
   
 

  

 
 

 
 

  
  

 
 

 

  
 

  
 

 
 

 

 

 

Werk alleen 
op afspraak

Aanbevelingen voor dierenartsenpraktijken
tijdens de COVID-19 uitbraak

Iedereen in
de praktijk:

was je handen
regelmatig en
grondig (na elk

contact met dier)
en vermijd het

aanraken van ogen,
neus en mond.

Stel hand
desinfectantia
beschikbaar
aan klanten.

Alleen medewerkers 
die gezond zijn

 en waarbij niemand 
in het huishouden  
COVID-19 klachten 

heeft mogen in
 de praktijk 

aanwezig zijn. 

Houd zoveel 
mogelijk

1.5 meter afstand
van andere

mensen; vermijd
contact (geen 

handen schudden).

Reinig en desinfecteer
regelmatig alle 

gebruikte apparatuur 
na behandeling, 

deurklinken,
receptie en alles 

wat mensen aanraken. 
Ventileer de ruimtes.

Verwijder alle
voorwerpen in de
wachtkamer die
mensen kunnen

aanraken
(bv. magazines,

speelgoed,
brochures,

koffiemachines).

Voorkeur voor
digitale

betaalmethodes
(ontsmet

pinapparaat
regelmatig).

• Slechts één
gezonde volwassen

persoon mag
zijn/haar huisdier

vergezellen.
• Laat slechts

één klant toe in
de spreekkamer.
• Richt de balie, 

wacht- en spreekkamer 
zo in dat 1,5 meter 

afstand houden 
mogelijk is. 

Informeer
diereneigenaren

over nieuwe
maatregelen

via infoborden
en digitale
kanalen.

Maak afspraken per 
telefoon of online  

en vraag voordat mensen 
naar de praktijk komen

of er binnen het 
huishouden personen 

met COVID-19 
verschijnselen zijn. 

Zo ja, vraag dan
 iemand anders om het 

dier naar de praktijk 
te brengen.

Deze aanbevelingen zijn met zorg opgesteld. De algemene situatie kan op elk moment wijzigen. 
wij adviseren u op de hoogte te blijven van de maatregelen en adviezen van de overheid en de 
instructies van de (dierenarts-)praktijk op te volgen. Deze voorzorgsmaatregelen worden aanbevolen
om mensen te beschermen. Uw dierenarts kan u nader informeren over de risico’s m.b.t. de 
besmetting van huisdieren. De informatie is opgesteld op basis van de aanbevelingen van de 
Federation of European Companion Animal Veterinary Associaton voor de situatie in Nederland.

• Draag persoonlijke 
beschermingsmiddelen 
(schort, handschoenen
en mondmasker) bij de 

behandeling van een dier 
dat verdacht wordt van 
een COVID-19 infectie.
• Draag een (chirurgisch) 

mondmasker wanneer
bij contact met clienten

of collega's voor
langere tijd (> 15 min) 

de 1,5 meter niet in acht 
genomen kan worden.




