiten had ondergebracht. 
In de EduVet-praktijken past Westerhuis toe wat hij in zijn 
lange loopbaan heeft opgestoken. Efciënt georganiseerde  
traditionele diergeneeskunde voor gezelschapsdieren in 
combinatie met homeopathie alleen daar waar dat een  
toegevoegde waarde kan hebben. Daarbij is er veel tijd en 
aandacht voor de dieren en hun eigenaren. Hij laat zich 
bijstaan door zeer ervaren, goed getrainde paraveterinairen 
aan wie zoveel mogelijk taken en verantwoordelijkheden 
worden gedelegeerd. Atjo, gekenmerkt door zijn aanstekelijk  
enthousiasme en gedrevenheid, denkt er nog niet aan om 
een punt te zetten achter zijn praktijkwerkzaamheden. 
Wel wil hij een samenwerking aangaan met een eventuele 
opvolger met hetzelfde veterinaire DNA. 

UIT DE ‘ZIENSWIJZE’ OP DE WEBSITE VAN DE 
FACULTEIT DIERGENEESKUNDE UU: 
“(…) Dierenartsen die bij de uitoefening van hun 
beroep naast moderne methoden ook alternatieve be-
handelingen aanbieden, combineren twee onverenig-
bare paradigma’s. Zij bekleden hiermee alternatieve 
behandelwijzen met de autoriteit van de wetenschap 
en wekken foute verwachtingen bij hun cliënten.  
De faculteit beschouwt dit als onprofessioneel gedrag. 
Zij is van mening dat wetenschappelijk geschoolde 
dierenartsen zich niet moeten inlaten met het toepas-
sen van alternatieve behandelwijzen. Zij dienen dit 
over te laten aan niet wetenschappelijk geschoolde 
alternatieve behandelaars.”

Atjo in 1957 


