PVH Symposium
‘Scheiden doet Lijden?!’
was een groot succes
Het symposium: ‘Scheiden doet lijden?!’ dat afgelopen zaterdag 27 maart plaatsvond, werd door de
bezoekers als zeer de moeite waard ervaren. Onder de aanwezigen bevonden zich allerlei betrokkenen uit de
sector gezelschapsdieren, zoals fokkers, dierenartsen, gedragstherapeuten, Tweede-Kamerleden van de Partij
voor de Dieren en ambtenaren van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij. De Stichting Platform
Verantwoord Huisdierenbezit organiseerde voor de tweede keer een symposium over een maatschappelijk
relevant onderwerp op de locatie van het Groenhorst College in Barneveld.
De lezingen die gegeven werden, leverden nieuwe inzichten op rond het thema het scheiden van dieren.
Prof. Dr Frauke Ohl verzorgde de eerste lezing. Zij ging met name in op de “ biologie” van het scheiden, met
andere woorden wat komt er allemaal bij kijken als een dier van de moeder gescheiden wordt. Hierbij richtte
zij zich niet op één diersoort, maar besprak zij de factoren diersoort overschrijdend.
De tweede lezing werd gegeven door Drs. Eline Teygeler, psychologe en gedragstherapeut voor dieren. Zij
richtte zich specifiek op de kat en dan met name op de verschillende factoren die een rol spelen bij het bepalen
van de optimale leeftijd om kittens van de moeder te scheiden. Haar lezing was gebaseerd op het discussiestuk
vanuit de werkgroep Katten van het PVH ” het bepalen van de optimale leeftijd om kittens te scheiden ” dat
later die ochtend werd overhandigd aan Mw. Drs. S. Beelen, beleidsambtenaar bij LNV.
De problematiek bij het scheiden van konijnen kwam aan de orde tijdens de lezing van Lonneke Kerkenaar,
natuurgeneeskundige voor dieren. Er is hier een groot verschil tussen raskonijnen, productiekonijnen en wilde
konijnen voor wat betreft de leeftijd waarop jonge konijnen gezond bij de moeder weg kunnen. Vooral een
voldoende ontwikkeling van het maagdarmkanaal speelt hierbij een belangrijke rol. Dr. M.B.H. Schilder
richtte zich specifiek op de hond. De huidige minimum leeftijd van 7 weken is voor de hond zo gek nog niet,
er van uit gaande dat de pup in een goede omgeving terecht komt. Mr. C.W. Ripmeester, juridisch
beleidsmedewerker bij de Dierenbescherming, ging in op de juridische aspecten in de huidige Gezondheids- en
Welzijnswet voor dieren en de nieuwe Wet Dieren. Hierin zijn de minimum leeftijden vastgelegd voor een
aantal diersoorten waarop het jong van de moeder gescheiden mag worden. Maar er zou nog voor meer dieren
iets geregeld kunnen/moeten worden
Het middagprogramma bestond uit 5 verschillende workshops, onderverdeeld naar de diersoorten hond, kat,
kleine zoogdieren (konijn), vogels (papegaaien) en reptielen. In kleinere groepen werd hier gediscussieerd
over praktische vragen rond het thema scheiden. Na de workshops werden de belangrijkste punten
meegenomen naar de plenaire afsluiting. De belangrijkste conclusies die hier naar voren kwamen waren, dat
het goed is dat er een wet is waarin minimum leeftijden van scheiden zijn vastgelegd, een getal is echter niet
alles bepalend er zijn veel factoren die meegenomen moeten worden in de afweging per dier. Heel belangrijk
is juiste voorlichting aan fokkers en aan kopers van dieren, want hier is nog veel te winnen. Het PVH heeft
hier een belangrijke taak in samen met het LICG. Het allerbelangrijkste van deze dag was echter dat iedereen
het de moeite waard vond om over dit onderwerp geïnformeerd te worden en mee te discussiëren.
“ goede verhalen die goed op elkaar aansloten”
“ fijn zo’n discussiestuk over katten dat via de PVH website te downloaden is voor iedereen”
“ goede zaak dat de dierenbescherming zich inzet voor het in de nieuwe wet laten opnemen van een minimum
leeftijd voor het scheiden van fretten en papegaaien”
Alle samenvattingen van de lezingen en PowerPoint presentaties kunt u vinden op de website van het PVH
www.huisdieren.nu
Het volgende symposium van het PVH in samenwerking met Groenhorst College en PTC+ is op zaterdag 6
november en gaat over welzijn vanuit het dier bezien.

