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Kijk in de praktijk van

“We wisten na die drie jaar heel goed 
wat we aan elkaar hadden en besloten 
de stap in de richting van vooruitgang 
en uitbreiding te wagen. Qua instelling 
passen we ook goed bij elkaar”, legt 
Myrthe uit. “Wat betreft persoonlijk-
heid zijn we natuurlijk niet helemaal 
hetzelfde, maar we bieden de klanten 
wel dezelfde kwaliteit en je kan van 
ons hetzelfde verwachten in communi-
catie met de klant.”

Onbegrensd vertrouwen
“We hebben een onbegrensd vertrou-
wen in elkaar. Je weet wat je aan de 
ander hebt waardoor je overal wel 
voor durft te gaan. Myrthe is een fijn 
iemand om op terug te vallen. Je kan 
altijd bij haar terecht. Ze is een vaste 
sparringpartner en dat werkt voor ons 
beiden heel erg goed”, zegt Maaike. 
Niet alleen op persoonlijk vlak klikt 
het goed tussen de beide dames, ook 
in het werk zitten ze met elkaar op 
één lijn. “We leren veel van elkaar en 

kijken naar elkaars handelingen. We 
houden elkaar alert op werkwijze, ge-
bruik van materialen, nieuwe ontwik-
kelingen en klantencontact. En het is 
heel erg leuk om met elkaar te sparren 
over moeilijke gevallen en uitdagingen. 
Daarmee hou je elkaar scherp en op 
hoog niveau”, vult Myrthe aan.

Van merriebegeleiding tot 
embryotransplantatie
“Scannen, plannen en een optimale 
begeleiding bieden zodat de merries 
zo snel mogelijk drachtig worden. 
Dat maakt merriebegeleiding ontzet-
tend mooi om te doen”, legt Maaike 
uit. Myrthe sluit zich daar volledig 
bij aan en vertelt: “Je werkt ook 
eigenlijk alleen maar met gezonde 
dieren. In principe heb je nooit een 
ziek dier of een paard dat je moet 
laten inslapen. Het ergste wat er kan 
gebeuren is dat de merrie niet drach-
tig is.” De passie voor het vak straalt 
van beide dierenartsen af. Zeker als 

ze vertellen over de embryotransplan-
taties. “Het embryospoelen vind ik 
wel heel bijzonder. Dat je zo’n heel 
klein embryootje in je schaaltje hebt 
liggen en dat je elf maanden later 
dat veulentje ziet in de wei. Dat blijft 
toch wel elke keer heel speciaal”, 
vertelt Maaike. “Embryo spoelen doen 
we ook op locatie”, vult Myrthe aan. 
“Eigenaren van sportmerries vinden 
dat namelijk wel heel fijn, omdat ze 
niet met de merries hoeven te slepen. 
Voorwaarde is dan wel dat er een op-
voelbox moet zijn, een schone ruimte 
voor een lab en het karakter van de 
merrie moet het toelaten.”

Draagmerries
Dat Myrthe en Maaike niet stil willen 
zitten wordt snel duidelijk. “We heb-
ben net een dierenarts aangenomen. 
We hebben namelijk zeker in de pe-
riode mei tot juni heel erg veel werk 
te doen”, zegt Myrthe. “Je ziet dat 
mensen steeds vaker hun weg vinden 

“Je werkt eigenlijk altijd met gezonde dieren”, vertelt Myrthe 

Wessel over haar Specialistische Voortplantingspraktijk. 

Maaike Lautenschutz van Paardenpraktijk VLS vult aan: 

“Het creëren van een nieuw leven, dat vind ik wel heel leuk 

aan het vakgebied.”  Begin dit jaar gingen deze dierenartsen 

samen in een maatschap, na drie succesvolle jaren als 

ZZP’ers te hebben samengewerkt. 
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naar specialistische diergeneeskun-
de. Vooral in de afgelopen jaren was 
er een behoorlijke groei.” Vorig jaar 
kochten ze een paar draagmerries 
voor de embryotransplantaties. Maai-
ke legt uit: “Er zijn wel verschillende 
stations, maar omdat de vraag steeds 
groter werd hebben wij ook besloten 
een aantal draagmerries te nemen. 
Dat ging tot nu toe heel goed en daar 
hopen we ook nog in te groeien. We 
vinden het belangrijk dat de transfers 
secuur gebeuren en dat de merries 
wat betreft gedrag, maat en vrucht-
baarheid passen bij de donormerries 
van onze klanten. We scannen ze kri-
tisch en als ze niet voldoen aan onze 
criteria nemen we weer afscheid.” 
Myrthe: “We dachten niet ‘dit 
kunnen we beter’ maar we vonden 
wel dat we hiermee ook een mooie 
service konden aanbieden aan onze 
klanten. Ook omdat we nog niet 
helemaal weten wat voor invloed 

een draagmoeder heeft, selecteren 
we kritisch. We denken namelijk dat 
in ieder geval maat en karakter van 
belang zijn.” Dat Maaike en Myrthe 
niet stil willen staan, is duidelijk. 
Naast de praktijk blijft Myrthe bezig 
met het doorontwikkelen van haar 
Cleanworking opvoelmouwen en be-
drijfskleding (www.cleanworking.nl), 
maar ook werkt ze aan verdunners 
voor het sperma van hengsten. En 
Maaike zal haar gebitsverzorgingstak 
blijven uitbreiden. “We zijn natuur-
lijk net in een maatschap gegaan en 
we hopen zo wel door te groeien, ook 
qua werk,” vertelt Maaike. “We wil-
len een van de beste praktijken in de 
voorplanting blijven!” 

Meer weten over Myrthe en Maaike en 
de praktijken? Op http://www.
svp-wessel.nl/, http://www.cleanwor-
king.nl/ en http://www.paardenprak-
tijk-vls.nl/ vind je meer informatie. 

Myrthe Wessel studeerde dierge-
neeskunde in Utrecht, behaalde 
haar diploma in 2000 en vertrok 
daarna naar Amerika. Daar deed ze 
de specialistenopleiding Gynaecolo-
gie. In 2002 ging ze naar Nieuw 
Zeeland om zich ook daar bezig te 
houden met de begeleiding van mer-
ries en in 2005 behaalde ze het 
Amerikaans en Europees specialis-
me Gynaecologie. Eenmaal terug in 
Nederland begon ze in 2008 voor 
zichzelf en drie jaar geleden ging ze 
de samenwerking aan met Maaike 
Lautenschutz. Begin dit jaar vormde 
dit duo een maatschap.
Maaike deed haar studie dierge-
neeskunde in Gent en behaalde haar 
diploma in 2006. Na haar opleiding 
ging ze aan de slag bij DAP Bodegra-
ven en daar gaf ze aan dat voorplan-
ting bij het paard haar passie was. 
Daar kreeg ze de ruimte voor en zo 
werd ze uiteindelijk hoofd voortplan-
ting bij de kliniek. Tot Myrthe haar 
vroeg als ZZP’ers samen te gaan 
werken - die kans heeft ze met beide 
handen aangegrepen. 


