
 
 
 
Wolvega, 8 januari 2016 
 

Uitgebreide motivatie om Dierenkliniek Wolvega in aanmerking te laten komen 
voor Friese Onderneming van het Jaar. 
 
 
Als gemeente Weststellingwerf nomineren wij Dierenkliniek Wolvega, winnaar van onze gemeentelijke 
ondernemersverkiezing. De Dierenkliniek Wolvega is een Maatschap van zeven dierenartsen, waar in 
totaal 54 mensen werken. Wat dit bedrijf doet, is zo bijzonder, dat wij als gemeente de onderneming 
met trots voordragen voor de Verkiezing Friese Onderneming van het Jaar 2016. In onderstaande 
motivatie leggen wij uit waarom juist deze dierenkliniek mee zou moeten dingen naar de provinciale 
prijs. 
 
Progressieve bedrijfsvoering gericht op preventie 
De bedrijfsstrategie van Dierenkliniek Wolvega is helder: de focus ligt op de voorkant. Op het 
voorkomen van ziektes en blessures. Dat geldt zowel voor de huisdieren, de melkveehouderij  als ook 
voor de paarden. Vooral als het gaat om de preventieve zorg voor paarden onderscheidt de kliniek 
zich. Tot ver buiten Noord-Nederland komen eigenaren met hun paard naar Wolvega voor 
behandeling. Zeker de helft van de drafsport en een groot deel van de Noord-Nederlandse 
springruiters komt naar Wolvega met hun paard.  
 
Paardenkliniek 
Dat de kliniek aan de Stellingenweg grote bekendheid geniet onder paardeneigenaren is logisch, 
wanneer je naar het zorgpakket kijkt. Van veel paarden heeft de kliniek IRAP, een lichaamseigen 
bloedproduct in de vriezer. Voor veel peesblessures wordt stamceltherapie ingezet. Het herstel 
verloopt met deze methode sneller en bovendien heeft het dier geen last van bijwerkingen van 
lichaamsvreemde medicijnen. Daarmee is de kliniek uniek in Noord-Nederland.   
 
Het team van artsen is bijzonder hoog opgeleid, een aantal is gediplomeerd lid van een Europees 
Specialisten College. En iedere arts heeft  zijn eigen specialisme; chirurgie, inwendige ziektes, 
voortplanting en beeldvorming. Met name beeldvorming neemt een belangrijke plaats in binnen de 
kliniek. Met een goede diagnose kan immers ook een goede behandelmethode worden toegepast.  
De kliniek heeft bijvoorbeeld een MRI voor paarden.  
 
Naast de zorg voor de patiënten, zijn onderzoek en onderwijs de belangrijke pijlers onder het bedrijf. 
De maatschap doet veel aan onderzoek. In samenwerking met de Universiteit van Gent en Utrecht is 
laatst een onderzoek gedaan naar het effect van aquatraining op de spierkracht van paarden. De 
verbinding met het onderwijs is sterk. Zowel op academisch niveau als hbo en mbo. Er is een 
permanente plaats voor een coassistent. Studenten van het HBO en MBO lopen veelvuldig stage in 
Wolvega, maar ook de scholier die een snuffelstage bij de dierenkliniek wil doen is van harte welkom.  
 
Huisdieren en rundvee 
Bij de locatie voor huisdieren en rundvee, ligt de focus eveneens op preventie.  Klanten met een hond 
of kat kunnen een zorgabonnement afsluiten. Per maand betalen ze een klein bedrag, maar daarvoor 
krijgt het huisdier ieder jaar de vaccinaties en een check. De rundveesectie loopt voorop in de 
bedrijfsbegeleiding. Melkveehouders zijn klant via een minder of meer intensief begeleidings-
abonnement. Onze dierenartsen monitoren melkveebedrijven intensief met ingenieuze software. Daar 
worden alle gegevens per koe over melkproductie en vruchtbaarheid ingevoerd. Er wordt gestuurd op 
preventie van infectieziekten door vaccinatieprogramma’s en bedrijfsbehandelplannen, die het 
antibioticagebruik tot een minimum beperken.  
 
 



Investeren in kennis en mensen 
De praktijk is altijd al vooruitstrevend geweest. Zo was het in de jaren tachtig de eerste kliniek waar 
paardenbenen werden gegipst. Dat progressieve karakter is gebleven. ‘En of je nu dierenarts bent, 
assistent of achter de balie werkt, we zoeken naar mensen in ons team die willen vernieuwen en 
verbeteren. Dat zit in ons bloed,’ zo vertelt Marco de Bruijn, één van de zeven maten. Om scherp te 
blijven is er een permanent coachingstraject voor de maten. ‘We willen ons blijven ontwikkelen en 
beter worden. Dat maakt ons werk iedere dag tot een uitdaging.’ 
 
Conclusie 
Als gemeente Weststellingwerf zijn wij bijzonder trots om zo’n innovatief, hoogwaardig bedrijf te 
nomineren voor de Verkiezing Friese Onderneming van het Jaar. Het bedrijf is ondanks de 
economische teruggang de afgelopen jaren blijven groeien en durft te investeren en te innoveren. 
Door te investeren in kennis en mensen kan het bedrijf een groot deel van de paardensport tot haar 
klantenkring rekenen. Daarnaast voert de praktijk de bedrijfsstrategie consequent door; focus op 
preventie voor zowel paarden, rundvee als huisdieren. Dit bedrijf laat zien dat je met een duidelijke 
focus en visie kunt blijven groeien. 
 


