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En de winnaar is...............
Zoals elk jaar waren ook ditmaal de Voorjaars
dagen georganiseerd. Dit internationale congres
over de geneeskunde der gezelschapsdieren en
paarden vond plaats in Amsterdam van 23 t/m 25
april. Een groot aantal dierenartsen en paraveterinairen waren naar onze hoofdstad gekomen om
kennis te nemen van de nieuwste ontwikkelingen
op hun vakgebied. Vele internationaal vermaarde
specialisten verzorgden even zovele interessante
lezingen. Ook de medewerkers van Dierenkliniek
Deventer waren ruim vertegenwoordigd en hebben weer de nodige kennis tot zich genomen.
Dit jaar gebeurde er voor onze groep iets heel
bijzonders. Met een goede smoes was onze hele
groep op zaterdagmiddag naar een ruimte op
het grote centrale expositieterrein gelokt, alwaar
we een presentatie over nieuwe voeding zouden
krijgen. Niets bleek echter minder waar!
Hills Pet Nutrition bleek namelijk een onderscheiding in het leven te hebben geroepen voor de
paraveterinair met de meeste kennis over voeding van de hond en kat. De Veterinairy Nutrition
Academy Award. Zo belandden we midden in
de uitreiking van deze VNA Award en even later
stonden we met z’n allen te juichen want :
De winnaar is ………….. onze eigen
PETRA STOMPS! Het is een dikverdiende beloning voor Petra want zij heeft in haar honger naar

kennis al vele cursussen gevolgd, waaronder 8
cursussen over voeding. Een terechte winnares
die hiermee een aanzienlijk bedrag heeft gewonnen dat ze mag besteden aan nieuwe cursussen.
Hiermee is het voor haar mogelijk geworden om
bv. een congres in het buitenland te bezoeken.
Dat de hele groep zo stond te juichen is geen
wonder want behalve de kennis die ze bezit, is
Petra ook een zeer gewaardeerde medewerkster
en collega met een groot sociaal kloppend hart.
De helft van haar leven tot nu toe heeft zij al
gewerkt als paraveterinair, merkt ze eigenlijk
een beetje verbaasd op. 1 september 1991 is ze
begonnen als paraveterinair in de praktijk van
dierenarts Bergsma en na 2 veranderingen van
werkkring is ze nu nog steeds werkzaam in die
functie bij Dierenkliniek Deventer.
Op de vraag” Wat vindt je nou het leukste aan je
werk?” antwoordt zij direct “De afwisseling en
met name de combinatie mens en huisdier”.
Op de vraag “ Wat vindt jij nu het minst leuke aan
je werk?” reageert ze wat terughoudend,
Maar zegt dan toch “ ondoordacht huisdierenbezit”. Petra zou Petra niet zijn als ze dat niet
meteen zou nuanceren en gaat verder. “Ik bedoel
daar mee te zeggen dat het wel voorkomt dat
mensen soms niet beseffen wat zorg voor een
dier allemaal met zich meebrengt. Met zorg
bedoel ik niet alleen de geneeskundige zorg

want die is tegenwoordig ook makkelijk zeker
te stellen door middel van een dierziektekosten
verzekering. Nee, ik bedoel ook zeker dat zorg
betekent dat er ook tijd en aandacht is voor het
huisdier. Het samen zijn zal ik maar zeggen. Ja,
en ik zou deze prijs nooit verdiend hebben als ik
het belang van goede voeding voor het huisdier
niet als punt van goede zorg zou noemen.
Het komt nog steeds voor dat dieren met de pot
mee-eten terwijl het echt geen mensen zijn en
andere behoeften hebben”. De betrokkenheid bij
mens en dier straalt van haar gezicht af.
Zo zijn wij allemaal een beetje winnaar.
Zij de prijs, wij een betrokken medewerker/collega en u een vraagbaak met nog meer kennis.

Voordat u op
vakantie gaat:
Denk aan de vereiste vaccinaties voor
pension of buitenland.
Denk aan de ziektes die in het buitenland
kunnen voorkomen zoals Babesiosis,
Leishmania hartwormen en neem preventief
maatregelen.
Denk aan de mogelijkheid van een goede
behandeling tegen reisziekte.

