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Februari 2014
Begin dit jaar kreeg Dierenbescherming 
 Limburg een melding van een gewond katje 
dat vlakbij de snelweg was gezien. De dieren-
ambulance ging eropaf en trof een kitten van 
nog geen twaalf weken oud aan op de vlucht-
strook. Uit zijn verwondingen bleek dat hij 
waarschijnlijk uit een rijdende auto was 
gegooid. Omdat hij er heel slecht aan toe 
was, aarzelde de chauffeur geen moment en 
reed in allerijl naar de dierenarts. Die consta-
teerde dat de huid op meerdere plaatsen was 
losgetrokken en dat hij zijn pootje gebroken 
had. Nog diezelfde avond werd het katje 
geopereerd. De dierenarts zette daarbij de 

losse huid zo veel mogelijk vast, maar moest 
ook afgestorven delen verwijderen. Zijn huid 
kwam zodoende enorm onder spanning te 
staan. En omdat het pootje op een moeilijke 
plek was gebroken, kon het alleen genezen 
met een spalkje, dat de dierenarts vastzette 
met tape. Yvonne Mesterom, medewerkster 
dierennoodhulp bij de Dierenbescherming, 
was erbij toen het katje werd binnenge-
bracht. Ze vertelt: “Na de operatie besloot ik 
Dexter, zoals ik hem noemde, mee naar huis 
te nemen, zodat hij daar in alle rust kon her-
stellen. Aanvankelijk ging dat traag. Hij kreeg 
veel antibiotica en pijnstillers, en de wonden 
op zijn huid moesten elke dag een paar keer 

worden gezalfd. Dat was heftig. Hij had zo 
ontzettend veel pijn dat ik mijn tranen moest 
bedwingen, elke keer als ik hem verzorgde. 
Ook kreeg hij een kapje om zijn nek, zodat hij 
de huid niet opnieuw kon lostrekken. Dat was 
voor hem een kwelling, omdat de wonden 
enorm jeukten. Wel paste hij zich snel aan. 
Hij leek zich thuis te voelen bij ons, en toonde 
veel interesse voor zijn omgeving. Ook vond 
hij het heerlijk om geaaid te worden en omdat 
het nog maar zo’n klein ukkie was, sabbelde 
hij vaak genoegzaam op mijn vinger.”

Blader door naar pagina 41 om te lezen 
hoe het nu met Dexter gaat.

GEVONDEN OP DE VLUCHTSTROOK
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‘Waarschijnlijk is  
hij uit een  rijdende  

auto gegooid’

VOOR & NA
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Op 25 augustus bestond de Dierenbe-
scherming op de kop af anderhalve eeuw. 
Zo’n jubileum is in de meeste gevallen 
reden voor een feestje, maar wij houden 
het liever bescheiden. We hebben name-
lijk pas echt wat te vieren als ons werk 
erop zit. 

Helaas zijn we nog steeds hard nodig. 
Neem onze inspecteurs (zie pagina 8). In 
2013 behandelden zij maar liefst 20.000 
meldingen van mishandeling en verwaar-
lozing. Dat is schokkend, want blijkbaar 
is er nog steeds heel veel dierenleed. Tege-
lijkertijd rust er een bijna onmogelijke 
taak op hun schouders. Want hoewel ze 
zich elke dag inzetten om dit leed aan te 
pakken, kunnen ze de werkdruk bijna 
niet meer aan. Wat wil je ook; we hebben 
het hier omgerekend over 1.500 meldin-
gen per inspecteur per jaar! 

Een paar maanden geleden ben ik op pad 
geweest met een van hen, Erik Goemans. 
Ik heb toen zelf ervaren hoeveel meldin-
gen hij voor zijn kiezen krijgt en hoe hef-
tig het is om telkens opnieuw te worden 
geconfronteerd met dierenleed. Er móet 
dus iets veranderen. In de mentaliteit van 
mensen, die denken dat ze het zich kun-
nen permitteren om dieren slecht te 
behandelen, maar ook in de werkdruk 
van onze inspecteurs. Om dat te bereiken, 
hebben we gekozen voor een confronte-
rende campagne die mensen wakker 
moet schudden (zie pagina 21). Ondertus-
sen blijven wij hopen op de dag waarop 
we volmondig kunnen zeggen: onze taak 
is volbracht. En dan 
gaat die kurk 
dus wél van de 
champagnefles.

Frank Dales
Algemeen  
directeur

PS: Omdat we ons jubileum niet geruisloos 
voorbij willen laten gaan, hebben we voor één 
keer een dubbeldikke DIER gemaakt, met een 
jubileumuitgave, waarin we terugblikken op 
alle mijlpalen. Hierbij wil ik de inzet van onze 
leden, donateurs, vrijwilligers en medewerkers 
nog eens extra benadrukken. We krijgen geen 
subsidie van de overheid, dus zonder hen zou-
den we simpelweg niet kunnen bestaan.
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KORT NIEUWS

De Dierenbescherming vraagt dit jaar op Werelddieren-
dag speciale aandacht voor het inspectiewerk. Om mis-
handelde en verwaarloosde dieren te kunnen blijven 
helpen en dierenleed te voorkomen, is er meer geld 
nodig. Daarom voeren we verschillende acties in de 
weken rondom dierendag. Zo zenden we spotjes uit op 
de televisiezenders NPO 1, 2 en 3 en staat het inspectie-
werk op onze website en via social media centraal. Daar-
naast besteedt het RTL4-programma Koffietijd in de 
week rondom dierendag aandacht aan het inspectiewerk 
en staat op donderdag 2 oktober Tijd voor MAX geheel in 
het teken van de Dierenbescherming. Onder meer onze 
directeur Frank Dales en inspecteur Eduard Opperman 
vertellen daarin waarom het zo belangrijk is om voor 
 dieren op te komen. Deze speciale uitzending is te  
zien bij Omroep MAX op op NPO 2 vanaf 17:35 uur.  
De herhaling staat gepland op zondag 5 oktober om 
08:30 uur op NPO 1. 

Meer over het inspectiewerk leest u vanaf pagina 8.

De Europese Commissie is een studie gestart naar het 
welzijn van honden en katten die zijn betrokken bij commer-
ciële activiteiten in de Europese Unie. Ook wil de EU meer 
weten over de kennis van burgers op het gebied van de ver-
zorging van honden en katten. “Voor bijna alles in Europa is er 
wet- en regelgeving, maar de belangen van gezelschapsdieren 
stonden er nooit eerder op de agenda,” aldus senior beleids-
medewerker Elly von Jessen. “We zijn blij dat dit onderzoek 
wordt uitgevoerd, omdat het kan leiden tot de invoering van 
Europese dierenwelzijnsregels voor het fokken, verhandelen en 
transporteren van honden en katten.” Omdat ook de consu-
ment een belangrijke rol speelt in deze studie, wordt iedereen 
uitgenodigd om een enquête in te vullen en zo een rol te spelen 
in een verbeterd welzijn voor honden en katten in de EU. Kijk op 
onze site bij de nieuwsberichten voor meer informatie hierover.

Niet alleen de Dierenbescherming 
heeft iets te vieren; de Nationale 
 Postcode Loterij, onze grootste part-
ner sinds 1996, bestaat namelijk 25 
jaar! In al die jaren hebben zij niet 
alleen de Dierenbescherming, maar 

ook vele andere goede doelen 
gesteund. Samen zetten wij ons in 
voor een betere, groenere en duur-
zame maatschappij! Wij feliciteren de 
Nationale Postcode Loterij dan ook 
van harte met dit jubileum.

AANDACHT VOOR HET  
INSPECTIEWERK IN DE MEDIA

EUROPESE STUDIE  
NAAR DIERENWELZIJN

NATIONALE POSTCODE  LOTERIJ  
GEFELICITEERD!

Van harte,  
@Dierbescherming!

GreenpeaceNL Aug 25, 2014

Hebt u een belangrijke 
boodschap voor iemand of 

wilt u iets vertellen? Knutsel 
deze postduif in elkaar, 
schrijf de boodschap op  

het kaartje in de mini enve
lop en de postbode brengt de 

boodschap over. Leuk voor 
bijvoorbeeld een huwelijks
aanzoek, liefdesverklaring, 

bekendmaking van een 
zwangerschap of verjaardag.

U bestelt de postduif voor  
€ 7,50. Met uw aankoop 

steunt u bovendien het werk 
van de Dierenbescherming. 

Op wiekeswinkel.nl vindt  
u nog veel meer leuke,  

originele cadeaus. 

KNUTSEL 
POSTDUIF
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OUDEREN 
PASSEN  
OP HUIS
DIEREN

ACTIVEER  
DE COLLECTO APP

facebook.com/deDierenbescherming

De Britse Dierenbescherming sloeg onlangs alarm over een onverwacht gevolg van de zogeheten  
selfie-hype: asielen zitten vol met zwarte katten, die niemand meer wil hebben omdat ze lastiger te foto-
graferen zijn. Wij vroegen onze Facebook-vrienden het tegendeel te bewijzen! Kim Sommer uit Sappe-
meer stuurde deze foto.

‘Mijn stoere Skye’

Al jaren is de website 
ikzoekbaas.nl een van onze 
best bezochte sites. Gemid

deld maken zo’n 150.000 
bezoekers per maand 

gebruik van deze site om te 
kijken of hun nieuwe kat, 

hond, konijn of knaagdier in 
een dierenopvangcentrum 
te vinden is. Mede met het 

oog op de enorme groei van 
het gebruik van smartpho
nes en tablets is het logisch 

dat de asieldieren nu ook 
mobiel gaan. De Dieren

bescherming heeft daarom 
de ‘Ik Zoek Baasapp’ voor 

Android en IOS gelanceerd. 
Via de app, die gratis  

te downloaden is vanuit  
de App Store en via Google 

Play, kunt u overal en  
altijd zien welke dieren er in 

welk asiel op een nieuw 
baasje wachten. 

Meer over de functiona
liteiten van de app leest 

 u op pagina 26.

ASIEL
DIEREN 

GAAN 
MOBIEL

Stichting OOPOEH, kort voor 
Opa’s en Oma’s Passen Op Een 
Huisdier, koppelt mensen die op 
zoek zijn naar een opvangadres 
voor hun huisdieren aan 55-plus-
sers die graag op dieren passen. 
De baasjes betalen € 12,50 per 
maand, de 55-plussers kunnen 
zich kosteloos inschrijven. Via het 
lidmaatschap van de baasjes 
betaalt Stichting OOPOEH leuke 
uitjes voor de ouderen. Een win-
win-situatie dus. Voor meer infor-
matie kijkt u op OOPOEH.nl.

De Collecto app, ontwikkeld vanuit een samenwerkingsverband 
van goede doelen, is niet alleen handig, maar maakt collecteren 
ook leuker. U houdt bij hoeveel kilometers u aflegt en hoe lang u 
onderweg bent. Als u inlogt met uw Facebook-account, ziet u 
wie van uw vrienden ook collecteren.  En zodra u de app hebt 
geïnstalleerd, maakt u automatisch deel uit van de ranglijst van 
Collecto, de zogeheten ‘Ranking’. U kunt dan medailles gaan 
verzamelen om steeds een stapje hoger in de lijst te komen. Het 
uiteindelijke doel van dit medaillesysteem is natuurlijk om aan 
het einde van het jaar uw naam op die felbegeerde eerste plek 
van de ranglijst te zien prijken. Gaat u in de week rond Wereld-
dierendag collecteren voor de Dierenbescherming? Download 
dan nu de app gratis vanuit de App Store of via Google Play.B
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KORT NIEUWS

Voor vogels is pindakaas een 
welkome aanvulling als voedsel-
bron. Het levert ook een prach-
tig schouwspel op van meesjes 
en andere tuinvogels die in de 
pot kruipen om de laatste rest-
jes van de pindakaas op te eten. 
Geef vogels echter nooit pinda-
kaas die bestemd is voor men-
selijke consumptie. Deze bevat 
namelijk diverse ingrediënten 
die schadelijk kunnen zijn voor 
de dieren, waaronder zout en 
gebrande pinda’s. Vivara’s 
 pindakaas voor tuinvogels is 
gemaakt van ongebrande pin-
da’s en er is geen zout aan toe-
gevoegd. Daarmee helpt u de 
vogels pas echt! De glazen pot-
ten zijn op een veilige manier te 
bevestigen in een speciale pin-

dakaaspothouder. Plaats deze 
aan een muur, boom of schut-
ting, liefst nabij begroeiing. 
Hiermee creëert u een druk 
bezochte voederplaats voor 
pimpelmezen, koolmezen en 
andere kleurrijke tuinvogels! 

Het Tuinvogel Pindakaas Pakket 
bestaat uit de houten pinda-
kaaspothouder en twee potten 
pindakaas (original en met 
meelwormen). Het pakket is  
nu afgeprijsd van € 10,93 naar 
€ 8,99. Ook leuk om als 
cadeau weg te geven.
 
Kijk voor meer informatie  
of om te bestellen op  
vivara.nl/pindakaas

KORTINGSACTIE GEZOND HAPJE VOOR VOGELS
ADVERTORIAL

Net als de Dierenbescherming zet Vivara zich in om het leven 
van dier en plant te verbeteren, onder andere door nauw 
samen te werken met natuurbeschermingsorganisaties.

MAGERE HONDEN   
WEG BIJ EIGENAAR
De Landelijke Inspectiedienst 
Dierenbescherming (LID) en 
dierenpolitie troffen onlangs in 
een woning in Leerdam een 
kruising Duitse herder vastge-
bonden aan een trapleuning en 
een yorkshireterriër opgesloten 
in een veel te kleine reismand 
voor katten. De dieren waren 
verwaarloosd, ernstig onder-
voed en hadden direct medi-
sche zorg nodig. Toen de 
eigenaar aangaf geen geld te 
hebben, heeft de inspecteur de 
dieren meegenomen. De die-
renarts bevestigde daarop dat 
de honden veel te mager waren; 
de terriër woog slechts 3,6 kilo 
en de herder zeventien kilo, ter-
wijl 35 kilo een normaal gewicht 
is. De honden zijn overgebracht 
naar een opvangadres waar ze 
nu goed worden verzorgd. De 
eigenaar krijgt een proces-ver-

baal wegens zware verwaar-
lozing en slechte huisvesting. 
Daarnaast worden alle kosten 
voor dierenarts, vervoer en 
opvang op de eigenaar verhaald. 

@Dierbescherming Twijfelachtig  
jubileum. Goed dat jullie er zijn, helaas  
harder nodig dan ooit

coone replied to Dierbescherming Aug 25, 2014

Op 20 oktober gaat de Beter Leven campagne-
week van start. Hiermee wijzen we mensen op 
hun consumptiegedrag en sporen we ze aan 
om rekening te houden met dierenwelzijn bij 
het boodschappen doen. We organiseren de 
campagneweek samen met supermarkten en 
merkfabrikanten en dat resulteert in leuke 
acties. Zo vinden kopers van Blije Kip-eieren 
in de doosjes een actiecode waarmee ze 
gratis een kaartje kunnen sturen via kaar-
tensite Greetz.nl, die op haar beurt het 
Beter Leven keurmerk onder de aandacht 
brengt op haar site en in de nieuwsbrief, en informatie geeft 
over de open dagen van de leghennenbedrijven van de Blije Kip. 
Meer over het Beter Leven keurmerk leest u vanaf pagina 18.

BETER LEVEN  
CAMPAGNEWEEK
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Een aantal vervelende en verminkende 
ingrepen mag op termijn niet meer. Zo is 
het verwijderen van de bijklauwtjes van 
pasgeboren puppy’s per direct verboden. 
In 2015 geldt een verbod op het merken 
van runderen door vriesbranden. En vanaf 
2018 volgt een verbod op het snavelkappen 
van kippen en kalkoenen én op het leewie-
ken, ofwel het verwijderen van een deel 
van de vleugel, van vogels. Dit zijn alle-
maal belangrijke veranderingen, die bete-
kenis zullen hebben voor heel veel dieren.

In het besluit zijn nieuwe algemene, maar 
belangrijke regels opgenomen met betrek-
king tot het huisvesten van huisdieren. 
Denk hierbij aan beschutting tegen wind 
en zon, genoeg verse lucht, voldoende 
bewegingsruimte, een schoon verblijf, 
geschikt voer en bescherming tegen roof-
dieren. Voor bedrijfsmatig gehouden 
 dieren waren er al allerlei besluiten van 
kracht. Deze huisvestingsregels maken het 
ook voor de particuliere huisdierbezitter 
duidelijk onder welke omstandigheden  
je dieren mag houden. Bovendien bieden 
ze voor handhavers handvatten om op te 
treden in probleemsituaties.  

Natuurlijk is dierenmishandeling al bij  
wet verboden, nieuw is dat een aantal han-
delingen expliciet niet meer mag, zoals 
een dier dumpen en een hond voor de 
deur van het asiel achterlaten. Schoppen 
en slaan van een dier met letsel tot gevolg, 
wordt ook verboden. En dieren op een 
ongeschikt weiland huisvesten idem. 
Vuurwerk gooien naar dieren of bijtende 
stoffen toebrengen; het staat nu zwart op 
wit dat dit zonder meer strafbaar is. Deze 
nieuwe regels zorgen er onder andere voor 
dat de Landelijke Inspectiedienst Dieren-
bescherming niet meer hoeft te bewijzen 
dat het schoppen van een dier daadwerke-
lijk pijn heeft gedaan.

INGREPEN BIJ DIEREN HUISVESTING VAN DIEREN DIERENMISHANDELING 

BEREIKT  
VOOR DE DIEREN
Bijna de helft van de Nederlandse huishoudens heeft een huisdier. Wie een dier heeft, 
moet er goed voor zorgen. Dankzij de nieuwe regels in de Wet dieren, die op 1 juli 2014 
in werking zijn getreden, zijn het welzijn en de gezondheid van dieren nu beter 
beschermd. De Dierenbescherming heeft zich jarenlang ingespannen voor betere 
wetgeving. Veel van de punten zijn mede dankzij ons gerealiseerd. Op deze pagina 
lichten we er drie uit.

1 2 3

SUCCESSEN
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HOOFDARTIKEL
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Het is bijna vanzelfsprekend dat er in ons land inspecteurs van de Landelijke 
Inspectiedienst Dierenbescherming rondlopen die dag en nacht in touw zijn om 
dierenleed aan te pakken. Sinds de komst van de dierenpolitie en het landelijke 
meldnummer 144 is de zorg aan dieren echter steeds meer onder druk komen te 
staan. En dat heeft verstrekkende gevolgen. Voor zowel dier als mens.

ZORG AAN DIEREN  
ONDER DRUK

Inspecteurs kunnen werkstroom amper aan
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“E nkele weken geleden trof ik 
in een woning vijf vermager-
de katten aan. Ze hadden 
niesziekte en zaten onder de 
vlooien. Ik heb de eigenaar 

een voedingsplan opgelegd en hem gedwon-
gen naar een dierenarts te gaan. Toen ik 
terugkeerde voor controle, had hij al zijn 
dieren laten behandelen en zagen ze er veel 
beter uit. Zelfs de schuur achter het huis, die 
eerder nog vol zat met stront en viezigheid, 
was opgeruimd en schoongemaakt. Dat zijn 
de momenten waarop ik me realiseer dat we 
echt een verschil kunnen maken en het wel-
zijn van een heleboel dieren verbeteren.” 
Aan het woord is Erik Goemans, sinds 2008 
werkzaam als districtsinspecteur voor de 
Landelijke Inspectiedienst Dierenbescher-
ming (LID). Bij het bestrijden van dierenleed 
werken hij en zijn collega’s nauw samen 
met de dierenpolitie, bij wie meldingen van 
dierenverwaarlozing en -mishandeling in 
eerste instantie worden uitgezet. Als de 
 dierenpolitie een overtreding constateert, 
volgt een proces-verbaal en strafrechtelijke 

vervolging. Indien het welzijn van de dieren 
kan worden verbeterd, komen onze inspec-
teurs in actie. “Wij kunnen een eigenaar 
dwingen om de huisvesting van zijn dier in 
orde te maken of naar een dierenarts te gaan. 
Dat gebeurt in opdracht van de de Rijks-
dienst voor Ondernemend Nederland  
(RVO.nl) en het ministerie van Economische 
Zaken, die ook kunnen besluiten om een dier 
bij zijn baasje weg te halen,” aldus Erik. 

Ander maatschappelijk leed
Vóór de komst van de dierenpolitie in 2011 
gingen de inspecteurs van de LID zelfstandig 
op pad. Agenten hielden zich toen nog zel-
den bezig met dierenwelzijnszaken, en ken-
nis over dieren hadden ze nauwelijks. Daar 
is volgens Miranda Maas, hoofd van de LID*, 
inmiddels wel verandering in gekomen:  
“We hebben flink geïnvesteerd in het oplei-
den van agenten en omdat er veel aandacht 
is geweest voor het meldnummer 144, weten 
mensen waar ze terecht kunnen om dieren-
leed te melden. Dat blijkt wel uit het feit dat 
na de introductie van de dierenpolitie het 
aantal controles met 45 procent is toegeno-
men. Bovendien verloopt de samenwerking 
goed. De lijnen zijn kort en de politie aarzelt 
niet om onze inspecteurs in te schakelen. En 
omdat er ook binnen de politie flink is 
gelobbyd voor dierenwelzijn, krijgen agen-
ten een heleboel meldingen over dierenleed 
via collega’s toegespeeld.” Omgekeerd komt 
er door de dierenmeldingen ook ander 
maatschappelijk leed aan het licht, zoals 
mishandeling en verwaarlozing van men-
sen. Erik: “Laatst kwamen we bij een oudere 
man thuis. Op de schouw stonden tekenin-

‘We kunnen een dier wel 
bij zijn eigenaar wegha-
len, maar dat weerhoudt 
er niemand van om een 
uur later weer een nieuw 
dier via Marktplaats aan 
te schaffen’

Erik Goemans @erik_LID Aug 1

Erik Goemans @erik_LID Jul 21
Bestuursdwang op afstand.  
Katten en hond onder dwang naar 
dierenarts.

Net twee honden in bewaring 
genomen in de gemeente #Rhenen. 
Nu bij dierenarts voor de eerste 
zorg. #dierenleed #LID

HOOFDARTIKEL

Erik Goemans @erik_LID Aug 8
Honden en vis in bewaring 
genomen. Woning zwaar vervuild, nu 
gelijk naar dierenarts. #dierenleed in 
gem. #zuidplas
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gen van zijn kleinkinderen waarop ‘voor de 
allerliefste opa van de wereld’ stond geschre-
ven. Maar die liefste opa woonde dus wel in 
een vervuild huis met drie katten die hij niet 
goed verzorgde. We hebben toen direct con-
tact opgenomen met zijn familie, omdat  
we er in zo’n situatie niet alleen zijn voor 
dieren, maar ook voor mensen.”

Niet altijd moedwil
Een andere positieve ontwikkeling in de strijd 
tegen dierenmishandeling en -verwaarlozing 

is de invoering van het bestuursrecht in 2008. 
“We kunnen wel een boete uitschrijven of een 
dier bij zijn eigenaar weghalen, zoals de dieren-
politie dat nu binnen het strafrecht doet, maar 
dat lost de kern van het probleem niet op. Het 
weerhoudt er namelijk niemand van om een 
paar uur later weer gewoon een nieuw dier 
via Marktplaats aan te schaffen,” verklaart 
Erik. Met de toepassing van bestuursrecht 
kunnen de inspecteurs een eigenaar ertoe 
dwingen om zijn dier goed te verzorgen, wat 
in veel gevallen tot een permanente verbete-
ring leidt. Dat erkent ook Mariëlle Beijen, 
beleidsmedewerker bij de LID: “Mensen wil-
len altijd maar dat we dieren bij hun eigena-
ren weghalen, maar in veel gevallen is dat 
niet de beste oplossing. Deze dieren belanden 
bij een opslaghouder, waar hun lot lange tijd 
onzeker is. Bovendien is het niet altijd moed-
wil van mensen om een dier slecht te behan-
delen. Soms weten ze gewoon niet beter.  
Als wij ze kunnen begeleiden om het wel 
goed te gaan doen, hebben we al een wereld 
gewonnen. Al halen we dieren natuurlijk 

OVER DE LANDELIJKE  
INSPECTIEDIENST
In 1986 werd de Stichting Landelijke 
Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) 
opgericht. De dienst werkt met districtsin-
specteurs, die beschikken over opspo-
ringsbevoegdheid. De LID ziet toe op 
naleving van de wet, behandelt klachten 
en signaleert misstanden. Vaak is er een 
intensieve samenwerking met de dieren-
politie. In die situaties richt de politie zich 
op de dader en houdt de LID zich bezig 
met het herstellen van de situatie van het 
dier. In 2013 voerden de inspecteurs van 
de LID 3.633 inspecties uit: 69 procent 
van de behandelde meldingen had betrek-
king op gezelschapsdieren en 27 procent 
op landbouwhuisdieren.

In 2013 controleerde en ver-
beterde de LID waar nodig 
het welzijn van meer dan 
20.000 dieren. Omgerekend 
zijn dat 1.500 dieren per 
inspecteur per jaar
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WAT GEBEURT ER MET EEN MELDING?

altijd bij hun eigenaren weg als we zien dat 
de situatie niet verbetert.”

Keerzijde
De komst van het bestuursrecht vijf jaar gele-
den heeft dus een heleboel goeds gebracht, 
maar kent ook een keerzijde. Mariëlle: “Iede-
re melding kost onze inspecteurs veel meer 
tijd. Waar we voorheen iets afdeden met een 
waarschuwing of proces-verbaal, maken we 
nu structurele afspraken met mensen om 
het welzijn van hun dieren te verbeteren. De 
inspecteurs schrijven hier een gedetailleerd 
rapport over en gaan enkele dagen of weken 
later weer bij mensen langs om te controle-
ren of ze zich aan de afspraken hebben 
gehouden. Zo niet, dan schakelen wij op hun 
kosten bijvoorbeeld een dierenarts of 
schoonmaakbedrijf in om het alsnog te rege-
len. Een werkwijze die je qua intensiteit niet 
kunt vergelijken met het uitschrijven van 
een boete. Daar komt bij dat deze zomer het 
‘Besluit houders van dieren’ in werking is 
getreden, waarin meer eisen worden gesteld 
aan het houden van gezelschapsdieren, wat 
voor onze mensen nog meer werk oplevert. 
En daarbovenop zijn ze belast met de contro-
les van bijvoorbeeld fokkers en handelaren 
op naleving van de wet. Dit alles resulteert 
erin dat de werkdruk zo groot aan het wor-
den is, dat het steeds moeilijker wordt om 
alle meldingen van dierenleed af te hande-
len zoals wij dat zouden willen.”

Hoge werkdruk
In 2013 controleerde en verbeterde de LID 
waar nodig het welzijn van meer dan 20.000 
dieren. Omgerekend zijn dat maar liefst 1.500 
dieren per inspecteur per jaar. Miranda: 
“Onze mensen zijn de afgelopen drie jaar 
telkens een stapje harder gaan lopen. We 
zagen dat gebeuren en hebben er alles aan 
gedaan om hun werk nóg efficiënter en 
effectiever vorm te geven. Maar ergens zijn 
we tot de conclusie gekomen dat het ons 
boven het hoofd begint te groeien. En hoewel 
de druk op de inspecteurs inmiddels bijna 
onwerkbaar groot is, staan we als Dieren-
bescherming natuurlijk wel ergens voor en 
vinden wij dat onnodig lijden van dieren 
altijd moet worden opgelost of voorkomen. 
Helaas wordt dat onder de huidige omstan-
digheden steeds moeilijker te realiseren. De 
Landelijke Inspectiedienst Dierenbescher-
ming krijgt een deel van haar werk gefinan-
cierd door de overheid, maar nog steeds 
blijft een deel onbetaald. En die kosten 
draagt de Dierenbescherming zelf. We kun-
nen onszelf zodoende weinig veroorloven en 
geld voor nieuwe inspecteurs is er niet.”

Noodkreet aan politiek
De Dierenbescherming richt zich daarom nu 
tot de politiek en het publiek met haar zor-
gen over de toekomst van de noodhulp aan 
dieren in Nederland. In een brief aan de 
ministeries van Economische Zaken en 

Melding dierenverwaarlozing  
en -mishandeling.  
Is direct ingrijpen noodzakelijk?

De preventiemedewerkers van de 
Dieren bescherming komen in beeld.

Er volgt een proces-verbaal en eventuele 
strafrechtelijke vervolging door de dierenpolitie.  
Kan het welzijn van de dieren worden verbeterd?

De melding  
wordt uitgezet bij 
de dierenpolitie.  
Is er sprake van  
een overtreding?

De zaak wordt verder  
afgehandeld door  
de dierenpoltie.

NEEJA

NEE

JA JA NEE

De LID inspecteurs komen in actie. Zij kunnen een eigenaar dwingen om de huisvesting 
van zijn dier in orde te maken of naar een dierenarts te gaan. Ook kan, in overleg met de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en het ministerie van Economische 
Zaken, worden besloten om een dier weg te halen.

Erik Goemans @erik_LID Jul 17
Controle aanwezigheid water bij 
pony van ‘vaste’ LID-klant. Water 
gelukkig aanwezig. #welerenhetwel

Erik Goemans @erik_LID Jul 15
Klim- en Klauterdag. We mogen 
iedere plaats betreden. Dus  
ook klimmend. Samen met  
@DierenagentDH #morgenspierpijn

Erik Goemans @erik_LID Jul 1
Actief met de #wetdieren. Zojuist 
proces-verbaal en bestuursdwang 
samen met #Dierenpolitie in 
#Gouda.

Volg Erik Goemans op:  
twitter.com/erik_LID. FO
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ONS PREVENTIEWERK: DIERENLEED VOORKOMEN
Als bij de melding van dierenleed direct ingrijpen van de dierenpolitie en LID niet noodzakelijk is, komen 
de preventiemedewerkers van de Dierenbescherming in beeld. 

Deze vrijwilligers geven hoofd-
zakelijk voorlichting over hoe eige-
naren hun dier het beste kunnen 
verzorgen. De Dierenbescherming 
wil meer aandacht geven aan het 
voorkomen van dierenleed, juist 
omdat we hier een verschil kunnen 
maken en er zo voor zorgen dat 
 dieren en hun baasjes niet afglijden 
naar een punt waar ingrijpen onont-
koombaar is. Op jaarbasis nemen 
we zo’n 1.500 van deze meldingen 
aan. Ook in bijvoorbeeld dierenwin-
kels en bij circussen signaleren 
onze preventiemedewerkers situa-
ties die niet goed zijn voor dieren. 
Yvonne Dekker is preventiemede-
werker bij Dierenbescherming 

 Veiligheid & Justitie staat letterlijk dat de 
capaciteit van de LID niet meer toereikend is 
om al het werk te verzetten dat voortkomt 
uit de oprichting van de dierenpolitie en het 
bestuursrecht. Dat is feitelijk een succes; 
gelukkig wordt er gemeld en pakt de politie 
dat op. Maar dan moet er wel samen met de 
ministeries worden gezocht naar een structu-
rele oplossing voor het capaciteitsprobleem, 
want die is op dit moment nog niet voorhan-
den. Miranda: “Onze mensen draaien over-
uren om de stroom meldingen op te vangen. 
Dat mag zo niet blijven doorgaan. Ik hoop 
daarom dat we voldoende geld en middelen 
kunnen werven om extra inspecteurs aan  
te trekken, op te leiden en te begeleiden. 
Want de mishandeling en verwaarlozing 
van dieren móet aangepakt worden, altijd. 
Het is wat ons betreft geen optie om daar 
concessies in te doen.”

‘Hoewel de druk op de 
inspecteurs bijna onwerk-
baar groot is, staan we als 
Dierenbescherming wel 
ergens voor’

Haaglanden. Volgens haar komen 
veel van de problemen met huis-
dieren niet voort uit onwil maar  
uit onwetendheid. “Een preventie-
medewerker, de naam zegt het al, 
probeert te voorkomen dat de ver-
zorging van het huisdier, of juist 
het onthouden daarvan, een straf-
baar feit wordt en geeft eigenaren 
adviezen en voorlichting om zo 
goed mogelijk met hun dier om te 
gaan. We gaan het gesprek altijd 
positief aan en proberen een ver-
trouwensband te creëren, om zo in 
een fijne sfeer het beste voor een 
dier te bereiken. Het is goed om te 
zien dat ons werk ertoe doet. Huis-
dieren zijn afhankelijk van ons en 

verdienen het niet om slecht 
behandeld te worden. Als preven-
tiemedewerker kan ik helpen om 
het leven voor een aantal dieren 
beter en aangenamer te maken. 
Zo kwam ik een tijdje geleden in 
een huis vol katten die zo verwil-
derd waren geraakt, dat zelfs de 
eigenaren niet meer bij ze in de 
buurt konden komen. De dieren 
zijn toen gevangen en in het asiel 
gesocialiseerd. Daarna hebben 
we er twee bij de mensen terugge-
plaatst, zodat ze niet opnieuw het 
overzicht zouden verliezen. Voor 
de overige dieren is een nieuw 
baasje gevonden.” Ook bij circussen voeren pre-

ventie medewerkers controles uit
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GERT, ALEIDA  
EN WIESJE
Nadat de verwaarloosde varkentjes Gert,  
Aleida en Wiesje door een inspecteur van de  
Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming  
en de dierenpolitie bij hun eigenaar waren 
 weggehaald, vonden ze bij Siska en haar man 
Meriel een fijn nieuw thuis.

Siska Molenkamp-Nugteren: “We hebben er altijd van gedroomd om 
opvangdieren een veilig plekje te kunnen bieden. Nadat we vorig 
jaar waren verhuisd, hadden we daar eindelijk voldoende ruimte 
voor. Op ikzoekbaas.nl kwamen we de varkentjes Wiesje en Aleida 
tegen, die al meer dan anderhalf jaar op een nieuwe baas wachtten. 
We wilden ze graag adopteren, maar om dat te kunnen doen, moes-
ten we eerst een bedrijfsnummer aanvragen. Je bent namelijk offi-
cieel veehouder als je een of meerdere weidedieren bezit. Ook kwam 
iemand van de Dierenbescherming langs om de huisvesting te con-
troleren. Die was gelukkig helemaal in orde.” 

Weinig bekend
Over het verleden van de varkentjes is weinig bekend. Alleen dat ze 
allemaal zijn verwaarloosd, in een vervuild hok leefden en weinig 
eten kregen. Omdat er geen zicht was op verbetering, haalde een 
inspecteur van de LID – in samenwerking met de dierenpolitie, 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en Rijksdienst 
Voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) – de dieren weg bij hun 
eigenaar en bracht ze over naar een opvangadres. 

Een goed leven
Hoewel Siska en Meriel van plan waren om alleen Wiesje en Aleida 
mee naar huis te nemen, troffen ze bij het opvangadres ook het 
varkentje Gert. Ze konden het niet over hun hart verkrijgen om 
hem in z’n eentje achter te laten. Siska: “Eenmaal thuis lagen de 
dames al snel prinsheerlijk samen in hun hok te slapen. Gert wil-
de er ook bij, maar dat duldden ze niet. En omdat hij de kleinste 
is, had hij daar weinig tegen in te brengen. We hebben daarom 
voor hem een eigen hok gebouwd en geven hem altijd als eerste 
eten. Dat doen we om de onderlinge hiërarchie te sturen. En dat 
helpt. Want alhoewel Aleida nog steeds de baas is, hoort Gert er 
inmiddels helemaal bij. Hij is zelfs zo happy, dat hij regelmatig in 
de lucht springt en dan een paar rondjes om zijn as probeert te 
draaien. Het is prachtig om te zien dat ze zo zijn opgebloeid. Alle 
dieren verdienen een goed leven, dat geldt zéker voor dieren met 
zo’n naar verleden als deze varkentjes.”

GERED!

Gert
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‘Gert is zo happy, dat  
hij regelmatig de lucht in 

springt en een paar rondjes 
om zijn as draait’
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PORTRETTEN

Sinds 2007 prijkt het Beter Leven keurmerk op de verpakkingen 
van vlees, kip en eieren. Hiermee krijgt de Dierenbescherming 

voor elkaar wat met wetgeving niet voldoende lukt: daadwerkelijk 
stappen zetten naar een beter leven voor miljoenen dieren  

in de veeindustrie. Op 20 oktober gaat de tweede  
Beter Leven campagneweek van start.

BLIJE DIEREN, 
GELUKKIGE BOEREN

Met onder meer radiospotjes en de 
website genietenmetsterren.nl wil 
de Dierenbescherming meer 
bekendheid geven aan diervriende-
lijker alternatieven voor de gang-

bare vee-industrie. We doen dit samen met 
supermarkten en merkfabrikanten die het  
Beter Leven keurmerk op hun assortiment 
 voeren. Ook zal een aantal boerenbedrijven hun 
staldeuren openzetten. 

Het Beter Leven keurmerk maakt duidelijk 
onder welke omstandigheden dieren zijn opge-
groeid. Daarbij geldt: hoe meer sterren op de 
verpakking, hoe diervriendelijker. Met één ster 
zijn de belangrijkste knelpunten uit de vee-
industrie aangepakt. Varkens hebben meer 
ruimte en afleidingsmateriaal. Vleeskuikens 
zijn van een langzamer groeiend, gezonder ras 
dan de plofkip en krijgen meer ruimte. Voor 
twee sterren geldt onder andere dat de dieren 
naar buiten kunnen. En drie sterren staan voor 
biologisch gehouden dieren of voor een verge-
lijkbaar dierenwelzijn. 

Beter leven voor miljoenen dieren
In het begin was er kritiek op het feit dat de 
Dierenbescherming haar naam verbindt aan de 
verkoop van vlees. Maar de realiteit is dat men-
sen van vlees houden, en dat ze er niet veel voor 
willen betalen. Zolang die vraag er is, wordt 
vlees tegen een zo laag mogelijke prijs aangebo-
den. En daar zijn dieren de dupe van. Zo wordt 
slechts één procent van de jaarlijks 450 miljoen 
dieren in de veehouderij biologisch gehouden. 
Omdat we graag ook het leven van de overige  
99 procent willen verbeteren, bestaat het Beter 
Leven keurmerk. En het werkt, want al meer 
dan dertig miljoen dieren uit de vee-industrie 
hebben dankzij dit keurmerk inmiddels een 
beter leven gekregen. Het gaat om ruim vijf mil-
joen varkens, zo’n zeven miljoen legkippen, een 
miljoen runderen/kalveren en rond de twintig 
miljoen vleeskippen.

Op de volgende pagina’s vertellen drie Beter 
Leven boeren wat hun keuze voor een diervrien-
delijker houderijsysteem betekent voor hun die-
ren én voor henzelf. 
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‘Kippen zijn van nature vrij 
angstig. Maar hier in de stal 

klinkt eigenlijk altijd het 
monotone geluid van tevreden 

kakelende kippen’

In 2010 opende de vader van Timon 
Brandsen het eerste Rondeel in Barne-
veld. Inmiddels telt ons land vier van 
deze stallen, die allemaal zijn gebouwd 
rondom de behoeften van de kip. Sinds 
maart van dit jaar beheert Timon mini-
Rondeel ’t Ei-Land in Amsterdam.

Timon: “Een Rondeelstal bestaat uit verschil-
lende leefgroepen, waar kippen hun natuur-
lijke gedrag onbeperkt kunnen vertonen. We 
hebben speciale ruimtes waar ze kunnen 
scharrelen en stofbaden nemen in een aan-
genaam buitenklimaat. In tegenstelling tot  
de reguliere pluimveehouderijen hoeven de 

snavels van Rondeelkippen niet bekapt te 
worden. De dieren gaan naar buiten wanneer 
ze dat willen en omdat de buitenruimten over-
dekt zijn, hoeven ze niet bang te zijn voor 
roofdieren. Verder zijn ze op deze manier 
beschermd tegen ziekten die kunnen worden 
overgedragen door wilde dieren. Bij de ope-
ning van de eerste Rondeel stal in Barneveld 
kregen we drie sterren van het Beter Leven 
keurmerk. Frank Dales, directeur van de Die-
renbescherming, was daarbij aanwezig. Hij 
benadrukte toen dat we onszelf moesten blij-
ven bewijzen om ze ook te behouden. En dat 
doen we, elke dag. Wij  vinden die drie Beter 
Leven-sterren op de verpakking van onze   

eieren belangrijk, omdat het bewijst dat onze 
dieren een goed leven hebben en dat je als 
consument een eerlijk product koopt. Om 
diezelfde reden zijn Rondeelstallen transpa-
rant. We laten zien waar we mee bezig zijn 
en onze deur staat altijd open. Kippen zijn 
van nature vrij angstige  dieren. Maar hier in 
de stal klinkt eigenlijk altijd het monotone 
geluid van tevreden kakelende kippen. Als ik 
tussen mijn dieren sta, voel en zie ik aan 
alles dat ze het goed hebben. Dat geeft me 
voldoening. Boer word je tenslotte niet om 
rijk te worden, maar omdat je je graag 
omringt met dieren. Logisch dat je ze dan 
ook een fijn leven wilt bieden.” 

RONDEEL-EIEREN  
IN DE SUPERMARKT
Sinds juni 2010 zijn de Ron-
deeleieren verkrijgbaar bij 
Albert Heijn. De eieren zijn te 
herkennen aan het ronde 
doosje en het label Puur & 
 Eerlijk. Meer informatie vindt u 
op rondeeleieren.nl 
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‘Het was pionieren; we moesten 
op zoek naar andere boeren  

en retailers die net als wij 
geloofden in het concept’

Al meer dan 45 jaar hebben Elly de Kort 
en haar man Bert een pluimveehouderij 
in het Brabantse Loon op Zand. In 2007 
waren ze een van de eerste zes boeren-
bedrijven die overstapten op een dier-
vriendelijker manier van kippenhouden. 

Elly: “’Eindelijk voel ik me weer kippenboer’, 
zei mijn man toen onze dieren voor het eerst 
in jaren weer buiten rondliepen. En ik 
begreep precies wat hij bedoelde. Binnen de 
pluimveehouderij was in veertig jaar tijd veel 
veranderd. Het accent was steeds meer op 
efficiëntie en productiesnelheid komen te 
 liggen; de dieren moesten zo snel mogelijk 

groeien, zaten dicht op elkaar in de stal en 
kwamen nooit meer buiten. Wij gingen daar-
in mee, we konden niet anders. Maar het 
knaagde wel. Toen we de kans kregen om 
samen met de Dierenbescherming een con-
cept te ontwikkelen met een sterker en lang-
zamer groeiend ras, de Volwaard-kip, grepen 
we die met beide handen aan. Het was een 
risico, want we moesten een aantal flinke 
investeringen doen. Zo halveerden we het 
aantal dieren per vierkante meter, creëerden 
we een overdekte uitloop en zorgden we 
voor daglicht in de stallen. Allemaal verande-
ringen die nodig waren om het Beter Leven 
keurmerk, dat in 2007 tegelijk met de Vol-

waard-kip zou worden geïntroduceerd, op 
onze producten te mogen zetten. We zijn er 
trots op dat we deze stap hebben gezet. 
Onze kippen hebben geen antibiotica meer 
nodig, hoeven nooit te vechten om een plekje 
bij de voerbak en zijn veel levendiger. Het 
was pionieren, want we konden het niet 
alleen en moesten op zoek naar andere 
 boeren en retailers die net als wij geloofden 
in het concept. De  Dierenbescherming heeft 
moed getoond door haar naam te verbinden 
aan de verkoop van vlees. Voor de dieren valt 
er nog steeds een heleboel te winnen, maar 
het Beter Leven keurmerk is een stap in de 
goede richting.”
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Nadat Edwin en Elly Michiels de varkens-
houderij van zijn vader in het  Lim burgse 
Horst hadden overgenomen, bouwden 
ze een nieuwe stal, die moest voldoen 
aan alle eisen die één ster van het Beter 
Leven keurmerk stelt. Sindsdien zijn hun 
dieren veel gelukkiger. En zijzelf ook.

Edwin en Elly: “Binnen gangbare varkens-
houderijen is ‘hoogproductief’ voortaan de 
norm. Ook door financiële instellingen wordt 
er te veel nadruk gelegd op aantallen. En dat 
terwijl kwaliteit leidend zou moeten zijn. Wij 
hebben de keuze gemaakt om de focus te 
leggen op welzijn en omgeving. Om die 

reden hebben we gekozen voor meer leef-
ruimte en voederplaatsen voor onze dieren 
en afleidingsmaterialen, zoals stro-kokers om 
in te wroeten en kettingen om op te kauwen. 
In de natuur hebben varkens bijna altijd een 
steentje in hun mond; de kettingen benade-
ren dat gevoel het beste. Toen we in 2009 de 
eerste tekeningen voor onze nieuwe stal 
maakten, hebben we al ingezet op één ster 
van het Beter Leven keurmerk. De oude stal 
was bedompt, wij voelden ons daar nooit lek-
ker. Dat wilden we ook onze varkens niet aan-
doen. Nu zijn de dieren veel gelukkiger, dat 
merken we duidelijk. Ze zijn kalm, relaxed en 
groeien goed. Wij genieten ondertussen 

 volop. Varkens zijn zo leuk, ze doen iets met 
je. We kunnen ’s morgens nog zo chagrijnig 
opstaan, maar als we een rondje door de stal 
wandelen is dat gevoel meteen verdwenen. 
Met het Beter Leven keurmerk hebben we 
een weg naar de toekomst gevonden. Het 
bewijst dat er mensen zijn die de strijd durven 
aangaan met de gangbare veehouderijen. 
Varkensboeren en ketenpartners, maar ook 
de Dierenbescherming, die dieren met het 
keurmerk een fijner leven kan bieden. Het is 
makkelijk om overal tegenaan te schoppen, 
zoals sommige organisaties doen, maar het 
gaat erom dat je je nek durft uit te steken en 
laat zien dat het ook anders kan.” 

‘Het Beter Leven 
keurmerk bewijst dat 
er mensen zijn die de 

strijd durven aan-
gaan met de gangbare 

veehouderijen’
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Astrid Verwaijen is bijna vijf jaar werkzaam als districtsinspecteur voor de  
Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) in de provincie Gelderland.  

Ze treedt er op tegen dierenmishandeling en verwaarlozing van dieren.

Ik kom elke dag bij mensen over de vloer die 
bewust voor een huisdier hebben gekozen, 
maar niet de verantwoordelijkheid willen dra-
gen om er goed voor te zorgen. Als ik ze daarop 
aanspreek, komen ze meestal met een smoes. 

Inmiddels heb ik ze allemaal al gehoord: weinig geld, geen tijd, 
of ze hadden zich niet gerealiseerd dat een dier toch echt meer 
nodig heeft dan een bakje eten en water. Soms voelt het dan 
ook als dweilen met de kraan open, want dierenleed zal er altijd 
blijven. Daar staat tegenover dat ik het een fijne gedachte vind 
dat ik een heleboel dieren een ellendige toekomst kan besparen. 
Omdat de eigenaren zich netjes houden aan de maatregelen die 
ik ze opleg óf omdat ik er zelf voor zorg dat de levenssituatie 
van het dier verbetert als mensen niet luisteren.

Compleet uitgemergeld
Het werk als districtsinspecteur is vele malen heftiger dan ik 
had verwacht. Waar ik me nog het meest over verbaas, is dat er 
zo veel dierenleed is in een welvarend land als het onze. Hon-
den die vel over been zijn, extreme vervuiling, honderden kat-
ten in een piepklein huisje; ik maak het allemaal mee. En echt 
niet alleen in achterstandswijken. Twee weken geleden trof ik 
op een prachtig landgoed nog een ezeltje dat veel te lange hoe-
ven had en zodoende amper kon staan en een paard met zo’n 
ernstige eczeem dat de rug helemaal open lag. De eigenaren 
hadden geld in overvloed, maar blijkbaar geen zin om het aan 
hun dieren te besteden. Een andere zaak die ik nooit meer ver-
geet, is die van drie honden opgesloten in een bijkeukentje. Ze 

leefden in hun eigen uitwerpselen, kwamen nooit buiten en 
waren compleet uitgemergeld. Dat greep me zo aan dat ik 
eerst buiten een potje heb staan janken, voordat ik de eige-
naresse ermee confronteerde. We hebben de dieren nog die-
zelfde dag weggehaald en naar een dierenarts gebracht. Voor 
een van de honden was het toen al te laat. De andere twee 
hebben gelukkig een veilig nieuw thuis gevonden.

Verzamelaars
Waar ik veel moeite mee heb, zijn de zogeheten verzamelaars. 
Zo kwam ik onlangs bij een man, die meer dan tweehonderd 
konijnen hield. De dieren zaten opgesloten in een schuur, 
opgestapeld in krappe kistjes. Ze hadden geen bewegingsvrij-
heid en waren bijna allemaal ziek. Ik heb hem een lijst maat-
regelen opgelegd, maar toen ik kort daarna terugkeerde, was 
er niets veranderd. We hebben de konijnen bij hem wegge-
haald en elders ondergebracht. Datzelfde gebeurde met 62 kat-
ten en een hond in een huis dat onder de stront zat en enorm 
stonk. De bewoners trokken zich daar niets van aan en liepen 
doodleuk op hun blote voeten door de smerigheid. Het leven 
was ze duidelijk boven het hoofd gegroeid. Hoewel ik vrijwel 
dagelijks met dit soort situaties word geconfronteerd, went 
het nooit. Dat mag ook niet. Zodra het leed van dieren je niet 
meer raakt, moet je stoppen vind ik. Maar 
hoe zwaar het soms ook is, dit is wel wat ik 
altijd heb willen doen. Dat ik dieren op deze 
manier een stem kan geven, geeft me meer 
voldoening dan ik in woorden kan vatten.

218 konijnen bevrijd uit  
een donkere schuur

‘Deze honden waren zo  
uitgemergeld, dat ik eerst een  

potje heb staan janken’

Het huis zat onder de  
stront en stonk vreselijk

INSPECTIEPRAKTIJKEN
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“DIE STAAT 
DAAR PRIMA.”
Als dit kinderen overkomt, vinden we dat niet 
normaal. Voor veel dieren is dit helaas dagelijkse 
realiteit. Help dieren in nood. Doneer of word lid op 
dierenbescherming.nl
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LEZERSFOTO’S

ONDEUGENDE DIEREN
Kapotte bankstellen, omgewoelde bloembakken en voedsel dat op onverklaarbare wijze 
uit de koelkast verdwijnt: aan ondeugende dieren geen gebrek. Dat bewijzen ook de foto’s 
op deze pagina’s. Voor het volgende nummer zijn we op zoek naar foto’s van dieren 
onderweg. In de bakfiets, met de snuit uit het autoraampje of prinsheerlijk op de boot. 
Stuur ze onder vermelding van naam, woonplaats en een begeleidend tekstje naar 
redactie@dierenbescherming.nl. Insturen kan tot 1 november.

1. Onze kat is een echte donder-
steen. Hij is gek op melk en leb-
bert dagelijks zijn bakje leeg. Ook 
mijn eigen beker is niet veilig voor 
Joris Driepinter.  
Neja Corbeau, Rotterdam
2. Raya is een ondernemend 
hondje dat graag in en op dingen 
klimt, zoals in de vaatwasser. 
Carianne Groen-van der Brugge, 
Zwolle
3. Het is overduidelijk dat onze 
hond Wolfje hier te ver is gegaan in  
zijn zoektocht naar wat lekkers.  
Het bewijs hangt om zijn nek.
Frank Dries en Berengaria  
Liedmeier, Arnhem 
4. Zou mijnheer de Jack Russell 
op zoek zijn naar een verborgen 
schat?  
Marc Cobben, Roermond

2.1

4

2

3
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5. Een van mijn konijntjes, Lola, kruipt graag in de 
 boekenkast. Ondeugend of juist heel belezen?  
Cécile de Vries, Huissen
6. Mientje maakt graag duidelijk dat ze niet van stilzitten 
houdt. Ze haalde al een heleboel streken uit, maar dit 
was toch wel het toppunt. Helen Basten, Nijmegen
7. Onze lieve ondeugd Diaz met zijn ik-ben-onschuldig-
blik. Ook als hij op heterdaad is betrapt met restjes uit 
de geplunderde vuilnisbak, is deze blik voldoende om 
hem alsnog te geloven. Of in ieder geval te vergeven...
Noortje Russel, Boijl 
8. Onze kat Poekie vraagt niet om aandacht, ze schreeuwt 
erom. En als ze het niet krijgt, gaat ze op het huiswerk  
van mijn jongste zoon Marco liggen. Zo doen we dat!  
Karin Bartels, Valkenswaard
9. Billy is mijn grote vriend. Een heerlijk ondeugend en 
eigenwijs beestje. Annemiek Smalen, Nijmegen
10. Rik heeft zijn eerste jaar bij ons doorgebracht en is 
nu aan het werk als blindengeleidehond. Een van zijn 
grootste hobby’s was wroeten in de modder.
Marjan Doets, Leidschendam

5

7

9

8

10

6
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INTERVIEW

van tafel te vegen. We hebben nu een belang-
rijke stap gezet; hopelijk kunnen we dat over 
een paar jaar opnieuw doen. Ik merk trou-
wens dat mijn visie op dierproeven in de 
loop der tijd is veranderd. Hoe meer alterna-
tieven je kunt ontwikkelen, hoe groter het 
vertrouwen blijkbaar wordt dat er zo ontzet-
tend veel mogelijk is. Bij jezelf, maar ook 
binnen de farmaceutische industrie.”

Hoe belangrijk is dat voor je?
“Niemand wordt wetenschapper met als 
doel het aantal proefdieren te vermin deren. 
Mijn voornaamste drijfveer is dat ik graag 
een bijdrage wil leveren aan het begrijpen, 
behandelen en genezen van ziektes. Tegelij-
kertijd realiseer ik me dat ik in de positie 
ben om dierproeven terug te dringen en te 
vervangen en dat is iets wat ik niet kan en 
wil negeren. Al is het natuurlijk niet zo dat 
alle dierproeven per definitie slecht zijn. 
Soms moeten wij de keuze maken tussen het 
leven van een mens en dat van een dier. Dat 
is helaas niet anders.”

Stuit je daarbij wel eens op onbegrip?
“Laat ik het zo stellen: als je willekeurige 
mensen op straat vraagt of ze voor of tegen 
proefdieren zijn, aarzelen ze geen moment. 
Ze zijn allemaal fel tegen. Maar als je ze ver-
volgens vraagt wat ze zouden doen als een 
ernstig zieke geliefde kan worden gered met 
een medicijn dat op proefdieren is getest, zijn 
ze plotseling niet meer zo stellig. Wat natuur-
lijk logisch is. We willen allemaal gezond 
zijn, maar als we ziek zijn, hopen we op een 
medicijn dat ons beter kan maken. We 

‘MIJN VISIE OP DIERPROEVEN 
IS VERANDERD’
Robert Passier is als Associate Professor verbonden aan het Leids Universitair  
Medisch Centrum. Hij kan menselijke cellen van functie laten veranderen en  
daarmee medi cijnen testen op levensgevaarlijke bijwerkingen. Omdat er dankzij  
dit baanbrekende onderzoek veel minder proefdieren nodig zijn, heeft hij de  
Lef in het Labprijs van de Dierenbescherming gekregen.

Menselijke cellen van functie laten veran
deren... Hoe werkt dat?
“We halen cellen uit bijvoorbeeld urine of 
de huid en vormen deze om tot kloppende 
hartspiercellen. Dit proces duurt enkele 
maanden, waarbij het belangrijk is dat we 
de cellen dagelijks voorzien van de juiste 
voedingsstoffen. Ik ben in 2002 begonnen 
met stamcelonderzoek. Toen had ik nog 
geen idee dat dit mogelijk was. De eerste 
keer dat een cel in het kweekschaaltje daad-
werkelijk begon te kloppen, was dan ook 
heel bijzonder.”

Wat kan je ermee?
“De mogelijkheden zijn talrijk. We kunnen 
er onder meer medicijnen mee testen, wat 
wettelijk verplicht is voordat ze op de markt 
mogen worden gebracht. Medicijnen kun-
nen namelijk bijwerkingen hebben. Soms 
onschuldig, maar lang niet altijd. Van 
bepaalde medicijnen weten we bijvoorbeeld 
dat ze hartproblemen kunnen veroorzaken, 
in het ergste geval zelfs met dodelijke afloop. 
Omdat de ene patiënt wél risico loopt op  
bijwerkingen en de andere niet, doen we 
onderzoek om mensen beter en gerichter te 
kunnen behandelen. Hiervoor gebruiken we 
gekweekte hartcellen, zodat proefdieren uit-
eindelijk vervangen kunnen worden. Medicij-
nen kunnen zodoende veel betrouwbaarder 
en effectiever worden gemaakt.”

Je hebt dus minder proefdieren nodig?
“Klopt. Helaas kunnen we de overstap niet 
van de ene op de andere dag maken. Het is 
dus onmogelijk om alle dierproeven zomaar 

Robert Passier, winnaar Lef in het Lab-prijs 2014

mogen onze ogen er niet voor sluiten dat we 
daarmee ons eigen leven boven dat van een 
proefdier zetten, hoe moeilijk dat ook is.”

Hoe sta jij daar persoonlijk in?
“Ik zou zeker niet alle onderzoeken op proef-
dieren kunnen doen, omdat ik wel het abso-
lute nut ervan moet inzien. Als we een 
volgende stap kunnen maken in de gezond-
heidszorg en er nog geen alternatieven voor-
handen zijn, dan zullen we wel moeten. Al 
weten we inmiddels ook dat diermodellen 
niet altijd betrouwbaar zijn. Bovendien 
moet je ervoor waken dat het een gewen-
ning wordt. Dat als je al jaren muizen voor 
een experiment gebruikt, je dat gewoon 
blijft doen. We dienen onszelf voortdurend 
af te vragen wat een dierproef eigenlijk ople-
vert. Discussies aanwakkeren en zoeken 
naar alternatieven. Zoals wij zijn gaan kij-
ken of we hartspiercellen konden aanwen-
den om medicijnen te testen. Dat was een 
lange weg, en we zijn er nog niet, maar het 
geeft wel voldoening dat we echt een ver-
schil kunnen maken. Niet alleen voor men-
sen, maar ook voor dieren.”

OVER DE PRIJS
Lef in het Lab is een initiatief van de  
Dierenbescherming. De prijs wordt  
sinds 2007 jaarlijks uitgereikt aan een 
wetenschapper die zich op bijzondere 
wijze heeft ingezet voor alternatieven 
voor proefdieren.
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Download de offi  ciële Ik Zoek Baas app van de Dierenbescherming. Via deze app 
is overal en altijd te zien welke dieren er in welk asiel, op een nieuw baasje wachten.

BENT U OP ZOEK NAAR EEN HUISDIER? 

Markeer de dieren waarin u interesse 
hebt als favoriet. Zo kunt u ze later 

eenvoudig terug vinden Filter het aanbod door aan te 
vinken of een dier bijvoorbeeld 
geschikt is om bij kinderen of 

andere dieren te wonen

Wilt u ons werk steunen? Via deze 
knop kunt u heel eenvoudig een 
eenmalige donatie doen via iDeal of 
een machtiging

Ontdek in één oogopslag waar 
de dichtstbijzijnde asielen te 
vinden zijn dankzij de handige 
kaartfunctie

Schakel pushberichten 
in zodat u meldingen 
ontvangt zodra een dier 
in het asiel komt dat aan 
uw voorkeuren voldoet

DOWNLOAD DE GRATIS APP!
Scan de QR code om de gratis Ik Zoek Baas app direct te downloaden.
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Voor veel ouderen zijn huisdieren belangrijk voor hun levensgeluk.  
Het project Dieren Utrecht & Ouderen (DUO) helpt oudere mensen 
daarom bij de verzorging van hun dieren, zodat ze zo lang mogelijk  

van elkaars gezelschap kunnen genieten. DIER ging een dagje op pad  
met de coördinator van het project Elsbeth Levitus.

‘WE WILLEN DE BAND  
TUSSEN OUDEREN EN  

HUN DIEREN BEHOUDEN’

Project Dieren Utrecht & Ouderen (DUO)

OP STAP MET
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OP STAP MET
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10:15 uur 
Kat verzorgen
We ontmoeten Elsbeth Levitus bij een 
woonzorgcentrum in Utrecht. Sinds 2006 is 
zij als vrijwilliger verbonden aan DUO en 
tevens de drijvende kracht achter het project. 
Elsbeth: “DUO startte als een pilot, omdat we 
niet wisten in welke behoeften we konden 
voorzien. Inmiddels werken we met twintig 
vrijwilligers, en ondersteunen we ongeveer 
zeventien ouderen in de regio bij de verzor-
ging van hun dier. We bieden praktische 
hulp, maar hebben ook een belangrijke 
signalerende rol. Als we merken dat het niet 
goed gaat met het dier of de eigenaar, grijpen 
we in.” Vandaag hebben we vier afspraken 
staan, om te beginnen bij mevrouw Zweers 
die – ondanks haar jonge leeftijd; ze is eind 
vijftig – sinds het overlijden van haar ouders 
in het zorgcentrum woont. “Dankzij DUO heb 
ik mijn kat Mila nog, want ik kon haar niet 
meer volledig zelfstandig verzorgen,” vertelt 
ze na onze kennismaking. Elsbeth verschoont 
ondertussen de kattenbak, borstelt Mila en 
speelt met haar. Ze constateert dat het dier 
wel erg zwaar begint te worden. Wat niet 
vreemd is, aangezien ze amper lichaamsbewe-
ging krijgt. Elsbeth legt mevrouw Zweers 
daarom een aantal voedingstips voor. 

“Volgende keer zal ik Mila wegen. Als ze dan 
niet is afgevallen, gaan we op zoek naar andere 
oplossingen,” verklaart ze. 

10:45 uur 
Vogelkooi schoonmaken
In hetzelfde verzorgingstehuis woont mevrouw 
Van Kuijk. Ze is 79 jaar en niet meer in staat om 
helemaal zelf voor haar kanarie te zorgen. “Ik 
merk dat ze erg van haar vogeltje geniet,” zegt 
Elsbeth, “maar ze mist het overzicht om ’m op 
tijd eten en drinken en een schone kooi te geven. 
Dat doe ik daarom voor haar. Het sociale aspect 
is hier belangrijk, aangezien deze mevrouw wei-
nig bezoek krijgt.” Elsbeth vult voer en water aan 
en verschoont dan de kooi. Ze vraagt mevrouw 
Van Kuijk om een vuilniszak open te houden. “Ze 
wil graag goed voor haar vogeltje zorgen. Daar 
waar mogelijk, stimuleren we haar daarom om 
het zelf te doen,” legt Elsbeth uit als we een half 
uur later weer buiten staan. “We proberen men-
sen altijd in hun waarde te laten en hun zelfstan-
digheid zoveel mogelijk in stand te houden. Ze 
mogen niet het idee krijgen dat ze afhankelijk 
van ons zijn.”

11:30 uur 
Wandelen met hond
Onze derde afspraak is met mevrouw Van der 

‘We bieden praktische 
hulp, maar hebben  
ook een signalerende 
rol. Als we merken  
dat het niet goed gaat 
met dier of eigenaar, 
grijpen we in’

11:30

10:45

10:15
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Linden, die vanwege een chronische longaan-
doening geen lange wandelingen met haar 
hond Jason meer kan maken. “De laatste tijd 
gaat het wat beter, en is ze niet meer afhanke-
lijk van onze hulp. Maar omdat het verloop van 
haar ziekte grillig is, blijven we haar bezoeken 
om een oogje in het zeil te houden.” Volgens 
Elsbeth staat het welzijn van de dieren altijd 
voorop. “Dat leggen we mensen in een kennis-
makingsgesprek ook uit. We faciliteren ze bij de 
verzorging van hun huisdier, maar als het niet 
goed gaat en het dier heeft het niet meer fijn, 
zijn we óók de Dierenbescherming en gaan we 
op zoek naar een oplossing. En ja, dat kan in 
het uiterste geval een uithuisplaatsing zijn. 
Maar dat komt gelukkig zelden voor. De band 
tussen deze mensen en hun dieren is zo mooi 
en onvoorwaardelijk, dat we er alles aan doen 
om die in stand te houden.”

12:45 uur 
Opbouwen conditie hond
We sluiten de dag af bij meneer Broere.  Hij 
woont zelfstandig, maar omdat hij slecht ter 
been is, kan hij zijn bejaarde hond Pepper niet 
meer uitlaten. Hij is sinds enkele weken aange-
sloten bij DUO, en blij met de hulp die hij 
krijgt. “Toen ik meneer de eerste keer opzocht, 
was hij in tranen,” vertelt Elsbeth. “Omdat Pep-

per een slechte conditie heeft, had de dieren-
arts hem geadviseerd om een uitlaatservice in 
te schakelen. Maar dat kan hij helemaal niet 
betalen. We gaan nu drie keer per week met 
Pepper wandelen en bouwen haar conditie lang-
zaam op.” Elsbeth zegt dat ze veel voldoening 
haalt uit haar werk: “Voor veel oudere mensen 
zijn huisdieren belangrijk voor hun kwaliteit 
van leven. Ze zijn niet meer zo mobiel, en hun 
sociale netwerk wordt kleiner. Een dier biedt 
afleiding en gezelligheid. Het is bovendien 
bewezen dat mensen met een huisdier langer 
gezond blijven. Om die reden hoop ik dat we 
ook in andere delen van het land een project als 
DUO kunnen starten. De dieren verdienen dat, 
en deze mensen ook.”

MEER INFORMATIE?
DUO bestaat dankzij de belangeloze inzet 
van vele vrijwilligers. Hebt u interesse om  
als vrijwilliger aan de slag te gaan, kijkt u dan 
voor een overzicht van onze vacatures op: 
dierenbescherming.nl/vacatures.  
Meer informatie over het project leest u op 
de website van Dierenbescherming Utrecht: 
utrecht.dierenbescherming.nl. 

‘We proberen mensen 
altijd in hun waarde te 
laten, ze niet het idee 
te geven dat ze afhan-
kelijk van ons zijn’

11:30

12:45
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IN BEELD

ALS EEN DOR BLAADJE
Zodra het buiten kouder wordt, 
gaan vlinders in winterrust. De 
gehakkelde aurelia is een van 
de vier vlindersoorten die in 
ons land overwinteren. Met 
dichtgeklapte vleugels lijkt 
deze vlinder sprekend op een 
dor blaadje. De perfecte 
camouflage in de overwinte-
ringsfase, als de aurelia zich 
verstopt in holtes en scheuren 
van bomen. 
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MOEDERLIEFDE
Met de herfst in aantocht bereiden veel dieren in het wild zich alvast voor op de gure 
wintermaanden. Ze doen dat allemaal op hun eigen manier. Sommige trekken naar 
zonnige oorden, andere leggen voedselvoorraden aan en gaan op zoek naar een plekje 
voor hun winterslaap. Op deze pagina’s een paar voorbeelden van dieren die zich 
klaarmaken voor de koude periode die komen gaat.

KLAAR VOOR DE KOU

links
HALSBREKENDE TOEREN
Koolmezen zijn standvogels, wat betekent dat ze het hele jaar in 
ons land doorbrengen. In de winter groeit de populatie zelfs, omdat 
er dan ook vogeltjes uit koudere gebieden onze kant op komen. 
Koolmezen zijn ijverig en worden heel creatief als het op overleven 
aankomt. Ze slaan zaden en vetten op en verstoppen voedsel in 
bomen, maar halen ook halsbrekende toeren uit om een lekker hap-
je uit een vetbol of pindanetje te peuteren.

boven
GEHEIME VOEDSELVOORRAAD
In het najaar leggen eekhoorns voedselvoorraden aan van dennen-
appels, zaden en noten, die ze verstoppen aan de voet van een boom 
of in een leeg vogelnest. Dat lijkt slim, ware het niet dat ze niet kun-
nen onthouden waar ze het voedsel verstoppen en in de winter moe-
ten vertrouwen op hun reukvermogen. Soms vinden ze hun voorraad 
terug, vaak ook niet. Eekhoorns houden geen winterslaap, maar bij 
guur weer blijven ze soms dagenlang in hun holletje liggen. 
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IN BEELD
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VET OPSLAAN
Roodborstjes komen in de herfst ruim tien procent in 
gewicht aan. Die vetvoorraad hebben ze hard nodig. Ze 
leven namelijk van insecten en die zijn er nauwelijks in de 
winter. Roodborstjes lijken schattige vogels met hun rode 
veren en liefelijke uitstraling, maar schijn bedriegt. Want 
in tegenstelling tot de meeste vogels, die in de winter 
warm bij elkaar kruipen, houden ze hardnekkig vast aan 
hun territorium dat ze uit alle macht verdedigen. 

links
OPGEROLD IN WINTERSLAAP
Om zich voor te bereiden op zijn winterslaap, begint de 
egel al vanaf juli met het aanleggen van een vetvoorraad 
in de vorm van onderhuids vetweefsel. Als de temperatuur 
onder de tien graden daalt, bouwt hij zijn nest, waar hij 
vervolgens de hele winter opgerold in ligt. Tijdens de win-
terslaap daalt z’n temperatuur tot ongeveer zes graden. 
Als de egel een paar maanden later ontwaakt, is hij hon-
gerig en erg mager. Hij weegt dan nog maar 350 gram. 
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DRUKKE TIJDEN
In het najaar krijgen zwijnen een imposante, borstelige vacht. 
Door de uitstaande haren en behaarde oren lijken ze zelfs 
groter dan ze zijn. Zwijnen hebben geen tijd om het rustig 
aan te doen in de winter, want de paartijd valt tussen novem-
ber en januari. Onder de mannetjes ontstaan dan verwoede 
gevechten om de gunst van de vrouwtjes, waarbij vaak doden 
vallen. Tijdens de paring omcirkelt hij het vrouwtje, port haar 
niet bepaald zachtzinnig met zijn snuit en maakt karakteris-
tieke geluiden om haar in de stemming te brengen.
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ACHTERGROND

BEGRIJP DE TAAL VAN UW HOND
In het vorige nummer van DIER stonden we stil bij de taal die katten spreken. Op hun 
eigen manier communiceren dieren namelijk via lichaamshouding, stem en staart. We 
werden overspoeld met reacties van hondeneigenaren, die hun dier ook graag goed willen 
leren kennen. Daarom gaan we nu in op de taal van honden en hun natuurlijke gedrag.

toch mis, troost u zich dan met de gedachte 
dat ongeveer veertig procent van de honden-
bezitters problemen heeft met zijn dier. Die 
kunnen variëren van klein tot heel groot, 
zoals agressie of angst. Stress bij honden 
openbaart zich op diverse manieren. Enkele 
veelvoorkomende signalen zijn een lage 
lichaamshouding, piepen, janken, slecht 
eten, verwijde pupillen, hyperwaakzaam-
heid en een snelle ademhaling. Een oorzaak 
van stress is ruzie binnen het gezin. Honden 
zijn gevoelig voor stemgeluiden, pikken 
spanning snel op en zijn heel goede observa-
tors. Als er in een gezin veel geschreeuwd 
wordt, zal de hond die onaangename signa-
len op zichzelf gaat betrekken en zich afvra-
gen wat ’ie fout doet. Voor zijn gevoel wordt 
hij met het geschreeuw namelijk gestraft op 

Matthijs Schilder is diergedragsdes-
kundige aan de Universiteit van 
Utrecht. Hij geeft les aan studen-
ten Diergeneeskunde en behandelt 

honden en katten met gedragsproblemen. 
Op deze pagina’s geeft hij uitleg bij een aan-
tal typische gedragingen van honden.

Wie is de leider?
“Van nature is een hond een roedeldier. Voor 
een goed samenspel tussen baas en hond is het 
belangrijk dat duidelijk is wie welke rol heeft. 
Als u zich consequent opstelt als de leider, zal 
de hond vanzelf volgen. Doet u dat niet, dan 
kan de hond gaan proberen de positie van 
roedel leider in te nemen. Om dat te voorko-
men, is het belangrijk om te weten hoe een 
hond in elkaar steekt en wat hij van u, als lei-

der, vraagt. Dat begint al voor de aanschaf. 
Denk goed na over welke eigenschappen u 
waardeert in een hond en in hoeverre u tege-
moet kunt komen in zijn behoeften. Mensen 
dienen over een flinke dosis zelfkennis te 
beschikken om te bepalen welk ras bij ze past. 
Zo is het niet raadzaam om te kiezen voor een 
rottweiler of pitbull als u geen ervaring hebt 
met honden, en al helemaal niet als u een 
zachtaardig en toegeeflijk type bent. Mensen 
baseren hun keuze ook te vaak op het uiterlijk 
van een dier, waarbij ze zich nauwelijks realise-
ren dat dit mooie don zige hondje over een jaar 
groot en sterk is, en u bij onvoldoende over-
wicht helemaal niets meer te zeggen hebt.”

Stressfactoren
“Gaat het ondanks een goede voorbereiding IL
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AGRESSIEVE 
HOND
Deze hond is in hoge 
mate agressief. De staart 
staat omhoog, de boven-
lip is opgetrokken, hij 
heeft rimpels op de  
neus en hij laat zijn tan-
den zien. Als de ander 
hem geen ruimte geeft, 
kan hij aanvallen.

ANGSTIGE HOND
Deze hond is bang. Zijn oren 

zitten plat in zijn nek, zijn  
tanden zijn niet te zien en  

de staart is omlaag en dicht  
bij de achterpoten.

OMGANG: wacht rustig af. Houd een 

halve meter afstand, ga op uw hurken 

zitten en laat de hond toenadering 

zoeken. Geef dan een brokje. 

OMGANG: de hond staat bol van de adrena-

line. Ga met de hond wandelen om hem te 

laten afkoelen. Lijn de hond aan en loop rus-

tig weg van de situatie die agressie opwekt. 

Afleiden met een bal of stok kan ook helpen.
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WIST U DAT…
•   Honden om verschillende redenen blaf-
fen? Bijvoorbeeld om hun territorium te bewa-
ken, als reactie op angst, om spel uit te 
lokken, uit verveling omdat ze alleen gelaten 
worden, bij wijze van begroeting of om uw 
aandacht te vangen.

•   Het zinloos is om een commando meer-
malen te herhalen? Ga ervan uit dat een hond 
bij het negeren van een commando niet weet 
wat er van hem verwacht wordt of dat hij het 
niet wil. Juist door zes keer achter elkaar ‘lig’ te 
roepen, kan hij gaan denken dat ‘lig, lig, lig, lig, 
lig, lig’ het commando is om te gaan liggen.

•   Hard schreeuwen een tegengesteld effect 
heeft? Honden horen zeventien keer beter 
dan mensen. Een hond heeft uw commando 
dus hoogstwaarschijnlijk gewoon gehoord. 
Schreeuwen veroorzaakt stress en kan er voor 
zorgen dat het leervermogen geremd wordt.  

•   Belonen en straffen alleen zin heeft op het 
moment zelf? Het heeft geen nut om ‘nee’ te 
roepen als een hond al gestopt is met het 
omwoelen van uw tuin, omdat ’ie in het moment 
leeft. Hetzelfde geldt voor ‘belonen om niets’, 
daarmee daalt de waarde van de beloning. 

volkomen onverwachte momenten. Bijvoor-
beeld terwijl hij rustig in de mand ligt of 
met de kinderen aan het spelen is. Dat levert 
veel stress op.” 

Lichaamstaal waarnemen
“Honden zijn bijzonder gevoelig voor veran-
deringen in de omgeving en het gedrag van 
hun baas. Ze observeren lichaamstaal dan 
ook heel goed. Als uw hond tijdens het uitla-
ten is uitgevallen naar een andere hond, 
bent u daarna wellicht bang dat het nog een 
keer gebeurt. Uw veranderende gedrag pikt 
hij direct op; zodra u weer eenzelfde hond 
tegenkomt, begint u gespannen te lopen en 
waarschijnlijk de hond dichter naar u toe 
trekken. Uw hond denkt: mijn baas is ner-
veus door de hond die ons nadert en daar 
moet ik wat aan doen. Blaffen of agressief 
gedrag kan het gevolg zijn. Tilt u uw hond 
vervolgens op of troost u hem, dan bevestigt 
u daarmee dat de situatie niet in de haak is 
en hij alle reden heeft om dit gedrag te ver-
tonen. En voordat u het weet, bent u in een 
vicieuze cirkel beland.” 

Patronen doorbreken
“Dit soort patronen kan worden doorbroken. 
Ik kom bijvoorbeeld wel eens mensen tegen 
die hun kinderwens uitstellen, omdat ze een 

hond hebben die niet met kinderen kan 
omgaan en geen idee hebben hoe ze daar 
verandering in kunnen brengen. Gedrags-
therapie is dan een optie. Eén vorm daarvan 
is dat ik mensen adviseer om met hun hond 
in de buurt van een kinderspeelplaats te 
gaan zitten of langs een schoolplein te lopen 
waar kinderen spelen. Ze moeten dan de 
hond aangelijnd houden en de kinderen 
blijven op  ruime afstand. Ondertussen 
geven ze de hond regelmatig iets lekkers. Op 
die manier kunt u een hond leren dat kinde-
ren wel degelijk leuk zijn, en gaan ze situa-
ties met kinderen associëren met iets 
prettigs. Zoiets moet  overigens wel heel 
voorzichtig worden opgebouwd en het kan 
maanden, soms wel een jaar duren voordat 
het doel wordt bereikt.”

Gouden regels
Tot slot zijn gouden regels: wees consequent, 
straf nooit fysiek en beloon gewenst gedrag. 
Zorg dat alle gezinsleden dezelfde regels en 
commando’s hanteren. Als iets de ene keer 
wel en de andere keer niet mag, raakt de 
hond verward. Schoppen en slaan is helemaal 
uit den boze. Dat maakt een hond angstig en 
verpest de band die jullie hebben. Probleem-
gedrag voortkomend uit angst, agressie en 
stress wordt hierdoor in de hand gewerkt. 

TWIJFELENDE HOND
Deze hond weet niet goed wat  

hij met de situatie aan moet. Hij  
is onzeker van voren, maar dominant 

van achteren. Wat hij gaat doen,  
is onvoorspelbaar. Deze houding 

komt veel voor bij asielhonden.

OMGANG: geef een twijfelende  

hond de ruimte om te wennen aan de  

situatie en aan u. Liever even niet aaien. 

SPELENDE  
HOND
Deze hond nodigt u uit  
om te gaan spelen. Zijn  
staart staat omhoog en hij  
zakt door de voorpoten.

OMGANG: ga vooral in op de  

uitnodiging. Doe bijvoorbeeld  

een trekspelletje met een flostouw 

of tikkertje. Door te spelen met  

uw hond bouwt u een band op.
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KENNISPLEIN

Vragen over dieren, hun welzijn en het werk van de Dierenbescherming  
worden hier beantwoord. Hebt u ook een vraag voor deze rubriek?  

Mail deze dan naar lezersvraag@dierenbescherming.nl.

Moeten alle paarden in  
de winter een deken om?

Ik heb het idee dat 
mijn kat zich verveelt. 

Kan dat?

Ik wil voor mijn konijn een maatje 
aanschaffen. Waar moet ik op letten?

&VRAAG ANTWOORD

Hebt u een vraag die (snel) antwoord behoeft, neemt u dan contact op met de klantenservice via 088 81 13 000 (ma - vr, 9:00-17:00 uur) of mail vraag@dierenbescherming.nl

Paarden ontwikkelen een dikke vacht in de winter en kunnen goed 
tegen kou. In principe hebben ze dus geen deken nodig. Houd er wel 
rekening mee dat er behoorlijke verschillen kunnen zijn tussen ras-
sen. Zo krijgt een shetlander automatisch een flinke warme vacht 
zodra het buiten kouder wordt, terwijl een Arabische volbloed dat van-
wege zijn herkomst veel minder heeft. Geschoren paarden hebben 
overigens vaak wel een deken nodig, zelfs als het niet vriest. Ook door 
veel borstelen kan de bescherming van de wintervacht afnemen.

Jazeker. Een kat is een actief en nieuwsgierig dier, dat dol is op 
spelen en jagen. Als ‘ie daartoe niet voldoende mogelijkheden 

krijgt, gaat hij zich vervelen. Op den duur kan dit leiden tot 
stress of zelfs depressie. Sommige katten worden agressief of 
gaan overeten om hun verveling te onderdrukken. Het is daar-
om belangrijk dat u uw kat afleiding biedt en probeert te ont-

dekken wat ‘ie leuk vindt. Zet bijvoorbeeld kartonnen dozen of 
een klim- en krabmeubel neer en speel elke dag met ’m. Om 

zijn jagersinstinct te bevredigen, kunt u uw kat laten grabbelen 
en hengelen naar zijn voedsel. Net als mensen raken dieren uit-

gekeken op dagelijkse rituelen. Bied dus regelmatig nieuwe 
speeltjes aan en varieer hiermee. 

Konijnen zijn territoriale dieren. U laat ze aan elkaar wennen door de hokken met ongeveer tien centi-
meter tussenruimte naast elkaar te plaatsen, waarbij ze elkaar moeten kunnen zien en ruiken. Eén 
keer per dag zet u ze samen in een kleine, neutrale ruimte, waar ook uw eigen konijn nog nooit is 
geweest. Dat laatste is belangrijk, want als een konijn een ruimte herkent, zal ’ie met alle geweld de 
‘indringer’ willen verdrijven. Als de konijnen het goed met elkaar kunnen vinden, mogen ze steeds 
langer samen zijn en kan de koppelruimte groter worden gemaakt. Zodra ze elkaar gaan wassen en 
dicht tegen elkaar aan gaan liggen, is het moment aangebroken om ze samen in een hok te zetten, 
maar blijf er de eerste tijd nog wel bij. Als u op zoek bent naar een maatje voor uw konijn of knaag-
dier, kunt u bijvoorbeeld terecht bij Het Knaaghof in Rijswijk, waar konijnen middels heuse speed-
dates worden gekoppeld.
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BOB 
Sanne op den Kelder werkt al sinds haar 
zestiende als vrijwilliger voor de Dieren-
bescherming. Honden die niet in een 
asielomgeving kunnen verblijven, vangt ze 
thuis op. Een van deze honden is Bob. 
Omdat hij nog zo jong was toen Sanne 
zich over hem ontfermde, was de kans 
groot dat hij het niet zou redden. 

Sanne (rechts):  “Bob was drie dagen oud toen hij en zijn 
broertje Max bij mij in huis kwamen. Omdat ze van hun 
moeder waren gescheiden, moest ik ze met de fles groot-
brengen. Iedereen raadde het me af, want ze zouden het 
waarschijnlijk niet overleven. Toch wilde ik het probe-
ren. Ik durfde ze alleen nog geen namen te geven, bang 
als ik was dat ik me dan te veel aan ze zou gaan hechten.  
Dat deed ik pas toen ze na drie weken de kritieke fase 
hadden doorstaan en sterk genoeg waren. Vanaf dat 
moment nam ik ze ook overal mee naartoe, zodat ze 
 rustig konden wennen aan mensen, omgevingsgeluiden 
en andere dieren.”

Prinsheerlijk bij elkaar
Annemie van der Stap: “Toen Bob en Max een week of 
zeven waren, logeerden ze bij mij en mijn ouders. Tot 
onze verbazing kon Bob het direct goed vinden met onze 
hond Sjef, die normaal gesproken niet de makkelijkste is. 
Na een dag lagen ze zelfs al prinsheerlijk bij elkaar in de 
mand. Voor ons was het snel duidelijk: Bob mocht bij ons 
komen wonen. En daar hebben we nooit spijt van gekre-
gen. Sjef is enorm opgeknapt sinds Bob er is, die twee 
vullen elkaar perfect aan. Na het overlijden van onze 
vorige hond, was Sjef angstig geworden en reageerde hij 
heel heftig op visite en kinderen. Dat veranderde toen we 
Bob in huis namen. Hij is zo onbevangen dat hij overal 
vrolijk op af stapt. Voor Sjef werd hij een voorbeeld.”

Sjouwen met speeltjes
“Bob is lomp, druk en niet moeders mooiste, maar hij is 
een ontzettende lieverd. Vorig jaar hebben we een zoon 
gekregen. Sindsdien loopt Bob de hele dag met speeltjes 
te sjouwen en bovendien is hij heel beschermend voor 
Cass, die op zijn beurt de grootste lol heeft als Bob weer 
eens achter zijn eigen staart aan holt of met de bal aan 
het spelen is. Inmiddels woon ik niet meer thuis, maar 
nog steeds ga ik zo vaak mogelijk langs om met Bob en 
Sjef te spelen.” Sanne: “Annemie en ik zijn vriendinnen. 
Altijd als ik bij haar ouders ben, komt Bob meteen bij me 
zitten. Een hond vergeet nooit meer wie je bent, dat vind 
ik zo bijzonder. Fijn dat hij na zijn slechte start een fijn 
en veilig thuis heeft gevonden.” 

‘De eerste drie  
weken durfde ik Bob 
geen naam te geven, 

omdat ik bang  
was dat hij het niet 

zou redden’
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De Dieren bescherming 
is de grootste dieren-
welzijnsorganisatie van 
Nederland. In de 
samenleving die de 
Dieren bescherming 
nastreeft, geeft de 
mens duur zame invul-
ling aan welzijn, gezond-
heid en integriteit van 
ieder dier. 

Meldnummer  
dierenmishandeling
144

Klantenservice
Postbus 85980,  
2508 CR Den Haag
T 088 81 13 000
I  dierenbescherming.nl/ 
klantenservice

Raad van Toezicht
Anke Boomsma,  
voorzitter
Peter Buisman, 
vice-voorzitter
Peter Kasteleyn, lid
Dinand Ekkel, lid
Taco de Groot, lid

Erna Pieters, lid
Lex Vriesendorp, lid
 
Directie 
F.C. Dales, algemeen 
directeur

Lidmaatschappen
•  Lidmaatschap  

€ 28,- per jaar
•  Jeugdlid (0-18)  

€ 18,- per jaar
•  Bedrijfslidmaatschap  

€ 100,- per jaar

De Dierenbescherming 
voert incasso’s einde 
maand uit.
Rekeningnummer 
(IBAN): 
NL05INGB0003963156
Incassant ID  
Dierenbescherming: 
NL56ZZZ404073190000

Website
dierenbescherming.nl

SERVICE

Voor al uw vragen en opmerkingen kunt  
u onze klantenservice bereiken via
088 81 13 000 ma-vr: 09:00 - 17:00 uur

De Dierenbescherming wordt gesteund door: 

De Dierenbescherming voert het  
CBF-keurmerk van het Centraal Bureau 
Fondsenwerving. Dit houdt in dat de 
 Dierenbescherming voldoet aan de strenge 
eisen op het gebied van financieel beheer, 
organisatie, bestuur en fondsenwerving.

COLOFON | Hoofdredactie: Niels Dorland, Ingrid Oosterveen | Eindredactie: Agnes Hemstede, Annelie Verhagen |Teksten: Annelie Verhagen  
Art direction & vormgeving: Martin Raven | Lithografie: Mark Boon | Drukwerk: Senefelder Misset, Doetinchem | Coverfoto: Robin Utrecht | Oplage: 141.000 
Advertenties: Informatie via redactiesecretariaat, T 088 81 13 259 | DIER voor blinden en slechtzienden: DIER in braille bij CBB, Ermelo, T 0341 56 54 77

De Dierenbescherming noch de redactie draagt op enigerlei wijze verantwoordelijkheid voor de strekking en inhoud van geplaatste advertenties. Artikelen mogen met bronvermel-
ding  worden overgenomen na toestemming van de Dierenbescherming. Door lezers ingezonden fotomateriaal wordt automatisch eigendom van de Dierenbescherming.

Volg de Dierenbescherming op Facebook  
facebook.com/deDierenbescherming 

Volg de Dierenbescherming op Twitter  
twitter.com/Dierbescherming

NALATEN AAN  
DE DIERENBESCHERMING

KANDIDATEN VOOR  
ONZE LEDENRAAD GEZOCHT!

Mensen die ervoor kiezen om de Dierenbescherming 
op te nemen in hun testament, laten hun liefdevolle 
zorg voor dieren voortleven en dragen ook in de toe-
komst bij aan een verbetering van dierenwelzijn. 
Omdat wij volledig afhankelijk zijn van giften en dona-
ties, is elk bedrag, groot of klein, bijzonder waardevol. 
Wilt u meer weten over de mogelijkheden om na te 
laten aan de Dierenbescherming? Dan komt een van 
onze relatie beheerders graag bij u langs.
Wim Koedijk, Jeroen van Dijke, Jana van Muijden
T 088 81 13 066
E schenken@dierenbescherming.nl
I dierenbescherming.nl/nalaten

De Dierenbescherming zet 
zich al 150 jaar in voor dieren-
welzijn in Nederland. Dankzij 
de steun van onze leden en 
donateurs kunnen wij ons 
dagelijks hard maken voor  
de dieren. 

Bent u lid van de Dierenbe-
scherming en wilt u meepraten 
en -beslissen over ons werk? 
Dat kan! Onze Ledenraad 
heeft een belangrijke stem in 
de wijze waarop de Dierenbe-
scherming zich inzet voor die-
ren in ons land. Tot 15 oktober 
kunt u zich aanmelden als kan-
didaat voor de Ledenraadsver-
kiezingen die plaatsvinden in 
november. Hoe? Dat leest u 
op onze website dierenbe-
scherming.nl. Met de bij-
gevoegde stemkaart kunt u 
vanaf 3 november uw stem uit-
brengen op twee kandidaten 
voor de Ledenraad.
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VOOR & NA

‘Hij gaf me meteen zijn  
vertrouwen, iets waar ik me 

nog steeds over verbaas’
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Augustus 2014
Het herstel van kitten Dexter verliep moei-
zaam. Gelukkig at hij goed en werd hij lang-
zaamaan steeds levendiger. Elke dag mocht 
hij een half uurtje uit de bench om rond te 
lopen en voorzichtig te spelen. Meer bewe-
gen was niet mogelijk, omdat de breuk in zijn 
achterpootje anders niet goed kon herstellen. 
Ook zijn huid bleef nog lange tijd overgevoe-
lig en moest elke dag worden gezalfd. De ver-
zorging van Dexter was in die tijd zo intensief, 
dat Yvonne zich steeds meer aan hem begon 
te hechten. Tot het moment dat ze geen 

afscheid meer kon en wilde nemen: “Vanaf de 
allereerste dag gaf hij me zijn vertrouwen, iets 
waar ik me nog steeds over verbaas. Ook 
mijn andere katten trokken enorm naar Dexter 
toe. Ze gingen vaak voor of op de bench lig-
gen om hem te laten weten dat hij er niet 
alleen voor stond.” Inmiddels woont Dexter 
alweer bijna een half jaar bij Yvonne en haar 
vriend en is hij vrijwel volledig hersteld. “Hij rent 
door het huis alsof er nooit iets is gebeurd,” 
lacht Yvonne. “Overdag is hij razend druk met 
spelen en vliegen vangen, maar ’s avonds komt 
hij altijd even bij me op de bank zitten om te 

knuffelen. En hoewel zijn pootje nooit meer 
helemaal zal genezen, kan hij zich er prima mee 
redden. We noemen hem onze kleine Charlie 
Chaplin, omdat hij zo grappig loopt. Verder 
heeft hij nog twee kale plekken. De huid heeft 
daar zo strak gespannen gestaan, dat er een 
wildgroei van weefsel is gekomen. Het is frus-
trerend dat we er nooit achter zijn gekomen 
wie Dexter uit de auto heeft gegooid; het blijft 
onbegrijpelijk dat iemand tot zoiets in staat is. 
Gelukkig heeft hij zich ontpopt tot een lief, aan-
hankelijk katje en lijkt het erop dat hij dit trau-
ma definitief achter zich heeft gelaten.”

ZIJN TRAUMA ACHTER ZICH GELATEN
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Dankzij een extra bijdrage heeft de Dierenbescherming 
vorig jaar het allereerste Dierenbeschermingscentrum in 
Nederland kunnen openen. De Dierenbescherming heeft 
met het centrum de beschikking over een opvanglocatie 
voor dakloze dieren in nood die aan de modernste eisen 
van dierenopvang voldoet. 

Het centrum fungeert ook als educatie- en voorlichtings-
centrum, locatie voor gedragsbegeleiding, spoedkliniek en 
dierenambulancecentrale. Het centrum biedt plaats aan 
80 honden, 120 katten en 56 knaagdieren.  

Naast het steunen van goede doelen maken deelnemers 
kans op fantastische prijzen. Zoals elke week de Straatprijs 
van 25.000 euro en Kanjers die kunnen oplopen tot 49,7 
miljoen euro.

Meedoen is eenvoudig, bel 0900-300 1500 (€ 0,50 per 

gesprek) of meld u aan via internet: www.postcodeloterij.nl 

Voor € 11,75 per lot speelt u al mee. Alvast hartelijk dank 

voor uw deelname.

De Postcode Loterij helpt!

De Dierenbescherming     en De Postcode Loterij

De Nationale Postcode Loterij is de grootste 
goededoelenloterij van Nederland. Sinds 1989 werd er 
ruim 4,1 miljard euro geschonken aan 90 organisaties die 
zich inzetten voor de bescherming van mens en natuur.
De loterij is er trots op sinds 1996 partner te zijn van de 
Dierenbescherming en wil haar ook van harte feliciteren 
met haar 150-jarig bestaan. 

De Dierenbescherming ontvangt jaarlijks 1,8 miljoen euro 
van de Postcode Loterij. Mede hierdoor kan zij opkomen 
voor alle dieren in Nederland. De Dierenbescherming 
verleent samen met duizenden vrijwilligers 24 uur per dag 
dierennoodhulp. Daarnaast komt zij op voor dierenwelzijn, 
pleit voor een diervriendelijke wetgeving en geeft 
voorlichting op scholen en aan consumenten.
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De Dierenbescherming     en De Postcode Loterij

De Nationale Postcode Loterij is de grootste 
goededoelenloterij van Nederland. Sinds 1989 werd er 
ruim 4,1 miljard euro geschonken aan 90 organisaties die 
zich inzetten voor de bescherming van mens en natuur.
De loterij is er trots op sinds 1996 partner te zijn van de 
Dierenbescherming en wil haar ook van harte feliciteren 
met haar 150-jarig bestaan. 

De Dierenbescherming ontvangt jaarlijks 1,8 miljoen euro 
van de Postcode Loterij. Mede hierdoor kan zij opkomen 
voor alle dieren in Nederland. De Dierenbescherming 
verleent samen met duizenden vrijwilligers 24 uur per dag 
dierennoodhulp. Daarnaast komt zij op voor dierenwelzijn, 
pleit voor een diervriendelijke wetgeving en geeft 
voorlichting op scholen en aan consumenten.
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