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De duurzame
dierenarts
Bekijk
onze laats!te
updates

De Kring is een groep van 24 dierenartsenpraktijken die, door intensief samen te
werken uw huisdier - 24 uur per dag, het
hele jaar door - verzekeren van goede
diergeneeskundige zorg. Hiervoor is de
Kring in 2 groepen verdeeld. Dierenartsen
van onze kring zorgen voor informatieoverdracht aansluitend aan de dienst,
zodat uw eigen dierenarts volledig op de

Duurzaam
huisdierbezit
Duurzaamheid
en de Kring

hoogte is van de bevindingen en ingestelde
behandeling. Door het organiseren en
volgen van nascholingen streven zij naar
kwaliteit. Uitgebreide informatie over de
Kring kunt u vinden op:

Alle informatie bij elkaar...

www.dierenartsenkring-denhaag.nl

Duurzaamheid

De website van de Kring geeft informatie over de Kring, de aangesloten leden en de diensten. Bij zoeken van een dierenarts
in de Haagse regio staat de site in de zoekmachines bovenaan. Daarmee is een dierenarts in de buurt binnen de Haagse
regio snel gevonden. In het opstartmenu zijn de praktijken op een plattegrond ingetekend. Bij aanklikken komt een
routekaart omhoog. Vandaar kan worden doorgeklikt naar de website van de betreffende praktijk.
De dienstdoende dierenarts is te vinden via de knop “Weekendrooster”. Er zijn 2 dienstkringen. Op de site is te zien bij welke
dienstkring uw dierenarts hoort. Bij aanklikken van de dienstdoend dierenarts komt de routekaart weer naar boven.

servicenummers:
Dierenambulance Den Haag
070 - 328 28 28
Dierenambulance De Wijs
070 - 366 09 09

Wijziging van 0900-nummers

Dierenambulance Wassenaar

Sinds kort zijn de regels voor het gebruik van 0900 nummers veranderd. Daarom is nu aan het begin

070 - 511 77 72

van het gesprek de verplichte meldtekst te horen met de kosten, zijnde 80 cent per minuut met een

Crematorium Orionstraat

maximum van 12 Euro. Als dat bedrag bereikt is, na 15 minuten, wordt de verbinding automatisch

070 - 382 55 00

verbroken; een gespreksduur van 15 minuten wordt echter zelden bereikt en de kosten blijven dus

Crematorium Stompwijk

beperkt.

0800 - 742 60 00
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Geachte lezer,

De duurzame
dierenarts
Dierenartspraktijken dragen verantwoordelijkheden

H

voor mens, dier en milieu. In dat verband spreekt

Afgifte van medicijnen is geregeld in de

men van Maatschappelijk Verantwoord Veterinair

diergeneesmiddelenwet, zie diergenees-

Ondernemen, MVVO, zie ook www.mvvo.nl. De

middelen informatiebank (www.cbg-meb.nl).

afgelopen jaren is de dierenarts veelvuldig in het

Medicijnen worden daar onderverdeeld in:

et begrip duurzaamheid, te weten

nieuws geweest inzake het gebruik van antibiotica en

duurzaam beleid ten opzichte van People,

het belang voor de volksgezondheid. Daar besteden

• Vrije middelen, dat wil zeggen dat ze

Planet en Profit (PPP) is tegenwoordig een veel

alle praktijken veel aandacht aan. Antibiotica worden

zonder recept en dus zonder onderzoek van

gebruikt begrip in het grote bedrijfsleven. Ook in

alleen na onderzoek van het dier en met een goede

de patiënt kunnen worden afgehaald.

de diergeneeskunde probeert men duurzaamheid

reden voorgeschreven. Even een kuurtje halen zit er

een gezicht te geven.

niet meer in.

Duur
zaam
huis
dier
bezit

Duurzaamheid
en de Kring
Den Haag
De Dierenartsen Kring Den Haag & Omgeving zorgt
ervoor dat het hele jaar, 7 dagen per week en 24
uur per dag een volwaardige dienstverlening
mogelijk is. Of het nu gaat om een operatie of een
vlooienplaag, er is dag en nacht hulp. Elke praktijk
heeft af en toe dienst en zo houdt iedereen het
vol. Een uitgeruste dierenarts is immers een betere
dierenarts!
De dienstdoend dierenarts geeft de behandelgegevens door aan de eigen dierenarts. Daardoor

• UDA middelen, die alleen op voorschrift

wordt voorkomen dat onderzoek dubbel wordt

(en dus na onderzoek van de patiënt) mogen

Duurzaamheid wordt ook wel omschreven als
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Terugname van medicijnen

en voor de dierenartspraktijk als Maatschappelijk

Bij medicijnen die worden teruggebracht kan de

Verantwoord Veterinair Ondernemen (MVVO).

praktijk er niet voor instaan dat ze onder de juiste

Voor dieren betekent duurzaamheid: acceptabel

condities bewaard zijn geweest. Ze mogen dan ook

gedrag, geen overlast geven voor de omgeving,

niet voor de verkoop worden teruggenomen.

worden afgegeven.
• UDD middelen, zoals vaccins, die door de
dierenarts moeten worden toegepast.
• URA middelen, die alleen op voorschrift

bij voorbeeld door agressiviteit, achterlaten van

gedaan. Belangrijke informatie, zoals het voorkomen

I

n de huidige maatschappij komt er heel wat

Honden kunnen op uitlaatplaatsen uitgelaten spelen

bij kijken om op een verantwoorde manier

met elkaar. Dat lukt als de baas ervoor zorgt dat hun

huisdieren te houden. Aan de andere kant is er

honden zich sociaal opstellen ten opzichte van andere

heel wat mogelijk om mens en dier met huisdieren

honden.

gelukkig te maken. Dat begint al met de aanschaf.

Honden moeten goed worden
opgevoed, daar zijn goede
cursussen voor.

ontlasting of veroorzaken van verkeersgevaar.

Afvoer van medicijnresten

van een dierenarts mogen worden afgeleverd

Er is betrouwbare informatie om na te gaan wat een

Gemeenten moeten daarvoor een geschikt

Restanten van (dier)geneesmiddelen staan genoemd

door dierenartsen, apothekers of erkende

geschikt huisdier voor u is (zie www.licg.nl).

beleid voeren.

als gevaarlijk afval in de Europese Afvalstoffenlijst

handelaren en worden toegediend door de

Eigenaren moeten zich als huisdiereigenaar houden

Eural, (voorheen Besluit Aanwijzing Gevaarlijke

dierverzorger. Deze laatste 3 kunnen dus niet

Hierbij is niet alleen na te gaan of u een dier kunt

aan maatschappelijke normen en de dieren goed

Afvalstoffen, Baga). Voor het inzamelen van gevaarlijke

op bestelling worden afgehaald.

geven wat het nodig heeft, maar ook wat de kosten

Niet iedereen is even vertrouwd met huisdieren.

verzorgen waardoor deze gezond zijn en geen

stoffen zijn bevoegde inzamelaars aangewezen. De

zijn van aanschaf en onderhoud. Zo moeten konijnen

Sommige mensen, vaak kinderen zijn bang van

besmettingsbron kunnen zijn voor andere dieren

dierenartspraktijk is geen bevoegd inzamelaar en

nooit alleen gehouden worden.

honden, ook al zijn ze aardig. Ze moeten eerst “de

en mensen. Dierenartsen moeten op hun beurt

mag dus geen gevaarlijke stoffen inzamelen. Alle

zorgen voor een goede dienstverlening en een

medicijnen die niet meer gebruikt worden, horen

verstandig medicijngebruik. Alleen als huisdieren,

daarom in de chemobak die elk huishouden van de

eigenaren en dierenartsen zich duurzaam

gemeente heeft gekregen.

Om te voorzien in de behoeften van
dieren moeten soms aanzienlijke
kosten worden gemaakt.

maatschappelijk verantwoord gedragen zullen
zij geaccepteerd worden in de samenleving.

niet. Een moeder schrikt er van als een hond zijn kop
in de kinderwagen steekt. Maar ook mensen die wel

gezond te houden en te voorkomen dat huisdieren

hond met de poten de kleren vuil maakt.

zien waarop de Kring, de diereigenaar en de

Dierenartspraktijken zijn als geen ander in staat te

dierenartspraktijk kunnen bijdragen aan een

informeren over verzorging, ziekte, gezondheid en

duurzaam maatschappelijk verantwoord

maatschappelijk verantwoord gedrag van eigenaar

huisdierbezit.

en dier.

Bij verantwoord huisdierbezit
hoort een regelmatig bezoek van
de dierenartspraktijk.

Bert van Toor & Peter Bracht

Ook in de buurt van honden moet
Iedereen zich vrij kunnen bewegen.
Dieren moeten op tijd eten en drinken, een kooi moet
schoongemaakt worden. Een hond kan vaak niet lang
alleen zijn en moet worden uitgelaten. Ontlasting
moet worden opgeruimd en weggegooid in de
vuilnisbak!! Net als met kinderen, moet ook steeds
rekening gehouden worden met het huisdier. Een

Honden en katten gaan meestal naar buiten. In onze

hond mag niet achterblijven in de auto als het warm is

dichtbevolkte woonomgeving kan dat een verrijking

en als de wasmachine aangezet wordt, moet het zeker

zijn. Neem katten die door de tuin sluipen en

zijn dat de kat er niet in gekropen is.

gefascineerd in de vijver kijken. Soms wordt de idylle
echter verstoord door vechtpartijen. Buren kunnen
proberen de katten niet tegelijk buiten te laten.
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zijn hond geen kwaad doet, maar de ander weet dat

van honden houden vinden het niet altijd leuk als een

mensen kunnen ziek maken en omgekeerd.

De redactie

wagen. De baas is er misschien van overtuigd dat

Meer dan ooit is het mogelijk om huisdieren

In deze nieuwsbrief laten we een paar manieren

Met veterinaire groet,

kat uit de boom kijken” voordat ze zich in de buurt

Voor een huisdier ben je 24 uur
per dag verantwoordelijk!

van een vergiftiging of bijzondere ziekten wordt
eveneens onderling gedeeld.
Gemeenschappelijke studieavonden brengen de
dierenartsen op belangrijke punten meer op één
lijn, zoals bij de behandeling van veel voorkomende
ziekten. Bij bezoek aan de weekeinddienst voorkomt
dat verwarring, de aangesloten praktijken zijn op een
aantal punten onderling immers heel verschillend.

Advies van
de dierenarts
toch een zaak
van vertrouwen
Op grond van de Mededingingswet (1998) zijn
dierenartsen concurrenten van elkaar en mogen geen
afspraken maken over prijzen. Daardoor verschillen
de tarieven. Dat is ook logisch, want alle praktijken
moeten hun eigen prijzen berekenen en er zijn geen
twee praktijken gelijk.
Anders dan in een ziekenhuis is de dienstdoend
dierenartspraktijk tijdens de avond- en nachtdienst
niet open. De dienstdoend dierenarts is echter ten
allen tijde te bereiken via een 0900-nummer. Bij een
telefoonoproep overlegt deze met de eigenaar of
een spoedbehandeling nodig is en gaat dan, al dan
niet met personeel, naar de praktijk. Telefoonoverleg
tijdens de dienst buiten openingsuren zorgt voor een
snelle en effectieve dienstverlening.
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