
Steenderense dierenartspraktijk wordt hoofdvestiging Landbouwhuisdieren 

Door de fusie van de dierenartspraktijk van De Graafschap Dierenartsen met DGC ’t 

Wijdseland uit Doesburg - per 1 januari 2017 - gaat er het nodige veranderen. Met dierenarts 

Arjan Den Hertog(52), heb ik een gesprek over de aanstaande veranderingen en met name 

voor de vestiging Steenderen aan het Burgemeester Buddingh’ plein. 

Wat gaat er veranderen 

De dierenartspraktijk in Steenderen was tot op heden 3 dagen per week in gebruik voor 

gezelschapsdieren. Dit stopt per 1 januari 2017, daarvoor in de plaats komt in Steenderen de 

hoofdvestiging voor landbouwhuisdieren; d.w.z. rundvee, varkens, schapen en geiten. De 

gezelschapsdieren worden ondergebracht in het dierenziekenhuis in Vorden, evenals de 

paarden. Het dierenziekenhuis- mooie benaming- beschikt over o.a. een C.T. Scan en digitale 

röntgenapparatuur. De ruimte die vrij komt door vertrek van de landbouwhuisdieren wordt 

gebruikt voor uitbreiding t.b.v. gezelschapsdieren en paarden. In Steenderen vindt vanaf half 

november een inpandige verbouwing plaats en herinrichting van de vertrekken. Er is nadien 

ruimte voor de assistenten voor telefoon beantwoording en planning, een ruimte met 

werkplekken voor de dierenartsen, apotheek, magazijn, schoonmaakruimte voor 

instrumentarium, laboratoriumruimte, kantine/overlegruimte en een ruimte om even apart 

te gaan zitten met een veehouder. Ook is er nog de afhaalkast voor medicijnen zodat deze 

ook buiten de openingstijden opgehaald kunnen worden. 

Waarom fusie? 

Arjan legt uit:” Het idee achter de fusie is dat de landbouwhuisdieren in de toekomst minder 

adressen zullen beslaan, dus is concentratie gewenst om de kennis op peil te houden en/of 

te vergroten om daardoor de veehouders in de toekomst beter te kunnen bedienen. Straks 

zijn er 12 landbouwhuisdierenartsen. Je houdt elkaar scherp en ook om de dienstbelasting 

minder zwaar en flexibeler te maken om zo in te kunnen spelen op verandering. Voordelen 

van de fusie kunnen zijn dat als een farmaceut iets nieuws wil ontwikkelen zij één 

aanspreekpunt hebben als praktijk. De gezamenlijke inkoop van medicijnen, maar dat deden 

we nu ook al wel gezamenlijk. Voor de Steenderense locatie is gekozen omdat deze centraal 

in het gebied ligt en voor de teambuilding is het goed dat beide oude praktijken vanuit een 

nieuwe locatie werken”. Arjan den Hertog is trouwens de enige die hier al gewerkt heeft. Hij 

is op 1 feb.1989 begonnen in Steenderen. In 1994 is het huidige pand gekocht van de 

Rabobank. Het was toen nog de dierenartspraktijk Steenderen, Baak en omgeving. Deze is in 

1999 gefuseerd met Vorden, Hengelo en Ruurlo tot de Graafschap Dierenartsen. In 2007 is 

het nieuwe dierenziekenhuis in Vorden gebouwd. Daarna kwamen er achtereenvolgens de 

locaties; Leesten, Zutphen-Spittaalstraat-, Eerbeek, Velp, Brummen en Doetinchem bij. En in 

2017 dus de fusie met Doesburg met de locaties Wehl, Didam en Dieren.  

Voor de kern van Steenderen is het mooi dat er wat extra “reuring” komt, want dat misten 

we wel een beetje door de verplaatsing van de scholen. 

 

 


