
DIERENARTS IN WILDLANDS 
Hij is absoluut niet geliefd bij de dieren en toch is hij voor hen letterlijk van levensbelang: de dierenarts.  

In WILDLANDS werkt dierenarts Job. Hij bewaakt op verschillende manieren de gezondheid van alle dieren.
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QUARANTAINE 
Nieuwe dieren gaan vaak in 
quarantaine: een periode van 
afzondering waarin goed 
gekeken en onderzocht wordt 
of de dieren geen ziektes bij 
zich dragen. Zo wordt de 
dierpopulatie in WILDLANDS 
gezond gehouden.

VACCINEREN 
‘Niet alleen honden en katten, maar ook dierentuin-
dieren worden gevaccineerd. Zo zorgen wij ervoor dat 
zij niet ziek worden, en dat mensen niet ziek kunnen 
worden van de dieren.’ 
 
 
OPEREREN 
‘De dierenartsruimte beschikt over een operatiekamer. 
Hier kunnen dieren onder steriele omstandigheden 
geopereerd worden. Dieren die te groot zijn, worden  
in hun stal geopereerd.’ 
 
 
GEVAARLIJKE DIEREN 
‘Als dierenarts kom je soms oog in oog te staan met 
gevaarlijke dieren. Voor de veiligheid van mens en dier 
worden zulke dieren alleen onderzocht als zij onder 
narcose zijn: ‘een pijltje met narcosemiddel is meestal 
genoeg om een gevaarlijk dier een hele poos te laten 
slapen.’

CHIPPEN 
‘Alle dieren in WILDLANDS zijn gechipt*. Het 
chipnummer is gekoppeld aan de digitale administratie. 
Zo weten we van elk dier wanneer het geboren is, wie 
de ouders zijn, wat de medische geschiedenis is, 
enzovoort.’  
*Uitzonderingen zijn dieren die te klein zijn (bv. zangvogeltjes, gekko’s)  
en dieren die moeilijk allemaal te vangen zijn (bv. prairiehondjes). 
 
MESTONDERZOEK 
‘Regelmatig doet de dierenarts mestonderzoek:  
zo kan hij zien of de dieren parasieten of vervelende 
bacteriën bij zich dragen, waarvan mensen of  
dieren ziek zouden kunnen worden.’ 
 
NA DE DOOD 
‘Waar dieren leven, gaan ook dieren dood. Soms is  
de doodsoorzaak duidelijk, maar soms ook niet. Alle 
dieren die in WILDLANDS overlijden, worden door de 
dierenarts, of op de universiteit Utrecht, onderzocht. 
Zo leren wij de doodsoorzaak van de dieren en kunnen 
we het eventueel bij andere dieren voorkomen.’

WAT DOET EEN DIERENARTS ZOAL?

SURPLUSRUIMTE 
In de surplusruimte vind je extra dierverblijven. Als dieren niet meer kunnen leven in de 
groep waarin ze geboren zijn, dan zoekt WILDLANDS een plek voor hen in een andere 
dierentuin. Zulke dieren worden ‘surplusdieren’ genoemd. Zij leven tijdelijk in een aparte 
stal of in de surplusruimte totdat zij verhuizen.

UITWISSELEN VOOR 
FOKPROGRAMMA’S 
Om diersoorten in een dierentuin gezond te houden zijn er 
fokprogramma’s ontwikkeld. Dierentuinen werken samen en 
wisselen dieren uit zodat er over de hele wereld voldoende 
dierentuindieren zijn en deze niet uit het wild worden gevangen. 
De dieren worden uitgewisseld zonder dat daarbij geld in het 
spel is: dieren worden nooit verkocht. Alleen de transportkosten 
worden betaald door de ontvangende dierentuin.

Scan QR-code 
Kies je taal 
Choose your language 
Wähl ihre Sprache


