
‘Gezonde dieren zijn
onze passie’

Diergeneeskundig Centrum De Overlaet

Enkele jaren geleden maakten ze een professiona-
lisatieslag en daar plukken ze vandaag de dag nog 
steeds de vruchten van: de dierenartsen van het 

Osse Diergeneeskundig Centrum De Overlaet. “We wer-
ken in een branche waarin details het verschil maken. We 
moeten dus blijven investeren in kennis”, vertelt rundvee-
arts Marcel van der Putten.

Marcel is een van de zeven herkauwersartsen (runderen, schapen 
en geiten) van De Overlaet, waar ook nog zes varkensartsen actief 
zijn. “Wij werken uitsluitend met herkauwers en de varkensartsen 

houden zich puur en alleen met varkens bezig”, verduidelijkt Marcel. 
“Daardoor kunnen we onze kennis van een steeds verder specialise-
rende markt op peil houden.”
 

Bedrijfsprocessen
Collega John Vonk (varkensarts) legt uit dat een ‘veterinair bedrijfs-
adviseur’ tegelijk een passie voor dieren én voor ondernemen heeft. 

“Wij helpen veehouders door heel Nederland bij het optimaal inrich-
ten van bedrijfsprocessen in relatie tot diergezondheid”, verwoordt 
hij kort en krachtig. “Natuurlijk zijn we er als er dieren ziek zijn, maar 
veel van onze taken zijn preventief. Zo helpen we bij thema’s als stalin-
richting, een goed ventilatiesysteem, de juiste voeding, enzovoorts.”
 

Gezamenlijk doel
Net als Marcel, John en hun collega’s stelt ook de veehouder het dier 
centraal. Marcel: “Ze kijken verder dan een goed bedrijfsresultaat. De 
veehouder vindt het welzijn van ieder individueel dier belangrijk. Het 
gebeurt vaak genoeg dat een veehouder ons belt, terwijl onze inzet 
hem meer kost dan het dier ooit zal opbrengen.” John vult aan: “We 
hebben niet altijd alles in de hand, maar als het ons samen met de 
veehouder lukt om goed voor de dieren te zorgen en daar ook nog 
allebei een boterham mee te verdienen, dan is dat heel mooi.”
 

Levende vierling
Doordat ze met levende dieren werken, kent het werk van een die-
renarts soms hoge pieken en diepe dalen. Marcel: “Twee jaar geleden 
assisteerde ik bij de geboorte van een kalfjes-vierling. De kans dat ze 
het alle vier zouden overleven, was één op elf miljoen. Maar het luk-
te! De blik in de ogen van de rundveehouder was zo mooi! Dát is 
waarom ik dierenarts ben geworden.”
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“Veel van onze taken 
zijn preventief”
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