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EQUINE CARE GROUP,  
FUSIE VAN FORMAAT TUSSEN  
DE BOSDREEF EN EQUITOM

Half mei kwam groots nieuws vanuit de Bosdreef binnen op 
de redactie. De dierenkliniek gaat een partnerschap aan met 
Equitom en dit binnen de Equine Care Group. Ongezien voor 
de paardenwereld en alweer een bewijs dat ook dit segment 

van de Belgische paardenhouderij wereldwijde top is.

Samen zijn ze jaarlijks goed voor 4.000 operaties, 30.000 
consultaties, 850 MRI scans en 600 CT scans. Vanuit 70 landen 
worden er paarden naar België gebracht en 200 paarden per dag 
worden behandeld! Straffe cijfers! Een zeer fiere Tom Mariën, 
oprichter Equitom en CEO van de Equine Care Group, stelde 
meteen: “Dit is een historisch moment! Het is een enorme 
stap vooruit en ons niveau zal nog stijgen. Samen de krachten 
bundelen door kennis en ervaring te delen is de toekomst. Dit 

komt het paard ten goede. Met de Equine Care Group mikken 
we vooral op kwaliteit. Deze fusie is dus een enorme stap 
vooruit. De Bosdreef is een ideale partner.”

De Bosdreef en Equitom gaan een partnerschap aan 
binnen de Equine Care Group. Vlnr. Tom Mariën, 
Filip Vandenberghe, Hans Wilderjans, Bernard Boussauw 
en Michael Meulyzer. (Foto: Mathias Wentein)
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HOE HET ALLEMAAL BEGON VOOR DE BOSDREEF
Dierenkliniek De Bosdreef is sinds haar oprichting in 1992 
door Hans Wilderjans en Bernard Boussauw uitgegroeid 
tot een Europese hoofdrolspeler en referentie op het gebied 
van diagnostiek en uitvoering van complexe medische 
behandelingen bij paarden. Het was toen de eerste 
privépaardenkliniek van België. Het is zo een absolute pionier 
geweest. Men was toen met vier dierenartsen, ondertussen zijn 
het er al 27. Ze waren de eerste die in ons land artroscopieën 
bij paarden uitvoerden en ze installeerden de allernieuwste 
technologieën zoals MRI, Scintigrafie, CT-scan en objectieve 
bewegingsanalyse. Dit alles gestuwd door gecertificeerde 
specialisten met wereldfaam. In 2004 deden ze hun eerste 
MRI bij een paard. Dat was toen pas de vierde in de wereld. 
Op vandaag is men tweede ter wereld qua aantal gescande 
paarden per jaar (jaarlijks tussen de 400 en 500). Nog een 
belangrijke stap kwam er in 2017. Toen gebruikte men als 
eerste in ons land het ‘Motion detection analysis’, dit als vijfde 
ter wereld. Via meerdere camera’s filmt men een paard en kan 
men de kleinste verschillen in een gang gaan opsporen. Het 
paard kan al rijdend geëvalueerd worden. Ook heeft men over 
de jaren heen enkele knappe wetenschappelijke realisaties 
ontwikkeld. Menig paardeneigenaar en ruiter uit binnen- en 
buitenland vertrouwt de Bosdreef de medische begeleiding 
van hun (sport)paarden toe. Naast de gerenommeerde 
paardenkliniek in Moerbeke-Waas heeft de Bosdreef Groep 
sinds 2000 ook een kliniek in Ternat (Dierenkliniek De 
Morette) en sinds 2018 in Lille (Medisch Centrum Cavallina). 
Het filiaal in Ternat is ideaal gelegen en vormt een strategische 
aantrekkingspool voor paarden uit Vlaanderen, Wallonië en 
Noord-Frankrijk. Deze kliniek wordt geleid door Michael 
Meulyzer, een Europees- en Amerikaans erkend specialist-
chirurg en hij staat met zijn ambitieus team ook in voor een 
permanente dienstverlening. In Lille wordt verder een selectie 
van diensten aangeboden op een in-out basis.
Filip Vandenberghe, drijvende kracht achter de fusie namens 
de Bosdreef en gerenommeerd orthopedist en specialist in 

medische beeldvorming, stelt: “In 2017 hebben we hier nog 
maar een vernieuwde site gerealiseerd en waren we ons eigen 
verhaal verder aan het schrijven. Maar het gaat allemaal snel. 
‘Time flies when you are having fun’. Het mooie nu is dat twee 
absolute topklinieken in België de handen in elkaar slaan. 
Beide klinieken stonden eerder in een concurrentiepositie 
tegenover mekaar maar zullen nu met gebundelde krachten 
binnen ECG een fantastisch groeiverhaal kunnen schrijven, ook 
internationaal. De energie en dynamiek die daarmee vrijkomt 
is ongezien. De groep is er van dierenartsen voor dierenartsen 
en wordt daarbij gesteund door Bencis Capital Partners, een 
private equity fonds dat onze ambities ten volle ondersteunt 
en dit zowel financieel als logistiek. Dit alles binnen een 
hoog deontologisch kader. Van het absolute toppaard tot een 
recreatief paard. Iedereen zal bij ons terecht blijven kunnen.”
Info over de aparte afdelingen vindt men via www.bosdreef.be, 
www.demorette.be, www.cavallina.be.

20 JAAR EQUITOM
Het verhaal van Equitom begon in 2002. Tom Mariën 
heeft in 20 jaar tijd net als de Bosdreef een state-of-the-art 
paardenkliniek uitgebouwd met een compleet aanbod aan 
medische diensten op het gebied van chirurgie, interne 
geneeskunde, orthopedie, oogheelkunde, medische 
beeldvorming en revalidatie. Equitom heeft innovatieve 
chirurgische technieken ontwikkeld die over de hele wereld 
worden toegepast. Door haar sterk imago, de voortdurende 
snelle groei en de aanwezige hypermoderne apparatuur is 
de kliniek in Lummen uitgegroeid tot een uniek medisch 
paardencentrum met klanten over de hele wereld. Na 10 jaar 
wachten werden uiteindelijk toch de nodige vergunningen 
bekomen om uit te breiden. In mei 2014 werd de nieuwe 
infrastructuur officieel geopend door toenmalig Minister 

Het verhaal van de Bosdreef begon in 1992. In 2017 werd nog 
een vernieuwde privékliniek gebouwd.
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Kris Peeters. Enkele maanden later groeide de behoefte al voor 
een gespecialiseerd orthopedisch centrum met bijkomende 
revalidatiefaciliteiten. Dat nieuwe complex werd dan in 2017 
officieel geopend. Twee jaar later investeerde Equitom in de 
aankoop van het Kasteel van Mazy in Wallonië. Daar wordt 
momenteel ook een gloednieuwe kliniek gebouwd die eind dit 
jaar geopend zal worden.
Info over Equitom: www.equitom.be. Check ook hun sociale 
media waar ze nu al heel veel volgers hebben.

OVER BENCIS CAPITAL PARTNERS
Dergelijke fusie en groeiplannen vragen natuurlijk veel 
extra financiële middelen. Daar zorgt dus Bencis Capital 
Partners mee voor. Het is een onafhankelijke private equity 
investeerder met kantoren in België, Duitsland en Nederland. 
Ze hebben zes fondsen met een totaal beheerd vermogen 

van 2,2 miljard euro waarmee zij sinds 1999 
in 64 ondernemingen en meer dan 200 
vervolgacquisities hebben geïnvesteerd. 
Op dit moment wordt geïnvesteerd vanuit 
Bencis VI met een fondsomvang van 
575 miljoen euro. Hun strategie is gericht op 
meerderheidsinvesteringen in succesvolle en 
winstgevende bedrijven met hoofdkantoren in 
België, Duitsland en Nederland. De dagelijkse 
leiding over de bedrijven is in handen van 
het management en Bencis stelt zich ten doel 
om de bedrijven waarin zij investeert actief te 
ondersteunen bij de verdere groei.
Het wordt ongetwijfeld ook een partner 
met oog op buitenlandse vestigingen. 
Belangrijk daarbij is dat Bencis niet zoals 
de meeste investeringsfondsen actief 
in de dierengeneeskunde de touwtjes 
volledig in handen neemt, maar net de 
dierenartsen laat participeren in de groep 
en hen de koers laat bepalen. Bencis 
ondersteunt dan de groei ten volle.
Meer info: www.bencis.com

De toekomst gaat dus gezamenlijk verder 
als Equine Care Group. Die werd in 
februari 2021 al opgericht onder initiatief 
van Tom Mariën, Frederik Bruyninx 
(topsportdierenarts en teamdierenarts van 
de Belgische jumpingploeg) en Bencis Capital 
Partners. Het gemeenschappelijke doel is 
een groep vormen waarbinnen dierenartsen 
en specialisten kennis en ervaring delen 
om uiteindelijk een ongeziene topkwaliteit 
te leveren binnen de paardengeneeskunde. 
Ambitie, wetenschap, communicatie en een 
excellente service leveren naar zowel paard als 
eigenaar en ruiter toe zijn de basiswaarden. 
De groep heeft nu al wereldwijd aanzien.

Tom Mariën sloot nog af met enkele 
dankwoorden: “Ik wil Robert Falk (partner 
bij Bencis) en Matthias Vermeersch 
(managing director bij Bencis) danken. 
Zij waren ook actief betrokken in dit 
verhaal en hebben mee onze strategie 

bepaald. Verder wil ik ook nog mijn echtgenote danken 
die ons marketingverhaal en sociale media doet. Ze scoort 
daar sterk in en maakt ons zo nog bekender. Ik ben echt 
verheugd in het mooie verhaal dat we nu ook met de Bosdreef 
samen verder kunnen schrijven. Iedereen betrokken in 
deze samenwerking, wil ik ten slotte oprecht danken.”

Na afloop werd er getoost en bleek het wederzijds respect 
voor elkaar groot. Het is een mooi voorbeeld van hoe een 
fusie constructief kan verlopen en hoe kennis gedeeld zal 
worden. Dit zal zeker ook jonge dierenartsen aantrekken. 
Met de ervaring die de groep heeft, lijkt men alvast 
weg voor een lange termijnverhaal en dit 24/7. 

Mathias Wentein - Foto’s: Med

In 2014 kon Tom Mariën eindelijk een deel van zijn droom verwezenlijken 
met de uitgebreide bouw van een unieke kliniek in Limburg.
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