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KNMvD vertegenwoordigt dierenartsen tijdens Coronacrisis 

 

Halverwege maart kwam Nederland voor een groot deel stil te liggen als 

gevolg van de COVID-19 pandemie. Was dit Coronavirus een paar weken 

eerder nog een ‘ver van mijn bed’-show, nu had plotseling iedere 

Nederlander te maken met de maatregelen om verspreiding van het 

virus te voorkomen en de Nederlandse ziekenhuizen te ontlasten. Ook 

dierenartsen worden getroffen door de maatregelen. Dit artikel kan 

alleen de toestand weergeven zoals die gold tot dinsdag 17 maart 2020.  

 

De maatregelen zoals die zijn opgelegd vanuit de overheid zijn heel ingrijpend, 

ook voor de veterinaire beroepsgroep. De medewerkers van de KNMvD kwamen 

meteen na de persconferentie van donderdag 12 maart in actie om opheldering 

te vragen. In het dossier ‘Coronavirus COVID-19’ op de KNMvD-website vind je 

de meest actuele informatie over de regelgeving en de activiteiten van de 

KNMvD. De site wordt continu bijgewerkt. Ook op social media wordt de 

berichtgeving voortdurend geactualiseerd. 

 

Landbouwhuisdieren 

Dierenartsen worden door het RIVM niet gezien als zorgverlener in het kader van 

de humane gezondheidszorg. Voor dierenartsen gelden dus niet dezelfde 

richtlijnen als voor humane artsen. Daarom geldt vooralsnog dat ze bij milde 

klachten moeten thuisblijven. Medewerkers en of stagiaires die hoesten, keelpijn 

hebben en/of koorts, werken vanuit huis wanneer de gezondheid het toelaat of 

dienen zich ziek te melden. Dierenartsen stonden niet op de lijst met cruciale 

beroepen van het RIVM. Mensen wier beroep op deze lijst staat, kunnen 

aanspraak maken op kinderopvang, mits hun partner ook een cruciaal beroep 

uitoefent. Het RIVM ziet de dierenarts als dienstverlener. De KNMvD is er echter 

van overtuigd dat landbouwhuisdierenartsen een belangrijke rol spelen bij het 

bewaken van de voedselveiligheid en dat zij een essentieel onderdeel vormen 

van de voedselketen. Onthouding van (preventieve) zorg kan grote gevolgen 

hebben voor de voedselketen, gezondheid en welzijn van dieren. Ook al golden 

toe- en afleveranciers van boerenbedrijven vanaf het begin wél als essentieel, 

het was uit de overheidsinformatie niet duidelijk of de dierenarts hieronder valt. 

De KNMvD-medewerkers probeerden sinds vrijdag 13 maart hierover helderheid 

te verkrijgen en waren op 15 maart in gesprek met het RIVM en het ministerie 

van LNV over de status van de dierenarts als cruciaal beroep. Hierbij vindt de 

KNMvD het op die lijst voorkomen en recht hebben op kinderopvang geen doel in 

zichzelf. Kinderopvang is ook op andere manieren te regelen. Wel moeten in elk 

geval de voedselveiligheid en de volksgezondheid kunnen worden gegarandeerd, 

in het belang van de Nederlandse bevolking. 

 

 



Gezelschapsdieren en paarden 

Uiteraard moet ook de diergezondheid niet in gevaar komen door de 

Coronacrisis. Als de dierenarts wordt geclassificeerd als cruciaal beroep zou dat 

moeten gelden voor alle dierenartsen, niet alleen de landbouwhuisdierenartsen. 

Want dierenartsen moeten ook in staat worden gesteld hun zorgplicht jegens 

gezelschapsdieren en paarden te vervullen. Maar minstens zo belangrijk is, dat 

dierenartsen in deze crisis maatschappelijk een voorbeeldrol spelen. Ze spannen 

zich in om verspreiding van Corona tegen te gaan en om de collega’s in de 

humane zorg ruim baan te geven. Dit is een voorbeeld van het ‘One Health’-

principe.  

Een vertaling van de maatregelen naar de diergeneeskundige praktijk is wel 

nodig. Dierenartsen zijn in principe verplicht om een dier dat (acuut) 

diergeneeskundige zorg nodig heeft te helpen, ook als het een patiënt is die bij 

een collega onder behandeling is en hierover van tevoren niets is afgesproken. 

Het advies is daarom voor gezelschapsdierenartsen alleen nog spoedgevallen te 

behandelen als het lastig wordt de bezetting op de praktijk op peil te houden 

wegens ziekte. In geval van nood kan uiteraard samenwerking gezocht worden 

met een buurtcollega. Preventieve diergeneeskunde (vaccinaties, sterilisaties, 

anaalklieren en controles) kan over het algemeen worden uitgesteld. Het risico 

op infectieziekten zoals Weil, parvo, hepatitis, kattenziekte et cetera vanwege 

tijdelijk nalaten van vaccinatie is niet heel groot. In sommige gevallen kan met 

videotechnologie wellicht een consult op afstand worden verricht. Er staat in de 

wet niets over hoeveel tijd er maximaal tussen een fysiek consult en het moment 

van een recept uitschrijven mag zitten. Voor een (herhaal)recept kan in sommige 

gevallen een telefonisch consult voldoen. Voor paardendierenartsen is er nadere 

afstemming met de KNHS en FNRS over invulling van de maatregelen. De 

paardensport is plotseling stilgelegd, met mogelijke consequenties voor 

gezondheid en welzijn. Dierenartsen worden hiervan op de hoogte gehouden. In 

het bovengenoemde dossier op de KNMvD-website staat informatie over 

maatregelen die je kunt nemen om in de dierenartsenpraktijk verspreiding van 

het Coronavirus te voorkomen. Op dierenarts.nl heeft de KNMvD een bericht 

geplaatst, getiteld ‘Zo help je samen met je dierenarts om het Coronavirus te 

beperken’. Dit kan worden doorgestuurd aan klanten. 

 

Mondkapjes 

Een ander advies dat de KNMvD wil geven is om als dierenartsen zuinig aan te 

doen met medisch hulpmateriaal voor het geval dat humane geneeskundigen er 

behoefte aan hebben. De hoeveelheid monddoekjes in ziekenhuizen begint 

bijvoorbeeld al te slinken. De KNMvD heeft contact gehad met de Nederlandse 

Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ) en die heeft aangegeven heel blij te zijn als 

dierenartsen niet gebruikte mondkapjes zouden verzamelen. Dierenartsen 

zouden bijvoorbeeld bij bepaalde operaties kunnen afzien van het gebruiken van 

mondkapjes. De NVZ brengt medewerkers van de KNMvD in contact met de 

centraal inkoopmanager vanuit het ministerie van VWS om te kijken hoe 

uitgespaarde mondkapjes centraal ingezameld kunnen worden. Dierenartsen 

krijgen bericht hoe ze hieraan kunnen bijdragen. 

 



Bijeenkomsten 

Tenslotte zijn, om verspreiding van COVID-19 te voorkomen, de bijeenkomsten 

van de KNMvD geannuleerd. De KNMvD volgt zelf ook de protocollen van het 

RIVM. 


