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Inleiding 

Vrouwelijke dierenartsen met een kinderwens dienen op de hoogte te zijn over 

mogelijke beroepsrisico’s die effect kunnen hebben op de zwangerschap. Uit de 

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2003-2006 blijkt maar 33% 

van de zwangere dierenartsen veiligheidsvoorlichtingen te krijgen van hun 

werkgever tijdens de zwangerschap. Het is algemeen bekend dat zwaar fysiek 

werk en stress zoveel mogelijk beperkt dienen te worden, maar als dierenarts 

komt er natuurlijk meer bij kijken. Het beroep dierenarts is een van de weinige 

beroepen waarbij er een groot scala aan beroepsrisico’s aanwezig zijn. Deze 

omvatten zowel chemische, biologische als fysieke hazards.  

Chemische hazards zijn onder andere cytotoxische middelen, hormonen, 

pesticiden en anesthesiegassen. Biologische hazards omvatten de zoönosen en andere infectieuze 

agentia. En de fysieke hazards omvatten de blootstelling aan straling, maar ook de veeleisende 

arbeidsomstandigheden, zoals lange werkdagen en nachtdiensten, en andere factoren die de 

psychische gezondheid aan kunnen tasten1. Scheftel (2017) noemt kort enkele risico’s waar 

vrouwelijke dierenartsen met een kinderwens of zwangere dierenartsen van bewust moeten zijn in de 

veterinaire werkomgeving.  

Chemische hazards 

Chemotherapeutica vormen de 

belangrijkste 

blootstellingsrisico’s tijdens de 

zwangerschap. Veel 

chemotherapeutica zijn 

carcinogeen, mutageen en/of 

teratogeen en zijn ook 

geassocieerd met een 

verminderde fertiliteit en 

spontane abortus1-8. 

Daarnaast vormen hormonen, 

zoals prostaglandines, 

progesteron, oestrogeen, 

synthetische progestagenen, 

testosteron en oxytocine ook een 

gevaar. Prostaglandine F2α 

(PGF2α) is een middel waar bij 

blootstelling spontane abortus en 

foetale dood gezien wordt. 

Synthetische progestagenen kunnen zorgen 

voor een verlengde zwangerschap, maar ook 

vermeerderde of verminderde bloedtoevoer in 

de uterus. Zwangere vrouwen moeten 

blootstelling aan deze middelen voorkomen. 

Vermijd direct contact met de huid door het 

gebruik van handschoenen, en was daarna 

grondig de handen1. 

Figuur 1. Zwangere vrouw.  

Bron: http://www.kidspot.com.au/birth/pregnancy/signs-and-symptoms/the-

most-commonly-asked-pregnancy-questions-answered/news-

story/5e8fd1306a0ef47f1f7f42353e54b550. Geraadpleegd op 10-10-2017.  
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De onderzoeken van Boivin (1997) en Shirangi 

et al (2009) toonden respectievelijk een 

verhoogd risico op spontane abortus en een 

verhoogde kans op vroeggeboorte aan bij 

zwangere vrouwen die voor meer dan 1 uur per 

week blootgesteld werden aan gelekte 

anesthesie gassen9,10. Bij het gebruik van gas 

anesthesie wordt geadviseerd om goed op te 

letten op eventuele gebreken aan het apparaat 

en de ventilatie. De gas flow zou alleen na 

inductie en na het plaatsen van de 

endotracheale tube met cuff, die de trachea 

goed afsluit, aangezet mogen worden. Bij het 

gebruik van een masker in plaats van een 

endotracheale tube, moet 

ervoor gezorgd worden dat dit 

masker goed om de patiënt 

past. Extra maatregelen zoals 

het flushen van de trachea met 

zuurstof vóór het loskoppelen 

van het apparaat wordt ook 

aangeraden.  

Biologische hazards 

Blootgesteld worden aan 

biologische hazards is onvermijdbaar 

bij het intensief werken met dieren1. Bacteriële, 

virale en parasitaire agentia vormen een risico 

voor de zogenoemde YOPI’s (young, old, 

pregnant and immunodeficient). Enkele 

belangrijke zoönosen die een gevaar kunnen 

vormen voor de zwangere dierenarts zijn 

Brucella spp., Leptospira interrogans, Listeria 

monocytogenes, Chlamydophila psittaci, 

Chlamydophila abortus, Coxiella burnetti (Q 

koorts) en Toxoplasma gondii. Ook andere 

agentia die overgebracht kunnen worden door 

bijtwonden of krabwonden, zoals Pasteurella 

multocida, Bartonella henselae 

(kattenkrabziekte) en Capnocytophaga 

canimorsus, vormen een gevaar1. Bij het 

hanteren van dieren die verdacht zijn van de 

bovenstaande infecties, dienen 

voorzorgmaatregelen genomen te worden. Er 

wordt aangeraden om tijdens de zwangerschap 

zo min mogelijk in contact te komen met 

landbouwhuisdieren die een abortus hebben 

gehad of bevallen zijn. Hierdoor kun je de 

blootstelling aan infectieuze agentia zoals 

Brucella spp., Listeria monocytogenes, 

Chlamydophila abortus en Coxiella burnetti 

minimaliseren11-14. 

Bij het werken met (zieke) papegaaiachtigen 

dient men ook altijd bewust te zijn van de 

mogelijke infectie met Chlamydophila psittaci, 

de veroorzaker van papegaaienziekte15, 16.  

Toxoplasma gondii, de beruchte veroorzaker 

van toxoplasmose bij zwangere vrouwen, staat 

ook hoog in de lijst van infectierisico’s. Dit 

aangezien T. gondii niet alleen abortus kan 

veroorzaken, maar ook voor neurologische 

problemen, congenitale 

chorioretinitis, hydrocephalus 

en encephalitis bij het 

pasgeboren kind kan zorgen13. 

Katachtigen zijn de 

eindgastheer voor T. gondii en 

scheiden de oöcyten uit via de 

feces. Het advies is dan ook om 

niet in contact te komen met 

kattenfeces, zeker niet als het 

al 2-3 dagen staat, aangezien 

de oöcyten 2 tot 3 dagen nodig hebben om te 

kunnen rijpen17.  

Fysieke hazards 

Fysieke hazards binnen de veterinaire 

werkomgeving omvatten onder andere straling, 

lange werktijden, nachtdiensten, lang op de 

benen staan en fysiek zwaar werk, zoals het 

optillen van zware materialen en/of dieren. Een 

embryo is het meest vatbaar voor straling 

gedurende de eerste 7 weken na conceptie. 

Vroeg in de zwangerschap zou een vrouw niet 

altijd weten dat ze zwanger is, hierdoor wordt 

aangeraden dat elke vrouwelijke medewerker 

altijd voorzorgmaatregelen moet nemen bij het 

gebruik van radiografische apparatuur18, 19. 

Lange werkdagen, stress en andere fysiek 

zware werkzaamheden kunnen leiden tot 

vroeggeboorte en een lager geboortegewicht20, 

21. Er wordt aangeraden om minder dan 42 uur 

per week te werken en om het aantal 

nachtdiensten te minimaliseren21. Zwanger 

personeel zou ook niet langer dan 6 uur per dag 

“Het is van belang dat 

bekend is welke risico’s er 

binnen de praktijk 

aanwezig zijn die een 

gevolg kunnen hebben 

op de zwangerschap van 

medewerkers en hun 

ongeboren kinderen.” 
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moeten staan. In het 2e en 3e trimester van de 

zwangerschap zou dit verminderd moeten 

worden naar 4-5 uur per dag20, 22.  

Conclusie 

Dierenartsen hebben een veeleisend beroep 

als je kijkt naar het aantal uren, inclusief avond-

, nacht- en weekenddiensten, en andere fysiek 

zware werkomstandigheden, maar ook de 

blootstelling aan mogelijke gezondheidsrisico’s 

is redelijk groot. Tegenwoordig bestaan 

dierenartsenpraktijken grotendeels uit 

vrouwen; zowel wat betreft dierenartsen als 

assistentes1. Het is van belang dat bekend is 

welke risico’s er binnen de praktijk aanwezig 

zijn die een gevolg kunnen hebben op de 

zwangerschap van medewerkers en hun 

ongeboren kinderen. Als dit bekend is zullen 

voorzorgmaatregelen genomen moeten worden 

en eventueel zelfs een protocol hiervoor 

opgesteld worden. In Nederland heeft de 

Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor 

Diergeneeskunde (KNMvD) 

een arbocatalogus 

ontwikkeld rond het thema 

‘werk en gezondheid’ en ook 

is er een risico-inventarisatie 

en evaluatie (RI&E) 

opgesteld om een inzicht te 

bieden in risico’s binnen de 

dierenartsenpraktijk23,24. 

Kennis en voorlichting is van 

belang om de risico’s zoveel 

mogelijk te beperken voor 

zwangeren. 
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