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Coronamaatregelen in de dierenartsenpraktijk 

Anderhalve meter afstand houden 

Dit is in de dierenartsenpraktijk lang niet altijd mogelijk (bijvoorbeeld bij bloedprikken of moeilijk te 

hanteren dieren). Hoe hiermee om te gaan? 

1) Een belangrijk uitgangspunt om het risico op infectieoverdracht van COVID-19 te verkleinen 

is ten eerste om te zorgen dat iedereen zich houdt aan de algemene maatregelen van het 

RIVM: 

o Was vaak je handen; 

o Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog; 

o Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi die daarna weg; 

o Schud geen handen. 

 

2) Zorg er verder voor dat medewerkers van de praktijk (dierenartsen en paraveterinairen) 

thuisblijven bij verkoudheidsklachten en/of koorts. 

 

3) Doe voorafgaand aan een consult of een visite altijd een gezondheidscheck bij klanten. Stel 

voorafgaande aan de afspraak (bijvoorbeeld via een mail of telefoongesprek) de volgende 

vragen: 

o Heb je op dit moment koorts of heeft een huisgenoot koorts en/of 

benauwdheidsklachten? 

o Ben je de afgelopen 7 dagen positief getest op het nieuwe coronavirus door een 

laboratorium? 

o Heb je een huisgenoot die besmet is met het nieuwe coronavirus en ben je in de 

afgelopen 14 dagen in contact geweest met die huisgenoot, terwijl deze huisgenoot 

nog klachten had? 

o Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het 

nieuwe coronavirus is vastgesteld? 

o  Antwoord de klant op één of meerdere van deze vragen ja, dan dient er geen 

afspraak gemaakt te worden of moet de afspraak geannuleerd, dan wel verzet 

worden 

 

4) Laat alleen gezonde mensen naar de praktijk komen. 

 

5) Bedenk per ruimte hoeveel personen er verantwoord in aanwezig kunnen zijn, zodat de 1,5 

meter regel toegepast kan worden. En maak dit kenbaar bij de ingang van die ruimte.  

  

Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Vanaf 26 juni is het niet meer verplicht om een mondkapje te dragen in publieke binnenruimtes. 

Tenzij het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden. In dat geval adviseert de KNMvD om nog 

wel mondkapjes te dragen. 

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door de dierenarts is zeker nodig bij de 

behandeling of lichamelijk onderzoek van huisdieren afkomstig uit een COVID-19 positief of verdacht 

huishouden. Dan is het advies om handschoenen, een schort, een chirurgisch mond-neusmasker 

(minimaal type IIR) en een spatbril te dragen. Dit advies geldt zowel voor dieren met COVID-19 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden#Vragen%20over%20voorkomen%20besmetting
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden#Vragen%20over%20voorkomen%20besmetting
https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck-contactberoepen
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gerelateerde klachten (respiratoire en/of gastro-intestinale klachten) als ook voor dieren die geen 

verschijnselen vertonen. 

Bij huisdieren met klachten, maar afkomstig uit een huishouden waar geen COVID-19 is vastgesteld 

of wordt verdacht, zijn geen aanvullende maatregelen nodig. We volgen hiermee het advies van 

Vetinf@ct van 22 januari 2021.  

Als aanvulling op het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen kun je ook andere oplossingen 

kiezen, zoals het gebruik van plexiglas platen boven de behandeltafel.  

Vermoed je dat iemand besmet kan zijn met SARS-CoV-2? Dan is het raadzaam om deze mensen te 

weren uit de praktijk en/of geen bedrijfsbezoek af te leggen. De afspraak kan dan, indien de toestand 

van het dier het toelaat, geannuleerd of verplaatst worden of er moet een andere begeleider van het 

dier geregeld worden die wel gezond is.   

Het RIVM heeft een instructievideo beschikbaar waarin het juiste gebruik van persoonlijke 

beschermingsmiddelen aan bod komt. Deze video vind je hier.  

Hoe om te gaan met thuisvisites en bedrijfsbezoeken? 

In de gezelschapsdierenpraktijk 

Soms kan een eigenaar vragen om een thuisvisite, bijvoorbeeld voor de euthanasie van een dier. Je 

mag hier, ook in deze coronatijd, gehoor aan geven. Maar het is daarbij wel erg belangrijk om de 

bovenstaande maatregelen in acht te nemen.         

Stel dus ook van tevoren de gezondheidscheck-vragen en ga niet langs als de eigenaar op minstens 

één van die vragen ja antwoordt. Hoe vervelend het ook is voor de eigenaar, het dier zal dan (met 

een andere begeleider die op alle gezondheidscheck-vragen nee kan beantwoorden) naar de praktijk 

moeten komen. Ook als het om een euthanasie gaat.  

Vind je het niet prettig om een thuisvisite te doen vanwege corona? Bijvoorbeeld omdat je graag 

geassisteerd wordt door een paraveterinair of omdat je bij een thuisvisite denkt geen 1,5 meter 

afstand te kunnen houden van de eigenaar? Of omdat je vermoedt meer risico te lopen om besmet 

te worden tijdens een thuisvisite? Je bent niet verplicht om een thuisvisite te doen, dus je mag dit 

weigeren. Bied de eigenaar dan altijd wel aan (zeker in een spoedsituatie) om naar de praktijk te 

komen.  

In de landbouwhuisdieren-/paardenpraktijk 

Een vee- of paardenhouder komt uiteraard niet langs op de praktijk met zijn/haar dieren. Een 

bedrijfsbezoek is daarom noodzakelijk. Ook hier kun je van bovenstaande adviezen gebruik maken 

om jezelf en je klant zo goed mogelijk te beschermen.  

Stel dus ook van tevoren de gezondheidscheck-vragen. Blijkt dat de vee-/paardenhouder of een 

huisgenoot klachten heeft of is de vee-/paardenhouder in contact geweest met iemand die verdacht 

wordt van corona? Vraag de vee-/paardenhouder dan of er iemand anders beschikbaar is, die je kan 

helpen tijdens je bezoek. Is dit niet mogelijk, stel het bezoek dan uit als de toestand van het dier(en) 

dat toelaat.  

Kan je bezoek echt niet uitgesteld worden (bijvoorbeeld als het een spoedsituatie betreft) en zijn er 

geen personen op het bedrijf die je kunnen helpen, omdat zij niet door de gezondheidscheck komen, 

werk dan alleen of neem eigen assistentie mee.  

http://public1.tripolis.com/preview?PRgdSMDZcfitnPNIWn8hzggeYdq_Ob9DFujwQTJ_pkqno4_vxKtxNfe0d1JEwLEt
https://vimeo.com/403724749
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Houd je ook tijdens bedrijfsbezoeken en visites zoveel mogelijk aan de algemene adviezen van het 

RIVM. Neem als maat voor de 1,5 meter bijvoorbeeld de afstand van 1 koe of paard, of 2 varkens of 

kalveren. 

Ik verdenk een dier van een SARS-CoV-2-infectie, wat nu? 

Als gezelschapsdieren klachten ontwikkelen die indicatief zijn voor een SARS-CoV-2-infectie, zoals 

onverklaarbare respiratoire en/of gastro-intestinale klachten, en er is intensief contact geweest met 

een COVID-19 (verdachte)-patiënt, is het verzoek aan de dierenarts contact op te nemen met de 

NVWA via het Landelijk meldpunt dierziekten (045- 546 31 88).  

Adviseer de eigenaar om het dier in thuisquarantaine te plaatsen en het contact met het huisdier 

zoveel mogelijk te vermijden. Dit betekent honden alleen kort aangelijnd uitlaten en katten zoveel 

mogelijk binnen houden. Katten die voornamelijk buiten leven en moeilijk binnen te houden zijn, 

kunnen beter zoveel mogelijk buiten gehouden worden.  

De NVWA besluit per geval of er diagnostisch onderzoek of andere vervolgacties moeten worden 

verricht.  

De Nederlandse overheid heeft als lid van de OIE de plicht om relevante ontwikkelingen ten aanzien 

van (mogelijk) opkomende dierziekten, waartoe COVID-19 behoort, te melden. 

Bron: Vetinf@ct #37, 30 april 2020 en Vetinf@ct #38,  

 

http://public1.tripolis.com/preview?xvsMg3jM*tb54llomAAk1eQzuO07D5f6i*jAHo_rdjernNNTN*6j_hNxkEkj9opM
http://public1.tripolis.com/preview?PRgdSMDZcfitnPNIWn8hzggeYdq_Ob9DFujwQTJ_pkqno4_vxKtxNfe0d1JEwLEt

