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15maart 2012  Dierenarts

O p initiatief van het bedrijf Dyna-
mic Support en de Veterinaire Vee 
Fokkers Club ‘De Uithof’ hebben 

in twee jaar tijd veertig studenten en een 
groep dierenartsen zich kunnen bekwamen 
in rectaal onderzoek en echografie bij run-
deren. Het lijkt een win-winsituatie voor 
beide partijen: dierenartsen die een update 
krijgen van hun vaardigheden en studenten 
Diergeneeskunde die voldoende handvaar-
digheid opdoen. 

De pc-student
Zoals in vele beroepen krijgt ook bij dieren-
artsen het gebruik van de pc de overhand. 
Vanachter het scherm worden data ingezien 
en verslagen gemaakt. En er is een ‘kunst-
koe’ (sensa-koe) binnen het diergenees-
kundig onderwijs in ontwikkeling waar-
mee toekomstige studenten gaan trainen. 
Toch is, zeker voor dierenartsen, het 
opdoen van handvaardigheid bij levend 
vee nog steeds een must. Het bleek dat vele 
studenten na hun afstuderen onzeker 
waren bij het verrichten van rectaal onder-
zoek op de boerderij.
Dynamic Support geeft al vijftien jaar cur-
sussen echografie aan rundveedierenartsen. 
In overleg met de Veterinaire Vee Fokkers 
Club werd het initiatief genomen om 
student  en dierenarts samen te brengen. 
Steven de Nie van Dynamic Support: 
“De animo vanuit de studenten voor een 
dergelijke cursus was heel groot. En ook 
vanuit de groep jong afgestudeerden en 
ervaren dierenartsen hoorde ik dat zo’n 
cursus op prijs werd gesteld.” Zo werd  
een cursus ontwikkeld waarin student 
en dierenarts naast elkaar staan.

Samen leren
Aan studenten wordt de eis gesteld dat ze, 
voorafgaand aan deze cursus, al twee andere 
cursussen moeten hebben gedaan over dit 
onderwerp. Ze moeten beslagen ten ijs 
komen. Daarna mogen ze samen met 
dieren artsen aan de slag. Dat gebeurt op de 
Waiboerhoeve in Lelystad, waar elke eerste 
woensdag van de maand wordt getraind.
Tijdens de cursus moeten de cursisten 
koeien rectaal beoordelen en er een behan-
deling bij bedenken. Dierenarts Maarten 
Pieterse controleert de bevindingen en 
geeft feedback aan de cursisten. De studen-
ten zijn heel enthousiast. Studenten Miranda 
Kanters en Chantal Duijn hebben er veel 
van geleerd. Ze vinden het prachtig dat 
dierenartsen hun kennis willen delen met 
de studenten.
Dit jaar is het derde jaar van deze cursus. 
Rolf Been, directeur van de universiteits-
praktijk in Harmelen, kijkt wat anders 
tegen deze cursus aan. Been: “In het onder-
wijs zitten voldoende uren ‘koeien voelen’. 

De masterstudent die voor rundvee kiest 
kan in onze universiteitspraktijk maar liefst 
vijf weken lang oefenen met het koeien 
voelen . Dat lijkt me genoeg. Het voelen 
is tenslotte maar een facet van het totale 
program ma bedrijfsbegeleiding op de 
rundveebedrijven.” 
Voor dit jaar is het zaak, aldus De Nie, om 
de pool van dierenartsen te vergroten. Dan 
kunnen nog meer studenten de cursus in. 
De studenten Kanters en Duijn geven aan 
dat de samenwerking tijdens de cursus 
zelfs kan leiden tot een baan in de praktijk.  
“Het is een mooie opstap voor ons initiatief 
‘Vrienden van de Veefokkers’, wat een 
marktplaats voor arbeid kan worden. 
De dierenartsen waar we als studenten mee 
werken in de cursus kunnen zien hoe wij 
werken. Er kan dan gedacht worden: 
“Hé, dat is een goeie voor onze praktijk.”

Samen optrekken
Studenten van de Veterinaire Vee Fokkers Club ‘De Uithof’ in Utrecht 

doen samen met rundveedierenartsen een cursus rectaal onderzoek 

en echografie. Wie helpt wie?

Frank De VrieS

Cursisten aan het werk op de 
Waiboerhoeve in Lelystad.
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