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Continuering diergeneeskundige (spoed)zorg noodzakelijk tijdens Coronacrisis 
 

Dierenartsen moeten tijdens de huidige Coronacrisis ook keuzes maken over het al dan niet 
behandelen van dieren met gezondheidsproblemen. Eenvoudige, niet noodzakelijke, 
zorghandelingen worden uitgesteld of op afstand afgehandeld. Vaak gaat dit gepaard met 
onrust bij eigenaren en onduidelijkheid over wat wel en niet is toegestaan. Om te voorkomen 
dat bij verdergaande beperkende maatregelen - of bij een zogenaamde ‘lockdown’ -situatie -
dieren ernstig lijden en eigenaren voor een onmogelijke taak komen te staan, pleit de KNMvD 
ervoor om alle dierenartsen op de lijst van cruciale beroepen te plaatsen.  
 
Huidige situatie 
Er leven in Nederland miljoenen dieren. Per jaar wordt een groot deel van hen door dierenartsen 
behandeld. Het gaat daarbij niet alleen om dieren die gehouden worden voor de voedselproductie, 
maar ook om huisdieren en paarden. Deze en andere zieke dieren moeten te allen tijde noodzakelijke 
zorg kunnen krijgen. Nu al wordt de zorg voor dieren soms bemoeilijkt, onder meer doordat 
dierenartsen niet op de lijst met cruciale beroepen staan.  
 
Noodzaak vastleggen rechten en plichten 
Het aanduiden van dierenarts als cruciaal beroep geeft niet alleen duidelijkheid, het zorgt ook voor 
flexibiliteit bij de personele inzet waar die het meest nodig is. Dit houdt in dat dierenartsen rechten 
krijgen om de weg op te gaan, de grens te passeren en contact met diereigenaren of veehouders te 
hebben waar noodzakelijk. Uiteraard volgens de noodzakelijke maatregelen, zoals 1,5 meter afstand.  
Dierenartsen zijn algemeen bevoegd, waardoor zij inzetbaar zijn in alle vormen van diergeneeskunde. 
Zo kan de voedselveiligheid en volksgezondheid in de voedselketen gegarandeerd worden, ook bij 
capaciteitsproblemen. Alleen als alle dierenartsen inzetbaar zijn kan de beroepsgroep invulling geven 
aan hun zorgplicht en continuïteit garanderen, ook wanneer praktijken aangepast moeten werken en 
kampen met bezettingsproblemen.  
 
Volg lijn andere Europese landen 
Dat alle dieren gepaste en noodzakelijke zorg krijgen is niet alleen van belang voor dierenwelzijn maar 
ook voor de volksgezondheid in verband met op mensen overdraagbare infectieziekten (zoönosen). 
Overleg met LNV en het RIVM over het uitbreiden van die lijst met dierenartsen heeft tot dusver niet 
tot een wenselijk resultaat geleid. Landen als België, Spanje en Duitsland hebben dierenartsen wel 
opgenomen in hun lijst van cruciale beroepen. Nederland zou deze lijn wat de KNMvD betreft moeten 
volgen. 
 
Strenge veiligheids- en hygiëneregels blijven gelden 
Dierenartsen nemen net als iedereen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en vermijden contact 
zo veel mogelijk. Binnen de kaders van de RIVM-regels maken zij een zorgvuldige afweging vanuit 
hun verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid, voedselveiligheid en het dierenwelzijn. Voor alle 
praktijken gelden bovendien de algemene preventie- en hygiëneregels. De KNMvD stelt specifieke 
richtlijnen op om risico op overdracht van het virus tijdens de dienstverlening uit te sluiten.  
 
Op dit moment is het nog niet verboden om naast diergeneeskundige noodhulp ook preventieve zorg 
te verlenen. Maar omdat verdergaande beperkende maatregelen, zoals deze per 23 maart zijn 
aangekondigd en/of een ‘lockdown’ niet kunnen worden uitgesloten, zijn heldere afspraken nodig. 
Vermelding op de lijst cruciale beroepen is daarom van groot belang.  
  
Vragen?  
Joost van Herten – Senior beleidsmedewerker veterinaire zaken 
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Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) vraagt: 

 Dierenartsen op de lijst van cruciale beroepen te plaatsen; 

 Medische zorg voor de miljoenen dieren ook tijdens de Coronacrisis te garanderen; 

 Noodvoorziening Kinderopvang ook voor paarden- en gezelschapsdierenartsen. 
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