Van allround veearts naar allround gezelschapsdierenarts
Als kind wilde ik veearts worden om koeien en varkens beter te maken. Na mijn studie Hogere
Landbouwschool in Deventer werd ik ingeloot en studeerde af in Utrecht.
Zo deed ik waarnemingen door het land om ervaring op te doen en kwam uiteindelijk in maart 1990
in de Krimpenerwaard terecht en werd maatschapslid samen met collega Co Hoogendoorn in
Ouderkerk a/d IJssel /Berkenwoude.
Een korte beschrijving hoe de praktijk van Landbouwhuisdierenpraktijk zich omvormde naar
Gezelschapsdierenpraktijk: Oktober 1990 werd Gouderak aan de Veerstraat geopend en in
september 1995 Moordecht aan de Jasmijnstraat.
Collega Co verliet per januari 1996 de praktijk en werd wethouder in Ouderkerk. Zo verhuisden we
van IJsseldijk West naar de Dorpsstraat in de voormalige dierenwinkel van de fam. Ceelen.
In de loop der jaren groeide onze praktijk van een Landbouwhuisdierenpraktijk uit naar een
Gezelschapsdierenpraktijk. Om u een idee te geven van onze werkweken toen: Overdag in de
boerenpraktijk en 's avonds spreekuur kleine huisdieren. Daarna avond- en nachtdienst en de
weekenddiensten waren van vrijdagavond tot maandagochtend en dan begon de week weer.
Gelukkig heeft zich dat na 2007 genormaliseerd.
Omdat de boerenpraktijk zich ook meer en meer omvormde richting bedrijfsmatige preventieve
geneeskunde paste dat beter bij de Crimpenerwaert dierenartsen. Zo namen zij dat deel in 2007
over.
Nu kon ik me weer volledig gaan toeleggen op het beter maken van dieren, wat ik als kind wilde, de
diergeneeskunde in volle omvang en met vooral interesse in de chirurgie.
In april 2008 werd Nieuwerkerk geopend. Ook in 2009 ontstond ons vaste team met collega Carine
en assistente Natas. Tijdens mijn ziekte runde zij van eind 2009 met succes de praktijk met meerdere
waarnemers tot ik in 2012 weer deels kon werken.
Omdat mijn pensioenleeftijd langzaam in beeld kwam zijn we twee jaar geleden met de collega's van
de Crimpenerwaert Dierenartsen in gesprek gegaan. Dat heeft geleid tot overname van mijn
gezelschapsdierenpraktijk door de Crimpenerwaert Dierenartsen per april 2022.
Nu werk ik mee om de praktijk over te dragen en u zult me nog regelmatig zien als waarnemer.
Na meer dan 32 jaar 24/7 klaar te hebben gestaan voor u en uw dieren, wil ik er nu voor mijn
kleinkinderen zijn.
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