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Ze vinden elkaar in hun liefde voor dieren en de manier waarop ze alle twee hun eigen praktijk in Uithoorn runnen:
met aandacht voor de klant. Ze hopen dan ook vaker te kunnen samenwerken.
Tekst: Anne Doeleman • foto’s: NFP, Utrecht

Dierenarts
Annemieke Calis (43)

“Ronald denkt ook
buiten zijn vakgebied”

"R

onald is al een jaar of tien mijn tandarts en ik ben
sinds een aantal jaar de dierenarts van zijn hondje.

We konden het altijd al goed vinden, daarom heb ik hem

Tandarts

Ronald Bosboom (41)

“Ook ons hondje
is gek op haar”

"T

oen Annemieke vroeg of ze af en toe eens hulp
mocht vragen op tandheelkundig vlak, vond ik dat

meteen heel leuk. Ik ben gek op dieren. Honden zijn

gevraagd mij te helpen bij het repareren van het gebit

voor mij net mensen. Mijn vrouw en ik beschouwen

van een hond. Bulldog Gem was ons eerste project. Een

ons hondje Kiki echt als een familielid en behandelen

hond met een prachtig gebit, alleen met een breuk in

haar ook zo. De bulldog waar we de kies van hebben ge-

een van zijn kiezen. Dat repareren is voor mij te speci-

repareerd was een gigantische hond; ik was blij dat hij

alistisch. Als dierenarts kun je niet alles zelf en moet je

onder narcose was. Er gingen flink wat carpules com-

volgens mij de juiste mensen inschakelen. Het is jam-

posiet in. Het was lastig werken met de narcosetube,

mer dat er niet vaker wordt samengewerkt met tandart-

zeker het controleren van de beet. Honden hebben een

sen. Dierenartsen laten zich over het algemeen niet snel

andere anatomie en beet, maar het is aardig gelukt. Ik

in hun stal kijken, maar ik heb daar geen probleem mee.

vond het onwijs leuk om te doen. Ik zou graag vaker sa-

Ik geloof er heel erg in dat professionals op humaan en

men met Annemieke het gebit van dieren behandelen,

diergeneeskundig vlak veel meer moeten sa-

maar de kosten daarvan houden mensen vaak tegen.

menwerken. Huisdieren en mensen zijn
niet wezenlijk anders, hoewel dat vaak

Een hond kan goed een tand missen en mensen moeten tegenwoordig vaak bespa-

wordt gedacht. We zijn allemaal

ren. Annemieke vraagt me nu wel vaker

zoogdieren. Ronald denkt

om advies. Ze is een geweldig mens. Ze

gelukkig ook buiten zijn ei-

is heel open en vernieuwend, durft voor

gen vakgebied. Hij is een open

dingen uit te komen. Ik mag haar on-

persoonlijkheid, eerlijk en op-

wijs graag. Ze denkt over dingen

recht. Hij is altijd supergeïnte-

na en handelt ernaar, met groot

resseerd; je bent bij hem niet

enthousiasme. Onlangs heeft

het zoveelste gebit dat binnenkomt. Ik vind het zelf
ook altijd belangrijk om

ze bijvoorbeeld het risico
genomen om te verhuizen met de praktijk.

te weten wat er speelt

Ik vind het heel

bij klanten. Als er bij-

bijzonder dat ze dat

voorbeeld

spanning

gewoon dóet. We wil-

in huis is, heeft dat ook zijn

len allebei mensen niet

weerslag op een huisdier.

als nummer behandelen,

De manier waarop Ronald

maar als klant. Annemieke

patiënten benadert, is de-

geeft iedereen altijd even-

zelfde als waarop ik wil werken: met persoonlijk contact en
oprechte interesse.”

veel aandacht en neemt
de tijd voor mensen. En ons
hondje is gek op haar, dus dat
zegt ook wel wat.”
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