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Ik heb een afspraak met Mireille Streng. Niet voor mijn katten, want die hebben jaren geleden hun laat-

ste rustplaats gevonden onder de rododendron in mijn tuin. 

 

Dierenarts worden was een kinderdroom van Mi-

reille. Na de Havo en het HBO volgde de studie 

diergeneeskunde aan de Universiteit van Utrecht 

en januari 2004 ontving zij haar bul. Haar 

droom was uitgekomen. Zij begon in 2004 haar 

carrière als dierenarts in de praktijk van Hans 

van Dorst op de Kattensingel. De heer Olden-

bandringh was de praktijk begonnen in zijn ver-

bouwde garage op Van Beverninghlaan 12. De 

praktijk groeide uit zijn jasje en na een grondige 

verbouwing van het kantoorpand Kattensingel 

17, verhuisde hij met Hans en vestigde hier de 

dierenkliniek.  

 

Hans Dorst vertrok In 2015 naar Italië. Nu 

vormt Mireille samen met Lianne van Lienden en 

Evelien Huisman het team van dierenartsen. Dit 

dierenartsenteam wordt ondersteund door de 

assistentes Cindy, Lotte, Mariska, Marjan, Petra 

en Yvonne. Op mijn vraag waarom er alleen 

vrouwen in deze praktijk werkzaam zijn, is het 

antwoord moeilijk te geven. Op de faculteit Dier-

geneeskunde zie je 80 tot 90% vrouwen in de 

collegebanken. Het is dan ook niet verwonderlijk 

dat je in de praktijk voor kleine huisdieren bijna 

alleen vrouwen ziet. Ook in de klinieken voor 

landbouwhuisdieren en/of paarden zie je steeds 

minder mannen. 

 

Het optimaliseren van het welzijn van dieren is 

de grote uitdaging. Het team zet zich volledig, 

met gevoel en enthousiasme in om dit doel te 

bereiken. Zij beschikken over kennis en ruime 

ervaring. Ze maken gebruik van moderne appa-

ratuur en hebben contact met diverse laborato-

ria en specialisten voor eventuele ondersteu-

ning. 

 

Je kunt er terecht met je kat, maar ook met an-

dere gezelschapsdieren zoals honden, konijnen, 

knaagdieren, vogels en andere kleine huisdie-

ren. Toch zijn het hoofdzakelijk de katten en 

honden die met hun problemen en hun baasje 

op het spreekuur komen. Behalve voor de jaar-

lijkse controle en de inentingen komen de dieren 

met klachten die variëren van braken en diar-

ree, niezen en hoesten tot aandoeningen aan de 

oren en ogen, inwendige organen en gewrich-

ten. 

 

 
 

De foto van de dierenkliniek is genomen aan de  
achterzijde (Moreauhof) 

 

Katten zijn vaak kieskeurige eters, maar honden 

gedragen zich soms als alles verslindende vier-

voeter met alle gevolgen van dien. De kipsaté 

wordt met stokje en al verslonden en losse 

draadjes worden opgegeten en vormen een ver-

stopping in de maag of darmen. Plastic zakjes 

en medicijnen voor mensen hebben ook een 

aantrekkingskracht en zelfs een onderbroek 

wordt wel eens uit de maag van een hond ge-

haald. Maar wist u dat het eten van met name 

pure chocolade dodelijk is voor een hond wan-

neer niet snel genoeg wordt ingegrepen? 

 

Naast diverse operaties worden er ook keizer-

sneden uitgevoerd. Als een bevalling te lang op 

zich laat wachten wordt ingegrepen. Dit komt 

het meest voor bij raskatten als de Britse kort-

haar en de pers. De Franse buldog is een geval 

apart. Bevallen is soms een probleem voor de 

moederhond en haar pups. In dit uitzonderlijke 

geval moet regelmatig een keizersnede uitge-

voerd worden om problemen met de bevalling te 

voorkomen. Dit roept ongetwijfeld vragen op en 

de meningen hierover zijn dan ook verdeeld. 

Ingrijpend is het wanneer een jonger dier moet 

inslapen als alle pogingen om het in leven te 

houden hebben gefaald. Het is minder hard als 

het dier een mooi en lang leven heeft gehad, 

hoewel afscheid nemen altijd moeilijk is.  

 

Ik neem afscheid van Mireille maar op de val-

reep komt de hondenpoep nog even ter sprake. 

Ze zijn een actie begonnen. In de wachtruimte 

hangen posters en aan de balie zijn de plastic 

zakjes te krijgen voor de hond die, opgelucht 

weer buiten, van blijdschap een drol draait. Je 

kan het de hond niet kwalijk nemen, maar laten 

liggen is geen optie. 

 


