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ONZE VISIE OP 
VETERINAIRE ZORG
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EduVet Dierenkliniek Veenendaal is een 
zelfstandige dierenkliniek, die sinds 2018 
gehuisvest is één van de drie panden van Prins 
Petfoods aan de Accustraat in Veenendaal. 

EduVet is geen onderdeel van het familiebedrijf 
Verkade, eigenaar van Prins Petfoods en EduPet. 
De hechte band tussen diernarts Atjo Westerhuis 
en het familiebedrijf bestaat al decennialang 
en heeft geresulteerd in het delen van elkaars 
expertises op het gebied van diergeneeskunde, 
voeding en educatie. 

Accustraat 3-5, 3903 LX Veenendaal
06 25 42 30 20 – info@eduvet.nl - www.eduvet.nl

Ruimte
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Wij zijn op zoek naar onze   
veterinaire DNA-match …
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Geachte collega,

In het afgelopen decennium zijn veel nieuwe 
ontwikkelingen op veterinair gebied ons in rap tempo 
‘overkomen’. Zowel vakinhoudelijk als bedrijfsmatig is 
er veel veranderd. Wij hebben onszelf de vraag gesteld 
wat in de dagelijkse praktijk het effect is van deze 
ontwikkelingen op de juiste balans tussen optimale 
zorg, goed vakmanschap en eerlijk ondernemerschap. 

Goed vakmanschap met veterinaire hoogstandjes, 
daar is uiteraard niks mis mee. Maar optimale zorg is 
niet alléén goed vakmanschap, het is de combi van 
‘cure-and-care’. Alles in onze dienstverlening is gericht 
op wederzijds vertrouwen, tussen zorgverlener en 
patiënt, tussen zorgverlener en huisdiereigenaar. 
Daarnaast zijn wij ons ervan bewust, dat we met 
eerlijk ondernemerschap al gauw op een hellend vlak 
(kunnen) komen als de dierenarts en de paraveterinair 
meer verkoper zijn dan zorgverlener. 

Deze en nog veel meer andere issues hebben ons 
geïnspireerd tot de manier waarop wij al jarenlang 
werken, met daarmee (nog) meer voldoening uit ons 
fascinerend vak. Door onze visie goed in beeld te 
brengen hopen wij collega’s met hetzelfde ‘veterinaire 
DNA’ als wij te inspireren om ons team te komen 
versterken. 
 
Met vriendelijke groeten,
Team EduVet Dierenkliniek Veenendaal

Clienteducatie
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Voldoende tijd voor patiënt en eigenaar
Social talks geven inzicht in de ‘human-animal’ bond 
en daarmee een extra boost aan onze professionele 
motivatie.

In EduVet Dierenkliniek Veenendaal worden in principe 
consulten van minimaal 30-45 minuten gepland. Er 
is voldoende tijd voor een uitgebreide anamnese, 
klinisch onderzoek, aanvullend onderzoek, intensieve 
kennisdeling en last-but-not-least social talks. 

Door het afnemen van een goede anamnese ‘vertelt’ 
de huisdiereigenaar in eigen bewoordingen aan ons 
de diagnose. Eigenaren observeren hun huisdieren 
24/7 in hun vertrouwde omgeving, de dierenarts 
krijgt (slechts) een momentopname van de patiënt 
in een vreemde omgeving. Onvoldoende tijd voor 
en/of onvoldoende ervaring met het afnemen van 
een anamnese maakt de kans groter dat er relevante 
informatie wordt gemorst. 
 
Door intensieve cliënteducatie kunnen eigenaren 
met kennis van zaken meedenken en meebeslissen. 
We delen onze gedachten en bevindingen met 
hen naar aanleiding van anamnese, diagnostiek 
en behandelingsplan. Door meer tijd te steken in 
anamnese, cliënteducatie (ook via onze website) en 
laagdrempelige follow-up, ervaren wij veel meer 
compliance en therapietrouw van de kant van de 
huisdiereigenaar.

Patiëntenzorg back-to-basic
 

Animalium Hominumque Saluti – Tot Heil van 
Dieren en Mensen. Al 200 jaar hèt motto van 
de diergeneeskunde!

Zorg is de ziel van de (dier)geneeskunde. In 
onze optiek begint goede diergeneeskunde 
nog steeds met de dierenarts en de 
paraveterinair, die, behalve goed 
vakmanschap en een flinke dosis passie, van 
nature empathie, aandacht en zorg hebben 
voor de dieren èn hun eigenaren. Cure-and-
care, back-to-basic! 
 
Praktiseren onder ‘druk’ gaat al snel 
ten koste van optimale zorg, goed 
vakmanschap en eerlijk ondernemerschap. 
Goede diergeneeskunde begint niet met 
harde omzettargets voor diensten en 
producten. Toewerken naar ‘van-bovenaf’ 
opgelegde omzettargets met o.a. als gevolg 
onvoldoende tijd voor patiënt en eigenaar 
zullen vooral startende dierenartsen snel 
frustreren.

Optimale zorg als speerpunt van de 
dierenkliniek kan niet zonder een gezonde 
bedrijfsvoering. Een dierenkliniek is een 
bedrijf, waarvoor ook de noodzaak van 
een financieel gezonde bedrijfsvoering 
geldt. De uitdaging is het vinden van een 
juiste balans tussen optimale zorg, goed 
vakmanschap en eerlijk ondernemerschap. 
En dat kan, back-to-basic, ook zonder harde 
omzettargets. 

Optimale zorg
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Hondenmens, kattenmens en 
mensenmens
Eigenaren zeuren niet en huisdieren stellen zich niet 
aan!

In EduVet Dierenkliniek gaan wij ervan uit dat 
huisdieren dezelfde pijndrempel hebben als wij 
mensen, maar minder snel ‘piepen’ (‘zich aanstellen’).
 
Huisdieren geven hun ongemak meestal gelaten een 
plek. Geduld en tijd voor het ‘lezen’ van een huisdier, 
wederzijds vertrouwen opbouwen en animal handling 
op maat maakt ook deel uit van onze professionele 
bagage. 

Een soepel contact met de eigenaar is in het belang 
van goede diergeneeskunde; het zorgt voor een 
bruikbare anamnese en een betere compliance 
ten aanzien van diagnostiek, behandeling en 
therapietrouw. 

Veterinaire professionals die zich vaker en sneller 
ergeren aan dieren en/of eigenaren, moeten zich 
afvragen of zij wel de juiste beroepskeuze hebben 
gemaakt. Dat geldt ook voor de dierenartsen en 
paraveterinairen, die angst hebben voor honden en/
of katten. 
Betweterigheid, drammen, boosheid e.d. van 
eigenaren zien wij als hun eigen wijze waarop zij 
hun bezorgdheid uiten. Wij maken er een ‘sport’ van 
om hierop professioneel in te spelen en de eigenaar 

weer met een glimlach de deur uit te zien gaan. Onze 
dienstverlening gaat heel ver, maar als daarvan de 
grens bereikt is, zijn we ook heel duidelijk.

Budget patiëntenzorg
‘Geen geld geen zorg’, is voor ons geen optie

Wij zijn van mening dat iedere dierenarts met een 
gezonde exploitatie in gepaste frequentie budget 
patiëntenzorg zou moeten kunnen leveren aan 
huisdieren van eigenaren die niet in staat zijn de 
kosten voor noodzakelijke veterinaire zorg voor hun 
huisdieren op te brengen. 

De afgelopen decennia zijn de tarieven voor 
diergeneeskundige zorg enorm gestegen. De premie 
van een ziektekostenverzekering kan vaak niet betaald 
worden, budgetteren en zelf sparen zijn meestal ook 
niet haalbaar en een betalingsregeling is, zo leert de 
praktijk, ook geen oplossing.

Met verdeling van de kosten tussen dierenkliniek en 
een stichting voor budget patiëntenzorg, soms met 
een kleine bijdrage van de eigenaar zelf, soms met 
een stukje crowdfunding kunnen we vaak budget 
patiënten met goede diergeneeskundige zorg helpen.
 
Budget patiëntenzorg is ook mogelijk om (state-of-
the-art) in de kliniek in te zetten als patiënten voor 
(interne) nascholing. De kosten kunnen dan geboekt 
worden onder ‘interne nascholing’.

Wederzijds vertrouwen
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Eerstelijns en anderhalvelijns 
patiëntenzorg
In EduVet Dierenkliniek Veenendaal geven wij 
eerstelijns en anderhalvelijns patiëntenzorg. Formeel 
bestaan binnen de diergeneeskunde alleen de termen 
‘eerstelijns’ en ‘tweedelijns’. Wat betekent dan de 
informele term ‘anderhalvelijns’? 

In de eerste- en anderhalvelijns patiëntenzorg worden 
patiënten benaderd vanuit kennis en praktijkervaring 
op de diverse deelgebieden van de diergeneeskunde; 
de dierenarts is dan een ‘allrounder’. 

Het verschil tussen eerste- en anderhalvelijns is 
dat in de anderhalvelijns patiëntenzorg behalve 
aanzienlijk meer ervaring, er ook meer expertise op 
bepaalde deelgebieden van de diergeneeskunde 
is; dat noemen we ‘differentiatie’. Differentiatie 
betekent dat de dierenarts allrounder is maar extra 
competentie heeft op één of meerdere deelgebieden 
van de diergeneeskunde naast de algemene 
diergeneeskunde; bij veel voorkomende indicaties is 
er vaak ‘overlap’ met de tweede lijn. Er zijn meerdere 
anderhalvelijns dierenklinieken in Nederland. Elke 
kliniek afzonderlijk geeft haar eigen invulling aan 
‘anderhalvelijns’. De overeenkomst is altijd meer 
ervaring en extra expertise door differentiatie.

Tweedelijns patiëntenzorg 
In de tweedelijns patiëntenzorg worden patiënten 
benaderd vanuit de meer specifieke kennis en 
praktijkervaring op één enkel deelgebied van de 
diergeneeskunde: de dierenarts is dan een ‘specialist’. 
De term ‘specialist’ is voorbehouden aan de dierenarts, 
die daarvoor opgeleid is en geregistreerd staat in het 
specialistenregister.

Onze ervaring en differentiatie
Wij hebben een lange staat van dienst in een 
aantal verschillende intensieve praktijken voor 
gezelschapsdieren in verschillende regio’s in Nederland. 

In theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk,  
in de praktijk wel 

Goed vakmanschap

De ervaring bestaat vooral op het gebied van honden 
en katten, met de nadruk op differentiatie hond. 
Wij hebben in die jaren ook een zekere mate van 
differentiatie bereikt op de deelgebieden interne 
geneeskunde incl. gastro-enterologie, immuun 
gemedieerde klachten, orthopedie, gynaecologie, 
dermatologie en gedrag. Hierbij heeft de reguliere 
diergeneeskunde de hoofdrol; in een aantal gevallen 
wordt homeopathie toegepast. Daarnaast is er een 
goed gevuld pakket met relevante (= veel gevraagde) 
chirurgie. 

Onze praktijken vanaf 1973
Dierenkliniek Kortenoord Wageningen1, 1991-2000, v/h 
DAP Wageningen, 1973-1991
 WHG   Westerhuis Kliniek voor Gezelschapsdieren 

Dodewaard1, 2001-2018
 WHG  Dierenziekenhuis Rotterdam2, 2005-2011
 WHG  Dierenziekenhuis Alkmaar2, 2005-2011
 WHG  Dierenkliniek Parkweg Voorburg2, 2005-2011
EduVet Dierenkliniek Veenendaal1, 2018 – heden
1 Eigenaar en practicus. 2 Eigenaar.

OTC verkoop
EduVet Dierenkliniek heeft een beperkte winkelfunctie. 
Wij verkopen in principe geen voeding, antiparasitica 
en vrije gezondheidsproducten; we hebben slechts 
een kleine noodvoorraad. Binnen ons partnership met 
Prins maken we vaak gebruik van de expertise van hun 
nutritionisten voor merk- en product overstijgende 
voedingsadviezen. Hiermee kunnen we in onze kliniek 
aan de ‘differentiatie’ voeding een professionele 
invulling geven. 

Inzet paraveterinairen
Inzet van de paraveterinaire competenties is eerste 
keus efficiencyslag

Onze gekwalificeerde paraveterinairen worden 
breed en efficiënt ingezet, zodat de dierenarts 
voldoende ruimte krijgt voor zijn/haar deel van de 
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diergeneeskundige zorg. Daarom nemen zij zo veel 
mogelijk (be)handelingen voor hun rekening. 

Onze paraveterinairen spelen een hoofdrol in de 
(laagdrempelige) communicatie tussen kliniek en 
cliënten. In de kliniek in Veenendaal, maar ook op 
afstand, via telefoon, WhatsApp en e-mail. Daarnaast 
zijn de paraveterinairen ook verantwoordelijk voor 
het beheren van de social media en onze website in 
samenwerking met een SEO-specialist. 
   
Onze paraveterinairen vervullen ook een hoofdrol bij 
de chirurgie. Denk aan:
•  Vooraf informeren van de eigenaar over de gang van 

zaken
• Opname en voorbereiding
• Assisteren bij de daadwerkelijke operatie
•  (Mede) controle van verloop narcose en monitoring
• Postoperatieve nazorg
•  Informatie aan eigenaar over de operatie en nazorg 

thuis
  
Onze paraveterinairen beschikken over een eigen 
spreekkamer. Zij voeren alle interne laboratorium 
onderzoeken uit, inclusief bacteriologisch onderzoek, 

Apotheekbeheer

Bacteriologisch onderzoek

Anaesthesie unit met 
beademingsapparatuur
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Röntgenologie

en verzorgen alle handelingen die nodig zijn voor de 
verwerking van extern laboratoriumonderzoek. 
Verreweg de meeste veterinaire en bedrijfsmatige 
administratieve werkzaamheden worden uitgevoerd 
door onze paraveterinairen. Zij zijn verantwoordelijk 
voor verreweg de meeste activiteiten ten behoeve van 
inkoop, voorraadbeheer en verkoop. 
  
Onze paraveterinairen maken de röntgenfoto’s. Voor 
het maken van CT-scans werken wij samen met de 
Veterinair Mobiele CT-scan.

Complementaire diergeneeskunde
De beste hypotheses voor wetenschappelijk onderzoek 
komen uit de praktijk

Wij maken naast de universitaire (evidence 
based) diergeneeskunde ook gebruik van 
in de praktijk beproefde (empirical based) 
behandelingsmogelijkheden. Door kritische evaluatie 
van praktijkresultaten hebben wij inmiddels 
een selectie van beproefde (empirical based) 
mogelijkheden en proberen we nog meer nieuwe 
relevante mogelijkheden te ontdekken. Homeopathie 

Anaesthesie unit met 
beademingsapparatuur

is daar een voorbeeld van; we kennen er inmiddels de 
mogelijkheden en onmogelijkheden van. 

We staan open voor de aanvullende geneeswijzen 
zoals fysiotherapie, inclusief hydrotherapie en manuele 
therapieën. Door samenwerking met externe experts 
en/of integratie in ons eigen dienstenpakket. 
 
Een ander voorbeeld van aanvullende 
behandelingsmogelijkheden zijn onze vele 
praktijkervaringen met de rol van cobalamine 
(vitamine B12) deficiëntie bij immuun gemedieerde 
aandoeningen bij de hond, zoals IBD (‘Leaky Gut’), 
perianaal fistels, pancreas problemen, huidallergieën, 
SLO e.d.

Nascholing
Naast de gebruikelijke nascholing wordt er tijd 
gereserveerd, voor controle, completering en 
evaluatie van patiëntdossiers; noem het een vorm van 
zelfstudie. Complete patiënt dossiers zijn nodig voor 
retrospectieve evaluatie van vergelijkbare cases t.b.v. 
inductief bewijs.
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Diergeneeskundige zorg is onze corebusiness; 
de ‘winkelfunctie’ is daaraan ondergeschikt. 
Veel eigenaren ervaren, wellicht juist daarom, 
het te gretig verkoopgedrag van veterinaire 
professionals op z’n minst als niet prettig. 

In EduVet Dierenkliniek hebben wij een zeer 
beperkte winkelfunctie. Onze apotheek bevat 
geregistreerde diergeneesmiddelen en een heel 
beperkte noodvoorraad antiparasitica en vrije 

In de winkel van de dierenarts hoort 
soft sell, geen hard sell; 

het verschil tussen zorgverlener en verkoper

Eerlijk ondernemerschap

gezondheidsproducten. 
Net als bij het voorschrijven van receptplichtige 
diergeneesmiddelen, vinden wij het belangrijk dat 
wij de huisdiereigenaren ook bij niet-receptplichtige 
antiparasitica en overige vrije gezondheidsproducten 
adviseren en begeleiden. Wij helpen dus onze 
cliënten om de juiste keuze te maken ook voor 
alle niet- receptplichtige producten, ook al 
kopen huisdiereigenaren deze elders, bijv. bij een 
gerenommeerde webshop of een dierenspeciaalzaak. 

De winkel van de dierenarts
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Eveline Melissa Pauline Atjo 
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Accustraat 3-5
3903 LX Veenendaal

+ 31 (0) 6 25 42 30 20
ma t/m vrij 09.00-16.30 uur 

info@eduvet.nl 
www.eduvet.nl
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