On derzo ek n aar h u is d ie r e np op u l at ie

Consument te vaak onwetend
over verzorging huisdier
•
Nederlanders zijn gek op hun huisdier, maar weten ze wel genoeg over de
verzorging? Ruim 37% van de huisdiereigenaren die in 2017 een huisdier
aanschafte, heeft in dat jaar geen enkel boek, tijdschrift, website of andere
bron geraadpleegd om de kennis rondom de verzorging, voeding, huisvesting en
gedrag van hun huisdier te vergroten. Dat blijkt uit een onderzoek van Dibevo
en NVG naar de huisdierenpopulatie in Nederland.
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23,6%

dierenspeciaalzaak

Konijn’ die Dibevo samen met de Landelijke Dierenbescherming heeft opgezet, zijn vruchten af.

Voeding

De dierenspeciaalzaak is en blijft over de gehele linie hét
belangrijkste verkoopkanaal om diervoeding te kopen.

Alleen bij kattenvoer moet de dierenspeciaalzaak de
supermarkt dulden als belangrijkste verkoopkanaal, maar
het marktaandeel van de supermarkt is wel dalende ten
gunste van de dierenspeciaalzaak en verkoop via internet.
De verkoop van voeding voor sier- en vijvervissen lijkt zich
langzaam te verschuiven van dierenspeciaalzaken naar
tuincentra.

daarvan brengen ze hun dier onder bij buren, fami-

percentage huishoudens met één of meer...
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793= (23,9%)
627= (18,9%)
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201= (6,1%)
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164= (4,9%)
160= (4,8%)
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46= (1,4%)
46= (1,4%)
20= (0,6%)

lie of kennissen. Katten worden nog steeds weinig
mee op reis genomen (3%), maar veruit het meest
verzorgd in de eigen omgeving door buren, vrienden of kennissen (63%), een optie die populair is
bij alle huisdieren. Alleen knaagdieren en vogels
worden bij afwezigheid van hun baasje ook vaak

Cijfers
De cijfers in dit artikel zijn de uitkomst
van een gezamenlijk onderzoek in
opdracht van Dibevo

verzorgd in het huis van de vakantie-oppassers.

en de Nederlandse

Hond en kat stabiel

Gezelschapsdieren

Het aantal gehouden honden en katten in Nederland (respectievelijk 1,5 en 2,6 miljoen) was ook

afgelopen jaar stabiel. De meeste huishoudens
hebben een kat (24%) of een hond (19%) en 5,3%
van de huishoudens hebben beide. Hondenbezitters hebben in de meeste gevallen (ruim 80%) één
hond, terwijl ruim 40% van de kattenhuishoudens
meerdere katten heeft. Na de kat en hond volgt
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Voedingsindustrie
(NVG), uitgevoerd
door SAMR. Sinds
2002 vindt er jaarlijks
onderzoek plaats
bij een steekproef
van ruim 7,7 miljoen
huishoudens naar
de huisdierenpopulatie in Nederland.
De resultaten zijn
representatief voor
de Nederlandse
bevolking.
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Huisdieren en vakantie

Wat doen mensen met huisdieren als ze op vakantie gaan?

Mensen die geen huisdier (meer) hebben, geven daarvoor
veruit het meest als reden op dat ze er geen tijd (meer) voor
hebben of te vaak van huis zijn. Andere redenen zijn dat het

Een derde van de respondenten met een hond geeft aan dat

te veel verzorging vereist, niet hygiënisch is, dat er allergie-

ze hun huisdier mee op vakantie nemen. Ten opzichte van

ën zijn of dat de ruimte of de werksituatie het niet (meer)

de meting in 2016 kiezen mensen iets minder vaak voor het
dierenpension als logeeradres voor hun hond (9%). In plaats

toelaten. In totaal hebben ruim 51% van de huishoudens in

Nederland één of meer huisdieren. ←
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