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Sociale dierenkliniek helpt baasjes in geldnood 
 
Amersfoortse huisdiereigenaren met een laag inkomen kunnen sinds deze 
maand terecht bij de ideële dierenkliniek BeterBeest. De initiatiefnemers willen 
dat elk huisdier de zorg kan krijgen die het nodig heeft, ongeacht het inkomen 
van de eigenaar. Huisdierbezitters met een laag inkomen krijgen bij BeterBeest 
de dierenartsenzorg tegen kostprijs, en in de toekomst mogelijk zelfs voor 
minder. BeterBeest zoekt nog naar donaties en sponsoring om de prijzen voor 
deze groep nog verder omlaag te brengen. 
 

De opening van de praktijk komt op een moment dat de Dierenbescherming de 
noodklok luidt over minima die geen geld meer hebben om naar de dierenarts te 
gaan. Door de crisis stromen dierenasiels vol en wordt huisdieren steeds vaker 
noodzakelijke zorg onthouden. Uit onderzoek uit 2009 blijkt dat 60 procent van de 
uitkeringsgerechtigden vanwege de kosten niet naar de dierenarts gaat. 
 

“Wij vinden dat alle huisdieren zorg moeten kunnen krijgen”, zegt dierenarts en 
mede-oprichter Karlijn Schlooz. “En daarbij zou het inkomen van de eigenaar eigenlijk 
geen rol mogen spelen.” Daarom hanteert BeterBeest naast de reguliere tarieven ook 
een zogenoemd ‘sociaal tarief’ voor mensen die kunnen aantonen dat ze een laag 
inkomen hebben. Het sociale tarief ligt zo’n dertig procent onder de reguliere tarieven 
en is gebaseerd op de kostprijs. 
 

BeterBeest, dat bestaat uit drie dierenartsen en een assistente, wil in de toekomst de 
gereduceerde tarieven nog verder omlaag brengen door sponsoring en 
fondsenwerving. Schlooz ziet huisdieren steeds later bij de dierenarts komen: 
“Mensen met weinig geld stellen het bezoek aan de dierenarts uit of laten het zelfs 
helemaal achterwege. Wij hopen dat bedrijven en particulieren die het financieel goed 
gaat ons willen steunen bij het helpen van deze dieren.” 
 

Het sociale gezicht van BeterBeest komt ook terug in de onderlinge verhoudingen in 
het team. Elke medewerker, ongeacht opleiding en achtergrond, is volwaardig partner 
in de maatschap. Dit betekent dat de assistente dezelfde status heeft als de 
dierenartsen. Iedereen heeft evenveel inspraak in het reilen en zeilen van de praktijk. 



“Wij zijn ervan overtuigd dat gelijkwaardigheid het werkplezier bevordert,” aldus 
Schlooz. “Plezier in het werk is voor ons belangrijker dan de financiële beloning.” 
 

Aan de opening van de praktijk is anderhalf jaar van voorbereiding voorafgegaan. De 
praktijk ging op 1 april van start in het centrum van Amersfoort. 
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