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schoenen stond – niet zo frequent voor-
kwam. Toen het Dolfinarium een nieuwe
dierenarts zocht, bleek ik alle kenmerken te
hebben die bij het profiel pasten : jong en
dynamisch, uit Brugge én bezig met echo-
grafie.”

Eigen lichaam scannen
Die combinatie – dolfijnen en echografie –
heeft nu ook onrechtstreeks zijn leven ge-
red. Een opmerkelijk verhaal. „Voor de
tweelingzwangerschap van Roxanne, wat
heel zeldzaam is en weinig kans op slagen
heeft bij deze dieren, wilden we zeker alle
kleine details kunnen zien en daarvoor had-
den we een beter echotoestel nodig dan

DOOR OLIVIER NEESE

Piet De Laender, bekend van tv-program-
ma’s Vinger aan de poot en Dieren in

nesten, is afkomstig uit Maldegem maar
week in 1992 uit naar Assebroek. Na een
praktijk in de Tulpenstraat en de Astridlaan,
werkt en woont hij nu al een tiental jaar in
de Prins Karellaan. Bijna even lang is hij
verbonden aan het Boudewijn Seapark. 
„Per toeval kwam ik daar terecht”, opent
Piet De Laender. „Als jonge dierenarts wou
ik toch wat vernieuwen en zo werkte ik met
een echotoestel, wat een tiental jaar geleden
– toen de dierengeneeskunde van gezel-
schapsdieren en exoten nog in zijn kinder-

waarover ik zelf beschik. Omdat zo’n appa-
raat al snel 48.000 euro kost, hebben we en-
kele firma’s aangeschreven of we zo’n toe-
stel mochten lenen. Dat is ons gelukt, maar
ieder apparaat moet je wel testen en leren
kennen. Elke echograaf is immers anders :
diepte, scherpte, frequentie… En de beste
manier om dat uit te proberen is eigenlijk
op jezelf, want na een tijdje kan je je eigen
lichaam als referentiekader gebruiken.”
„Of andere dierenartsen dat ook doen, weet
ik niet. In de Hogeschool Gent, waar ik ook
nog gastdocent ben, raad ik mijn studenten
dat toch aan. Echografie is, in tegenstelling
tot radiografie, volledig onschadelijk en kan
je op je gemak uitproberen op jezelf. Bij elk

Dierenarts Piet De Laender test echograaf voor zwangere

„Ik ben door de
Q BRUGGE – Dolfijn Roxanne van Boudewijn Seapark verloor vorige maand dan wel haar
ongeboren tweeling, ze heeft onrechtstreeks wel het leven van haar dierenarts gered. Tij-
dens een test met de speciale echograaf voor de zwangere dolfijn op zichzelf, ontdekte
Piet De Laender (42) per toeval een kwaadaardig gezwel op een van zijn nieren. Omdat
hij er snel bij was, kon er meteen een succesvolle behandeling gestart worden. Of hoe
een dier het leven van haar dierenarts redde in plaats van omgekeerd.

Dierenarts Piet De Laender, in actie met de echograaf op zwangere dolfijn Roxanne. (Foto Belga)
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DVD ’STALINGRAD’
voor slechts A 6,95

A11 KORTING
op de dvd ’King Tutankhamun
Unwrapped’

3CD ’STARS’
voor slechts A9,95

GA MEE OP
WANDELVIERDAAGSE
tegen stuntprijs

10x2 TICKETS
voor het Brugs Schlagerfestival

10 DVD’S AMIKA
‘Het Magische Zadel’

VOETBALKRAK 
elke week prachtige prijzen en punten
voor het jaarklassement te winnen!

PUZZEL EN...
win een Mio Spirit gps
of een Philips broodrooster

deze week in zie p. 19-24
in KW TEEVEE

deze week op 
www.kw.be
q WIN een Nintendo DSi XL

q WIN 5 cd’s ’Polonaisehits 3’

GRATIS
VOLLEYBALSPECIAL
Met voorstelling van alle ploegen uit de
provincie en de volledige West-
Vlaamse volleybalkalender

q Midden in deze krant

DIVERSENq
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Lees onze edities online
Iedere week kan je als lezer van onze krant alle artikelen lezen
uit Krant van West-Vlaanderen en diverse lokale edities. 
Ga daarvoor naar www.kw.be
Je krijgt deze week toegang tot ons volledige archief
(vanaf 2006) met volgend codewoord:

E31K98

.BE
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„Honden en katten, dat is leuk, maar dat
is ook zo mooi omschreven en daar heb
je als veearts nog maar weinig beweeg-
ruimte in”, vindt Piet De Laender, die
zich als dierenarts specialiseerde in exo-
ten en in het begin van zijn carrière als
assistent op de Dienst van Bijzondere
Dieren van de Universiteit Gent werkte.
„Bij exoten en dolfijnen maak je voort-
durend onvoorziene omstandigheden
mee waardoor je op je intuïtie moet af-
gaan. Dat wijst je meteen ook op je ne-
derigheid.”
Een handboek ‘hoe verzorg je een dol-
fijn’ bestaat niet. „De dierenartsoplei-
ding geeft je wel genoeg basiskennis.
Een hond, kat, mens, rund of dolfijn : de
basis blijft dezelfde, enkel de manier
waarop je die theoretische kennis in de
praktijk omzet varieert. Dat leer je door

ervaring en door veel te praten met des-
kundigen en dierenartsen van andere dolfi-
naria. De verantwoordelijkheid is niet
min. De verzekeringswaarde van een ge-
trainde volwassen dolfijn bedraagt rond de
500.000 euro. Als je dan een verkeerd pil-
letje geeft...”
„Ja, situaties als met Yotta en Roxanne,
die neem je mee naar huis. Op zulke mo-
menten ben je dag en nacht in het dolfina-
rium, slaap je met je gsm naast je oor.
Maar als je dit te rationeel begint te bena-
deren, als het je niets meer doet, dan stop
je er beter mee. Twee dagen na mijn ope-
ratie kon ik even niet praten en net dan
was er een probleempje met Roxanne. Dat
was toen voor mij een grotere bezorgd-
heid. (lacht) Gelukkig heb ik dat pro-
bleempje via sms’jes naar een assistent, en
met de ondersteuning van internationale
collega’s, kunnen oplossen. Lichamelijk
kon ik dan wel niet aanwezig zijn, mentaal
was ik er wel. Toen ze haar tweeling ver-
loor, was ik net voldoende hersteld om er-
bij te zijn. Gelukkig, want op dat moment
wou ik zeker ter plaatse zijn.” (ON)

Een dolfijn = 500.000 euro
Q BRUGGE – Werken met
dolfijnen, het is een job
die nog altijd tot de ver-
beelding spreekt.

Eind vorig jaar had dolfijn Yotta een mis-
kraam. Een ervaring die zo pijnlijk en
traumatisch voor het dier was, dat het
Dolfinarium tijdens de herfstvakantie
zelfs de deuren sloot om haar volledig te
laten herstellen. Hoewel experts alle hoop
hadden opgegeven en iedereen voorbe-
reid was op een euthanasie, vocht het dier
zich er als bij wonder doorheen. 
Kort daarop bleek Roxanne zwanger van
een tweeling, heel zeldzaam maar ook

met een heel kleine kans op slagen. Dat
bleek ook vorige maand, toen de tuime-
laar na tien maanden zwangerschap haar
tweeling verloor. 
Maar het dolfinarium kan binnenkort mis-
schien nog eens naar buiten komen met
heugelijk nieuws. „Het gebeurt heel fre-
quent dat dolfijnen snel weer zwanger ra-
ken nadat ze een jong verloren. Zwanger
zijn Yotta en Roxanne nog niet, maar de
mannetjes plakken wel rond hen en dat
betekent dat ze in hun cyclus komen. In
de bloedresultaten van Yotta hebben we
deze week trouwens gezien dat ze al even
opnieuw zwanger was, maar dat nu is he-
laas niet langer zo. Maar beide dieren zijn
in prima conditie en de kans is heel groot
dat we volgend jaar eens een normale
dracht krijgen.” (ON)

Nieuwe zwangerschap ?
Q BRUGGE – Met twee
miskramen was het voor
het Dolfinarium een hec-
tisch jaar. Maar er lijkt
heugelijk nieuws op komst.

nieuw toestel doe ik dat en zo kijk ik toch
één à twee keer per jaar naar mijn lever,
hart en longen. En nu bekeek ik per toeval
eens mijn nieren en zag ik iets dat niet ge-
zond was…”

Kwaadaardig gezwel
De Assebroeknaar merkte dat de vorm van
een van zijn nieren afweek. „Meteen wist
ik : dit is niet goed. Dat moet je toch even
verwerken. Geen paniek, dat is een slechte
raadgever, maar ik wist wel dat er me een
heel ellendige periode stond te wachten. Ik-
zelf wou dat wat voor me uitschuiven, maar
mijn partner dacht daar anders over. Zij mo-
tiveerde me voortdurend om daar meteen
werk van te maken. En misschien maar best
ook, dan had ik geen tijd
om er veel over na te
denken.”
„Dat beeld heb ik dan
meteen doorgestuurd
naar mijn huisarts, die
me doorverwees naar
een radioloog voor een
echte scan. In het begin
sprak men nog over cys-
ten, maar dat was waar-
schijnlijk om me gerust te stellen want een
cyste ziet er anders uit. Na een CT-scan en
een MRI, luidde het verdict : een kwaadaar-
dig gezwelletje op de nier, maar nog niet
agressief omdat ik het in een heel vroeg sta-
dium had ontdekt.”

Artsen en dierenartsen
Piet De Laender kwam terecht bij uroloog
dr. Peter Van Oyen van het AZ Sint-Jan.
„Een fantastische mens. Heel veel humane
artsen hebben een moeilijke relatie met die-
renartsen. Waarschijnlijk zijn wij een moei-
lijk publiek omdat we enerzijds denken dat
we er ook iets van kennen en anderzijds
omdat sommige dokters wat neerkijken op
wat wij doen. Heel normale reacties, want
zij werken meer in detail, wij doen het gro-
vere werk. Maar hij zei heel respectvol :
Amai, je hebt dit zelf ontdekt. Oké, het is
geen drama maar het moet wel weg. Heel
overtuigend, heel respectvol.”
In plaats van meteen de hele nier weg te ne-
men, werd geopteerd om het gezwel en een
deel van de nier weg te snijden, waardoor
hij nu eigenlijk met anderhalve nier rond-
loopt. „Dat maakt het iets onaangenamer in
het herstel, maar je hebt wel een heel deel
van je nier gespaard. Ik ben nog maar 42 en

zou graag nog een tijdje meegaan en dan is
het leuk als je nog wat reserve hebt. Al weet
ik dat je perfect kan leven met één nier.”

Afgesloten hoofdstuk
Door wat complicaties moest Piet De Laen-
der enkele weken langer dan gepland in het
ziekenhuis blijven, maar alles is nu achter
de rug. Zowel lichamelijk als mentaal. „Het
is dubbel : de operatie, met die complica-
ties, was heel pijnlijk en dan denk je : ik
had het liever niet ontdekt. Maar nu vind
ik : gelukkig had ik het gezien, want voor
hetzelfde geld had ik binnen de kortste ke-
ren uitzaaiingen en heb je een heel ander
verhaal.”
„Een litteken herinnert er me af en toe nog

eens aan en mijn condi-
tie en lichaam zijn nog
volop aan het herstellen,
maar ik voel me stilaan
weer zoals ik me wil
voelen. Voor de rest is
dit verhaal voor mij af-
gesloten. Je mag er niet
bij blijven stilstaan,
want dan gaat je levens-
kwaliteit achteruit. Ik

loop nu niet met angst rond en ik ga me ook
niet extra scannen. Je kan alles controleren,
maar zo werkt dat niet. Dan vind je mis-
schien niet-relevante zaken waar je je zor-
gen over begint te maken. Luister gewoon
naar de signalen van je lichaam, let’s go on
with life en que sera sera.”
„Wel merk ik dat ik nu nog meer geniet van
de kleine dingen des levens : een plantje dat
bloeit, een dier dat geneest, een goed liedje
in de auto… Dat hebben alle mensen die in
het leven iets ergs hebben meegemaakt. En
er zijn ergere dingen in het leven dan een
stukje nier kwijt zijn en twee maanden pijn
lijden. Dat zie ik nu toch zo, maar als je er
middenin zit, is dat iets heel anders...”

Berechance
„Mijn verhaal is maar één verhaal tussen
heel veel menselijke verhalen. Misschien
kunnen anderen hier moed uit putten, maar
ze mogen zich zeker niet spiegelen. Kanker
en kanker is twee. Bij mij was het een klein
gezwel, in een vroeg stadion. Dat is nu
weggenomen en ik moet geen bestraling
hebben. Ik wil anderen geen valse hoop ge-
ven of hun leed minimaliseren. Ik heb ge-
woon berechance gehad. Ik ben tussen de
mazen van het net geglipt.”

dolfijn op zichzelf en merkte zo op tijd een kwaadaardig kankergezwel op

mazen van het net geglipt”

„Ik loop nu niet
met angst rond

en ga me ook niet
extra scannen”

Kom van 19 september tot en met 17 oktober met 
uw huidige wagen en vertrek met een nieuwe.

Het zijn de weken van de overnames bij My Way

Garage Raes Oostkamp bvba
Gaston Roelandtsstraat 18 - 8020 OOSTKAMP
Tel. 050 40 50 50 - www.garageraes.be

www.myway.be

Authorized
Distributor

Uw wagen interesseert ons.
Van 19 september tot en met 17 oktober 2011 
krijgt u een ongelofelijk aanbod voor uw huidige 
wagen bij uw My Way-concessiehouder

Maar ook, indien u dat wil, een unieke 
aanbieding bij de aankoop van een nieuwe 
wagen. Volkswagen, Skoda, Audi, Seat of VW 
bedrijfswagens: aan u de keuze en de kans om 
te genieten van de meest recente technologische 
vooruitgang aan boord van uw toekomstige 
wagen. Profi teer nu van ons aanbod, afspraak bij 
uw My Way concessie: 

My Way is het offi ciële netwerk van 

occasiewagens van VW, Skoda, Audi, 

Seat en VW bestelwagens.  
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ERKEND

TEXTIELREINIGER

Wasserij - Nieuwkuis
Restaurantlinnen
Werfstraat 23 - 8000 Brugge
Tel. 050332288
www.nieuwkuisdezwaan.be
Openingsuren: ma.-woe.-vrijd.: 8.30-12u. en van
13.30-18u., donderdag: 8.30-12u. en zaterdag:
9.30-12u., donderdag- en zaterdagnamiddag gesloten
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LUXE
NIEUWKUIS-
STOMERIJ
REINIGEN

GORDIJNEN
REINIGEN

TUINKUSSEN
REINIGEN
TAPIJTEN

DEKBEDDEN,
PRIVÉWAS


