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StiCHtinG menS dier nood
invEstEErt in dE gEzondhEid van mEns & diEr  

- door dr. paul ovErgaauw, diErEnarts-spEcialist -

Od

mediSCHe HulP Voor HuiSdieren BiJ 
finanCiële ProBlemen
mensen die het financieel moeilijk hebben laten 
soms noodgedwongen medische hulp voor hun 
gezelschapsdier achterwege. 
omdat juist voor deze mensen een dier vaak een 
onmisbaar maatje is, is in Tilburg de stichting 
mens Dier Nood (smDN) opgericht in 2009. 
Deze stichting helpt, onder bepaalde voorwaarden, 
mensen uit de gemeente Tilburg en wil graag 
dat in de toekomst ook in andere grote steden 
vergelijkbare stichtingen worden opgericht. 
De koninklijke Nederlandse maatschappij voor 
Diergeneeskunde en de Landelijke Dieren-
bescherming hebben een aanbevelingsbrief 
gestuurd naar de gemeente Tilburg om dit unieke 
initiatief te steunen.

Het doel Van de StiCHtinG iS:
• om politiek en maatschappelijk bewustzijn te 

versterken van het belang van het houden van 
huisdieren en de invloed daarvan op het geeste-
lijk en lichamelijk welzijn van de mens;

• verantwoord huisdierbezit stimuleren: voeding, 
vaccinaties, preventieve maatregelen mede in 
kader van volksgezondheid;

• huisdierverzekering stimuleren of geld daar-
voor reserveren;

• Het verkrijgen van een breed maatschappelijk 
draagvlak.



KoStenBeSParinG Voor de maatSCHaPPiJ 
Voor Zowel menS alS dier

oordateengenezendierbijzijnbaas

kanblijven,blijfthetwelzijnvan

mensendierbehouden.Hetdier

wordtnietafgestaanaanhetasiel,

waardoorhetasielminderkostenheeft,enook

niet‘gedumpt’watbijvoorbeelddeoverlastvan

verwilderdekattenvoorkomt.Daarnaastis

wetenschappelijkaangetoonddatmensenmet

dierenmindervaaknaardedoktergaan,gezon

derzijnendemaatschappijdusmindergeld

kosten.

SCHaamte en taBoe
SMDNiseropgerichtdatarmoedeenziekedie

renuitdetaboesfeerkomen.Metrelatiefweinig

geldkunnenveelmensenendierengeholpen

wordenmeteenprachtigresultaat:gezondedie

renengezondeeigenarenmeteenvermindering

van30procentopdedokterskosten.Zekervoor

minimazijndierenheelbelangrijk.

Gezelschapsdierengaaneenzaamheidtegen,halen

mensenuithunsociaalisolementengeven

motivatieom‘doortegaan’enbetervoorzich

zelftezorgen.Dierengevenkleuraandedag

entovereneenglimlachopiedersgezicht.

Netalskunstencultuur,zangendans,zorgen

gezelschapsdierenvoorsocialecohesieenblijere

mensen.

Mensenmeteenkleineknipvoelenzichvaak

schuldigenschamenzich,omdatzijhunzieke

diernietkunnenlatenhelpen.Enmoetenkin

derenintochalschrijnendesituatiesomwillevan

geldafstanddoenvanhungeliefdehuisdier?

SMDNgeeftmenseninnoodweerhoop.De

toenamevanhetaantalmensendatdekosten

voormedischeverzorgingvanhundiernietkan

betalenisteverklarendoorderecessie.Ergaan

meerbedrijvenfaillietenmensenrakenhun

baankwijt.Mensendieeerderdoorschaamte

nietdurfdentevertellenhoehetzatdoendat

nuwel.

GeZelSCHaPSdier StelSelmatiG VerGeten
Zijndemedischekostenvaneenziekdierbij

een‘mensmetkleineknip’eigenverantwoorde

lijkheidofisditeenmaatschappelijkprobleem?

Waaromweleenbrommer,eenbabykameren

eencomputeruitdeBijzondereBijstandbetaald

ennietdemedischekostenvaneenlevend

wezen?Moeteendier,dattegenezenismeteen

paarhonderdeuroomwillevangeldinslapen?

Hoewel75procentvandeNederlandersvindt

datdiereninnoodgeholpenmoetenworden,

vertaaltzichditnietnaareenpassendbudget

bijarmoedebestrijding.Enbijeenfinancieel

begeleidingstrajectwordendekostenvanhetal

jarenaanwezigehuisdiervergeten,hetdierstaat

nietophetprotocollairelijstje.

BiJZondere BiJStand (BB)
BijzondereBijstandmagwettelijknietstructureel

aangewendwordenvooreenziekdier.

MaariedereNederlandermagopindividuele

basisgebruikmakenvandeBBwanneerhijde

kostenvanzijnziekedier,datveelbetekentvoor

hem/haar,nietkanbetalen.In2012heeftde

gemeenteTilburgbijbesluitvanB&Wbepaald

datdierenartseninbijzonderegevalleneentege

moetkomingaankondenvragenuitdeBijzondere

Bijstandingevalvaneenziekdier.Indriejaaris

BBslechtséénkeertoegekend.Alleandereaan

vragenzijnafgewezenopsubjectievegronden

(‘eenkathaalteenmensnietuitzijneenzaam

heid’,‘euthanasievanuwdiervaltonderuw

eigenverantwoordelijkheid’,‘ubenttochsamen

dusvansociaalisolementisgeensprake’)of

ontmoedigd.SMDNwerkthardomstructurele

subsidietekrijgenvandegemeenteTilburg

omdatwijvindendateenziekdierniethetkind

vanderekeningmagworden.Eendieristen

slottegeending!



de reden Voor oPriCHtinG Smdn
Eenvrouwkomtthuisvanboodschappendoen

methaartweekindjes.Haarmanheeftzelfmoord

gepleegdenligtmethunhondjeopdebank.

Eenaantalmaandenlatergaatzemethaarzieke

hondjenaarhaardierenarts,hethadbaarmoeder

ontstekingenmoestgeopereerd.‘Laathaarmaar

inslapen,eenoperatiekaniknietbetalen,’zeide

vrouw.Doorverzekeringskwesties,omdathet

geennormaalsterfgevalwas,wasergeengeld.

Hoekunjekinderenverkopendathunhondje

wegmoet,zokortnadathunvaderwasoverle

den?Hetwasmakkelijkergeweestalshetdier

verzekerdwas.Numoesterhulpgebodenwor

denomhetdierendeeigenaartehelpen.Maar

hetisnietdebedoelingdatdedierenartsvoor

dezekostenopdraait,wanteendierenartspraktijk

kannueenmaalnietgratiswerken.Daaromis

SMDNopgerichtomfinanciëlehulptekunnen

biedeninditsoortsituaties.Hetmoetweldui

delijkzijndatnietiedermensrechtheeftopeen

dier,wantalshijofzijernietvoorkanzorgen

isdatnietinhetbelangvanhetdier.Voorde

privacyenprioriteitenkanmaatschappelijk

werkeenbelangrijkerolspelen.

Bouw een Band oP met Je dierenartS 
en VerZeKer Het dier
Hetisbelangrijkdateenhuisdiereigenaareen

vastedierenartsheeftenzijndiereenjaarlijkse

gezondheidscontrolelaatgevenalsbasalemedi

schezorg(vaccinatiesenparasietenbestrijding).

Endatermetdezedierenartseenvertrouwens

bandwordtopgebouwd.

Wanneermenindeproblemenkomteneen

ziekdierheeft,blijfdannietthuismaargain

gesprekmetuweigendierenarts.Probeerhet

dierteverzekeren.

DoorStichtingMensDierNoodtesteunenmet

eenjaarlijksebijdragekanSMDNmeerzieke

dierenhelpenenkanhetTilburgseconcepteen

landelijkvangnetwordenvoordemens&dier

innood.Inverbandmetdevergrijzingentoe

nemendevereenzamingwordtderolvaneen

gezelschapsdieralleenmaargroter.Investeren

ingezondheidvanmensendierlevertalleen

maarwinnaarsop!Voormeerinformatie:

www.stichtingmensdiernood.nl
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