Erkende paardendierenartsen met passie voor hun werk
In Midden-Delﬂand en de wijde omgeving zijn heel veel paardenliefhebbers. Geen wonder dat de eigenaren van deze edele
dieren het liefst een erkend paardendierenarts consulteren als
er iets met hun paard is. Paardenpraktijk Midden-Delﬂand heeft
die expertise en is onlangs uitgebreid met een derde, vrouwelijke,
dierenarts. De dames bezoeken hun patiënten meestal op locatie
dankzij hun mobiele praktijk.

om echo’s, röntgenfoto’s en andere diagnostiek te doen. De dierenartsen
hebben hun mobiele praktijk in de auto. “Als een paard kreupel is, passen we
steeds vaker PRP-injecties toe. Plaatsjesrijk Plasma is een nieuwe technologie waarbij je uit het eigen bloed van de patiënt plasma afneemt en ﬁltreert
waardoor er verrijkte cellen overblijven die in de pees of het gewricht van
het kreupele paard gespoten wordt. Daarmee krijg je een snellere genezing.
We bouwen onze expertise steeds verder uit door diverse cursussen in binnen- en buitenland te volgen.”

Door Gemma van Winden-Tetteroo

Kliniek
Dankzij de mobiele praktijk is het niet alleen mogelijk echo’s en röntgenfoto’s op locatie te maken, de dames verrichten ook bronchoscopieën ,
gebitsbehandeling, bloedonderzoek, vaccinaties, ontworming, klinische aanen verkoopkeuringen en allerlei bijkomend onderzoek en behandelingen.
Ze vinden het directe contact met de klant en de patiënt heel belangrijk.
“Als iemand in eigen stal geen gelegenheid heeft om ons te ontvangen, dan
is men natuurlijk altijd welkom met het paard in onze eigen kliniek in Maasland.” De praktijk is dag en nacht en in het weekend bereikbaar.
Voor meer informatie: www.paardenpraktijkmiddendelﬂand.nl
of bel 06 – 232 216 54.

Paarden zijn heel sensitief en misschien klikt het daarom wel zo goed met
vrouwelijke dierenartsen. Hanneke Blokdijk behandelde na haar afstuderen
een aantal jaren alle grote en kleine dieren maar ging zich toen toeleggen
op de behandeling van paarden. In 2008 opende zij haar eigen Paardenpraktijk Midden-Delﬂand en zij werkt dankzij alle mobiele apparatuur, doorgaans
op locatie. In 2012 kwam Christine Arentshorst erbij. Zij heeft een ﬂink
aantal jaren in Engeland gewerkt in grote paardenklinieken voordat zij de
praktijk in Maasland kwam versterken. Sinds een paar weken is Nanne de
Groen aan het team toegevoegd. “Zij deed haar ervaring vooral in Australië
op.” Naast deze drie erkende paardendierenartsen maakt ook paraveterinair
Patricia Pronk deel uit van de paardenpraktijk. Vier spontane jonge vrouwen
met heel veel passie voor hun werk.
Op locatie
“Bij onze behandeling van paarden ligt de nadruk op orthopedie,” vertelt
Hanneke Blokdijk. “Het komt vaak voor dat een paard kreupel is en wij
besteden daar veel aandacht aan.” Het liefst behandelen de dierenartsen de
patiënten die aan hun zorgen worden toevertrouwd in de eigen stal. “Dat is
voor de paarden en voor de eigenaren het prettigst.” Het is geen probleem
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