Teunissen, Gerrit Hendrik Bart Dierenarts, Hoogleraar
(2 september 1907 te Laren (G) – 20 augustus 1998 te Bilthoven)
Zoon van Gerrit Derk Teunissen, onderwijzer en Hester Maria Baanders. Gehuwd met Johanna
Geertruida Meengs, onderwijzeres.
Drie kinderen: Jan Hendrik Bart, Maria Hester, en Gerrit Derk.
Opleiding
Na zijn eindexamen aan de H.B.S. te Zutphen, studeerde hij van 1925 tot 1930 diergeneeskunde
aan de Faculteit der Veeartsenijkunde van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Veeartsdiploma in
1930.
Op 27 januari 1938 verkreeg hij de graad van doctor na het verdedigen van het proefschrift,
getiteld Bijdrage tot de kennis van de baarmoederontsteking bij den hond.
Loopbaan
Per 1 januari 1931 benoemd als assistent in de Kliniek voor Verloskunde en Gynaecologie, in
december 1933 als hoofdassistent en in januari 1940 als conservator. Hiernaast had hij een
consultatieve praktijk voor kleine huisdieren. In januari 1947 benoemd tot hoogleraar: aan de
Faculteit der Veeartsenijkunde (na 1956: Faculteit der Diergeneeskunde) van de Rijksuniversiteit
te Utrecht) in de algemene geneesleer, de geneesmiddelleer en vergiftleer, de oogheelkunde en
de kliniek. In 1948 werd zijn leeropdracht gewijzigd in: de geneeskunde voor kleine huisdieren,
algemene geneesleer, geneesmiddel- en vergiftleer; en tenslotte, in 1962, in: de geneeskunde van
het kleine huisdier. Emeritaat in 1978 .
Verdiensten
Zijn promotie-onderzoek over de rol van endocriene factoren bij het ontstaan van endometritis
bij de hond heeft veel aandacht gekregen in de internationale biomedische literatuur. Uit dit
onderzoek kwam zijn belangstelling voort voor de endocriene pancreas, en de rol van de
oestrische cyclus bij het verloop van diabetes mellitus. Op chirurgisch gebied was hij de
grondlegger van de thoraxchirugie bij de hond. Zijn samenwerking met de chirurgen en de
anesthesist van het Sint Antonius Ziekenhuis is van primordiaal belang geweest voor zowel de
medische als veterinaire ontwikkeling van deze discipline. Op maatschappelijk gebied heeft hij
zich beijverd als bestuurslid van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren. Hij
heeft bijgedragen tot het tot stand komen van het Honden- en Kattenbesluit, waardoor o.a. het
verbod op het couperen van oren en op de handel in ongevaccineerde dieren werd gerealiseerd.
Onderscheidingen
1968: eredoctoraat van de Universitet van Bern voor zijn verdiensten op het gebied van de
thoraxchirurgie. 1974: Richard-Völker-eremedaille van de Duitstalige groep van de World Small
Animal Veterinary Association voor zijn gehele werk.1972: erelidmaatschap van de Groep
Geneeskunde van het Kleine Huisdier van de KNMvD;1978: ridder in de Orde van de
Nederlandse Leeuw.
Publicaties
Oratie Hormonen in de diergeneeskunde, februari 1948. Talrijke publicaties in nationale en
internationale veterinaire tijdschriften, voornamelijk op het gebied van endocrinologie en
thoraxchirurgie.
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