Stichting Mens Dier Nood
Mensen die het financieel moeilijk hebben laten noodgedwongen medische hulp aan
hun huisdier achterwege. Omdat juist voor deze mensen een dier vaak een onmisbaar

maakt noodzakelijke medische hulp aan dieren bereikbaar
Door Marjan van de Vrie.

maatje is is Stichting Mens Dier Nood (SMDN) opgericht. De stichting helpt onder bepaalde voorwaarden mensen die wonen in de gemeente Tilburg, en wil dat in de toekomst ook in andere grote steden vergelijkbare stichtingen worden opgericht.

Voor een interview over de Stichting Mens
Dier Nood gaan we langs bij Mariëtte Laugeman, dierenarts en eigenaar/oprichter van
Dierenkliniek Den Herd, die al verschillende
onderscheidingen gekregen heeft. Mariëtte
vertelt.

Geen feest maar een stichting
Stichting Mens Dier Nood (SMDN) is opgericht op 29 april 2009. Het idee ervoor
ontstond al een jaar eerder. Zolang ik al als
dierenarts werk, komt het voor dat mensen
de kosten voor hun dier niet kunnen betalen. Ik heb het dan over de kosten voor
medisch noodzakelijke behandelingen. De
laatste jaren neemt het aantal mensen dat
hier problemen mee heeft schrikbarend toe.
Dat zie je ook aan de overvolle asiels en de
gedumpte katten in de stad.
Bij het 25-jarig jubileum van de praktijk was
ik ziek, en moest vier maanden in bed blijven. Voor een feestje was toen geen reden.
Het geld wat gereserveerd was voor het

jubileum hebben we toen in een stichting
ondergebracht. Het was een idee van mijn
man: ik liep al zo lang rond met de gedachte
mensen en dieren te willen helpen, nu werd
het tijd dit te gaan doen.

Onderzoek
Heel toevallig had Nienke Endenburg, die
verbonden is aan de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht, juist een onderzoek gedaan waaruit bleek dat meer dan 200.000
mensen niet de noodzakelijke medische
hulp voor hun dier konden betalen. Conclusie was dat er een fonds zou moeten komen om deze hulp te kunnen betalen. We
wisten niet van elkaar dat we allebei met
hetzelfde bezig waren. Ik belde haar op, en
vertelde dat wij het antwoord hebben op
wat zij onderzocht had!

Schrijnende verhalen uit de praktijk
Als dierenarts maak je van alles mee. Ik
zie nog de dakloze voor me, die ik al dertig jaar ken. Zijn hond was
net overleden, hij was niet
te redden. Hij lag daar op
de grond, met zijn armen
rond zijn geliefde hond. Ik
vroeg of hij iemand had,

een vriend of vriendin om naartoe te gaan.
“Nee, hij was mijn vriend.” was het antwoord. Of de vrouw, wiens man een eind
aan zijn leven had gemaakt. Het hondje zat
bij hem op de bank toen ze hem vond. Ze
kwam een aantal maanden daarna met het
hondje naar het spreekuur, het had baarmoederontsteking. “Laat haar maar inslapen, een operatie kan ik niet betalen,” zei
de vrouw. Door alle verzekeringskwesties
doordat het geen normaal sterfgeval was,
was er geen geld. Dat kon ik niet. Hoe kun
je kinderen van zes en tien jaar verkopen
dat het hondje weg moet, zo kort nadat
hun vader is overleden? Dit waren voor mij
heel concrete redenen om de stichting op
te richten.

Complex
Het bieden van hulp aan mensen die de
kosten voor noodzakelijke medische behandelingen voor hun dier niet kunnen betalen
is een complexe materie. Het gaat om mensen die pech in het leven hebben, vaak zelf
chronisch ziek zijn, en geen geld hebben.
Het gaat om het welzijn van het dier, en om
het welzijn van mensen. Niet ieder mens
heeft recht op een dier, wanneer hij er niet
voor kan zorgen. Het gaat ook om privacy,

Foto: Met vreugde wordt de nominatie voor Beste Brabander, een initiatief
van Omroep Brabant, in ontvangst genomen samen met twee door SMDN
geholpen ‘patiënten/ clienten’ Tommy (l) en Jantje (r).
Derde van rechts is Mariëtte Laugeman.
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Foto: Deze katteneigenaar heeft een huisdierenverzekering gekregen van SMDN.

je kunt niet in de portemonnee van iemand
kijken. Het is dus ook nodig om een betrouwbaarheidsfactor in te bouwen. Voor onze
stichting is dat het maatschappelijk werk.
Wanneer iemand een aanvraag voor hulp
doet bij de SMDN, gaat dit via maatschappelijk werk. Wanneer de hulp wordt toegekend, betaalt SMDN (een gedeelte van) de
kosten aan de dierenarts waar de eigenaar
met zijn dier naartoe gaat voor behandeling.

Loket Z
Het maatschappelijk werk is een ondoordringbaar woud. In Tilburg zijn er meer dan
tien maatschappelijke instellingen en SMDN
krijgt van al deze instellingen doorverwijzingen en aanvragen om hulp. Ook de gemeente Tilburg geeft steun voor een huisdier via
een casemanager die speciaal daarvoor is
aangesteld. Via Loket Z van de gemeente
kan vergoeding aangevraagd worden voor
de behandeling van een ziek huisdier (onder
voorwaarden natuurlijk) zoals dat ook voor
een kapotte wasmachine kan.

Mensen durven eerder te vragen
De toename van het aantal mensen dat de
kosten voor medische verzorging van hun
dier niet kan betalen is te verklaren door de
recessie. Er gaan meer bedrijven failliet, en
mensen raken hun baan kwijt. Verder is er
door het oprichten van de stichting een opening gemaakt om hulp te vragen. Mensen
die eerder door schaamte niet durfden te
vertellen hoe het zat doen dat nu wel.
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Bouw een band op met je dierenarts

Dierenartsen kunnen misstanden signaleren

Als dierenarts mag je een dier in nood niet
weigeren, dat is tegen de wet. Wat dierenartsen niet prettig vinden is wanneer iemand een dier zorg onthoudt en wacht tot
het echt niet meer gaat, en dan een beroep
op zorg doet, ‘s nachts of in de weekenden.
In zo’n geval is het dier de klos, en geeft het
de eigenaar veel stress. We vinden het dan
ook heel belangrijk dat een huisdiereigenaar
zelf een dierenarts kiest, daar naartoe gaat
met zijn dier voor de jaarlijkse inentingen en
de basale dingen, en met deze dierenarts
een vertrouwensband opbouwt. Wanneer
mensen in de problemen zitten en een ziek
dier hebben dan moeten ze zeker niet thuis
blijven zitten. Ga in gesprek met je dierenarts, vertel dat je weinig geld hebt, en vraag
of je gespreid mag betalen.

SMDN wil dat in iedere stad dierenwelzijn
op de politieke agenda staat. Het gaat dan
niet alleen om huisdieren, maar ook over
Q-koorts en kinderboerderijen etc. Dit onderwerp behelst zoveel: volksgezondheid,
huiselijk geweld. De dierenarts kan een belangrijke rol spelen in het signaleren hiervan.
Wanneer een dier mishandeld wordt is de
kans dat er ook andere slachtoffers van huiselijk geweld in datzelfde gezin zijn. Het zou
goed zijn wanneer dierenartsen alert zouden
zijn op problemen. Wanneer iemand al
twintig jaar met zijn dier bij hem komt, altijd
netjes betaald heeft, en op enig moment
niet zijn rekening kan betalen, dan zou een
dierenarts moeten proberen te achterhalen
hoe dat komt. Wanneer hij doorvraagt, komen er soms schrijnende verhalen. Als er
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Eerst Tilburg, dan de andere grote steden

Foto: Theo en Thea werden in de dierenkliniek opgevangen nadat ze weggehaald werden bij een verzamelaar.
maand kost, en wat de kosten zijn mocht
het ziek worden. Hiervoor moet je sparen,
of een huisdierenverzekering afsluiten, dan
weet je qua kosten exact waar je aan toe
bent.Helaas wordt een huisdierenverzekering gezien als een luxe, waar je gemakkelijk op kunt bezuinigen. Laatst stond er in
een krant weer zo’n stuk, met de vraag of
mensen niet teveel verzekeringen hadden,
en of de verzekering voor de fiets en voor
het huisdier wel nodig zijn. Een dier wordt
dan weer met een ding vergeleken. Alsof
een kat of hond die je al jaren hebt net zo
gemakkelijk vervangen kan worden als een
fiets! Met dieren is het in Nederland slecht
gesteld. Ze worden beschouwd als voorwerpen, hebben geen enkel recht!

Voorlichting op scholen

sprake is van huiselijk geweld is het met
huisdieren nog lastiger. Slachtoffers gaan
niet weg, want ze willen de kat niet alleen
laten. Waar moet de kat naartoe wanneer
iemand naar een blijf-van-mijn-lijf-huis gaat.
Het is verdriet op verdriet.

Dierenverzamelaars
Dan heb je nog de hoarders, die met goede
bedoelingen maar vol onkunde dieren verzamelen. Veel dieren in huis is niet goed
voor de dieren, dus wanneer de gemeente
ingrijpt mogen er bijvoorbeeld twee katten
blijven en moeten de andere tien weg. Maar
waar moeten dan die tien zo snel naartoe?
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Vaak zijn ze ziek, zitten onder de vlooien en
de luizen, een asiel kan ze niet opnemen.
Zo zitten hier nu Theo en Thea, die uit zo’n
situatie zijn gekomen. Twee andere katten
moesten we laten inslapen, die waren niet
meer te redden. Er is geen plek voor katten,
waar ze linea recta, ook ‘s nachts om twee
uur naartoe kunnen. Maatschappelijk werk
wordt hierdoor met een extra probleem opgezadeld.

Denk na over de kosten
De eigenaar is primair verantwoordelijk
voor een dier. Voor je een huisdier neemt,
moet je goed bedenken wat een dier per

Op scholen zou meer gedaan moeten worden aan voorlichting. Al bij jonge kinderen
moet duidelijk worden gemaakt dat dieren
slim zijn, een geheugen hebben, pijn kunnen
lijden, en dat ze goed verzorgd moeten worden, en dat hieraan kosten zijn verbonden.
Wanneer we dit kinderen jong leren, plukken
we er later de vruchten van. Een geweldige
organisatie is het LICG, het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren. Op hun
website staat veel informatie over het houden van huisdieren. Lagere scholen kunnen
bij hen lespakketten aanvragen. Ook particulieren kunnen via hun website veel informatie krijgen over de opvoeding, verzorging en
gedrag van hun huisdier.

Soms is een dier een eerste levensbehoefte
Het is nodig om kritisch te kijken naar het
houden van huisdieren. Je kunt je afvragen
of iemand wel drie dieren of meer moet hebben, zeker wanneer niet zeker is dat hij er
genoeg geld voor heeft om ze goed te verzorgen, ook wanneer ze ziek zijn. Je kunt het
niet verbieden, maar het is geen goed idee.
Ik vind wel dat iemand één dier moet kunnen hebben, als hij er goed voor zorgt. Voor
sommige mensen is een dier een eerste
levensbehoefte. Een maatje dat er altijd is.
Mensen die een dier als maatje hebben doen
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Foto: In de wachtkamer
staat een tafel met spulletjes, gekregen van
fabrikanten, die mensen kunnen kopen. Het
geld hiervoor kunnen ze
in het witte spaarpotje
doen. De opbrengst is
voor Stichting Mens Dier
Nood.

minder beroep op gezondheidszorg, dat is wetenschappelijk aangetoond. Uiteindelijk levert
het de maatschappij dus een besparing op!

Waarom niet voor niets?
Soms wordt mij als dierenarts wel eens gevraagd: “Je hebt dit vak als roeping, waarom doe je het niet voor niets?” Maar dat
kan wel incidenteel, maar niet structureel,
ook bij de dierenarts moeten de lampjes
branden. Je bent opgeleid om te waken

over de gezondheid van dieren, en ook het
welzijn van mensen: de volksgezondheid.
Men wil 24 uur zorg, daar hangt ook een
prijskaartje aan. Wanneer iemand elke dag
een pakje sigaretten rookt, dan zijn dat dertig pakjes per maand. Wanneer deze persoon drie dagen per maand niet zou roken,
zou hij de ziektekostenverzekering voor
zijn kat kunnen betalen, en bij vijf dagen
niet roken die voor zijn hond. Het is een
kwestie van prioriteiten stellen!

Het doel van Stichting Mens Dier Nood is te
starten in Tilburg, in kaart te brengen waar
problemen liggen, en het concept zodanig
goed te maken dat het in alle grote steden
overgenomen kan worden door dochterstichtingen. Eigenlijk op dezelfde manier als
Stichting Leergeld, die er voor zorgt dat kinderen de benodigde sportschoentjes, leerboeken en andere basale benodigdheden
krijgen wanneer er thuis geen geld voor is.
We hebben onszelf vijf jaar de tijd gegeven
om alle valkuilen en obstakels te tackelen.
Door de problemen met mijn gezondheid
kan ik niet meer werken als dierenarts,
maar heb ik wel de tijd om na te denken.
Misschien levert dat wel een betere bijdrage aan de maatschappij dan wanneer ik gewoon had gewerkt. Dieren goed verzorgen
is een vereiste. Dieren horen bij mensen,
ze vergroten het welzijn van de mens. Daarnaast is het belangrijk dat er gezorgd wordt
voor het welzijn van het dier.

Meer informatie
www.stichtingmensdiernood.nl

Wat doet mijn kat?
Wandelen
met de catmobile
Dit is Tintin, hij is één jaar oud. Wat hij aan
het doen is? Nou, hij wandelt in het bos samen met zijn vrouw en baas. En achter hem
op de foto staat de catmobile. Deze hebben
zijn baasjes gemaakt voor als er honden in
het bos lopen. Tintin houdt niet van hondjes
en raakt dan in paniek. Zodra er een hondje
in de buurt komt gaat hij in zijn catmobile
zitten en is hij veilig!
Groetjes
Maureen Isaak, Tintin , Filou, Diva en Eli.
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