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Den Helder ■ Het is een beslissing
met pijn in het hart, erkent Hoynck.
,,Maar helaas onomkeerbaar. Het
huidige niveau van de dienstverle-
ning is niet langer haalbaar.’’ 

Jarenlang werkten de dierenart-
sen in Den Helder ook ’s avonds, ’s
nachts en in het weekeinde om de
service zo optimaal mogelijk te hou-
den. Het is niet langer vol te hou-
den. Volgens Hoynck is dat terug te
voeren naar meerdere oorzaken. ,,Er
is een groot tekort aan dierenartsen
en -assistentes. Voor de opleiding
melden zich jaarlijks zo’n elfhon-
derd studenten aan, terwijl er op de
universiteit maar zo’n 275 plekken
beschikbaar is.”

,,De laatste jaren blijkt dat veel
dierenartsen afhaken als ze hun be-
roep drie tot vijf jaar hebben uitge-

oefend. In het derde jaar is het uit-
valspercentage dertig. Dat is onge-
kend hoog.’’

Hoynck, 62 jaar en een gelouterd
dierenarts, noemt de veeleisende
vragen van de eigenaren van de die-
ren als een belangrijke oorzaak
daarvoor. ,,Als je middernacht op
moet draven voor een spoedgeval
trekt dat een zware wissel op een
dierenarts en het is de afgelopen ja-
ren niet rustiger op geworden.
Steeds vaker fungeren artsen als
achterwacht en het blijkt steeds pro-
blematischer om dat vol te houden.”

Zelfdodingen
,,Uit cijfers die wereldwijd zijn bij-
gehouden, blijkt het aantal zelfdo-
dingen onder dierenartsen vier keer
hoger te liggen dan in andere be-
roepsgroep. Veel dierenartsen rede-
neren dat zorg wel leuk moet blijven
om het vol te kunnen houden.’’ 

Een ander aspect dat een zware
wissel trekt op de dierenartspraktij-
ken is de uitbraak van het coronavi-
rus. ,,Daardoor moeten we sowieso
extra maatregelen zoals een mond-
kapje en handen wassen’’, aldus
Hoynck.

,,Daarnaast vergt het ook inzet
van extra mensen en heerst ook de
voortdurende spanning door de
vraag of we onze praktijk open kun-
nen houden. De ervaring leert in-
middels ook dat de diergeneeskun-
dige zorg door corona met ongeveer
22 procent is toegenomen.’’ 

De nacht- en weekenddiensten
kwamen ook in het geding doordat
dierenkliniek Binnenhaven zich
heeft teruggetrokken uit het samen-
werkingsverband met de Sterkli-
niek Dierenartsen Den Helder en de
dierenklinieken Duinpark, Juliana-
dorp en Pasteurstraat. 

,,Met als gevolg dat er te weinig
praktijken overblijven om de huidi-
ge dienstregeling in stand te kun-
nen houden. Wel houden we maan-
dag tot en met donderdag beurte-
lings een praktijk tot acht uur ’s
avonds open voor spoedgevallen.’’

Diereigenaren uit Den Helder zijn
voor spoedgevallen en weekendcon-
sulten aangewezen op de zorg in an-
dere plaatsen. Hoynck: ,,De dien-
sten worden uitbesteed aan de
spoedkliniek van het Medisch Cen-
trum voor Dieren in Amsterdam,
Stad en Land in Alkmaar en soms
aan het Ossenhoofd in Heerhugo-
waard.”

Specialistisch
,,Spoedgevallen zijn vaak gecompli-
ceerd en daardoor moet er specialis-
tische zorg worden verleend, waar-
bij ook sprake is van monitoring op
een intensive care of een 24-uurs-
opname. Die zorg kunnen wij niet
bieden.’’ 

Dat is ook de reden dat het besluit
van de dierenartsen onomkeerbaar
is. ,,Ook als het coronavirus onder
controle is zal dat geen optie meer
zijn’’, erkent Hoynck. 

Dierenarts Renee Hoynck (r) en assistente Anouk Burger bekommeren zich om een hond. FOTO GEORGE STOEKENBROEK

’Zo kunnen
we de zorg
echt niet
volhouden’

❜❜Er is een groot
tekort aan

dierenartsen en
-assistentes

Julian de Jong Boers helpt een klant in de kliniek aan de Tesselstroomlaan. FOTO GEORGE STOEKENBROEK

vanaf november Dierenartsen schrappen nacht- en weekenddiensten

Werken in de nacht en in het weekend. Dierenarts
Renee Hoynck is niet anders gewend. Maar vanaf
begin november gaat er streep door de nacht- en
weekenddiensten bij de Helderse dierenartsen.
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•i
Stad en Land
Dierenartsenpraktijk
Binnenhaven maakt geen deel
meer uit van het
samenwerkingsverband. De
praktijk aan de
Achterbinnenhaven 47-48
maakt sinds november vorig
jaar deel uit van Stad en Land,
een dierenartsenpraktijk die
vanuit Alkmaar opereert. Ook
voor deze praktijk geldt: nacht-
en weekenddiensten worden in
Den Helder niet meer gedraaid. 

❜❜In het derde
jaar valt dertig

procent uit.
Enorm veel 




