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Zorgen voor

proefdieren
Een combinatie van paraveterinair en
biotechniek, pittig?
Ja, los van elkaar zijn het al pittige opleidingen. Dit is meer vakken en meer leren. Maar
het kan goed in het rooster. Er is veel overlap
en de organisatie op school zorgt dat het
allemaal lukt.

Wat deed je hiervoor?
Havo, maar dat haalde ik niet. In havo 4 zeiden
ze: ga maar naar het mbo. Dat kun je wel. Het
eerste jaar ging goed en het tweede kon ik
overslaan. Nu in het derde jaar heb ik om en
om tien weken school en tien weken stage.

Wat voor stage doe je?
Ik heb stage gedaan bij een proefdierbedrijf in
Nijmegen, vier dagen in de week. Dat liep van
november tot eind januari. Heel leuk. Ik heb er
veel geleerd over de verzorging van proefdieren.

Wat bijvoorbeeld?
Nou, dieren zijn anders gehuisvest, af hankelijk
van het onderzoek. En ik heb veel technieken
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geoefend: afname van bloed en toediening van
injecties. Wij stagiairs deden dat met fysiologisch zout. Dat heeft geen effect op de dieren;
het is alleen om te oefenen.

Maar proefdieren, dat ligt wel moeilijk. Kon je zomaar stage doen?
Dat regelt de school, je moet van een erkende
proefdieropleiding komen. Paraveterinaire
stages regel je zelf. Ik heb geregeld dat ik nu
naar een dierenartspraktijk in Dodewaard kan.

Hoe bevalt dat, zoveel stage in het
derde jaar?
Het is voor mij heel goed om wat langer mee te
lopen. Als ik ergens begin, moet ik toch wat
aftasten. Pas later ga ik vragen stellen. Als je er
dan wat langer zit, leer je veel meer.

Hoe kwam je ertoe deze opleiding te
kiezen?
Een tante is dierenartsassistent. Ik vond het een
interessant beroep. Toen ik hier op een open
dag kwam, vond ik ook de school heel leuk.

Wat is biotechniek?
Dat is een specialisatie in de bovenbouw. Biotechniek is breder en gaat verder dan proefdierverzorging. Bij biotechniek leer je ook operaties uit te
voeren en narcose toe te dienen. Dat leren we in
het vierde jaar.

Proefdieren, dat is maar een klein
werkveld, over het hele land. Dan moet
je misschien naar Groningen of
Amsterdam?
Het maakt me niet uit als ik daar een baan vind.

Heb je er lang over nagedacht, herken je
gewetensbezwaren van medeleerlingen?
Ja, ik heb nog een tijdlang getwijfeld over een
combi van paraveterinair met dier en gedrag. Het
is bij werken met proefdieren natuurlijk ook echt
niet leuk als dieren gaan gillen of dood moeten.
Maar er wordt bijvoorbeeld onderzoek naar kanker
gedaan. Een vreselijke ziekte en als je dan mensen
kunt helpen, vind ik het heel begrijpelijk. Het is fijn
als je dan in elk geval kunt zorgen dat deze dieren
het beter hebben.

Hoe gaat het in z’n werk?
Je hebt meestal een protocol. ’s Ochtends is er
overleg en dan ga je aan het werk. Er zijn ratjes en
muizen, konijnen, cavia’s en ook grotere beesten.
Bij de apen mocht ik niet, want dan moet je een
vaccinatie hebben. Het is een Centraal Dieren
Laboratorium van de universiteit (UMC St
Radboud). Er lopen allerlei onderzoeken rond
gezondheid en voeding; collega’s krijgen bijvoorbeeld opdracht om vijftien muizen te injecteren.
En onderzoekers spreken je aan, soms in het
Engels. Ik zorgde vooral voor de dieren.

Ben je veel veranderd hier op school?
Ik ben opener, minder onzeker. Dat komt vooral
ook door stages. In de dierenwinkel, het eerste jaar,
kwamen soms boze klanten. Als ze problemen
hebben met hun dieren, vragen ze het ons in plaats
van een dierenarts. Dan verwachten ze soms dat je
goed advies kan geven zonder dat je de dieren ziet.

Je grote hobby, de paarden. Wil je daar
niet iets mee?

Sanne van den Born (18)
Oeffelt

opleiding
Derdejaars paraveterinair/biotechniek niveau 4,
Helicon Opleidingen mbo Nijmegen
(Na een jaar proefdierverzorging gaan de 36 besten
van het jaar door voor het examenjaar biotechniek)

Hierna
Misschien een hbo-opleiding met dieren of in een
proefdierbedrijf

Hobby
Paardrijden (vijf paarden thuis, waarvan Sanne er
twee berijdt)

Favorieten
Schrijfster: Jill Mansell; film: Komt een vrouw bij de
dokter, Dear John; tv: Divorce; paard: Chelsea; ruiter:
Maikel van der Vleuten

Karakter
Afwachtend, eigenwijs, betrouwbaar, actief en
ongeduldig (“als de paarden niet luisteren, moet ik
even tot tien tellen”)

Het zou mooi zijn als ik daar een grote handelsstal
van kan maken. Dat blijft waarschijnlijk een
droom, dan moet je echt geluk hebben. ■
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