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In de afgelopen weken hebben wij een enquête gehouden onder 
dierenartsen. Wij waren benieuwd naar de redenen waarom 

dierenartsen (overwegen te) stoppen met praktiseren. Dit zijn de 
resultaten. 

Discipline van de dierenartsen die hebben gereageerd: 
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Welk percentage van de dierenartsen is gestopt of overweegt te stoppen? 

 

 

Van de 33% die al zijn gestopt was de top 3 redenen om te stoppen: 

1. Werk/privé uit balans 

2. Onregelmatige diensten 
3. Geen goede begeleiding / geen steun 

 

De quick win voor dierenartsenpraktijken is het laatste punt, hier kun je 
gericht op anticiperen.  

 

Van de 21% die overwegen te stoppen zijn de belangrijkste 
redenen: 

1. Onregelmatige werktijden 

2. Werk/privé uit balans EN te hoge werkdruk 
3. Te veel bezig met klant en te weinig met diergeneeskunde 

 

Voor dierenartsenpraktijken de uitdaging om de werkdruk aan te pakken en 
vakinhoudelijk meer te brengen. 
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Van de 40% praktiserende dierenartsen gaf 2/3 wel redenen aan die 
ze als belastend ervaren: 

1. Onregelmatige werktijden 
2. Werk/privé uit balans 
3. te hoge werkdruk EN salaris te laag 

 

Voor de dierenartsenpraktijken belangrijke signalen die een bedrijfsrisico 
vormen (ziekte en/of vertrek).  

 

• Lees ook Ilonka's blog over dit onderwerp. 

• Wilt u meer weten over i-Cruit Animal Care en onze recruitment 

specialist voor de dierenbranche Ilonka? Klik hier. 
 
 

Met vriendelijke groet, 
i-Cruit Animal Care, 
Ilonka Colstee, veterinair recruiter. 

 
 
 

 
 
Deze enquête en de uitslagen mogen worden gedeeld, wel met 

bronvermelding: https://www.i-cruit.nl/animal-care-enquete-uitslag 
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