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StichtingMensDier Nood

Investeertindegezondheidvanmens& dier
- DOOR Dr. Paul Overgaauw, dierenarts-specialist -

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 inTilburg de Stichting
Mens Dier Nood (SMDN) opgericht in 2009.
Dezestichtinghelpt, onder bepaaldevoorwaarden,
mensen uit de gemeenteTilburg 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 Dierenbescherming hebben een aanbevelingsbrief
gestuurdnaar de gemeenteTilburgomdit unieke
initiatief te steunen.
Het doel van de stichting is:
• ompolitiek en maatschappelijk bewustzijn te
versterken van het belangvan het houden van
huisdieren en de invloeddaarvan ophet geestelijk en lichamelijk welzijn van de mens;
• verantwoordhuisdierbezit stimuleren: voeding,
vaccinaties, preventieve maatregelen mede in
kader van volksgezondheid;
• huisdierverzekeringstimuleren of gelddaarvoor reserveren;
• Het verkrijgen van een breedmaatschappelijk
draagvlak.
Kostenbesparingvoor de maatschappij
voor zowel mens als dier
oordat een genezen dier bij zijn baas
kan blijven, blijft het welzijn van
mens en dier behouden. Het dier
wordt niet afgestaan aan het asiel,
waardoor het asiel minder kosten heeft, en ook
niet ‘gedumpt’ wat bijvoorbeeld de overlast van
verwilderde katten voorkomt. Daarnaast is
wetenschappelijk aangetoond dat mensen met
dieren minder vaak naar de dokter gaan, gezon
der zijn en de maatschappij dus minder geld
kosten.
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wezen? Moet een dier, dat te genezen is met een
paar honderd euro omwille van geld inslapen?
Hoewel 75 procent van de Nederlanders vindt
dat dieren in nood geholpen moeten worden,
vertaalt zich dit niet naar een passend budget
bij armoedebestrijding. En bij een financieel
begeleidingstraject worden de kosten van het al
jaren aanwezige huisdier vergeten, het dier staat
niet op het protocollaire lijstje.

Bijzondere Bijstand (BB)

Schaamte en taboe
SMDN is er op gericht dat armoede en zieke dieren uit de taboesfeer komen. Met relatief weinig
geld kunnen veel mensen en dieren geholpen
worden met een prachtig resultaat: gezonde die
ren en gezonde eigenaren met een vermindering
van 30 procent op de dokterskosten. Zeker voor
minima zijn dieren heel belangrijk.
Gezelschapsdieren gaan eenzaamheid tegen, halen
mensen uit hun sociaal isolement en geven
motivatie om ‘door te gaan’ en beter voor zich
zelf te zorgen. Dieren geven kleur aan de dag
en toveren een glimlach op ieders gezicht.
Net als kunst en cultuur, zang en dans, zorgen
gezelschapsdieren voor sociale cohesie en blijere
mensen.
Mensen met een kleine knip voelen zich vaak
schuldig en schamen zich, omdat zij hun zieke

dier niet kunnen laten helpen. En moeten kin
deren in toch al schrijnende situaties omwille van
geld afstand doen van hun geliefde huisdier?
SMDN geeft mensen in nood weer hoop. 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. Mensen die eerder door schaamte
niet durfden te vertellen hoe het zat doen dat
nu wel.

Gezelschapsdier stelselmatigvergeten
Zijn de medische kosten van een ziek dier bij
een ‘mens met kleine knip’ eigen verantwoorde
lijkheid of is dit een maatschappelijk probleem?
Waarom wel een brommer, een babykamer en
een computer uit de Bijzondere Bijstand betaald
en niet de medische kosten van een levend

Bijzondere Bijstand mag wettelijk niet structureel
aangewend worden voor een ziek dier. 
Maar iedere Nederlander mag op individuele
basis gebruik maken van de BB wanneer hij de
kosten van zijn zieke dier, dat veel betekent voor
hem/haar, niet kan betalen. In 2012 heeft de
gemeente Tilburg bij besluit van B&W bepaald
dat dierenartsen in bijzondere gevallen een tege
moetkoming aan konden vragen uit de Bijzondere
Bijstand in geval van een ziek dier. In drie jaar is
BB slechts één keer toegekend. Alle andere aan
vragen zijn afgewezen op subjectieve gronden
(‘een kat haalt een mens niet uit zijn eenzaam
heid’, ‘euthanasie van uw dier valt onder uw
eigen verantwoordelijkheid’, ‘u bent toch samen
dus van sociaal isolement is geen sprake’) of
ontmoedigd. SMDN werkt hard om structurele
subsidie te krijgen van de gemeente Tilburg
omdat wij vinden dat een ziek dier niet het kind
van de rekening mag worden. Een dier is ten
slotte geen ding!
   

Bouw een band op met je dierenarts
en verzeker het dier

weg moet, zo kort nadat hun vader was overle
den? Het was makkelijker geweest als het dier
verzekerd was. Nu moest er hulp geboden wor
den om het dier en de eigenaar te helpen. Maar
het is niet de bedoeling dat de dierenarts voor
deze kosten opdraait, want een dierenartspraktijk
kan nu eenmaal niet gratis werken. Daarom is
SMDN opgericht om financiële hulp te kunnen
bieden in dit soort situaties. Het moet wel dui
delijk zijn dat niet ieder mens recht heeft op een
dier, want als hij of zij er niet voor kan zorgen
is dat niet in het belang van het dier. Voor de
privacy en prioriteiten kan maatschappelijk
werk een belangrijke rol spelen.

Het is belangrijk dat een huisdiereigenaar een
vaste dierenarts heeft en zijn dier een jaarlijkse
gezondheidscontrole laat geven als basale medi
sche zorg (vaccinaties en parasietenbestrijding).
En dat er met deze dierenarts een vertrouwens
band wordt opgebouwd.
Wanneer men in de problemen komt en een
ziek dier heeft, blijf dan niet thuis maar ga in
gesprek met uw eigen dierenarts. Probeer het
dier te verzekeren.
Door StichtingMensDierNood te steunen met
een jaarlijkse bijdrage kan SMDN meer zieke
dieren helpen en kan het Tilburgse concept een
landelijk vangnet worden voor de mens & dier
in nood. In verband met de  vergrijzing en toe
nemende vereenzaming wordt de rol van een
gezelschapsdier alleen maar groter. Investeren
in gezondheid van mens en dier levert alleen
maar winnaars op! Voor meer informatie:
www.stichtingmensdiernood.nl   

De reden voor oprichting SMDN
Een vrouw komt thuis van boodschappen doen
met haar twee kindjes. Haar man heeft zelfmoord
gepleegd en ligt met hun hondje op de bank.
Een aantal maanden later gaat ze met haar zieke
hondje naar haar dierenarts, het had baarmoederontsteking en moest geopereerd. ‘Laat haar maar
inslapen, een operatie kan ik niet betalen,’ zei de
vrouw. Door verzekeringskwesties, omdat het
geen normaal sterfgeval was, was er geen geld.  
Hoe kun je kinderen verkopen dat hun hondje
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