NIEUWSBRIEF
Merelbeke, 26 april 2021

Betreft: DIERENARTSEN IN MOEILIJKHEDEN

Geachte collega’s,
Veel dierenartsen worden in hun dagelijkse activiteiten geconfronteerd met uitdagingen die heel veel
engagement vragen. Niet enkel onze patiënten vragen enorm veel energie, maar ook de mondige en
veeleisende diereneigenaars, de toenemende concurrentie, een verstoorde work-life balance, de
financiële en/of investeringsdruk, het zijn allemaal factoren die hun tol kunnen eisen. Zonder
ondersteuning kan het onevenwicht resulteren in psychische problemen, depressies, burn-out enz.
De nood aan professionele ondersteuning werd bevestigd in de resultaten van de enquête, verspreid
onder de dierenartsen via onze nieuwsbrief van 28 augustus 2020.
De NGROD was al enige tijd in overleg met de collega’s van de humane geneeskunde om hun project
“Arts in Nood” open te stellen voor alle Belgische dierenartsen. We mochten de definitieve
goedkeuring voor de samenwerking van de Orde der Artsen ontvangen. Dit betekent concreet dat de
dierenartsen in moeilijkheden vanaf heden gratis beroep kunnen doen op hun diensten.

ARTS IN NOOD
Arts in Nood Is een onafhankelijke hulporganisatie met het oog op ondersteuning aan artsen met
psychosociale problemen die een invloed kunnen hebben op de kwaliteit van de zorg die ze
verstrekken.
Binnen het dagelijks zorgkader worden noodoproepen en agressiemeldingen van artsen opgevangen
die gefilterd worden om psychosociale problemen te identificeren. Een persoon in nood kan
vervolgens worden doorverwezen naar een vertrouwenspersoon voor meer gepersonaliseerde
opvang. Indien nog verdere professionele hulp nodig is zal de persoon worden doorverwezen naar
bijvoorbeeld een psychiater of een loopbaancoach.
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Gratis nummer: 0800 23 460 (werkdagen van 9u tot 17u)
E-mail: info@artsinnood.be
Agressieformulier via www.ordomedic.be

SAMENWERKING
De samenwerking wordt nu verder uitgewerkt.
Er worden dierenartsen gerekruteerd en geselecteerd om op te treden als vertrouwenspersoon. Naar
aanleiding van de enquête ontvingen we al verschillende kandidaturen. We vragen hierbij aan alle
geïnteresseerden om zich kandidaat te stellen met een motivatiebrief. Via een (Zoom) gesprek zal dan
de motivatie van de potentiële hulpverlener worden getoetst. We zijn op zoek naar onbaatzuchtige
collega’s met een groot hart! Een vertrouwensarts kan geen lid zijn van de Raad van de NGROD omdat
de functie van vertrouwensarts niet samengaat met de disciplinaire functie van de Orde.
Na de selectie zullen de kandidaten deelnemen aan een opleiding vooraleer in het
ondersteuningsnetwerk te worden ingeschakeld. Voor bijkomende informatie kan u terecht op onze
website www.ordederdierenarsten.be of via info@ordederdierenartsen.be

Met collegiale groeten,

Dr. Theo Borgers
Voorzitter NGROD
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