
EEN HUISDIER
Weet jij waar je aan begint?
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Waarom wil ik een huisdier 
aanschaffen?
Wanneer je van plan bent om een huis-
dier aan te schaffen, is het belangrijk om 
allereerst goed te bedenken waarom je 
een huis dier wilt. Ben je op zoek naar 
gezelligheid, een maatje om lekker mee te 
knuffelen? Of hoop je dat een huisdier meer 
structuur in je leven brengt en je in contact 
brengt met anderen, denk aan het uitlaten 
van een hond. Of willen vooral de kinderen 
graag een huisdier? En niet te vergeten: pas 
jij wel goed bij het dier?

Wist je dat? 
Goed voor een dier zorgen niet iets 
vrijblijvends is? Je bent als huisdier bezitter 
volgens de Wet Dieren verplicht om de  
juiste verzorging, voeding, huis vesting en 
medische zorg te bieden. Wanneer je dit  
niet kan bieden aan een dier, is dit net als 
mishandeling, strafbaar. Ook als er geen 
opzet in het spel is.

Huisdieren kunnen geweldige vrienden zijn en brengen veel 
gezelligheid met zich mee. Maar een huisdier betekent ook 
verantwoordelijkheid: het kost veel tijd, geld en aandacht en heeft 
de juiste verzorging, huisvesting, voeding en medische zorg nodig. 
Om te weten wat er allemaal komt kijken bij het aanschaffen 
en bezitten van een huisdier, heeft de Dierenbescherming de 
belangrijkste aandachts punten voor je op een rijtje gezet.

Het aanschaffen van 
een huisdier

Welk huisdier past bij mij?
Bij het aanschaffen van een huisdier is het 
ten eerste van belang om na te gaan of 
je voldoende tijd en aandacht hebt: denk 



aan een hond uitlaten, kooi verschonen 
en een langharige kat borstelen. Maar 
ook of je voldoende ruimte beschikbaar 
hebt: een hamster zal minder ruimte nodig 
hebben dan twee konijnen. Of heb je 
misschien huisgenoten met een allergie? 
En niet elk huisdier past goed bij kinderen. 
Bijvoorbeeld: een konijn houdt er vaak niet 
van om opgepakt te worden en de meeste 
hamsters slapen overdag en komen ’s 
nachts pas tot leven. En tot slot: pas jij wel 
goed bij het huisdier? Elk dier heeft andere 
behoeftes, het is goed om na te gaan of er 
een match is tussen jullie. 

Handig! 
•  Ga naar www.dierenbescherming.nl/

diermenswijzer en doe de  
 Dier & Mens Wijzer  om erachter te  
komen of jij goed past bij een huisdier. 

•  Hoeveel ruimte is voldoende voor jouw 
huisdier? Check het op: www.licg.nl,  
zoek op ‘huisdierbijsluiter’.

 
Waar schaf ik mijn huisdier aan?
Als je de beslissing hebt genomen om een 
dier aan te schaffen, zijn er verschillende 
plekken waar je een dier kunt aanschaffen. 
Het is hierbij vooral belangrijk dat het een 
betrouwbaar adres is. 
Een dierenopvang organisatie is een goede 
keuze. Hier zitten naast honden en katten 
ook konijnen en knaagdieren en soms ook 

fretten of volièrevogels. Op deze manier kun 
je een dier een tweede kans bieden. Deze 
dieren zijn gechipt, gevaccineerd en indien 
nodig onvruchtbaar gemaakt. Kijk hiervoor 
op www.ikzoekbaas.nl. Je kunt een dier ook 
aanschaffen bij een fokker. Neem hiervoor 
eventueel contact op met een vereniging van 
het betreffende dier of ras. Bij de aanschaf 
van het dier is het belangrijk om te letten 
op onder andere de huisvesting, hygiëne, 
omgang met de dieren en de gezond heid en 
het gedrag van de ouderdieren.

Pas op bij dieren die worden 
aangeboden via het internet. 
Hier zijn veel onbetrouwbare dieren   han - 
de laars actief. Dieren van deze handelaars 
kunnen zowel gedrags problemen hebben 
zoals angst, of kunnen gezondheids-
problemen ontwikkelen.

Kijk voor meer informatie over het 
aanschaffen van een huisdier op:  
www.dierenbescherming.nl/dierenmenswijzer

https://diermenswijzer.dierenbescherming.nl/
https://www.dierenbescherming.nl/dierenmenswijzer
https://www.dierenbescherming.nl/dierenmenswijzer


weglopen, dan kun je namelijk via het 
chipnummer van je dier gevonden worden, 
zodat jij en je huisdier weer herenigd 
kunnen worden. Het is belangrijk om na 
het chippen jouw contactgegevens te laten 
registreren en up-to-date te houden. Je 
kunt op deze website controleren waar je 
dier geregistreerd is en of de informatie 
nog klopt: www.chipnummer.nl.  
Kijk hier voor meer informatie over chippen: 
www.licg.nl/chippen-en-registreren.

•   Vaccineren: vaccineren is belangrijk, 
omdat er een aantal besmettelijke 
dierziekten voorkomen. Deze infectie-
ziekten kunnen soms blijvende klachten 
geven bij je huisdier of zelfs een dodelijke 

Een dier kopen en verzorgen kost geld. 
Soms, bij hoge dierenartskosten, kan dat 
oplopen tot duizenden euro’s. Andere 
kosten zijn afhankelijk van het soort dier 
en eventueel van het ras. Bekijk dus vooraf 
goed of je dit allemaal kan betalen, ook in 
de toekomst. Want: een dier heb je niet 
even, maar heb je voor het leven….

Als je (misschien) een huisdier wilt 
aanschaffen, is het goed om rekening 
te houden de volgende kosten: 

•  Aanschaf van een dier: rasdieren zijn 
duurder in de aanschaf dan een ‘rasloos’ 
dier. Bijvoorbeeld: een rashond kost vaak 
minimaal €1.000 en een rasloze hond 
€ 500. Let op: sommige dieren zijn in de 
aanschaf misschien niet duur, maar zorgen 
wel voor terugkerende hoge kosten. 

•  Dierbenodigdheden: denk aan een 
mand, riem, speeltjes, voer- en drinkbak, 
ruim verblijf, krabpaal etc. Je kunt het 
hierbij zo duur maken als je zelf wilt. 
Veel benodigdheden zijn tweedehands 
verkrijgbaar.

•  Medische zorg: honden, katten en 
konijnen moeten minstens eenmaal 
per jaar naar de dierenarts voor 
inentingen en medische controle. Zelfs 
als ze kerngezond lijken. Ook moeten 
huisdieren met een vacht regelmatig 
worden ontvlooid en ontwormd. Oudere 
huisdieren hebben vaak meer medische 
zorg nodig, of speciale dieetvoeding. Als 
je huisdier ziek wordt of gewond raakt, 
kunnen de dierenartskosten snel oplopen 
van honderden tot duizenden euro’s.

•  Castratie of sterilisatie: van veel huis-
dieren zijn overschotten. Hierdoor zitten 
de asielen in Nederland vaak vol, zijn er 
veel zwerfkatten en is er veel dierenleed. 
Daarom is het belangrijk je huisdier op tijd 
te laten castreren of steriliseren. De kosten 
hiervoor zijn eenmalig.

•   Chippen: per 2013 moeten alle honden 
verplicht gechipt worden in Nederland. 
Voor katten en konijnen is chippen (nog) 
niet verplicht, maar wel aan te bevelen. 
Mocht je huisdier ooit zoekraken of 

Kosten



afloop hebben. Tegen een aantal van 
deze ziekten kun je vaccineren om een 
besmetting van je dier te voorkomen. 
Wanneer je met je huisdier naar het 
buitenland wilt, is een rabiësvaccinatie 
verplicht. Raadpleeg je dieren arts voor 
een persoonlijk advies van het vaccineren  
(en titeren) van jouw huisdier. 

ADAM-regeling
Voor Amsterdammers met een laag inkomen 
is er de ADAM-regeling. De gemeente vindt 
dat een laag inkomen geen reden mag 
zijn dat Amsterdammers te laat of zelfs 
helemaal niet met hun zieke huisdier naar 
de dierenarts gaan. Als je huisdier een 
behandeling van de dierenarts nodig heeft, 
dan vergoedt de gemeente een deel van de 
kosten. De dierenarts bepaalt altijd welke 
behandeling nodig is. Als je regelt dat jouw 
kat geen jongen meer kan krijgen (sterilisatie 
en castratie), vergoedt de gemeente ook een 
deel van die kosten. 
www.amsterdam.nl/adamregeling
 

Tip
Je kunt voor jouw huisdier een huis- 
 dieren verzekering afsluiten of maan delijks 
zelf geld opzij zetten. Let bij de verzekering 
goed op wat er wel en niet onder de dekking 
valt en wat de eigen bijdrage is. Dat kan  
per verzekeraar en per soort verzekering 
behoorlijk verschillen. Op 123geldzaken.nl 
vind je een top 10 goedkope verzekeringen:  
tinyurl.com/123zeker 

www.tinyurl.com/123zeker


Om een indruk te geven van de kosten, kun je in onderstaand schema de 
kosten zien van een kat en een hond. 

Wil je een konijn, cavia, kanarie of goudvis kopen? Dit zijn dieren die je altijd 
met twee of meer moet aanschaffen omdat het sociale dieren zijn. Ze hebben 
behoefte aan een soortgenoot. De kosten moet je dus dubbel rekenen! 
Kijk op www.dierenbescherming.nl/dierenmenswijzer voor een actueel 
overzicht van alle huisdieren. 

De kosten zijn een gemiddelde. De daadwerkelijke kosten verschillen en zijn afhankelijk van ras, grootte, leeftijd, gezondheid  
en de voeding van het dier. De dierenartskosten als een dier ziek wordt, zijn hierin niet meegerekend.

Meer informatie hierover vind je op:
www.dierenbescherming.nl/dierenmenswijzer

Dierenbescherming (kantoor Den Haag)
Regulusweg 11 Den Haag
Tel: 088 81 13 000

Deze folder is tot stand gekomen in samenwerking 
met de Gemeente Amsterdam.

Aanschafkosten
Aanschaf + 
chip + vaccin

Castratie 
(M) 

Sterilisatie 
(V)

Bench/
mand 

Overige Speelgoed,  
krabpaal

Totaal

Hond €250 €150 - 250 €350 - 500 €120 €60 (riem) +  
€10 (voerbak)

€20 €710 (M) 
€960 (V)

Kat €130 €90 €170 €30 + €25 
(kattenbak)

€10 (band) + 
€10 (voerbak)

€25 €320 (M) 
€400 (V)

Jaarlijkse kosten
Eten Vaccinatie Ontvlooien Ontwormen Kattenbakvulling Totaal

Hond €400 €100 €90 €30 €620
Kat €250 €70 €40 €30 €120 €510

Extra kosten
Puppytraining + 
vervolg training

Trimsalon Pension Vervangen 
mand etc.

Uitlaatservice 
per week

Laten 
inslapen

Totaal

Hond €150 + 200 €120 €20 €50 €40 (niet in 
totaalprijs)

€140 €680

Kat €40 €40 €110 €161

KOSTENOVERZICHT 
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