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dierenartsen aanbod

Second life voor veterinaire instrumenten
Frank de Vries

K l aar voor
v ertre k
In de bedrijfshal in Weesp
staan apparatuur en
andere spullen klaar.
Foto: Lupprians transportbedrijf

Dierenarts en eigenaar van Dynamic Support
Steven de Nie heeft uit idealisme een tweede
tak van sport opgezet. Het gaat om het charitatieve bedrijf Dynamic Depot, actief in het
hergebruik van veterinaire apparatuur.
We vragen Steven de Nie waarom Dynamic
Depot is opgericht. “Dierenartsen kopen
regelmatig nieuwe apparatuur, zoals een
röntgenapparaat, scanner, operatietafel of
autoclaaf, en hebben zo automatisch oude
spullen in hun praktijk staan. Veel dieren
artsen nemen vervolgens moeilijk afstand
van hun oude instrumenten, waardoor de
oude dingen in de kelder belanden en niet
meer aan de orde zijn. Pas als het oude ‘ding’
in de weg staat, wordt er een oplossing voor
gezocht. “Marktplaats’ is lang niet altijd de
uitkomst”, weet De Nie, “omdat het tijd kost
om potentiële klanten te woord te staan en
ook een soort aftersales wordt verwacht.”

Vakantie
Een tijdje terug kreeg De Nie van een dieren
arts de vraag of hij iets kon betekenen voor
een startende dierenarts in Roemenië. “Een
klant van me was in Roemenië op vakantie
geweest en had daar een collega-dierenarts
ontmoet. De betreffende dierenarts was net
gestart met een praktijk, maar het ontbrak
hem aan heel wat noodzakelijke apparatuur.
Mijn Nederlandse klant vroeg zich toen af of
we vanuit Nederland iets voor die jonge die
renarts konden doen.” De Nie kreeg steeds
meer van dergelijke verzoeken van vakantie
vierende Nederlandse dierenartsen in het
buitenland. “Zo ontmoette een Nederlandse
dierenarts een collega in een apenopvang in
Congo. Daar hadden ze broodnodig een
röntgenapparaat nodig, maar geld was er
niet voor. Vandaar het verzoek aan mij of ik
iets kon betekenen voor hen.”
Dierenarts De Nie liep rond met die verzoe

ken van collega-dierenartsen en overpeinsde
wat hij kon betekenen voor hen. “Ik dacht
erover na om een systeem op te zetten voor
mensen die dergelijke apparatuur echt nodig
hebben maar het niet kunnen betalen.” Hij
bedacht iets moois.
Alleen transportkosten
De Nie vond een transporteur, Lupprians
Nederland, die wel wat voelde voor zijn idee.
“Deze transporteur is wereldwijd actief in
het verschepen van elektronische apparatuur
en had ook nog eens een lege bedrijfshal in
Weesp.” De hal werd ter beschikking gesteld
aan het inmiddels opgerichte Dynamic
Depot en dient om opgehaalde apparatuur
van ‘gevers’ op te slaan. De gever van appara

Op dit moment, zo leert de internetsite van
Depot, staan er drie apparaten klaar om te
vertrekken naar de ontvanger. “We zijn net
van start gegaan.” De Nie hoopt dat een ont
vanger, nadat die het apparaat in gebruik
heeft genomen, even naar de gever terug
koppelt dat het ding goed is aangekomen en
werkt. De gever kan dit bericht vervolgens op
zijn eigen internetsite als een vorm van pr
weergeven.
Vakantie
De Nie rekent voor dat jaarlijks zeker drie
duizend praktiserende dierenartsen uit
Nederland jaarlijks een uitje maken naar het
buitenland. Veel van hen komen terug van
vakantie met een verhaal over een collega-

‘We doen het uit idealisme’
tuur betaalt het transport van zijn plek naar
de opslagruimte in Weesp. “Het gaat meest
al om kleine bedragen, afhankelijk van het
feit of het wel of niet in de dagroutes van de
transporteur ligt.” Op het moment van opha
len van de apparatuur bij een gever heeft die
al foto’s van het betreffende instrument
geüpload op de internetsite van Dynamic
Depot (www.dynamicdepot.nl). Zodra een
koper vindt dat het aangeboden gratis appa
raat hem past, kan hij dat aangeven via deze
site. “Het vervoer vanuit Weesp naar de ont
vanger is dan op kosten van de ontvanger”,
aldus De Nie. “Deze kosten zijn natuurlijk
afhankelijk van de afstand: het maakt uit of
het tweedehands apparaat naar Leeuwarden
of naar Kaapstad gaat.”

dierenarts in een ander land die zit te
schreeuwen om instrumenten, maar de
financiële armkracht er niet voor heeft.
Die mensen kunnen nu met het initiatief
van De Nie aan spullen komen.
Een mooi initiatief van Steven de Nie, wetende
dat het anderen helpt en hijzelf er geen cent
wijzer van wordt.

Agenda
Symposium V.V.F.C. De Uithof
Het symposium zal dit jaar in het teken
staan van de preventieve diergezondheid,
een onderwerp dat in de huidige tijd van
opkomende restrictie in het gebruik van
diergeneesmiddelen zeer actueel is. De
focus komt meer en meer te liggen op
maatregelen die dierziektes voorkomen in
plaats van het behandelen van een ziek
dier.

Datum: 23 september 2014
Tijd: 13.15 - 21.00 uur
Locatie: De Uithof Utrecht
Kosten: 50 euro voor dierenartsen
Meer informatie: bestuur@veefokkers.com

Conferentie antibiotica
De 3e Internationale Conferentie over het
verantwoord gebruik van antibiotica in
dieren. , die wordt gehouden in Amsterdam, Nederland, op 29 september - 1 oktober 2014.

Datum: 29 september - 1 oktober 2014
Tijd: 9,00 - 17.00 uur
Locatie: Amsterdam
Meer informatie: www.bastiaanse-communication.com/RUA2014/

KNMvD Jaarcongres 2014
Datum: 3 oktober 2014
Tijd: 10.00 - 20.00 uur
Locatie: Media Plaza, Jaarbeurs Utrecht
Kosten: leden 178 euro, niet-leden 235 euro

Sympathiek idee
De Nie zocht enkele medestanders die zijn
plan ook een sympathiek idee vonden.
“Dierenarts Chantalle Duin doet samen met
Paul Heeren, communicatiespecialist, de
communicatie van ons plan. Stijn Banier,
universitair docent in Maastricht, doet de
internetsite en Pim van Kamperdijk, trans
porteur en eigenaar van Lupprians, zorgt
voor het transport. Allen doen mee uit idea
lisme.”
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