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De dierenarts

Dierenarts in 

Nieuw-Zeeland
TEKST TESSA LOUWERENS

MARIETTE PILOT
werkt als gezelschapsdierenarts 

in Nieuw-Zeeland. Van jongs af 

aan wilde ze al graag naar het 

buitenland en tijdens haar studie 

kreeg ze de kans om deze droom 

waar te maken. “Voor mijn onder-

zoeksstage ging ik vijf maanden 

naar Tanzania om te helpen bij 

het produceren van een Anthrax-

vaccin voor runderen. Het is 

tijdens de studie vrij gemakkelijk 

om naar het buitenland te gaan, 

en als je er eenmaal aan begint 

dan blijft het vaak kriebelen.” Na 

haar afstuderen werkte Mariette 

eerst een paar jaar in Nederland. 

“Daar heb ik bewust voor geko-

zen. In de eerste paar jaar na je 

afstuderen leer je zoveel en dit is 

ook de moeilijkste periode. Ik wil-

de een goede basis hebben voor-

dat ik op zoek ging naar werk in 

het buitenland.” November vorig 

jaar was ze klaar voor de volgen-

de stap. “Ik wilde Nieuw-Zeeland 

sowieso graag zien en bovendien 

wist ik dat ze hier dierenartsen 

nodig hebben.” 
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tekort aan ervaren gezel-

schapsdierenartsen. Dit komt 

mede omdat de opleiding hier 

een gemengde opleiding is. Ze zijn 

dus erg blij met mensen die een speci-

alisatie in gezelschapsdieren hebben. 

Bovendien staat de Universiteit 

Utrecht hoog aangeschreven. 

Het Nederlandse dierenartsendiploma 

is in Nieuw-Zeeland gewoon geldig, je 

moet het wel laten verifiëren bij de 

notaris. Verder moet je je laten regis-

treren bij de Vetcouncil en slagen voor 

de ‘International English language 

test system’ (IELTS). Als je een werkvi-

sum wilt aanvragen moet de werk-

gever een verklaring geven waarom 

hij jou aanneemt en niet iemand uit 

Nieuw-Zeeland en er moet permanent 

werk geboden worden. Met een Work-

ing Holiday Visum hoeft dit niet. Je 

mag daarmee voor meerdere werk-

gevers werken, zolang reizen je pri-

maire doel is, maar je kan geen vast 

contract aannemen. Dus heb ik een 

Working Holiday Visum aangevraagd. 

Om inzicht te krijgen hoe het er hier 

aan toegaat heb ik contact opge-

nomen met iemand die hier al werkte. 

Dat heeft mij erg geholpen.

Inmiddels werk ik een jaar met veel 

plezier bij Mangere Clinic in 

Zuid-Auckland. We zien in onze 

kliniek veel minima en omdat we een 

wat goedkopere kliniek zijn is het 

vaak ontzettend druk. Daarnaast 

werkt de kliniek samen met de SPCA; 

straatkatten zijn hier een groot prob-

leem. Ik vind deze combinatie erg 

leuk en heb ook het gevoel dat ik echt 

mijn steentje bijdraag.

Diergeneeskunde is in Nieuw-Zeeland 

anders dan in Nederland. De Vet- 

 council is bijvoorbeeld erg actief en 

er is sprake van verplichte nascho-

ling. Verder is er minder wet- en 

regelgeving en veel dierenartsen 

werken nog vrij ouderwets; ze opere-

ren bijvoorbeeld zonder mondkapje 

of handschoenen. Dierenartsen vol-

gen wel de ontwikkelingen, maar er 

is minder een stok achter de deur om 

die ook echt toe te passen. Ook de 

eigenaren zijn vaak minder goed op 

de hoogte. Ik zie nog steeds gevallen 

van Parvo, omdat mensen niet heb-

ben laten vaccineren.
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met mooie natuur en vriendelijke 

mensen. Ik woon in Auckland. Bin-

nen een kwartier rijd je naar het 

strand en er zijn mooie natuurgebie-

den vlakbij. Verder zijn de mensen 

hier erg relaxed en de tijdsplanning is 

niet zo strak. Waar je rekening mee 

moet houden is dat de communicatie 

minder direct is. Soms moet je als 

Nederlander even dimmen. Je zou 

denken dat Nieuw-Zeeland westers en 

modern is, maar soms lijkt het alsof 

je een stap terug doet in de tijd. Je zit 

letterlijk aan het eind van de wereld 

en het duurt langer voordat de 

nieuw ste ontwikkelingen hier door-

dringen.” 

“

Kijk op de TvD-website voor 

handige websites.


