NIEUWSBRIEF
Merelbeke, 16 maart 2020

Geachte collega's dierenartsen,

In het kader van de snel evoluerende problematiek ten gevolge van het Coronavirus Covid 19,
wensen de CRFOMV én de NGROD het volgende gezamenlijke standpunt aan U mede te delen.
Tot nader order is het de dierenarts nog steeds toegestaan zijn taken op te nemen: zowel als
praktiserend dierenarts als in het kader van de volksgezondheid. Natuurlijk moet hij handelen
naar de regels die nu algemeen aan de bevolking opgelegd worden.
Bovendien is het aangewezen om bijkomende maatregelen te treffen om de
diergeneeskundige handelingen op een zo veilig mogelijke manier te laten verlopen:
- Doe de volgende weken enkel medisch noodzakelijke handelingen (urgenties, zieke
dieren en andere dwingende interventies). Alle andere niet dwingende behandelingen
worden bij voorkeur, in overleg met de eigenaar van de dieren, tijdelijk uitgesteld.
- Indien mogelijk werkt men best op afspraak en probeert men de wachtzaal te
ontlasten. Laat slechts 1 tot 2 stoelen staan in de wachtzaal en zet deze zo ver mogelijk
uit elkaar. Adviseer klanten om te wachten in de auto, mocht er nog een persoon
wachtende zijn in de wachtzaal. Beperking van het aantal begeleidende personen per
te behandelen dier is wenselijk. Laat dit ook weten aan uw cliënteel door middel van
een briefje aan de ingang van uw cabinet.
- Probeer huisbezoeken zoveel mogelijk te vermijden.
- Voorzie de nodige hygiënische maatregelen en materialen voor uw cliënteel,
personeel en uzelf.
- Indien uzelf een ernstige infectie doormaakt met vermoeden van Corona, staakt U best
alle interventies. Zorg daarbij voor een adequate vervanging van uw diensten en breng
je collega’s daarvan op de hoogte.
- In deze moeilijke tijden hebben wij als dierenartsen zeker een voorbeeld functie en
verwacht de CRFOMV en de NGROD dat men de collegialiteit én onze deontologie
hoog in het vaandel draagt.
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Nog enkele bedenkingen over veel gestelde vragen:
- Tot op heden zijn er geen wetenschappelijke indicaties dat het virus zich als een
zoönose zou gedragen.
- Tele-consultatie: telefonisch overleg met de eigenaar van het dier kan enkel om de
urgentie van de consultatie te bepalen. Er kan in geen geval een diagnose worden
gesteld zonder de patiënt te hebben gezien.
- Vergoedingen of tegemoetkomingen van overheidswege zijn er niet vermits er geen
verbod is op de uitoefening van ons beroep.
Als slot wenst de NGROD en de CRFOMV U nog een goede gezondheid.
Handel naar eer en geweten en draag zorg voor elkaar.

Met collegiale groeten,

Dr. Theo Borgers
Voorzitter NGROD

Dr. Jean-Luc Glowacki
Voorzitter CRFOMV

Driekoningenplein 12, 9820 Merelbeke – Tel.: 09 225.58.18 – E-mail: info@ordederdierenartsen.be
www.ordederdierenartsen.be

