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‘Je kunt voor geld een heel mooie hond kopen,
maar niet het kwispelen van zijn staart’

baas

Beste dierenvriend,
Leuk dat je baas leest! Als het goed is, heb je
deze gids gekregen in een asiel. Misschien was
je daar wel op zoek naar een hond of kat. In dat
geval staat de Dierenbescherming helemaal
achter je. Ons motto is immers al sinds jaar en
dag: ‘Neem je (na grondige overweging) een
huisdier, kijk dan éérst in het asiel!’
Elk jaar worden in totaal zo’n 70.000 honden en
katten in asielen opgevangen. Ze zijn verdwaald,
afgedankt of er kan door omstandigheden
niet meer voor ze worden gezorgd. Voor maar
liefst 90 procent van deze dieren vinden de
asielen gelukkig snel een nieuw thuis. De
Dierenbescherming werkt samen met circa vijftig
erkende en gelieerde asielen. Wij ondersteunen
hen op verschillende manieren. Met promotie en
voorlichting, maar ook met organisatorisch advies,
nieuw- en verbouw en opleiding en training. Zo
werken wij aan kwalitatief hoogstaande asielen.
Misschien was je in het asiel omdat je een
huisdier kwijt was en bericht had gekregen dat
hij/zij in het asiel was opgevangen. In dat geval

heb je geluk gehad, want velen zien hun vermiste
huisdier nooit meer terug. Misschien kon men je
makkelijk vinden omdat je je huisdier had laten
chippen en registreren. Was dat niet het geval,
dan heb je écht heel veel geluk gehad… We
kunnen het derhalve niet vaak genoeg zeggen:
laat je huisdier chippen en registeren. Dat
voorkomt veel mensen- en dierenleed.
We willen je met baas graag helpen bij het maken
van een keuze voor een asieldier. En als je
eenmaal hebt gekozen voor die ene speciale kat
of hond, dan geeft de gids uitgebreide informatie
over de de eerste dagen met je nieuwe huisdier,
de verzorging, de opvoeding en nog veel meer.
Kortom, baas is een must voor iedereen die van
asieldieren houdt.

Ik wens je veel leesplezier.

Frank Dales
Algemeen directeur Dierenbescherming
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Ben jij geschikt
voor een hond?
Een hond brengt veel gezelligheid in huis, maar
het is goed om vooraf over een aantal dingen na
te denken. Wat kost de verzorging van een hond
bijvoorbeeld, hoeveel aandacht vraagt een hond per
dag en waar laat je hem in de vakantie? Kortom:
past een hond bij je leven?
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Ben jij geschikt voor een hond?

Training Veel eigenaren die zich melden bij
het asiel, hebben zich niet vooraf gerealiseerd wat het
betekent om een hond te hebben. Dat begint al bij de
keuze van de hond. Een jong hondje is leuk, maar een
puppy moet opgevoed worden. Trainingen voor puppy’s
beginnen met acht weken. Wil je een leuke, goed luisterende hond in huis, dan is zo’n cursus essentieel. Ga
ervan uit dat het je de eerste anderhalf jaar wekelijks
minimaal een uur kost om naar de training te gaan. Voelt
dat als een zware verplichting, dan is het wellicht beter
om een asielhond uit te zoeken. In het asiel zitten namelijk
ook goed opgevoede honden, die bijvoorbeeld door een
verhuizing naar het buitenland of overlijden geen baas
meer hebben. Asielmedewerkers kennen de honden
goed en zullen een hond uitzoeken die bij je past. Een
asielhond is bovendien ingeënt en heeft al een registratiechip. Dat scheelt weer in de kosten.
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Kosten Een asielhond kost rond de honderd
euro. Een rashond kan meer dan duizend euro kosten.
Overigens kun je in het asiel ook rashonden uitzoeken,
voor asielprijzen. Rashonden worden ook op internet
aangeboden, de prijzen zijn soms veel lager dan de
gangbare prijzen. Vaak gaat het dan om professionele
fokkers die snel geld willen verdienen. De hond die je
koopt, kan ziek of zwak zijn. De Dierenbescherming krijgt
soms meldingen binnen van honden die binnen een week
overlijden. Kijk dus goed uit met internetaankopen, zoek
in ieder geval uit of de fokker betrouwbaar is. Naast de
aanschafkosten zijn er de vaste kosten. Goed eten, inentingen, verzekeringen, dierenartsbezoek: reken op rond
de duizend euro per jaar. Het is ook handig om te weten
dat een hond gemiddeld veertien jaar oud wordt. Dan zijn

er nog onverwachte kosten: een hond kan aangereden
worden of ziek worden. De kosten van een dierenartsbezoek kunnen behoorlijk oplopen. Een poot zetten met een
complexe botbreuk kost zo een paar honderd euro. Tegen
dit soort kosten kun je je verzekeren. Nederland kent een
paar aanbieders van ongevallen- en ziektekostenverzekeraars. Proteq is de bekendste aanbieder in Nederland. De
Dierenbescherming heeft deze organisatie leren kennen
als een betrouwbare organisatie die het welzijn van het
dier vooropstelt.

Verzorging Nog belangrijker dan geld is
aandacht en daarvan heeft een hond veel nodig. Elke
hond moet dagelijks minimaal drie tot vier keer naar buiten. Gun je hond elke dag een flinke wandeling die hem
uitdaagt en blij maakt. Dat is ook goed voor het baasje
trouwens. Naast het uitlaten zijn er meer dingen die een
hond nodig heeft: hij moet geborsteld worden, nagels
moeten worden bijgehouden, het gebit moet verzorgd
worden, ogen en oren moeten soms schoongemaakt
worden. Al met al ben je per dag meer dan twee uur kwijt
met uitlaten en verzorgen.
Allergie Veel hondeneigenaren komen er te
laat achter dat zij, of iemand in hun gezin, allergisch zijn
voor honden. Mocht je overwegen een hond te nemen,
laat dan eerst eens een weekend een hond bij je logeren.
Voelt iemand tijdens of na de logeerpartij kriebels in de
neus, wordt iemand kortademig of krijgt iemand huiduitslag, dan kan dat op hondenallergie wijzen. Zoek dat
eerst uit, want allergie is de meest genoemde reden voor
het wegdoen van huisdieren.

Persoonlijkheid Over alle praktische zaken
moet je van tevoren goed nadenken. Een minstens zo
belangrijke vraag: ben je zelf geschikt voor een hond?
Een hond is een roedeldier. Dat houdt in dat hij van nature
gewend is te leven in een groep met een leider. Als je
die leidersrol niet op je neemt, zal de hond proberen
die rol op zich te nemen. En dat loopt vaak verkeerd af.
Er zijn talloze trucs om je hond te laten weten wat zijn
plek in de ‘roedel’ is. Op een hondencursus leer je hoe
je een goede leider kunt zijn. Hondencursussen van de
Dierenbescherming richten zich vooral op het natuurlijke
gedrag van een hond, en helpen de eigenaren dat
natuurlijke gedrag in goede banen te leiden. Dus ook al
ben je geen geboren leider, het is succesvol aan te leren
op een hondencursus.
Baasjestest De Dierenbescherming heeft de
online test ‘Geschikt voor een hond?’ ontwikkeld. Via deze
(strenge) test kun je er snel achterkomen of je een goed
baasje zult zijn voor je hond. De test wijst je door de juiste
vragen te stellen op zaken als de verzorging, financiën en
behuizing. Er bestaat ook een online baasjestest voor als
je overweegt een kat te nemen: ‘Geschikt voor een kat?’ n
De tests zijn te vinden op de site van de
Dierenbescherming: www.dierenbescherming.nl.
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Ben jij geschikt
voor een kat?
Een snorrende poes die zit te soezen in de zon, maakt van je huis een thuis.
Geen wonder dat ruim twee miljoen mensen in Nederland een kat in huis
hebben. En hoewel de kat een gemakkelijk huisdier is, zijn er dingen waar je
toch over moet nadenken. Wat doe je bijvoorbeeld met de kat in de vakantie?
Hoeveel kost de verzorging van een kat eigenlijk? En hoe poets je z’n tanden?
Kortom: is het wel zo gemakkelijk als het lijkt?

10

11

Ben jij geschikt voor een kat?

Voeding Wild zijn ze allang niet meer, onze
huiskatten. Maar vroeger waren het jagers. Ze leefden van
kleine prooidieren en dat is nu nog goed te merken. Ze
eten meerdere kleine maaltijden per dag en daar kan best
af en toe een muis tussen zitten... Voor het eten en drinken zijn er een paar aandachtspunten. Ten eerste: zorg
dat er altijd vers water is. Ten tweede: het ouderwetse
schoteltje melk kan beter vervangen worden door speciale kattenmelk, want gewone melk werkt bij de meeste
katten laxerend. Kies, ten slotte, voor complete kattenvoeding uit blik of droge brokjes, dan krijgt de kat voldoende
voedingsstoffen binnen. Bij een goede verzorging kan
een gezonde kat wel twintig jaar oud worden.
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Verzorging Katten verzorgen hun eigen
vacht door hem te likken. Toch blijft kammen en borstelen belangrijk. Tijdens het borstelen kun je meteen zien
of de kat vlooien heeft. Bovendien voorkomt borstelen
de vorming van klitten en haarballen. Borstel een kat,
afhankelijk van de lengte van de vacht en de ruiperiodes,
minimaal één tot twee keer per week. Controleer z’n oren.
Als je veel oorsmeer ziet of als de kat steeds ontstekingen heeft, kun je de oren met oorcleaner schoonmaken.
Katten kunnen gebitsproblemen krijgen, probeer daarom
z’n tanden dagelijks te poetsen, dat kan met een gaasje of
peutertandenborstel. Of geef hem brokjes, met een bakje
vers water, voor een schoner gebit. Ontwormen moet
regelmatig gebeuren, evenals het laten toedienen van de
vereiste inentingen. In het paspoort of vaccinatieboekje
staat precies welke inentingen dat zijn.

Kattenbak De kattenbak staat bij voorkeur
op een rustige, goed bereikbare plek en het liefst niet
bij het eten of drinken. Dan loop je namelijk kans dat de
kat er niet op wil. Heb je meerdere katten, zorg dan voor
verschillende kattenbakken in verschillende ruimtes.
Huisregels Maak vanaf het begin duidelijk
wat wel en wat niet mag. Een kat zal niet als een hond
leren zitten, staan en liggen op commando. Maar je kunt
je kat zeker bepaalde huisregels aanleren, zoals geen
planten opeten, behoefte doen in de kattenbak, niet in
de gordijnen klimmen of aan meubels, vloerbedekking
en muren krabben.
Voortplanting Twee keer per jaar een nestje met drie, vijf of meer kittens? Dat kan zomaar gebeuren,
want katten zijn enorm vruchtbaar. Sommige zelfs al als ze
nog maar zes maanden oud zijn. Als er niet zou worden
ingegrepen, waren er binnen een paar jaar meer katten
dan mensen in Nederland! Niet voor niets werd de kat in
het oude Egypte vereerd als god van de vruchtbaarheid.
De meeste katten in Nederland worden onvruchtbaar
gemaakt. Dat kan als ze ongeveer vier maanden oud zijn.
Steriliseren van een poes kost ten minste € 85,-; het
castreren van een kater € 40,- (prijzen variëren per
dierenarts).

Kosten Een kat of kitten haal je bij een fokker
of, liever nog, bij het asiel. In een asiel is al veel bekend
over het karakter en de gezondheid van het dier. Verder
zijn alle katten ingeënt, gechipt en onvruchtbaar gemaakt.
De aanschafkosten van een kat variëren. Voor een raskat
betaal je € 200,- tot meer dan € 1.000,-. Een asielkat kost
daarentegen gemiddeld € 60,-. Voer, onderhoud en dierenartskosten ( jaarlijkse controle en inentingen) bedragen
al snel € 400,- per jaar. Als de kat ziek wordt of onder een
auto komt, kan de rekening van de dierenarts ook oplopen. Je kunt overwegen hiervoor een ziektekostenverzekering af te sluiten. Ook moet je de kosten van eventuele
vakantieopvang niet over het hoofd zien.
Chippen De Dierenbescherming promoot het
chippen en registreren van katten. Het nummer komt in
het paspoort of in het inentingsboekje. De chip, zo groot
als een rijstkorrel, wordt met een injectienaald onder de
huid ingebracht en bevat een uniek registratienummer. De
kat heeft er geen last van en kan de chip nooit verliezen.
De kosten voor het inbrengen van de chip bedragen
ongeveer € 27,50. Dit is exclusief het consult.
Test: ‘Geschikt voor een kat?’ De Dierenbescherming heeft de online test ‘Geschikt voor een
kat?’ ontwikkeld. Via deze test kun je er snel achterkomen
of je een goed baasje zult zijn voor je kat. De test wijst je
door de juiste vragen te stellen op zaken als de verzorging, financiën en kattenallergie. n
De test is te vinden op de site van de
Dierenbescherming: www.dierenbescherming.nl.
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Vriendschap
Miranda Pronk met Beau (4 jaar)

Ben jij geschikt voor een kat?

“Toen ik Beau in het asiel zag, was het liefde op
het eerste gezicht. Ik houd wel van een beetje
grove, stoere hond, een hond die er gewoon
staat. Beau is wat kleiner en geblokter dan de
honden waar ik normaal op val – ik wilde eigenlijk
een rottweiler – maar qua karakter past hij prima
bij mij. Hij is aanhankelijk, energiek, vriendelijk
en enorm sociaal met andere dieren. Het klikt
bijvoorbeeld ook heel goed met mijn twee
katten. We zijn meteen op cursus gegaan. De
A-cursus hebben we al gehaald, en nu doen we
de behendigheidscursus. Beau vindt het allemaal
geweldig, hij vindt het heerlijk om samen actieve
dingen te doen. Zelf ben ik ook sportief en actief.
Dus het hele plaatje klopt, we passen prima bij
elkaar.”
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Een dier uit het asiel,
stap voor stap
Je hebt er lang naar uitgekeken: het uitkiezen van je
nieuwe huisdier. Maar wat kun je precies verwachten als
je naar het asiel gaat? En hoe gaat dat eigenlijk; een dier
uitkiezen, ophalen en meenemen naar huis? Een asieldier
in vijf stappen; van uitkiezen tot en met de eerste nacht.
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Voorbereiding
hond
Voor een hond haal je het
volgende in huis:

Een dier uit het asiel, stap voor stap

• Voerbak en drinkbak
• Voer (bijvoorbeeld
hetzelfde merk dat het
asiel geeft)
• Halsband en riem
• Mand met een kussen,
afgestemd op de grootte 		
van de hond
• Borstel of kam
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Verder is het aan te raden om
met andere gezinsleden van
tevoren huisregels af te spreken. Bijvoorbeeld dat de hond
altijd op dezelfde plek zijn
voer krijgt, niet mag bedelen,
dat zijn slaapplek zijn mand
is, dat hij altijd als laatste de
deur uit gaat. Kijk voor meer
opvoedingstips op pagina 52.
Zijn er kinderen in het gezin?
Lees dan ook het artikel
‘Kinderen en huidieren’ op
pagina 37.

Stap 1

Naar het asiel
Een hond of een kat uitkiezen begint bijna altijd
met een telefoontje naar het asiel. Je vraagt naar
de beschikbare dieren of je hebt op de website
van het asiel een kat of hond gezien die je leuk
lijkt. Op dezelfde website staat ook alles over de
plaatsingsvoorwaarden en de kosten. Vervolgens
maak je een afspraak met het asiel. Daar zal een
asielmedewerker je in een intakegesprek veel
persoonlijke vragen stellen. Of je werkt, kinderen
hebt en geld om een dier te

verzorgen, maar ook van welke eigenschappen in
een dier je wel en niet houdt. Met die gegevens
kan het asiel de best mogelijke match maken.
Daarnaast wordt je uitgelegd dat het geen
kleinigheid is, een dier in huis. Van de mensen
die interesse in een kat of een hond hebben en
contact opnemen met het
asiel, kiest meer dan de
helft ervoor om toch op dat
moment géén kat of hond
te nemen. Natuurlijk wil een
asiel dat zo veel mogelijk
dieren een nieuwe baas
vinden, maar als het dier
binnen een paar weken
alweer teruggebracht wordt,
is dat verdrietig voor alle
partijen.

Stap 2

De kennismaking
De asielmedewerker
zoekt op basis van het
intakegesprek een dier
uit dat bij je past. Dat kan
hetzelfde dier zijn dat je
hebt gezien op de website.
Maar als bijvoorbeeld blijkt dat juist die hond een
kattenfobie heeft, en je hebt drie katten thuis, dan
wordt er een ander dier voorgesteld. Wil je een
hond, dan wordt hij uit zijn kennel gehaald voor
een kennismaking.

ingevuld, krijg je het vaccinatiepaspoort
mee en krijg je uitleg over de verzorging
van je nieuwe huisdier. Alles wat de
asielmedewerker vertelt, krijg je mee op
papier. Ervaring leert namelijk dat nieuwe
baasjes overwegend oog hebben voor
hun nieuwe dier en dat alle bijkomende
informatie een beetje aan hen voorbijgaat.
Lees alle folders over de verzorging van
je hond of kat goed door.

Voorbereiding kat
Voor een kat haal je het
volgende in huis:
•
•
•

Stap 3

Met een kat mag je meestal
kennismaken in een kattenkamer.
Ieder asiel doet het net weer even
anders. De asielmedewerker kijkt
vervolgens heel goed hoe het dier
en jij op elkaar reageren. Is er een
klik? Met een hond mag je soms
een wandelingetje maken, of even spelen op
de speelweide. Na een klein uurtje mag je de
hond of kat mee naar huis nemen, maar je mag
er ook nog een nachtje over slapen. Ben je er
helemaal uit, dan worden de plaatsingspapieren

Naar huis
De reis naar het huis van het nieuwe
baasje is voor een dier spannend en
soms zelfs angstig. Veel asielen raden
aan om met de auto te komen; het
openbaar vervoer is voor
de meeste dieren te eng.
In de auto gaan katten altijd in een
vervoersmandje. Informeer bij het
asiel of je dit kunt lenen of dat je
het zelf moet meenemen. Heb je
zelf geen auto, dan kun je voor het
ophalen misschien iemand vragen
om je te helpen of een auto lenen.
De reis moet voor het dier zo
comfortabel mogelijk zijn.

•
•

Kattenbak en kattenbakvulling
Voerbakje en drinkbakje
Voer (bijvoorbeeld
hetzelfde merk dat het
asiel geeft). Koop voor
de zekerheid een paar
kleine verpakkingen van
verschillende merken.
Katten kunnen vrij
kieskeurig zijn en het ene
merk wel en het andere
niet lusten
Krabpaal of krabplank
Borstel of kam
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Een dier uit het asiel, stap voor stap

Niet uit het asiel
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Misschien komt jouw nieuwe
huisdier niet uit het asiel,
maar bijvoorbeeld van een
fokker. Of misschien neem je
een kat of hond over van een
kennis of familielid. Ook dan is
het raadzaam om stap 3 t/m
5 te volgen. Voor alle dieren
is het immers even wennen,
een nieuw huis en een nieuwe
baas.
Zijn er problemen met je
nieuwe huisdier of heb je
vragen? Neem dan contact op
met je dierenarts.

Stap 4

Over de drempel
Laat je nieuwe hond of kat de eerste uren in zijn
nieuwe omgeving met rust, dan kan hij in zijn
eigen tempo wennen, snuffelen en rondkijken.
Een paar dagen alleen met het gezin in huis zijn
is het beste. Niet te veel bezoek, daar wordt het
dier misschien schrikachtig van. Als je een hond
hebt, is het handig om de buren in te lichten. De
eerste nachten kan hij namelijk onrustig zijn en
piepen of blaffen. Maak je hond vanaf het begin
duidelijk wat de regels in huis zijn. Laat hem
bijvoorbeeld niet op de bank of op bed slapen.

Het lijkt liefdevol, maar een hond raakt ervan in
de war, vooral als het later ineens niet meer
mag. Wees een vriendelijke, duidelijke en
consequente baas, dat is voor een hond het
prettigst. Het belangrijkste bij een kat is: zet
hem op de kattenbak met in eerste instantie het
deksel eraf, anders durft hij er niet op. Laat hem
van daaruit het huis verkennen. Houd ramen en
deuren dicht, want de eerste zes tot acht weken
moet een kat binnenblijven. Die tijd heeft hij nodig
om zijn nieuwe territorium te verkennen en zich
eigen te maken.

Stap 5

De eerste nacht
Voor jou en je nieuwe huisdier zijn de eerste
nachten spannend, maar vaak gaat het gewoon
goed. Zorg dat de kattenbak op een vaste plek
staat, dat geeft de kat houvast. Een kat zoekt
meestal zelf een slaapplekje uit: een slaapmandje,
een hangmandje aan de verwarming of een doos
met oude kranten. Geef de hond zijn eigen mand.
Als hij gaat piepen of blaffen, kun je beter niet
reageren. Een hond leert door associatie: als jij
komt zodra hij piept of blaft, zal hij dat herhalen.
Ga naar hem toe voor een bemoedigende aai of
knuffel als hij stil is. Is je hond in paniek, dan ga
je natuurlijk wel naar hem toe. Bevestig zijn angst
of onzekerheid niet door hem te troosten. Er is
immers niks om bang voor te zijn. Geef hem op
een positieve manier aandacht, bijvoorbeeld door
even te spelen of een rondje te lopen. n

Hulp bij problemen

Voor elk probleem geldt: bel het asiel. Zij kennen het dier goed en
hebben vaak oplossingen waar je zelf niet opkomt. Een kat die je
net in huis hebt, zal zich willen verstoppen, soms wel wekenlang.
Die tijd heeft hij nodig om zich thuis te gaan voelen. Honden hebben ook een paar weken nodig voor ze hun ware aard durven te
laten zien. Mocht je vragen hebben over wat dan ook, het asiel zal
je altijd helpen.
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Gechipt!

Hoe vind je je kat of hond terug als hij onverhoopt
is weggelopen of verdwaald? Dankzij zijn chip!
Daarop staan als het goed is jouw adresgegevens en kun je gauw met je hond of kat
herenigd worden.

26799887987
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Registratie Een dier chippen betekent
dat er een klein buisje met een geheugenchip
tussen de schouderbladen wordt ingebracht. De
chip heeft een nummer dat is gekoppeld aan de
gegevens van het baasje of het asiel en wordt met
een eenvoudig afleesapparaat gelezen. Dankzij
de chip kan een vermiste of weggelopen kat of
hond makkelijk met het baasje worden herenigd.
Via de website www.chipnummer.nl kun je heel
gemakkelijk nagaan of jouw dier geregistreerd
staat. Als je het chipnummer van je hond of kat
invult, zie je bij welke databank hij geregistreerd is
en wat de gegevens zijn die bij het nummer horen.
Vergeet niet via de website wijzigingen door te
geven, bijvoorbeeld een verhuizing.

Zelf regelen Een hond of kat uit
het asiel is altijd gechipt. Komt je nieuwe huisdier
niet uit het asiel? Dan moet je het chippen zelf
regelen. De dierenarts kan dit voor je doen. Is het
dier al gechipt, vergeet dan niet bij de databank je
gegevens door te geven. Jij bent immers de nieuwe
eigenaar. Als je het chipnummer van je hond of kat
intypt op de website www.chipnummer.nl, zie je bij
welke databank hij geregistreerd is. Op de website
van de desbetreffende databank kun je vervolgens
een mutatieformulier vinden. n
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En dan heb je opeens een kat in huis. Je
wilt hem natuurlijk zo snel mogelijk leren
kennen! Om hem goed te kunnen te
begrijpen, is het handig om iets meer te
weten over zijn natuurlijke gedrag.

Alleen of samen? De wilde familieleden
van de kat leven zowel alleen (tijgers) als in
groepsverband (leeuwen). Een huiskat kan het
allebei. Wat hij het prettigst vindt, zal afhangen
van zijn karakter en hoe hij is opgegroeid.
Omgaan met andere katten, huisdieren en
mensen moet een jong katje leren. Dat kan het
beste in de ‘socialisatieperiode’, als hij tussen de
twee en zeven weken oud is. Juist in die periode
is het belangrijk dat hij op een goede manier
kennismaakt met mensen en eventueel met
andere (huis)dieren. Vaak heb je de kat op deze
leeftijd zelf nog niet in huis, dus vraag bij aanschaf
hoe de socialisatie is gegaan. Slechte ervaringen
met mensen of andere dieren kunnen slechts
langzaam of zelfs helemaal niet ‘ongedaan’
gemaakt worden. Zo’n kat blijft meestal zijn hele
leven in meer of mindere mate schuw of bang.
Waarom geeft hij kopjes? Een kat laat
overal geursignalen achter. Op verschillende
plekken van een kattenlichaam zitten geurklieren:
langs de kin en lippen, de bovenkant van het
hoofd en langs de bovenkant van de staart. Met
de geurklieren wrijft hij overal tegenaan, om te
laten weten dat hij hier geweest is en dat dit
plekje dus tot zijn territorium behoort. Ook tegen
zijn baasje wrijft hij heel wat af, vooral met zijn
kop. Daarmee wil hij zeggen: ‘Jij hebt nu mijn
geur, jij hoort bij mij’.

Brokjes of een muis? Een kat is een
jager. Het kan dus zijn dat je kat af toe met een
(dode) muis, een vogel of zelfs een konijntje
komt aanzetten. Katten lijken vaak met hun
prooi te ‘spelen’. Het heeft geen zin dit gedrag
te bestraffen, het is instinct. In de natuur heeft
het een functie. Met dit spelen put de kat het
prooidier uit. Daardoor kan de kat op een
bepaald moment met zijn kop dichterbij komen
om een (dodelijke) nekbeet te geven zonder dat
hij zelf verwond wordt. Jagen kun je een kat niet
echt afleren. Een belletje om de nek zorgt er
soms voor dat ( jonge) vogels of andere dieren
hem tijdig horen aankomen.
Kun je een kat iets leren? Een kat kun
je heel veel leren. Hoe jonger ze zijn, des te
makkelijker dat gaat. Het leren op jonge leeftijd is
zelfs heel belangrijk. Een kat die op jonge leeftijd
bijvoorbeeld heeft geleerd om in harmonie samen
te leven met andere katten, eventueel een hond
en kinderen, zal opgroeien tot een evenwichtige
volwassen kat. Dat is zowel voor hem als voor
zijn omgeving erg belangrijk. Ook heel praktische
zaken kun je een kat – jong en oud – aanleren.
Zoals niet op de tafel springen, behoefte doen op
de kattenbak, krabben aan de krabpaal in plaats
van aan de bank, niet in de gordijnen klimmen,
et cetera. Opvoeden is dus goed mogelijk. Het
dierenasiel kan je opvoedtips geven. Ook zijn
hierover verschillende boeken te koop of te leen
in de bibliotheek.
23

24

Snap je kat

Wat doet-ie nu? Een kat doet weleens iets dat je vervelend of niet handig vindt. Soms gaat het om
natuurlijk gedrag, soms om aangeleerd of probleemgedrag. De meest voorkomende problemen hebben
we voor je op een rijtje gezet.

1. Sproeien Katers sproeien urine om hun
territorium af te bakenen. Ze doen dat rechtop
staand, met de staart omhoog, en plassen naar
achteren tegen een muur, schutting of voorwerp.
Een penetrante geur is het gevolg. Binnenshuis
doen katten dit vaak als er meerdere katten in huis
zijn, maar ook wel als de buurkat zich regelmatig
laat zien en de kat des huizes hier niet van gediend
is. Hiermee zeggen ze: ‘Ik ben hier geweest, dit
is mijn ruimte’. Let op: sproeien is iets anders dan
onzindelijkheid.
Hoe kun je dit oplossen? Als er meer katten
zijn, zorg dan voor voldoende ruimte: eigen
lig- en slaapplekken en meerdere kattenbakken
op verschillende plaatsen in het huis. Probeer
andere oorzaken weg te nemen, bijvoorbeeld
door ervoor te zorgen dat de buurkat niet meer
te zien is. Probeer ondertussen de ‘sproeiplek’
onaantrekkelijk te maken. Chloor en toiletreiniger
helpen niet, daar zullen de katten hun eigen geur
weer overheen gaan zetten. Ammoniak kun je
beter ook niet gebruiken, want die geur vinden
katten aantrekkelijk. Wat wel helpt: schoonmaken
met Biotex Groen. Zie je de kat sproeien? Dan
kun je hem (ongezien) met een waterpistool
besproeien.

2. Onzindelijkheid Sommige katten doen
hun behoefte buiten de kattenbak. Kijk eerst of
dit een medische oorzaak heeft. Zo niet, dan
moet je onderzoeken wat dan wél de oorzaak
is. Vindt je kat de kattenbak misschien vies,
of zit er een vulling in die hij onprettig vindt?
Moet je kat de kattenbak delen? Je kunt je ook
afvragen of er misschien iets in de omgeving
is veranderd. Een verandering die voor ons
mensen niet betekenisvol is, kan voor een kat
stress opleveren. Zijn er meubels verplaatst? Is
de gezinssamenstelling veranderd, doordat er
bijvoorbeeld een baby of een ander huisdier is
bijgekomen? Ben je minder thuis dan voorheen?
Hoe kun je dit oplossen? Als je enig idee hebt in
welke richting je de oorzaak moet zoeken, kun je
een bijpassende oplossing zoeken: meer afleiding
bieden, meer aandacht geven, het soort kattengrit
veranderen, de kattenbak vaker verschonen of
de kattenbak bij de voerplek weghalen. Dit is
ingewikkeld, want een kat is subtiel. Kijk dus goed
naar zijn gedrag. Eventueel kun je hierbij een
gedragsdeskundige inschakelen.
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3. Krabben Een kat krabt om zijn nagels te
scherpen en om zijn geur achter te laten. Met een
beetje pech krabt je kat aan bank, behang en
gordijnen.
Hoe kun je dit oplossen? Hang een of meerdere
krabplanken op of zet krabpalen neer en vervang ze
als ze kapot zijn. De krabplank is soms bewerkt met
de geur van kattenkruid, wat hem extra aantrekkelijk
maakt voor je kat. Maak eventueel andere
krabplekken onaantrekkelijk. Over de leuningen
van meubels kun je aluminiumfolie leggen. Houten
meubels kun je met boenwas of azijn inwrijven. Of
zorg dat als je niet thuis bent je kat niet bij de spullen
kan komen die heel moeten blijven. n

Wist je dat:
•

•

•
•
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•

kittens uit één nest verschillende vaders kunnen hebben? Een poes kan, als
ze krols is, door verschillende katers worden gedekt en daardoor kunnen de
kittens verschillende vaders hebben.
poezen aan de urine van de kater kunnen ruiken of hij een geschikte partner
is? Aan geurstoffen ruiken ze hoeveel vers vlees hij heeft gegeten en of hij dus
een goed  jager is.
het grootbrengen van de kittens voornamelijk een zaak van de poes is? De
kater bemoeit zich er niet mee. Soms helpen zussen mee met de opvoeding.
een kat eenderde tot de helft van de tijd dat hij wakker is, besteedt aan het
schoonmaken van vacht en poten?
katten onze lichaamstaal goed kunnen ‘lezen’ en ook gevoelig zijn voor de
klanken van onze stem?
een fitte, gezonde kat zo hoog kan springen als vijf keer zijn lichaamslengte?

z
o
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Je geeft ’m alles

MAAR

GTOEEKOEMNST
Vreemd eigenlijk. Terwijl we onze kinderen alle mogelijke liefde geven,
zetten we tegelijkertijd hun toekomst op het spel. Omdat we nauwelijks actie
ondernemen tegen de verandering van ons klimaat. Sterker nog: als we niks of
te weinig doen zullen onze kinderen nog voor 2050 de dramatische gevolgen
daarvan ondervinden.
De oplossing? Die hebben we zelf in de hand. Door voortaan klimaatneutraal
te leven en zo het opwarmen van onze aarde tegen te gaan. Op die manier vertalen we liefde en zorggevoelens concreet in een toekomst voor onze kinderen.
Als je klimaatneutraal leeft, beperk je je energiegebruik zoveel mogelijk

en dus ook je CO2-uitstoot. De rest van je CO2-uitstoot (je moet tenslotte leven)
kun je vervolgens compenseren. Zowel het minderen als het compenseren doe
je met een aantal eenvoudige maatregelen, waardoor jouw CO2-uitstoot
uiteindelijk nul is. Het werkt simpel, kost eigenlijk niets en iedereen kan het.
Dus kunnen we onze kinderen onmogelijk uitleggen waarom we het níet
zouden doen.
Op www.hier.nu krijg je een duidelijk
advies hoe je vanaf nu jouw bijdrage aan
de opwarming van de aarde kunt stopzetten.

Welke hond
past bij mij?
Of een hond bij je past is afhankelijk van veel factoren.
Het karakter van een hond wordt voor het grootste deel
bepaald door de manier waarop hij is grootgebracht,
maar ook door bepaalde raskenmerken. In dit artikel een
overzicht van de rasgroepen en een aantal belangrijke
eigenschappen.
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Herdershonden, hoeders en veedrijvers

Deze honden zijn gefokt om kuddes te
hoeden (Hollandse herder), vee te drijven
(bordercollie) of de kudde te bewaken
(kuvasz).
Honden uit deze groep zijn erg actief en
hebben veel beweging nodig. Ze zijn op
hun baas gericht en hechten zich sterk
aan hun eigen gezin. Drijvers en hoeders
houden ervan om achter bewegende
voorwerpen, mensen of dieren aan te jagen.
Bij de opvoeding moet je er dan ook veel
aandacht aan besteden om dit najagen
onder controle te houden.

Pinchers, schnauzers, molossers en
Zwitserse sennenhonden

Pinchers en schnauzers zijn gefokt voor
het jagen en doden van ongedierte en
bewaking van het huis. Uitzonderingen
zijn de dobermann pincher die gefokt is
als waak- en verdedigingshond, en de
riesenschnauzer die een veedrijver is.
Pinchers en schnauzers zijn actieve,
zelfstandige honden met veel jachtinstinct,
gehecht aan hun gezin en beschermend
van aard. Ze kunnen veel blaffen en
wantrouwig zijn tegenover vreemden, iets
om rekening mee te houden. Ze zijn slim en
leren snel.

Molossers, de dog-achtigen, werden
vroeger gebruikt om met legers mee te
trekken, als verdediger, lastendrager en
hulp bij de jacht. Een aantal soorten werd
ook gebruikt voor gevechten met honden,
beren of stieren. Voorbeelden zijn de
Bordeaux dog, Duitse dog en cane corso.
Molossers zijn grote en sterke honden. Ze
zijn rustig, zelfstandig en zelfverzekerd en
hechten zich aan het gezin. De meeste
molossers leren niet zo snel. Ze hebben
een duidelijke, zelfverzekerde baas nodig
met natuurlijk overwicht.
De Zwitserse sennenhonden zijn gefokt om
vee te drijven, karren te trekken en het huis
te bewaken. Ze zijn waaks en zelfstandig.
De twee kleinere soorten (Appenzeller
sennenhond en Entlebucher sennenhond)
zijn actief en houden van samenwerken.
De twee grote soorten, de grote Zwitserse
sennenhond en Berner sennenhond, zijn
wat rustiger, zelfstandiger en bedachtzamer.
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Terriërs

Welke hond past bij mij?

Terriërs zijn gefokt voor het jagen en doden
van ongedierte en (klein) wild. Bulldogachtige terriërs als de bull terriër en de
Staffordshire bull terriër werden vroeger
voor gevechten gebruikt. De kleinste types,
zoals de Yorkshire terriër, zijn meer als
gezelschapshond bedoeld.
Terriërs zijn actief, moedig en vasthoudend.
Ze hebben veel energie en het zijn
echte jagers. Het zijn onafhankelijke,
eigenwijze honden die niet altijd even
goed met andere honden omgaan. Veel
terriërs zijn waaks en blaffen graag. Bijna
allemaal houden ze van graven, ook in
de tuin! Een duidelijke, consequente
opvoeding is noodzakelijk, ook voor de
kleine terriërrassen. Vooral bij de bulldogachtige terriërs kunnen volwassen reuen
onverdraagzaam zijn tegenover andere
honden. Naar mensen en vooral hun eigen
gezin toe zijn dit juist erg aanhankelijke
honden.
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Dashonden (teckels)

Deze honden zijn gefokt om te jagen onder
de grond. Van oorsprong zijn ze moedig,
blaffen ze graag, willen ze graag werken en
zijn het zelfstandige honden die snel leren.
Hun jachtinstinct is groot. De socialisatie
is erg belangrijk, vooral ook met kinderen
en andere honden. De combinatie van
jachtinstinct en zelfstandigheid maakt dat
bovendien goed geoefend moet worden
met het commando ‘hier komen!’.

Spitsen en honden van het oertype

Sledehonden zoals de husky en de
malamute zijn echte groepsdieren en
kunnen slecht tegen alleen zijn. Veel
honden uit deze groep willen graag hoog
in de rangorde staan. Het zijn daarnaast
felle jagers die daardoor moeilijk kunnen
loslopen.
De Scandinavische jachthonden,
bijvoorbeeld de Noorse elandhond,
zijn eigenzinnig en hebben een groot
uithoudingsvermogen. Scandinavische
herders zijn actief, gehecht aan hun gezin
en leren snel. Voorbeelden zijn de Finse
lappenhond en de IJslandse hond.

Keeshonden zijn waaks, blaffen veel, zijn
gehecht aan hun gezin en wantrouwend
tegenover vreemde mensen. Ze leren snel.
De Aziatische keeshond-achtigen, zoals de
akita inu of de chowchow, zijn onafhankelijk
en vrij afstandelijk. Ze leren snel maar zijn
niet gemakkelijk te trainen als gevolg van
hun eigenzinnigheid.
Oertypen, bijvoorbeeld de basenji of de
podenco ibenco, zijn honden die erg
onafhankelijk en eigenzinnig zijn. Ze zijn
in huis rustig, maar buiten actief. Vooral
de podenco-soorten hebben erg veel
jachtpassie en zijn daardoor moeilijk buiten
los te laten.

Staande honden

Staande honden zijn jachthonden die het
wild, vaak vogels, opsporen en vervolgens
aanwijzen door in een bepaalde houding te
blijven staan. Voorbeelden uit deze groep
zijn de pointer, Duitse staande, de Drentse
patrijshond en de Ierse setter.
Vaak zijn dit gevoelige honden die zich
aan hun gezin hechten. Ze hebben vrij
veel beweging nodig en willen graag
werken met de baas. Uiteraard hebben ze
veel jachtinstinct, dus het commando ‘hier
komen!’ moet goed worden aangeleerd.
Je moet oppassen dat ze niet hun neus
achterna gaan.

Lopende honden, zweethonden en
verwante rassen

De honden uit deze rasgroep hebben
een goede neus en een sterk ontwikkeld
jachtinstinct. Drijvende honden zoals de
beagle en zweethonden zoals de bloedhond zijn echte roedeldieren en wonen het
liefst samen met andere honden. Naar hun
gezin zijn ze aanhankelijk.
De dalmatische hond en de Rhodesian
ridgeback zijn sterke, actieve honden
met een eigen wil. Beide kunnen ze
onverdraagzaam zijn naar andere honden
en ze zijn vaak onstuimig naar mensen,
vooral als ze jong zijn. Ze zijn niet zo
eenvoudig op te voeden en hebben veel
socialisatie nodig.
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Retrievers en waterhonden

Welke hond past bij mij?

Dit zijn honden die het wild ophalen als de
jager het heeft geschoten. Ook spaniëls
vallen hieronder. Waterhonden zijn erin
gespecialiseerd om vissers te helpen en om
waterwild te apporteren.
Retrievers, zoals de labrador retriever en
de golden retriever, willen graag samen
met de baas werken en zijn meestal dol op
apporteren. Ze worden wat later volwassen
dan veel andere rassen. Spaniëls zijn wat
eigenzinniger en onafhankelijker en hebben
soms een sterke jachtpassie.
Waterhonden (Portugese waterhond,
wetterhoun) zijn echte zwemmers, werken
graag samen met de baas, maar kunnen
ook zelfstandig en waaks zijn.
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Gezelschapshonden

De naam zegt het al: de honden uit deze
groep zijn gehecht aan hun baas en houden
vaak niet van alleenzijn. Ze willen bij hun
baas in de buurt blijven. Ze zijn speels,
aanhankelijk en vaak gevoelig. Ook kunnen
ze waaks zijn en veel blaffen. Voorbeelden
van deze groep zijn de Franse bulldog, de
poedel, de maltezer en de cavalier king
charles spaniël.
Windhonden

Windhonden, bijvoorbeeld de whippet,
Afghaanse windhond of Ierse wolfshond,
zijn jachthonden die vooral op zicht jagen
in plaats van op hun neus zoals de andere
jachthonden.
Deze honden zijn vaak rustig en
aanhankelijk in huis, maar eenmaal buiten
erg actief en zelfstandig. Ze hebben erg
veel jachtinstinct. Ze reageren direct op
beweging en zijn als ze eenmaal gaan
jagen moeilijk terug te roepen. Volgens de
wet moet de eigenaar van een windhond
voorkomen dat zijn dier in het veld dieren
vangt. Je zult een windhond dus veel aan
de lijn moeten houden. Eventueel kun je de
hond leren om naast de fiets te lopen zodat
je hem toch genoeg beweging kunt geven.
Bron: Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren

De juiste ‘match’
reageren. Aan de hand daarvan bedenken
wij wat voor nieuwe baas het beste bij de
hond past.

‘Het is altijd weer leuk
om te zien als er een
wederzijdse klik is’

Lettie met haar hond Donar

Lettie Stronk,
directeur asiel Schagen:

“Van een hond die bij ons wordt
gebracht willen we zo veel mogelijk te
weten komen. De oude eigenaar stellen
we daarom een heleboel vragen.
Daarbij proberen we zelf ook zo veel
mogelijk informatie over de honden
te krijgen door goed naar ze te kijken,
gehoorzaamheidsoefeningetjes te doen
en te kijken hoe ze op andere honden

De potentiële nieuwe baas stellen we
ook weer een heleboel vragen. We willen
graag dat het hele gezin en een eventueel
al aanwezige hond meekomt om kennis
te maken. Na dit gesprek kijken we of er
een geschikte hond bij ons in het asiel zit.
Daar kunnen ze kennis mee maken op de
speelweide of tijdens een wandelingetje.
Het is niet de bedoeling dat mensen zelf
naar de verblijven gaan. In een kennel
reageren honden vaak heel anders
dan erbuiten en soms ontstaat dan een
verkeerd beeld van de hond.
En dan is het altijd weer leuk om te zien als
er een wederzijdse klik is. Mensen mogen
ons altijd bellen als er problemen of vragen
zijn. Zo nodig wordt er vanuit het asiel meer
begeleiding gegeven." n
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Hondenleven
Martin Bril
Uit: Mijn leven als hond
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De hond lag op de bank. Het was mij niet helemaal duidelijk of
hij sliep of niet. Het is een vrouwtje, overigens, maar we noemen
haar hij. Eigenlijk best oneerbiedig. Daarom houd ik het nu even
bij zij.
Ze had haar ogen dicht. Maar dat zegt niets. Misschien lag ze
wel te piekeren. Ze lag in een krul, om zichzelf te verwarmen. Ja,
ze had het prima voor elkaar.
‘Kom, we gaan uit,’ zei ik.
De hond zat meteen rechtop, oren in de lucht. Alsof ze niet
helemaal geloofde wat ze had gehoord.
‘Uit,’ zei ik nog een keer.
Ze sprong van de bank en kwam vrolijk mijn kant op. Uit vindt
de hond heerlijk. Ik ook. Niets beters dan wandelen met de hond,
hele gesprekken voeren we.
Buiten scheen de zon. Maar het had net geregend, de straat
was nog nat. In de plassen dreven herfstbladeren. De hond keek
me aan. Welke kant op?
Linksaf, besloot ik, en daar gingen we. Hond voorop, staart
parmantig omhoog, lekker schudden met de heupen. Maar nog
voor we de straat uit waren, gaf ze er de brui aan. Ze hield halt en
keek me aan.
‘Wat is er?’ vroeg ik.
Ze zette een droeve blik op.
‘Kom op,’ zei ik, en ik gaf een rukje aan
de riem.
Ze bleef zitten en zette een andere blik op. Eigenwijs. Ze had
geen zin. Punt. Ze had zich vergist. Ze dacht dat ze uit wilde, maar
bij nader inzien wilde ze helemaal niet uit.
Maar ik wel, dus we hadden een probleem.
In eerste aanleg was het makkelijk op te lossen. Ik trok
gewoon wat harder aan de riem, en ze moest wel lopen. Nu niet

meer voorop, maar achter me aan. We staken een drukke straat
over en kwamen aan de waterkant te lopen, langs hoge bomen.
Op een elektriciteitshuisje hing een poster van GroenLinks. Het
was weer eens verkiezingstijd.
‘Kijk, Femke,’ zei ik tegen de hond. De hond keek niet naar
Femke, maar naar de grond. Ik keek dus maar alleen naar Femke.
Ze wordt niet graag op haar uiterlijk beoordeeld, maar stond toch
verdomde mooi op de poster, lekker nonchalant leunend op het
Torentje in Den Haag, de blouse kek een paar knoopjes open,
een guitige glimlach op haar gezicht.
‘Zullen we op Femke stemmen?’ vroeg ik de hond.
De hond had geen mening. Die wilde maar één ding: naar
huis. Zou ze koude voeten hebben? Misschien was dat het. ‘Heb
je het koud, schat?’
Ze keek me aan. Wat een mooie, bruine ogen had ze toch.
Maar ik moest streng zijn. We waren aan de wandel. Doorbijten.
VOC-mentaliteit. Hupsakee. Ik gaf een ruk aan de riem en
marcheerde verder langs de kade. De hond kon me nauwelijks
bijhouden. De volgende fase zou zijn dat ik haar echt voort moest
slepen. Dat moment kwam nu snel naderbij.
‘Oké, we gaan naar huis,’ capituleerde ik.
Onmiddellijk ging de hondenstaart omhoog en meteen kwam
ze langszij. Vervolgens liep ze weer keurig voorop. Zou ze maar
twee woorden kennen?
Uit?
Huis?
Ik vroeg het me serieus af. Als het zo was, kwam ze er ver
mee in het leven. Dat was zeker. Een prachtig bestaan had
ze. Misschien moest ik er een voorbeeld aan nemen. En hond
worden. Een onhaalbaar plan, ik weet het, maar verleidelijk, dat
wel. Twee woorden, meer heb je eigenlijk niet nodig. n
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Vriendschap
Agnes Hemstede met Piebe (8 jaar)

Vriendschap

“Toen ik bij het nestje ging kijken, klom Piebe
meteen via mijn blouse op mijn schouder. Ik vond
dat brutale leuk, ik wilde graag een eigenwijze
kat. Hij was al zindelijk toen hij bij ons in huis
kwam, dat hebben we hem niet hoeven leren. Hij
was wel te klein om in de kattenbak te kunnen
klimmen, maar met een telefoonboek als opstapje
lukte het wel. Hij is een beetje de baas in huis,
hij duwt je bijvoorbeeld gerust opzij zodat hij op
jouw plek kan gaan liggen. Wat ik eigenlijk het
leukst aan Piebe vind, is dat ‘ie een stoere jongen
is die graag buiten is en dan de buurt onveilig
maakt, en dan thuis transformeert in een lieve,
suffe kat die lekker boven op de verwarming gaat
liggen. En er gaat natuurlijk geen avond voorbij
zonder dat hij tegen me aankruipt om aangehaald
te worden.”
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Kinderen en huisdieren
Bijna ieder kind wil wel een huisdier. Huisdieren zijn gezellig
en leuk, en met kinderen kunnen ze echt maatjes worden.
Maar ze hebben ook verzorging nodig en soms moet je
veiligheidsmaatregelen nemen in het contact met de kinderen.
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Volwassene is verantwoordelijk
Een dier in een huishouden met kinderen kan
prima. Echter: kinderen kunnen niet zomaar de
zorg voor een huisdier krijgen. Een hond of kat
moet je bovendien niet alleen laten met jonge
kinderen. De verantwoordelijkheid ligt altijd bij
de ouders! In het omgaan met dieren en bij de
verzorging ervan moeten de ouders hun kind
echt ‘bij de hand nemen’. De leeftijd van een kind
bepaalt voor een groot deel in hoeverre een kind
zelfstandig met het dier kan omgaan.

Kinderen en huisdieren

‘Laat je kat of hond de
baby rustig bekijken’
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0 - 1 jaar Heb je een kat of hond, laat
hem dan de baby rustig bekijken en aan nieuwe
luchtjes wennen, terwijl je je kindje vasthoudt.
Zorg ervoor dat de kat of hond niet in de wieg kan
komen en laat de baby nooit alleen in een kamer
met de hond of kat. Een kinderkamer is verboden
terrein voor hond en kat, ook als de baby er niet
is. Een kat doet uw kind niet bewust pijn, maar kan
rare sprongen maken en heeft scherpe nagels. Als
hij in het nauw komt te zitten in de wieg, zal hij z’n
nagels gebruiken om weg te komen. Je kind kan
er levenslang littekens aan overhouden.

1 - 4 jaar Kinderen tot een jaar of
vier begrijpen niet dat een huisdier een levend
wezen met gevoel is. Voor hen vallen kat, hond of
konijn in dezelfde categorie als hun knuffelbeer.
Kruipende kinderen ontdekken de wereld. Vaak
kruipen ze achter het dier aan en als ze het te
pakken hebben, knijpen ze erin of trekken aan
oren of staart. Een kat wordt in dat geval bang
en zal wellicht z’n nagels uitslaan. Bij een hond
kan het tot bijten komen. Dit heeft te maken met
de rangorde die hond en kind ten opzichte van
elkaar hebben. Een voorbeeld: de hond ligt lekker
in zijn mand. Het kind kruipt ernaar toe en maakt
zich daardoor in de ogen van de hond ‘klein’ (dat
betekent: ondergeschikt). De hond heeft hier
geen zin in en gromt, bij wijze van waarschuwing.
Het kind vindt dat alleen maar leuk en komt
dichterbij om de hond aan te raken. En dan bijt
de hond, met blijvende schade aan het gezicht
omdat een kindergezichtje zich nou eenmaal op
bijthoogte bevindt. In dit geval is de hond niet
vals, het kind geen pestkop, de ouders hadden
dit moeten voorkomen. Laat jonge kinderen dus
nooit alleen met huisdieren. In deze leeftijdsfase
begrijpen kind en dier elkaar niet. Het kan handig
zijn om je hond of kat een plek te geven waar
het kind niet bij kan – in de bijkeuken of de hal
bijvoorbeeld.

Aandachtspunten
Handen wassen
Laat kinderen na het
spelen of aaien altijd de
handen wassen. Houd kindernagels kort en dek de
zandbak af. Laat de hond of
kat regelmatig ontwormen.
Met rust laten
Zorg dat kinderen goed reageren als het dier aangeeft
dat het iets niet wil en leer
ze dat je huisdieren met
rust laat als ze slapen, eten
of in de mand liggen.
Niet zelf oplossen
Pakt de hond een pop of
ander speelgoedje af of is
er op een andere manier
sprake van een conflict?
Dan moet je kind er een
volwassene bij halen om
het op te lossen!
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Let er bij honden en kinderen ook op dat je kind
niet lager zit of ligt dan de hond: een wipstoeltje
kun je beter in de box zetten dan op de grond
als de hond in dezelfde ruimte rondloopt. Speelt
het kind toch op de grond, zorg dan dat de hond
in een andere ruimte is of zorg op een andere
manier voor een duidelijke afscheiding.

‘Een klein kind kan
spelenderwijs leren om
een dier te verzorgen’

Kinderen en huisdieren

4 - 6 jaar Kinderen van vier tot
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zes jaar begrijpen al veel meer van dieren. Ze
vinden het meestal erg leuk om het dier samen
met papa of mama eten of drinken te geven. Zo
leren ze spelenderwijs de verantwoordelijkheid
voor een dier te dragen. Leer je kind om zich
in het dier te verplaatsen: heeft hij honger of
dorst, of moet hij een schone kattenbak? Neem
voor dit leerproces ruim de tijd en geef je kind
alleen taakjes die bij zijn leeftijd passen. Kleine
kinderen kunnen helpen om het dier water te
geven. Grotere kinderen kunnen al wat meer
alleen doen, bijvoorbeeld de kat borstelen, de
hond zelf uitlaten of de kooi verschonen.
Heb je een hond, dan is de communicatie met de
hond een extra aandachtspunt. Honden moeten
namelijk leren dat het kind, net als jijzelf, hoger
in de rangorde staat. Oefen daarom samen met
je kind commando’s, en laat het onder toezicht

commando’s geven. Als de kinderen spelen met
de hond, moeten zij winnen. Zij beginnen en
eindigen het spel. Help daarbij, want als leider
bepaal jij wie hoger is: de hond of het kind.
Deze rangorde geldt alleen als je er zelf bij bent.
In de belevingswereld van een hond nemen
kinderen namelijk nooit een zelfstandige plaats
in de rangorde in. Het risico bestaat dat je hond
de zaak wil ‘rechtzetten’ als je er niet bij bent.
De plaats van het kind in de rangorde is dus
afhankelijk van jouw aanwezigheid. Laat kleine
kinderen dus nooit alleen met de hond.

vanaf 6 jaar Vanaf zes jaar kunnen
kinderen steeds zelfstandiger een dier verzorgen.
Maar hun tijdsbesef is nog niet goed ontwikkeld
en ze hebben natuurlijk ook allerlei dingen te
doen naast school. De lol van bijvoorbeeld zelf
de hond uitlaten gaat er vaak snel af, kinderen
vinden het vaak leuker om met hun vriendjes
buiten te spelen. Blijf er daarom zelf goed op
letten of je huisdier op tijd eten en drinken krijgt
en goed wordt verzorgd. n

tip

De Blauwe Hond

Bij het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren kunt u
een informatief computerspel op cd-rom
bestellen: De Blauwe
Hond. Met dit spel
kunnen kinderen van
3-6 jaar en hun ouders
leren hoe ze thuis veilig
met een hond kunnen
omgaan.
Kijk op www.licg.nl
voor meer informatie
over het houden van
huisdieren.
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Weetjes

over konijnen
Konijn kopen Koop

Een dier uit het asiel

een konijn liever niet in
de dierenwinkel of het
tuincentrum. Babykonijntjes
en babycavia’s zien er
schattig uit, maar vaak
worden ze te jong bij hun
moeder weggehaald. Doordat
ze te weinig moedermelk hebben
gehad, kunnen ze sneller ziek worden
en ze hebben veel niet geleerd. Ga daarom
liefst naar het asiel. Daar zitten veel konijnen te
wachten op een nieuw baasje.
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Konijnenthee Dit recept is heel
goed voor konijnen met diarree. Konijnenthee
helpt de diarree te stoppen en de kruiden hebben
een goede invloed op de konijnendarmen.
• 0,5 l water
• 1 hand hooi
• eventueel 1 eetlepel
gedroogde weegbree of
brandnetel (verkrijgbaar
bij de reformwinkel).

Breng het water aan de kook. Doe het hooi en
eventueel de kruiden in een beker of kom en
giet het kokende water erop. Laat dit een tijdje
trekken en afkoelen. Zeef de thee en het is klaar
voor je konijn. Let op: de thee is maar 12 uur
houdbaar.

Gezelliger
Het konijn is een sociaal
dier. Het is dan ook heel
belangrijk dat hij niet
alleen, maar met een
of meer soortgenoten
samenleeft. Let op dat
je geen mannetjes en
vrouwtjes bij elkaar zet – dit met het oog op
ongewenste zwangerschappen.

Spelletje Een konijn vindt het
geweldig om achter een balletje met daarin
konijnensnoepjes aan te lopen. Niet alleen feest
voor ’t konijn maar ook reuzeleuk om naar te
kijken!

Niet lekker Als je konijn zich niet
lekker voelt, ga dan onmiddellijk met hem naar
een dierenarts. Konijnen zijn erg kwetsbaar en
voordat je het weet is het te laat.
Giftig pitje Konijnen eten graag
appels, maar de pitjes in het klokhuis zijn giftig
voor ze.
Konijnentaal
• Als je konijn knort en piept, dan voelt hij zich
bedreigd en kan gaan aanvallen.
• Een konijn dat tijdens het aaien zachtjes
tandenknarst, voelt zich prettig.
• Luid tandenknarsen en in elkaar gedoken in
een hoekje zitten is geen goed teken, dan
heeft hij pijn.
• Hard gillen betekent meestal angst of pijn. De
oren plat naar achteren is ook een teken van
angst of pijn.

• Stampt je konijn op de grond, dan is hij angstig
of hoort hij iets vreemds. Je konijn probeert dan
ook andere konijnen te waarschuwen voor het
‘gevaar’.
• Als een konijn zijn kop op de grond houdt en
zijn kont omhoog, dan heeft hij buikpijn.
• Houdt je konijn zijn kop scheef, dan heeft hij
oorpijn.
• Ligt je konijn plat op de buik met de kop op de
grond, dan wil hij graag geaaid worden.

Belangrijke prikken Myxomatose
en VHS zijn twee gevaarlijke en besmettelijke
ziekten. Konijnen worden hier heel ziek van en
gaan binnen korte tijd dood. Je kunt een konijn
hier gelukkig tegen vaccineren, vraag ernaar bij je
dierenarts.
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Vriendschap
Anita Legué-Trock met Simba (12 jaar)

Vriendschap

“Twaalf jaar geleden zag ik op televisie een
programma over blauwe russen en ik was meteen
verkocht. Inmiddels heb ik er twee: Simba en
Nala. Van blauwe russen wordt gezegd dat ze
zijn gericht op hun baasje. Dat gaat inderdaad
op voor mijn kater Simba. Hij komt ook naast me
zitten als ik een migraine-aanval heb. Alsof hij me
in de gaten wil houden en me wil troosten. Nala
is een allemansvriendin, die springt bij iedereen
op schoot. Simba daarentegen gaat op de trap
zitten wachten tot de visite weer de deur uit is.
Krieltje, onze derde huisgenoot, is een huis-tuinen-keukenkat afkomstig van een boerderij. Haar
moeder wilde al na vier weken niet meer voor
haar kleintjes zorgen. Daardoor was Krieltje met
vijf weken bij ons. Ze is gek op melk of alles wat
daarop lijkt. Toen we haar komst met moorkoppen
vierden sprong ze zo in de slagroom! De twee
blauwe russen zijn helemaal niet met eten bezig,
ze eten uitsluitend één soort brokjes. Alledrie
mijn katten zijn me even lief, ik kan me een leven
zonder hen niet voorstellen.”

44

Wat moet een hond, kat,
konijn of knaagdier eigenlijk eten?
En hoe zit het met drinken?
Baas zet het op een rijtje.

Gezond en lekker

eten
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tip
Een hond eet het
liefst een paar
kleinere hoeveelheden per
dag. De dagelijkse hoeveelheid
over twee of drie
porties verdelen
is dus het beste.

Gezond en lekker eten

tip

46

Wissel de normale voeding
van je hond af
met af en toe
pens (uit de
diepvries) en
vers vlees van
de slager. Wees
niet bang voor
bacteriën in
rauw vlees, honden hebben een
sterk maagzuur
en kunnen goed
omgaan met
deze bacteriën.

Honden
Wat zit erin? Een hond eet niet
alleen maar vlees. In de natuur eten wilde honden
ook de inhoud van de maag van hun prooidier en
die bevat vaak plantaardig voedsel. Ook eten ze
de beenderen en sommige wilde honden eten
zelfs bessen en vruchten. Hondenvoer moet dus
gevarieerd zijn. Gelukkig kun je ervan opaan
dat de gangbare merken aan de minimale eisen
voldoen. Een goede hondenmaaltijd bestaat
uit eiwitten, vetten, koolhydraten, mineralen,
vitaminen en water.
Drinken Een hond moet altijd vers
schoon water kunnen drinken. Hij heeft het nodig
voor het transport van voedingsstoffen en de
afvoer van afvalstoffen. Water zorgt er bovendien
voor dat de lichaamstemperatuur op peil blijft en
dat het voedsel goed verteerd wordt. Drinkt je
hond meer dan een dag niet, dan is dat reden om
de dierenarts te bellen.

tip
Er is ook biologisch
hondenvoer.
Vraag ernaar bij de
Natuurwinkel.

Pup of senior Er is speciaal voer
voor pups. Dat heeft meer calorieën omdat
puppy’s nou eenmaal meer energie verbruiken.
Voer voor pups is afgestemd op de groei. Oudere
honden zijn vaak minder actief en hebben minder
energie nodig. Voor hen is er speciaal seniorvoer. Houd je aan de hoeveelheden die op de
verpakking staan aangegeven.
Extraatjes Wil je je hond iets lekkers
geven, geef hem dan een extra brokje, of een
speciaal hondenkoekje of een kauwstaaf om het
gebit fris te houden. Doe dat echter met mate,
hooguit drie keer per dag voor een grote hond, en
één keer per dag voor een kleine hond. Bedenk
dat honden een kleine maag hebben: voor een
hondje dat tien keer zo klein is als een mens, is
een koekje tien keer zo groot.
Bijzonderheden Een hond heeft
kalk (calcium) nodig. Een tekort kan ervoor zorgen
dat het lichaam kalk uit de botten gaat halen. Dit
zie je wel eens bij honden die alleen maar (spier)
vlees te eten krijgen. Er ontstaat botontkalking en
er kunnen zelfs spontaan botbreuken voorkomen.
Maar ook een teveel aan calcium kan botproblemen geven. De juiste hoeveelheid en verhouding
van mineralen in het voer is dus heel belangrijk.
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tip

Gezond en lekker eten

Verdeel je de
inhoud van een
blikje altijd over
twee of drie
dagen, doe de
overblijvende
porties dan elk
in een afgesloten
bakje in de koelkast. Bewaar het
voer niet in het
blik, daar krijgt
het een bliksmaak van.
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Katten
Wat zit erin? Een kat is een echte
vleeseter. Sommige voerproducten bevatten
ook groenten, maar die hebben katten niet
nodig; ze kunnen groenten niet verteren, hooguit
vermalen. Je kunt katten alleen droogvoer geven,
of een combinatie van droog- en blikvoer. De
samenstelling van blikvoer is dezelfde als die van
prooidieren; zo’n 75% bestaat uit water, en van de
droge stof is 35% eiwit en 10-15% vet. Droogvoer
is gemakkelijk in het gebruik, maar bevat slechts
ongeveer 10% vocht.
Voedingsstoffen Katten
hebben eiwitten nodig en vetten, koolhydraten,
vitaminen en mineralen. In kattenvoer zitten deze
voedingsstoffen in de juiste hoeveelheid en
verhoudingen.

katten niet eten, probeer dan een ander voer, want
het is gevaarlijk als een kat helemaal niet eet. Het
is verstandig het gewicht in de gaten te houden,
weeg je kat dus af en toe. Dat kun je doen door
eerst zelf zonder kat, en daarna met kat in de
armen op de weegschaal te gaan staan. Zo kun
je bijhouden of je kat niet te veel aankomt.

Drinken Als je kat droogvoer eet,
moet hij per dag zo’n 200 ml vers water drinken.
Zet dus altijd een bakje vers water voor je kat klaar.
Geef katten geen gewone melk. Dat kunnen ze
niet verteren. Eventueel kun je ze wel af en toe
speciale kattenmelk geven. Doe dit niet te vaak,
het is voor de kat echt een extraatje naast het
gewone voer.

Hoeveelheid Geef katten de
hoeveelheid die op de verpakking staat
aangegeven. Dit is vaak minder dan je zou denken!
Het hangt af van de grootte, de leeftijd en het ras
van het dier. Zo eet een gecastreerde kat minder
dan een niet-gecastreerde kat en verbrandt
een dier dat regelmatig buiten komt meer dan
een binnenkat. Omdat katten kleine prooidieren
vangen en daarom vaak kleine porties eten, zullen
ze, als hun voerbakje altijd beschikbaar is, 10 tot 20
keer op een dag kleine hoeveelheden eten. Willen

Afwisselen Het is aan te bevelen
bij katten af en toe van merk en soort voer te
wisselen. Katten zijn erg kieskeurig, en als je ze
altijd hetzelfde geeft, willen ze niets anders meer.
Probeer dus af en toe iets anders.
Extraatjes Katten hoeven geen
extraatjes, daarvan krijgen ze diarree of worden
ze te dik. Wil je ze toch iets lekkers geven,
geef ze dan een brokje voer of een speciaal
kattensnoepje. Doe dat echter met mate, hooguit
één keer per dag. Bedenk dat katten een kleine
maag hebben; elk extraatje tikt bij zo’n klein dier
hard aan.
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tip
De beste basis voor het
voedsel van een konijn is
hooi. Het zorgt voor een
goede darmwerking en
bovendien hebben de konijnen dan lekker wat te
knagen. Zorg voor goed,
geurig hooi dat stofvrij is
en niet beschimmeld. Ook
oud brood is goed voor
konijnen, let erop dat er
geen schimmel op zit.

Gezond en lekker eten

tip
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Niet schrikken als je ziet
dat je knaagdier af en toe
z’n eigen ontlasting opeet! Dit is geen afwijking,
maar noodzaak. Tijdens
de spijsvertering in het
darmkanaal ontstaat er
namelijk vitamine B12.
Door hun ontlasting op
te eten, krijgen de dieren
deze vitamine binnen.

Knaagdieren en k
Wat zit erin? Koop voor
knaagdieren speciaal knaagdierenvoer in de
dierenspeciaalzaak. Per knaagdier (rat/muis,
cavia, konijn, et cetera) is er verschillend voer,
afgestemd op wat ze lekker vinden en nodig
hebben. Ratten en muizen zijn alleseters, let er
bij deze dieren daarom op dat de voeding ook
dierlijke eiwitten bevat. De cavia en de chinchilla
zijn planteneters. Knaagdieren hebben gevoelige
darmen; krijgen ze te vaak wisselend voer, dan
kunnen ze diarree krijgen en doodgaan. Wil je
toch van merk of soort veranderen, schakel dan
geleidelijk over.
Groente en fruit Knaagdieren
houden van groenvoer, zoals wortel, appel,
sinaasappel, andijvie en sla. Geef ze dat in kleine
stukjes. Zorg ervoor dat het vers is; van bevroren
of te nat groenvoer kunnen de dieren ziek
worden. Geef een knaagdier liever niet te veel sla
of kool, dat kan darmproblemen veroorzaken. De
meeste knaagdieren eten ook graag fruit. Ieder
dier heeft z’n eigen voorkeur; een kwestie van
uitproberen dus. De meeste knagers houden

n konijnen
wel van appel, peer, perzik, framboos, meloen,
bessen en banaan. Geef er echter niet te veel
van en per keer maximaal zoveel als ze kunnen
opeten. Haal fruit of groenvoer dat overblijft
meteen uit de kooi, dan kan het niet gaan rotten.

Meer weten
over
voeding?
Kijk op de website van het
Landelijk Informatiecentrum Gezelschaps-dieren:
www.licg.nl

			

Drinken Knaagdieren hebben altijd
vers water nodig. Geef je ze veel groenvoer,
dan hebben ze minder water nodig. Geef water
bij voorkeur in een drinkflesje. Een bakje water
wordt vaak omgegooid of volgestort met zaagsel
of andere viezigheid.

Extraatjes Geef knaagdieren
nooit snoep, chips, koekjes of suikerklontjes.
Ze kunnen daar erg ziek van worden. Wil je
je knaagdier verwennen, dan kun je in de
dierenwinkel voldoende lekkers vinden, zoals
een liksteentje met extra vitaminen en mineralen
of een klein blokje kalkzandsteen.

Bijzonderheden Voor de cavia
is het heel belangrijk dat je uitsluitend caviavoer
geeft dat niet ouder dan 3 weken is. In caviavoer
zit namelijk vitamine C en dat verdwijnt uit het voer
naarmate het voer ouder wordt. Koop dus niet al
te grote zakken. Als er geen vitamine C in het voer
zit, krijgt de cavia scheurbuik. Bijvoeren kan met
druppels vitamine C in het water; een teveel aan
vitamine C plast de cavia uit.
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Wandelend
				 opvoeden
In huis wil je rust. Oefenen met
je hond kun je dus het best buiten
doen. Zo wordt het een gewoonte
voor hem zich binnen rustig te
gedragen en verplaats je druk gedrag
en opwinding naar buiten. Een
wandeling is hét moment om actief
met de opvoeding van je hond aan
de slag te gaan. Loop je mee?
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Wandelen is belangrijk
Wandelen is niet alleen maar om de hond zijn
behoefte te laten doen. Het is belangrijk om
veel meer redenen. Bij veel probleemgedrag
bij honden speelt opgekropte energie een rol.
Honden willen bewegen, rennen en spelen.
Wanneer een hond lekker moe is na een
wandeling, zal hij minder energie in eventueel
probleemgedrag steken.

Op stap De wandeling begint er
mee dat je de lijn pakt en de hond uitnodigt om
mee naar buiten te gaan. Belangrijk hierbij is dat
jij als baas als eerste door de deur gaat. Gaan er
meer gezinsleden mee, dan gaan die ook eerder
dan de hond. Hiermee bevestig je de plek van je
hond in de rangorde: de laagste. Dit is niet zielig.
Je hond verwacht van jou dat jij de leiding neemt
en dat doe je zo op een duidelijke en voor hem
begrijpelijke manier.
Loslopen en hier komen
Op een plek waar dat mag, laat je je hond los.
Vraag hem eerst om te gaan zitten, maak de
riem los en laat hem nog even zitten. Pas op het
commando ‘vrij’ mag hij wegrennen. Roep hem
tijdens het loslopen af en toe zonder aanleiding bij
je. Zo leert je hond om te allen tijde op je te letten.
Om een hond snel naar je toe te laten komen en
te voorkomen dat hij gaat sjokken, kun je op het
moment dat de hond op je afkomt, een bal van je

afgooien. Soms gooi je de bal en soms ook niet.
Voor de hond is dit spannend, hij zal altijd snel naar
je toe willen komen.

Jagen Tijdens je wandeling kun je
van alles tegenkomen, bijvoorbeeld een weiland
met koeien. Je hond vindt de koe misschien best
eng, maar als hij blaft en erachteraan rent, gaat de
koe weg. Dat vindt hij natuurlijk mooi: hij heeft de
koe weggejaagd! Het jagen is dus ‘zelfbelonend’
en daarom zo moeilijk te controleren. De
oefening om het jagen te voorkomen gaat als
volgt: op een afstandje van de koeien doe je
aandachtsoefeningen met je hond. Je hond
mag niet kijken of reageren op de koeien, maar
moet kijken naar jou, de baas. Die is immers veel
interessanter dan de koeien! Wanneer je hond
goed kijkt, krijgt hij een brokje. Na dit een paar
keer te hebben gedaan, lopen jullie rustig verder
en wordt de koeien geen blik meer gegund.
Omdat je van tevoren niet weet wat je tijdens
je wandeling tegenkomt, is het verstandig elke
wandeling een paar aandachtsoefeningen te doen.
Andere honden Je hond vindt het
prettig om met soortgenoten om te gaan. Andere
honden ontmoeten tijdens een wandeling is dus
leuk en bovendien goed voor je hond. Wanneer
je de lichaamstaal van je hond begrijpt, kun je
volgen wat de honden tegen elkaar ‘zeggen’. Is de
houding van je hond dominant of onderdanig? Is
hij angstig of geïrriteerd? Zo kun je bijvoorbeeld
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op tijd voorspellen of je hond zal gaan vechten of
niet en of je misschien beter door kunt lopen. Op
de cursus Gehoorzame Huishond leer je hoe je
het gedrag van je hond kunt lezen. Vertoont jouw
hond agressief gedrag ten opzichte van andere
honden? Op de hondenschool probeert de trainer
dit gedrag samen met de baas hanteerbaar te
maken of op te lossen.

Oefeningen Het is belangrijk om
tijdens de wandeling oefenmomenten met je hond
in te bouwen. Besteed vijf minuutjes op een veldje
om het lopen aan de lijn, ‘zit’, ‘af’, ‘blijf’ te oefenen.
Het is ook goed om de hond nu even aan de lijn te
doen. Veel honden lopen tijdens de wandeling los
en pas als de baas naar huis gaat worden ze weer
aangelijnd. De lijn betekent voor de hond dan
‘einde feest’. Door de hond tijdens de wandeling
af en toe aan te lijnen, volgoefeningen te doen en
hem dan weer los te laten, voorkom je dat hij niet
wil komen om aangelijnd te worden.

Wandelend opvoeden

Zwemmen, graven, rennen
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Doe zo mogelijk elke wandeling iets wat je hond
helemaal geweldig vindt, bijvoorbeeld hard
rennen, graven of zwemmen. Honden doen ook
graag speurspelletjes. Gooi een bal of stok op
een plek waar hij hem moet zoeken. Een hond
moet zich bij het speuren goed concentreren. En
concentratie kost energie. Speuren is daarom een
goede oefening voor drukke honden.
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Naar huis, afdrogen en rust
Na ongeveer een uur is het tijd om naar huis te
gaan. Let erop dat de hond weer als laatste van
het gezin naar binnen gaat. Droog je hond altijd af
als hij gezwommen heeft. Hiermee voorkom je dat
hij op latere leeftijd reuma krijgt. Wrijf daarom met
name zijn schouders en heupen droog en warm.
Geef je hond niet meteen te eten, dat kan een
gevaarlijke maagtorsie veroorzaken. Laat hem
eerst rustig bijkomen. n

Twee uur per dag
Een hond moet, ongeacht zijn omvang,
gemiddeld twee uur
per dag uitgelaten
worden. Je kunt dit
verdelen in een lange
wandeling van één à
anderhalf uur en drie
kortere uitlaatrondjes van ongeveer tien
à vijftien minuten.
Een hond kost dus
tijd, maar... houdt je
ook fit en gezond!
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Aan tafel met
50% korting!
PEDIGREE® 100% Complete is een uitgebalanceerde maaltijd met 2 soorten
brokjes met vlees. Voor dubbel eetplezier waar je hond fit en gezond van blijft.

Naam eigenaar:

m/v

Straat:
Postcode:

Nummer:
Woonplaats:

E-mailadres:
Telefoonnr.:

Bankrekeningnr.:

Ras hond:
Gewicht hond (op volwassen leeftijd):
<5 kg
5-10 kg
10-25 kg

Leeftijd:

25-45 kg

>45 kg

Kruis dit hokje aan indien je in de toekomst per e-mail op
de hoogte wilt worden gehouden van PEDIGREE® en andere
Mars Inc. producten, diensten en activiteiten.

Actievoorwaarden:
- Deze actie geldt alleen voor kleinverpakking PEDIGREE®
Droog 2-3 kg
- Maximaal 1 inzending per adres
- Actie loopt tot 1 februari 2010
- Alleen geldig voor Nederlandse rekeninghouders
(geen (kinder-) spaarrekeningen)
- De korting wordt bepaald op basis van de
consumenten-adviesprijs
- Alleen volledig ingevulde coupons worden gehonoreerd
- Gegevens worden behandeld conform de
Wet Bescherming Persoonsgegevens

©Mars Nederland B.V. 2009

Zo krijg je 50% van het aankoopbedrag van een kleinverpakking PEDIGREE® Droog 2-3 kg terug:
1. Koop een kleinverpakking PEDIGREE® Droog 2-3 kg 2. Vul de coupon volledig in 3. Bevestig de streepjescode van de verpakking samen met de kassabon aan deze coupon
4. Stuur dit op naar: PEDIGREE® Baas refundactie, Antwoordnummer 15609, 4780 VS Moerdijk (postzegel niet nodig)
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De verzorging van je hond
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Voor meer informatie over
de verzorging van je hond
kijk je op www.licg.nl.

Ogen Vuil in de binnenooghoek kun je verwijderen met een nat watje met
fysiologische zoutoplossing of contactlensvloeistof. Gebruik geen (gekookt) water, dat
kan irriteren. Heeft je hond last van zijn ogen (wrijft er met de poten in, knippert veel), zijn
ze rood en/of etterig, ga dan naar de dierenarts.

Oren Controleer de oren van je hond regelmatig. Stinken ze of zie je erg veel
oorsmeer, dan kan er iets aan de hand zijn en moet je naar de dierenarts. De oren kun je
schoonmaken met een watje en een oorreiniger (cleaner). Let op dat je het vuil niet de
gehoorgang induwt.

Gebit Op het gebit kan tandsteen ontstaan: een harde geelbruine aanslag die
ontsteking van het tandvlees kan veroorzaken. Voorkom tandsteen door de hond veel te
laten kauwen, bijvoorbeeld op harde brokken, buffelhuid of uitgekookte runderbotten.
Nagels Als een hond staat, moet een briefkaart zonder moeite tussen zijn nagels
en de (harde) grond geschoven kunnen worden. Zijn de nagels te lang, dan kun je ze
knippen met een speciale nageltang. Vraag aan de dierenarts of hondentrimster hoe de
nagels geknipt moeten worden.
Vacht De vacht moet regelmatig worden geborsteld. Met een borstelbeurt verwijder
je dood haar, huidschilfers en vuil, stimuleer je de bloedsomloop en verspreid je het
huidvet. Het is bovendien goed voor de band met je hond. Welke borstel je nodig hebt,
kan men je in het asiel, de dierenwinkel of de trimsalon vertellen.
Vacht Controleer je hond regelmatig op vlooien. Ter bestrijding kun je bijvoorbeeld
druppels gebruiken. Die breng je in de nek tussen de haren aan. Zodra de druppels zijn
opgedroogd, kan je hond weer geaaid worden. Probeer vlooien te voorkomen door
regelmatig je huis te stofzuigen.
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De verzorging van je kat

De verzorging van je kat
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Voor meer informatie over
de verzorging van je kat kijk
je op www.licg.nl.

Ogen Vuil in de binnenooghoek kun je verwijderen met een nat watje met
fysiologische zoutoplossing of contactlensvloeistof. Gebruik geen (gekookt) water, dat
kan irriteren. Heeft je kat last van zijn ogen (wrijft er met de pootjes in, knippert veel), zijn
ze rood en/of etterig, ga dan naar de dierenarts.
Oren Controleer de oren van je kat regelmatig. Stinken ze of zie je erg veel oorsmeer,
dan kan er iets aan de hand zijn en moet je naar de dierenarts. De oren kun je
schoonmaken met een watje en een oorreiniger (cleaner). Let op dat je het vuil niet de
gehoorgang induwt.
Gebit Op het gebit kan tandsteen ontstaan: een harde geelbruine aanslag die
ontsteking van het tandvlees kan veroorzaken. Voorkom tandsteen door de kat
regelmatig harde brokjes en ongesneden vlees te geven.

Nagels Voor katten zijn nagels heel belangrijk en ze proberen ze dan ook goed
scherp te houden. Dit soms ten koste van het meubilair. Je kunt een kat leren om voor
het krabben een krabplank, krabpaal of een opgehangen kokosmat te gebruiken.
Vacht Over het algemeen onderhouden katten hun vacht prima zelf. Een kortharige
kat moet je af en toe borstelen met een zachte rubberen borstel. Langharige katten
vergen meer verzorging, hun vacht moet dagelijks tot wekelijks worden geborsteld en/of
gekamd om klitvorming te voorkomen.
Vacht Controleer je kat regelmatig op vlooien. Katten zijn gevoelig voor gifstoffen,
let er dus op dat je een anti-vlooienmiddel gebruikt dat speciaal voor katten is! Zorg
ervoor dat je kat zich na de behandeling niet schoonlikt. Een veilige en gifvrije methode
is de vlooienkam, waarmee je de kat van neus tot staart kamt en de gevangen vlooien
dooddrukt.
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Ziek of gezond?
!
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Gezond dier

Ziek dier

levendige indruk

slome, suffe indruk, soms slaperig

weldoorvoed, goede eetlust

vermagerd, ribben steken soms duidelijk
uit, verminderde eetlust

soepele, schone vacht

doffe, droge vacht die er rommelig uitziet

schone ogen, oren en neus

prut in de ogen, stinkende oren, snotterige
neus

fiere verschijning

in elkaar gedoken (geldt vooral voor
cavia’s, soms ook voor katten)

soepele, ongestoorde bewegingen

kreupel, stram of stijf

ontlasting stevig en normaal van kleur

diarree, soms met slijm en/of bloed

normale temperatuur, hartslag en ademhaling (in ruststand)

verhoogde temperatuur, versnelde hartslag
en snelle ademhaling (in ruststand)

Ga met een ziek dier
altijd naar de dierenarts! Niet alleen voor
het dier zelf, maar ook
om eventuele besmetting van andere dieren
te voorkomen.

Dieren-EHBO

Mensen die graag zelf eerste
hulp willen bieden aan hun
huisdier of dat van een
ander, doen er goed aan om
de cursus Dieren-EHBO en
verzorging te volgen. Meer
informatie vind je bij de afdeling van de Dierenbescherming in jouw regio. Kijk op
www.dierenbescherming.nl
voor de adressen.

Vriendschap
Christl Rodink met Sol (12 jaar)

“Sol was een maand of negen toen ik hem in het
asiel zag en de klik was er gelijk. We konden gewoon
niet onder elkaar uit. Ik val heel erg op het karakter
van rottweilers, het zijn honden waarmee je echt
een vriendschap kunt aangaan, ze hebben een
trouw karakter. Bovendien houd ik van grote stoere
honden, ik ben zelf ook groot en ik ben vrij rechtlijnig.
Ja is ja, en nee is nee, zo is het bij mij. Dan moet je
een hond hebben die tegen een stootje kan. Ik heb
er destijds wel een paar weken over nagedacht, en
het moest natuurlijk ook klikken met mijn andere
honden. Nu heb ik hem al elf jaar. Sol is Spaans voor
zonnetje, en dat is mijn hond inderdaad: altijd vrolijk,
mijn steun en toeverlaat.”
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Wie huisdieren heeft en op vakantie wil gaan,
trekt niet zomaar de deur achter zich dicht.
Neem je je dier mee op vakantie, of laat je het
thuis? En waar moet je dan eigenlijk allemaal
aan denken?

Op vakantie...
en dan?
62

Mee op vakantie
Neem je je huisdier mee op vakantie? Realiseer je
dan dat een vakantie met huisdieren anders is dan
een vakantie zonder huisdieren. Maar als je een
aantal dingen goed regelt, kan het voor mens en
dier erg leuk zijn samen op vakantie te gaan.

Regels in het buitenland
Voor het reizen met gezelschapsdieren bestaan
regels. Alle landen buiten de Europese Unie
hebben eigen eisen gesteld aan de invoer
van gezelschapsdieren. Binnen de EU zijn
de regels voor het niet-commerciële vervoer
van gezelschapsdieren sinds 3 juli 2004
gelijkgetrokken. Deze regels zijn van toepassing
op honden, katten en fretten en houden het
volgende in:
- de dieren moeten vergezeld gaan van een
Europees dierenpaspoort;
- de dieren moeten geïdentificeerd zijn met een
microtransponder of tatoeage;
- de dieren moeten gevaccineerd zijn tegen
rabiës (hondsdolheid).
Voor het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Zweden
en Malta gelden aanvullende eisen, zoals een
bloedtest op rabiës en een behandeling tegen
teken en wormen.
Voor het niet-commerciële vervoer van vogels,
knaagdieren, konijnen, vissen, amfibieën en
reptielen zijn er nog geen (Europese) eisen.
In veel gevallen is een gezondheidsverklaring
voldoende. Neem voor specifieke informatie

contact op met de ambassade van het land van
bestemming (zie www.ambassade.startpagina.nl)
of kijk op www.licg.nl.

Zonder huisdier op vakantie
Veel mensen kiezen ervoor om hun dier niet mee
te nemen op vakantie. Waar moet je dan aan
denken? Een ding is in ieder geval belangrijk:
regel de opvang van je dier ruim van tevoren!
Pensions hebben vaak maar een beperkt aantal
plaatsen en zitten zeker in het hoogseizoen
snel vol. En als je een oppas in huis wil, is het
ook verstandig om die enige tijd van te voren te
polsen.

Familie, vrienden of buren
Tijdens je vakantie kun je je huisdieren laten
verzorgen door familie, vrienden of buren. Een
kat kan bijvoorbeeld heel goed thuisblijven, als
hij maar op tijd eten krijgt en dagelijks een bakje
vers water. Knaagdieren en konijnen kunnen wat
makkelijker uit logeren gaan. Maak duidelijke
afspraken en zet bijzonderheden op papier,
zoals: Wat en hoeveel eet je dier? Maak duidelijk
dat het voor een huisdier niet wenselijk is om
zomaar ineens een ander merk voer te krijgen.
Zorg desgewenst voor voldoende voer van je
eigen merk. Heb je een kat die thuisblijft, vraag
dan of de verzorger regelmatig stofzuigt, om
te voorkomen dat de vlooien je bij thuiskomst
bespringen.
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Inhuren van een oppas
Je kunt een professionele dierenoppas inhuren.
Afhankelijk van de aangeboden diensten komt de
oppas eenmaal per dag bij je thuis om de dieren te
verzorgen. De kattenbak of de kooi wordt regelmatig verschoond. Sommige oppassers verzorgen
ook de planten en de post en stofzuigen om een
vlooienplaag te voorkomen. Sommige oppasdiensten
komen bij je in huis en fungeren zo ook als anti-inbraak. Bij de meeste oppasdiensten zorg je zelf voor
voldoende voer en verschoning van de bak of kooi.

Op vakantie... en dan?

Dierenpension
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Je kunt je dier ook laten logeren in een dierenpension. Ga eerst een keer kijken bij het pension van je
keuze. Let er in een kennismakingsgesprek op of
er goed naar je wordt geluisterd, of men de juiste
vragen stelt en of men goed noteert wat specifiek
is aan jouw dier. Laat men spontaan de hokken
zien? Zien de hokken er schoon uit? Hangt er een
briefje met bijzonderheden bij elk hok, is alles netjes
genoteerd? Hebben de dieren genoeg ruimte om te
lopen? Wat is de dagindeling van de dieren? Dit soort
informatie is heel bepalend. Het laat zien of pensionmedewerkers al dan niet zorgzaam zijn. De kosten
van een pension kunnen verschillen. Voor een hond
van gemiddelde grootte zal het verblijf rond de € 10,per dag bedragen. Een goed pension zal ook eisen
dat de hond of kat entingen heeft gehad. Kijk bij
het ophalen van je dier of het er goed uitziet en niet
lusteloos is. Veel asielen van de Dierenbescherming
hebben ook een pensionvoorziening.

Zó werkt het in het dierenpension
Marlies Schneider, beheerder van dierenpension Zandvoort, vertelt hoe het er in het pension aan toegaat.

Huisvesting “Wij hebben plek voor maximaal veertig katten en

veertig honden. De katten en honden zijn van elkaar gescheiden.
De katten lopen bij elkaar (maximaal twintig per afdeling) in
één grote binnenruimte met daaraan vast een ruime buitenren.
Katten die niet sociaal zijn of dieetvoer krijgen gaan apart in ruime
hokken. De honden hebben allemaal hun eigen ruime kennel, met
een buitenhok. Honden die familie van elkaar zijn of bij elkaar
horen, kunnen desgewenst met elkaar in één hok. We hebben 1,5
hectare grond, waarop zich twaalf uitlaatvelden bevinden.”

Aandacht “Kwaliteit van zorg en aandacht vinden wij heel

belangrijk. De dieren staan centraal, ze moeten zich prettig voelen.
We bootsen zoveel mogelijk de aandacht van thuis na. Met de
honden wandelen we vier keer per dag op vaste tijden. We gaan
met de honden niet de duinen in, het risico bestaat immers dat ze
weglopen. Met de katten spelen we regelmatig in hun hok en/of op
de afdeling.”

Dagindeling “We hebben een strak dagritme. Om 8.00 uur

maken we alle kennels open en laten de honden in groepjes uit op
onze uitlaatvelden. Daarna maken we alle kennels en kattenbakken
schoon en krijgen de dieren te eten. Vervolgens gaan we ieder half
uur met groepjes honden de velden op, daarbij wisselen we steeds
van veld. Alle honden zijn steeds een half uur à een uur buiten
(afhankelijk van het weer). Uiteraard wordt er dagelijks poep
geschept om de velden schoon te houden. Rond half 5 is de laatste
uitlaatronde. Daarna worden de honden voor de tweede

maal gevoerd. De luiken naar de buitenverblijven gaan rond 17.30
uur dicht. Om half 10 maak ik nog één controlerondje, de honden
krijgen dan nog een kluifje.”

Voorwaarden “Honden moeten een geldige inenting hebben

(cocktail): die moet minimaal een maand, en maximaal een jaar
geleden gegeven zijn. De inenting mag niet verlopen in de tijd dat
de dieren bij ons zijn. De dieren moeten gezond zijn, anders lopen
andere dieren risico om ziek te worden. Heeft een dier medicijnen
nodig, dan ontvangen we daarvoor graag een duidelijke instructie.
Eventueel dieetvoer moet men zelf meebrengen.”

Reserveren “Reserveren is met name in de vakantieperiodes

aan te raden. Voor de zomervakantie is een half jaar van tevoren
bellen geen overbodige luxe. Op de dag van aankomst vullen we
samen met de eigenaar van het dier een pensionovereenkomst in.
Betaling gebeurt vooraf. Wie eerder terugkomt, krijgt alleen geld
terug in periodes buiten het hoogseizoen. Verder geldt nog: wij
dragen zorg voor het dier, maar de eigenaar blijft aansprakelijk. Als
wij met het dier naar de dierenarts moeten, zijn de kosten voor de
eigenaar.”
Let op: de manier van werken kan in andere pensions afwijken van wat hier
beschreven staat.

Op zoek naar een pension?
Kijk voor adressen op www.dierenbescherming.nl   
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Kees van Zandvliet
is eigenaar van labrador Pien (7):

Op vakantie... en dan?

“Als we op vakantie gaan, gaat de hond mee.
We gaan dus niet naar hele warme landen, en
juist wel naar landen waar honden vriendelijk
worden ontvangen. Zomers gaan we bij voorkeur met de caravan naar Denemarken. Daar
kun je prachtige wandelingen maken en het is
echt een hondvriendelijk land. Als je daar op
een terras gaat zitten, komen ze meteen een
bak water brengen. En in restaurants waar
men liever geen honden bij de tafels heeft, is er
vaak een aparte ruimte voor de honden, met
water en voer. Ook op Deense campings worden
honden goed ontvangen. In de winter hebben
wij een seizoensplek in Oostenrijk. Zodra we
aankomen, rent Pien keihard en duidelijk blij
door de sneeuw. Als we skiën, meestal van tien
tot één, blijft Pien in de caravan. Daar is het
lekker warm, en ze heeft er haar eigen plekje.
Wij vinden het heel gezellig dat Pien erbij is, ze
is echt onderdeel van ons gezin. Wel hebben we
geluk met het ras, een labrador past zich makkelijk aan.”
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Francine van den Bergh
is eigenaar van Hollandse herder Holly (14),
Spaanse vondeling Chica en logeeradres voor de
Drentse stabij Guus:
“Wij maken altijd duidelijke afwegingen. Als
de vakantie niet leuk is voor de honden, zoals
wintersport of een stedenvakantie, dan gaan
ze naar het dierenpension. Op het moment van
afscheid nemen heb ik het altijd wel moeilijk, we
laten toch een aantal gezinsleden achter. Maar
ik weet dat de honden daar goed verzorgd worden en aandacht krijgen. Het is weleens

voorgekomen dat ik in de skilift stond en een
pensionmedewerker belde: ‘De medicijnen van
Holly zijn op. Wat wil je dat we doen?’ Daaruit
spreekt echte aandacht. En als we de honden
weer ophalen, zien ze er altijd goed uit en liggen
ze leuk te spelen. Voor mij is dat een teken dat
ze het goed hebben gehad.”

Thelma Hecker
is eigenaar van kat Mika (5) en honden
Pollie (11), Ninjo (7) en Mazzel (11)
“Onze dieren gaan altijd mee op vakantie. Je hebt
dieren om voor ze te zorgen, niet om ze achter te
laten, vind ik. Daarom zoeken wij altijd bestemmingen waar ze mee naartoe kunnen. Eerst
bepalen we de plek, dan zoek ik uit welke hotels
of huisjes dieren toelaten. Mijn man en ik gaan allebei graag naar Frankrijk, en gelukkig is dat land
heel diervriendelijk. We kiezen bestemmingen die
op maximaal vier of vijf uur rijden van onze woonplaats Maastricht liggen. Tijdens de reis

zitten de honden in transportkenneltjes en de kat
in een reismand, met in een hoekje krantensnippers waarop ze eventueel kan plassen. Als we
aankomen zet ik meteen de voerbakken neer en
voor Mika de kattenbak. Dan zet ik Mika er even
bij, zodat ze weet waar ze moet zijn. Daarna gaan
we pas uitpakken. Ik denk dat de dieren het leuk
vinden om met ons mee te gaan. Beperkter in m’n
keuze voel ik me zeker niet. Wie kinderen heeft
laat ze toch ook niet thuis?”
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Tips voor onderweg en
ter plaatse
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• Ga niet naar al te warme landen en laat je dier
nooit in de felle zon.
• Neem voor onderweg voer en water mee.
• Laat honden van tevoren uit, en geef ze
van tevoren iets te eten, om wagenziekte te
voorkomen.
• Maak niet te lange tochten met de auto. Gaat
er een hond mee, stop dan regelmatig om hem
uit te laten.
• Zorg voor voldoende ruimte in de auto. Een
hond moet zich kunnen bewegen, kunnen
gaan staan, keren en kunnen liggen.
• Neem de eigen voerbakken en voldoende
voer mee op vakantie. Dit is om twee redenen
aan te raden: soms is er in kleine dorpjes
geen dierenvoer te krijgen, en dieren gedijen
meestal niet goed bij plotselinge omschakeling
op ander voer. Voor katten kan dit ook
gelden voor het vertrouwde kattengrit. Eigen
voerbakjes zijn prettig voor de herkenning.
• Laat je dier op de plaats van bestemming
rustig wennen. Neem het niet meteen mee de
mensenmassa’s in.
• In bosrijke gebieden zijn vaak veel teken.
Neem altijd een tekentang mee en een
flesje alcohol en controleer je dier na elke
wandeling.
• Laat je hond of kat chippen, dan is hij
makkelijk terug te vinden.

A
A

A
B

0
B
D
D

ADVERTENTIE: hondencursus

Hond aangescHaft?
dan meteen op cursus!

s
Volg nu een grati
introductieles!

Het is geweldig belangrijk dat
u als hondeneigenaar leert op
een verantwoorde en plezierige
manier met uw dier om te gaan.
onopgevoede honden brengen
zowel mensen als zichzelf in
gevaar. Het is daarom altijd de
moeite waard om met uw hond
op cursus te gaan. Het is immers
voor beiden zeer leerzaam!
de cursus gehoorzame Huishond
van de dierenbescherming is dan
een echte aanrader. de training
staat voor kwaliteit en maatwerk:
een ervaren trainer bepaalt speciaal voor uw hond welke trainingsmethode het meest geschikt is.
maatwerk dus!

AMERSFOORT: 06 23546260
AMSTELLAND: 06 51346495

EDE: 06 13859860
EPE: 0578 629402 OF 0578 613998

NIJMEGEN: 024 6422211
RIDDERKERK: 06 18766044

APELDOORN: 06 20671982
BUNSCHOTEN/SPAKENBURG:

FRYSLÂN (JIRNSUM): 06 34509570
GORINCHEM: 0183 624275

ROTTERDAM: 06 17801697
SITTARD: 06 42284331

033 2981973
BREDA: 06 27220974
DEN BOSCH: 06 21680303
DEVENTER: 06 51647554

IJMOND: 0255 515744
LEERDAM: 0345 633131
NIEUWLEUSEN: 06 28744623
OF 0529 482187

SPIJKENISSE: 06 21267234
UTRECHT-NIEUWEGEIN: 030 2468866
VLAARDINGEN-MAASSLUIS:
010 4352902 OF 06 10041238

cursus geHoorZame HuIsHond
• Veel aandacht voor de hond in ‘de praktijk’: wandelen, de wijk in, verzorging enz.
• Alle honden, ongeacht ras of leeftijd, zijn
welkom (v/a acht weken oud).
• Honden mogen een gedeelte van de
les loslopen (aandacht sociaal gedrag),
eigenaren leren in te grijpen.
• Geen wachttijden voor probleemhonden
en pups.
• Zeer voordelig geprijsd (als lid van de
Dierenbescherming betaalt u maximaal
€ 80,- per jaar. Niet-leden betalen € 24,extra en worden dan automatisch lid).
VoLg nu een gratIs
IntroductIeLes!
Neem contact op met een Gehoorzame
Huishond-school bij u in de buurt en meld
u aan voor een gratis en vrijblijvende
introductieles!

Weetjes

over katten
Medicijnen

Weetjes over katten

Een pil aan je kat geven
is soms niet makkelijk.
Een trucje: neem twee
stukjes worst. Geef eerst
een stukje zonder pil. In het
tweede stukje verstop je de
pil. Vaak is het dan hap-slik-weg.
Geef dan nog een stukje zonder pil. Handig is
ook de ‘Easypill’. Dat is een lekker hapje speciaal
voor honden en katten waarin je een pilletje kunt
verstoppen.
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Giftige chocolade Chocolade,
en dan met name pure chocolade, kan levensbedreigend zijn voor je kat (en hond). De theobromine en cafeïne in chocolade tasten het
centrale zenuwstelsel
en de nieren aan. Neem
meteen contact op
met je dierenarts als
je denkt dat je kat te
veel chocolade heeft
gegeten.

Vieze geur Het overkomt iedereen wel eens:

Spinnen van plezier én pijn

je kat heeft geplast op de bank, het tapijt of een
andere ongewenste plek. Je kunt dit
schoonmaken met een sopje met groene
zeep of groene Biotex. Beter nog zijn de
speciale producten die hiervoor in de
handel zijn, zoals van Ecodor. Maak de
plek niet schoon met een product waar
ammoniak of chloor in zit. Dat is een
luchtje waar katten juist van houden.

Spinnen doen katten als ze tevreden zijn. Maar
wist je dat ze ook kunnen spinnen als ze pijn
hebben of ziek zijn? Wetenschappers weten
trouwens nog
steeds niet
precies hoe
een kat spint.

Heel veel haar Op de buik van
een kat staan wel 18.000 haren per vierkante
centimeter en op de rug 9.000 per vierkante
centimeter. Ze zijn te verdelen in drie soorten;
de dikke bovenvachtharen, die relatief weerbestendig zijn, de donzige ondervachtharen, die
zorgen voor isolatie, en de spaarzame, borstelige
tussenvachtharen. Katten verharen minimaal
tweemaal per jaar, sommige zelfs het hele jaar
door.
Lekker kruidje Kattenkruid dankt
zijn naam aan zijn aantrekkingskracht op de
huiskat, maar ook op zijn wilde neven, zoals
leeuwen, lynxen, poema’s en tijgers. Elke kat
reageert op zijn eigen manier op kattenkruid.
Sommige rollen dramatisch miauwend over de
grond, anderen schurken tegen de plant aan
of blijven onbeweeglijk staan, starend in het
‘niets’. Na tien à vijftien minuten is de betovering
verbroken. Kittens zijn vaak minder onder de
indruk dan oudere katten.

Superzintuigen Katten vangen
een veel grotere reeks geluiden op dan wij
mensen, van geluiden die voor onze oren veel
te zwak zijn tot ultrasone geluiden waarvan de
toonhoogte ver boven ons bereik ligt.
Het gezichtsvermogen van de kat is overdag niet
veel sterker dan dat van de mens. In het volledige
donker ziet een kat ook niks, maar een heel klein
beetje licht is voor hem voldoende om goed te
zien. Dat komt onder andere door een speciale
lichtweerkaatsende structuur in zijn oog waarmee
hij veel licht kan opvangen.
Het reukvermogen van een kat is beter dan dat
van de mens, maar minder dan van de hond.
Sommige honden hebben bijna 150 miljoen
zenuwuiteinden in hun neus, in tegenstelling
tot circa 20 miljoen in de neus van de kat. Wij
mensen moeten het doen met zo’n 5 miljoen.
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De taal van je hond
Een hond maakt
duidelijk wat hij wil
en hoe hij zich voelt
met zijn stem, oren,
lichaamshouding
en staart. Wat hij te
‘zeggen’ heeft, kun
je leren verstaan. Je
leert dit bijvoorbeeld
op een hondencursus.
Hier laten we vier
houdingen zien, wat
ze betekenen en
hoe je er op kunt
reageren.
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De staart
staat omhoog.

De taal van je hond

Hij zakt door
de voorpoten
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Deze hond nodigt je uit om te gaan spelen.

Spelende hond

Angstige hond
Deze hond is bang.

Zijn oren
zitten plat
in zijn nek
Zijn tanden
zijn niet te zien

De staart is omlaag
en dicht bij zijn
achterpoten
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Twijfelende hond

De taal van je 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.
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De staart
is omlaag.

De staart staat
omhoog.

Agressieve hond
Deze hond is in hoge mate
agressief. Als de ander hem geen
ruimte geeft kan hij aanvallen.

De bovenlip is opgetrokken,
hij heeft rimpels op de neus en
de tanden tot en met de hoektanden
zijn te zien.

Hoe ga je met deze hond om?

De hond staat bol van de adrenaline. Ga

met de hond wandelen om hem te laten

afkoelen. Lijn de hond aan en loop rustig

weg van de situatie die de agressie opwekt.

Afleiden met een bal of stok kan ook helpen.
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Weetjes

over honden
Wat een hitte
Is het een warme
zomerdag? Vervoer
je hond dan zo min
mogelijk in een warme
auto. Hem achterlaten
in de auto is helemaal
uit den boze. Hij kan
oververhit raken en zelfs
doodgaan. Zorg op warme
dagen voor extra water en
schaduw en maak niet te lange wandelingen.
Honden die graag zwemmen kunnen in veilig
water lekker afkoelen. Check wel even of er
geen botulisme is aangetroffen.

Weetjes over honden

Sneeuw en ijs
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Laat een hond geen sneeuw eten, dit is erg slecht
voor z’n maag en darmen. Let in de sneeuw
ook op zijn poten. Vooral als er is gepekeld, kan
dit schade aan de voetzolen opleveren, zoals
pijnlijke kloven. Bij langharige honden kunnen
zich ijsklontjes tussen de tenen vormen. Houd
daarom het haar tussen de tenen kort en smeer
de voetzolen in met vaseline of uierzalf, voordat je
je hond uitlaat. Droog bij thuiskomst de poten af.

Mijn hond is 34 jaar
Wil je weten hoe oud je hond
is in mensenjaren? Tel dan 15
jaar voor het eerste jaar van zijn
leven, 10 jaar voor het tweede
jaar van zijn leven en 3 jaar voor
alle volgende jaren van zijn leven.
Een voorbeeld: is je hond 5 jaar,
dan is zijn leeftijd in mensenjaren:
15 + 10 + 3 + 3 + 3 = 34 jaar.

Dierenverzekering
Met je hond moet je regelmatig
naar de dierenarts. Voor
vaccinaties, misschien
voor een castratie
of sterilisatie of voor
behandeling van ziekte
of verwondingen. De
kosten van de dierenarts
kunnen behoorlijk
oplopen. Gelukkig kun
je je goed verzekeren
tegen dit soort kosten. In
Nederland zijn een paar

ongevallen- en ziektekostenverzekeraars voor
honden en katten. Je vindt ze op internet en ze
adverteren regelmatig in dierenbladen.

Pup in beweging
Een pup mag in zijn eerste levensjaar
niet te veel bewegen en moet
net als een baby veel slapen. De
wandelingen bouw je rustig op.
Vooral als je een pup hebt die op
volwassen leeftijd zwaarder is dan
20 kilo. Is je pup twee maanden,
dan duurt een wandeling tien
minuten. Bij drie maanden wandel
je vijftien minuten, bij vier maanden
twintig minuten enzovoort. Op die manier
ontwikkelt je hond zich optimaal.

Gezond gebit
Minimaal 80 procent van de honden heeft
last van gebitsproblemen. Behalve dat dit een
onfrisse ademt veroorzaakt, kan bijvoorbeeld een
chronische tandvleesontsteking ook zorgen voor
nierproblemen. Belangrijk voor een goed gebit is
dat de hond lekker kan kauwen en kluiven. Laat
minimaal een keer per jaar zijn gebit controleren
bij de dierenarts.

Dikke honden
Meer dan 40 procent van de honden in
Nederland is te zwaar. Dit overgewicht kan ervoor
zorgen dat een hond last krijgt van diabetes, huiden vachtproblemen en zelfs hartkwalen. Een hond
die 10 kilo zou moet wegen, maar daarentegen
15 kilo weegt, is al 30 procent te zwaar. Voorkom
overgewicht door je hond de juiste voeding
te geven en houd je aan de aanbevolen
hoeveelheid op de verpakking. Moet je hond op
dieet? Overleg dan met je dierenarts over hoe je
dat het beste kunt aanpakken.
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De taal van je kat
Een kat ‘praat’ met zijn stem, lichaamshouding en staart. Vooral de staart is voor een
kat een belangrijk communicatiemiddel. Hier laten we vier houdingen zien, wat ze
betekenen en hoe je ermee kunt omgaan.

Gestreste kat
De kat is gestrest en helemaal niet op z’n gemak. Katten
in het asiel zitten vaak zo. Katten kunnen deze houding
ook aannemen als ze zich niet lekker voelen.
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Lage zit door de poten
gezakt.

De staart zit om
het lichaam gevouwen.
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Het puntje van de
staart van de kat
beweegt snel heen
en weer.
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Baldadige kat
De kat rent hard heen en weer, springt op het meubilair
en maakt rare sprongen. De kat is aan het ravotten.

De staart steekt
omhoog en is dik.

Omgang:
De kat laten uitrennen en hopen dat

De taal van je kat

het meubilair heel blijft…
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Geïnteresseerde kat

De staart van de kat
staat recht omhoog,
met het puntje
gebogen.

De kat is erg geïnteresseerd.
Hij begroet je, maar voelt zich enigszins onzeker.
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Gehoorzame Huishond-scholen

‘We trainen de b
82

e baasjes’

De Dierenbescherming heeft
verspreid over het land zo’n
twintig Gehoorzame Huishondscholen. Het grote verschil met
andere trainingsscholen is dat
er psychologie aan te pas komt:
hondenpsychologie! Het idee is dat
je een hond beter kunt opvoeden
als je hem begrijpt. Die methode is
heel succesvol.
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Natuurlijk gedrag Tien honden lopen aan de lijn
bij hun baas, allemaal netjes op een rijtje. Ze doen een parcourtje:
linksom en rechtsom langs de pylonen. Dat is het gewone beeld bij
een hondentrainingscursus. Maar het kan ook anders. Zie je een
veldje waar allemaal honden door elkaar lopen, snuffelen en spelen,
terwijl een trainer uitleg geeft bij het gedrag van de honden? Dan is
het zeker een cursus van de Dierenbescherming. Een training bij de
Gehoorzame Huishond gaat namelijk uit van het natuurlijke gedrag van
een hond en daar hoort lekker ravotten bij.

We trainen de baasjes

Een voorbeeldwandeling De lessen zijn erop
gericht om je hond te leren kennen, zodat je uiteindelijk zelf ziet wat
hij nodig heeft. Dat begint al bij heel simpele dingen als het uitlaten.
Twintig keer een bal gooien en dan weer naar huis? Het is een
mogelijkheid, maar het kan ook anders. Daarom is een vast onderdeel
van het trainingsprogramma de ‘voorbeeldwandeling’. Daarin leer je
wat je hond het liefste doet als hij buiten is.
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Geef leiding Heel belangrijk voor elke hond is dat hij
geleid wil worden. Op de cursus leer je hoe simpel het kan zijn om
te laten zien dat je de leider bent. Ga, bijvoorbeeld bij het uitlaten,
altijd als eerste de deur uit. Laat je de hond voorgaan, dan geef je
hem (vaak onbewust) de leidersrol en die rol kan en wil een hond als
huisdier niet aan. Als je hond tegen je opspringt met een bal in zijn
bek, dan zeg je niets en je draai je je om. Als je je afkeert van de hond,
begrijpt hij dat je zijn gedrag niet goed vindt. Een volgende keer zal je
hond een andere manier uitproberen om je aandacht te krijgen, totdat
hij doorkrijgt dat je de bal gooit als hij netjes zit en wacht. Dat zijn de
leukste momenten uit de cursus: hond en baas begrijpen elkaar en het
bijzondere is dat een hond het ook niet zo snel verleert.

Belonen Bij puppy’s is die duidelijkheid in de opvoeding
heel belangrijk, maar ook een oudere hond, bijvoorbeeld uit een asiel,
zal het heel snel oppakken. Bijna alle honden is aan te leren hoe ze
een sociaal huisdier kunnen worden. Aan honden kun je zien dat ze
het leuk vinden om iets nieuws te leren, vooral als er een beloning
tegenover staat. Maar hoe je een goede beloning geeft die bij je hond
past, weten veel hondeneigenaren niet. Geef je de hond een aai over
zijn bol? Een brokje? Of wil jouw hond juist een trekspelletje doen met
een hondenspeeltje? Elke hond zit anders in elkaar. Op de training leer
je welke beloningen er mogelijk zijn en welke bij jouw hond werkt.

Praktische tips Een van de leukste dingen die hond en
baas op de cursus leren, is speuren. Als je je hond telkens als je hem
uitlaat een speurwerkje geeft, merk je dat hij daarna rustiger is. Een
ander onderdeel van de training is de ‘wandeling door de wijk’. Met
een paar simpele trucs leer je je hond te gehoorzamen op momenten
dat hij het liefst achter een poes of paraplu aan wil.
Gehoorzame Huishond is ook heel praktisch gericht: voor de
jaarwisseling zijn er speciale ‘vuurwerktrainingen’ om je hond voor te
bereiden op het geknal. Je leert je hond lopen naast de fiets en ook
de verzorging krijgt veel aandacht: borstelen, vlooienbestrijding, het
toedienen van pillen, teken verwijderen. Alles komt langs. Tijdens de
cursus, die zo’n anderhalf jaar duurt, leren jij en je hond heel veel, maar
het allerbelangrijkste van de training blijft het spelen met je hond. Het
wekelijkse trainingsuurtje moet namelijk ook leuk zijn, voor de hond en
zijn baas!
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Brenda Kamstra

Marijke Groos

Trainer Gehoorzame Huishond:
“Xaro, een van mijn honden uit de lesgroep, was met van alles bezig,
behalve met luisteren naar zijn baas. Het boxertje wilde spelen en
springen. Zijn baas wist niet hoe hij het moest aanpakken. Op de
cursus is dat precies wat we doen: we trainen de baasjes. We leren
mensen onder meer dat een hond een duidelijke leider nodig heeft,
het is immers een roedeldier. Dat leiderschap kun je bevestigen
door bijvoorbeeld het initiatief voor spel of het begroeten bij jezelf te
houden. Niet de hond, maar jij beslist wanneer er gespeeld wordt. Na
een paar weken luisterde Xaro al veel beter naar zijn baas en daar ben
ik best trots op.”

Cursist met hond Hummer:
“Mijn hondje Hummer had veel verschillende bazen gehad. Ze
kon zich moeilijk hechten en was niet goed gesocialiseerd. Een
groepscursus bij een hondenschool in de buurt hielp wel een beetje,
maar niet voldoende. Bij de Gehoorzame Huishond ben ik toen
een tijdje individueel begeleid. Daarvoor hoefde ik niet extra te
betalen. Bovendien krijgen probleemhonden voorrang op eventuele
wachtlijsten, omdat deze honden vaak in het asiel belanden en dat wil
de Dierenbescherming zoveel mogelijk voorkomen. Na een half jaar
ging ik met Hummer de groep in. Haar gedrag zal nooit worden wat
het bij een goede socialisatie als pup had kunnen zijn, maar dat er in
een half jaar zoveel kan veranderen had ik nooit gedacht.”

Bas Wanders
Ex-cursist, wordt opgeleid als trainer:
“Wat mij bevalt aan de cursus is dat het een positieve methode is:
honden worden beloond voor goed gedrag en niet gestraft voor slecht
gedrag. Bovendien wordt er niet vastgehouden aan één methode,
een trainer kent alle trainingsvormen en kijkt welke het beste past
bij je hond. Ik ben zo enthousiast geworden over de Gehoorzame
Huishond, dat ik me heb opgegeven als vrijwilliger. Eerst ga ik tien
maanden in opleiding, daarna ben ik gekwalificeerd hondentrainer: ik
verheug me er nu al op iets te kunnen doen voor andere honden en
hun bazen.”

De Gehoorzame Huishond-hondenscholen
onderscheiden zich door het volgende:
•
•
•

•

•

 r zijn geen wachtlijsten voor probleemhonden en pups
e
alle honden, ongeacht ras of leeftijd, zijn welkom vanaf acht
weken
honden lopen los (met uitzondering van ‘vechters’) en
eigenaars leren ingrijpen, er is veel aandacht voor sociaal
gedrag
er wordt ‘op maat’ getraind: de trainers beheersen alle
bestaande trainingsmethoden en bepalen per combinatie
baas/hond welke positieve methode past bij die combinatie
de hondenschool geeft praktijkgerichte lessen, waarbij
aandacht wordt gegeven aan probleemgedrag en ‘de hond in
de praktijk’. Denk aan wandelen, omgaan met andere honden
en mensen, verzorging en dergelijke in plaats van uitsluitend
oefeningen als ‘volg!’, ‘zit!’ en ‘af!’

Kosten

De tarieven variëren per school. Als lid van de Dierenbescherming betaal je tussen € 40,- en € 80,- per jaar. Niet-leden betalen
€ 24,- extra en worden daarmee automatisch lid.

Locaties

Informatie over cursuslocaties zijn te vinden op
www.dierenbescherming.nl/cursus-gehoorzame-huishond.

87

De Dierenbescherming:

voor álle dieren
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De Dierenbescherming is de grootste
organisatie in Nederland die opkomt
voor de belangen van alle dieren:
gezelschapsdieren, landbouwdieren,
dieren in het wild en proefdieren. De
Dierenbescherming heeft een achterban
van bijna 200.000 leden, donateurs en
vrijwilligers.

Dierennoodhulp Dieren in nood – mishandeld,
verwaarloosd, dakloos of afgedankt – kunnen altijd op de
Dierenbescherming rekenen. De Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming (LID) ziet erop toe dat mensen de wet niet
overtreden in de omgang met dieren. Bij misstanden grijpt de LID
in en gaat zo nodig tot inbeslagname over. De Dierenbescherming
beschikt over een netwerk aan dierenambulances en - asielen, zodat
we er altijd voor kunnen zorgen dat dieren tijdelijk onderdak krijgen.
Vervolgens zoeken we een nieuw tehuis voor hen.
Aandacht voor alle dieren De Dierenbescherming
strijdt al vele jaren voor betere leefomstandigheden voor dieren
in de bio-industrie, bijvoorbeeld door diervriendelijke consumptie
te promoten en te stimuleren. Ook voor proefdieren is de
Dierenbescherming actief, onder andere door het stimuleren van
alternatieven waardoor dierproeven overbodig worden. En tot slot
kunnen ook dieren in het wild, exotische dieren en hobbydieren op
onze voortdurende inzet rekenen.
In gesprek Om onze doelen te bereiken zoeken we
vooral de dialoog en zijn we voortdurend in gesprek met politiek,
overheid, bedrijfsleven en andere belangenorganisaties. Met argumenten gebaseerd op feiten, wetenschappelijke inzichten en ethische
overwegingen proberen wij hen van een diervriendelijke(r) aanpak te
overtuigen. Zo nodig zetten we onze mening kracht bij door actie te
voeren. Meestal op ludieke wijze, soms wat meer confronterend.
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Wat wij de afgelopen tien jaar hebben bereikt:
• Een verbod op het couperen (afknippen) van oren, staarten en
andere lichaamsdelen van honden en paarden.
• Een EU-verbod op de legbatterij per 2012.

Europa Veel dierenwelzijn, of juist het
gebrek daaraan, heeft te maken met Europese
wetgeving. Denk bijvoorbeeld aan de regels
voor veetransporten. Door middel van intensieve
internationale lobby werkt de Dierenbescherming ook
aan verbetering van de Europese wetgeving.

• Het aantal dierensoorten waarop gejaagd mag worden is teruggebracht van 29 naar vijf.

Duizenden vrijwilligers De Dierenbescherming is een vrijwilligers-organisatie. Bij tientallen lokale en regionale afdelingen zijn dagelijks
duizenden actieve vrijwilligers in touw voor het welzijn
van dieren.

• Het ontwikkelen en lanceren van het Beter Leven-kenmerk; een
stimulans voor bedrijven om diervriendelijker producten te
maken en verkopen.

Leden en donateurs De Dierenbescherming kan haar werk alleen doen dankzij de
giften van trouwe leden en donateurs. De organisatie
ontvangt geen geld van de overheid, zoals soms
weleens wordt gedacht.

• Een verbod op het couperen van schapenstaarten.

• Een verbod op de drijfjacht.
• Een Europees verbod op het houden van kalveren in kisten.

• Een verbod op de vossen- en chinchillafokkerij.

• Het EU-verbod op de handel in honden- en kattenbont.
• Dankzij inspanningen van de Dierenbescherming is de Regeling
Agressieve Dieren (Pitbullregeling) afgeschaft.

De Dierenbescherming steunen?
Word lid!

• Om alternatieven voor dierproeven te stimuleren, reiken wij
jaarlijks de Publieksprijs Alternatieve Dierproeven uit.

uit deze gids in.

• We stimuleren het gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid door te
pleiten voor meer wethouders dierenwelzijn.

Kijk op www.dierenbescherming.nl of vul de kaart

FRONTLINE COMBO® SPOT ON KAT (fipronil + (S)-methopreen) - Reg. NL 10142 – Vrij; Doeldier: kat; Indicaties: Eliminatie van vlooien (Ctenocephalides spp.), teken (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Rhipicephalus
sanguineus) en bijtende luizen (Felicola subrostratus) en als onderdeel van een programma ter bestrijding van FAD; Dosering: Eén pipet van 0,5 ml per kat, overeenkomend met de minimaal aanbevolen dosis van 5 mg/kg

De Dierenbescherming

Kids for Animals Kinderen die dol
zijn op dieren kunnen terecht bij onze jeugdclub ‘Kids
for Animals’. Kids for Animals geeft zijn eigen blad uit
en organiseert allerlei leuke activiteiten. Dit alles om
kinderen al jong te leren om goed met dieren om te
gaan. Zij zijn immers de dierenbeschermers van de
toekomst.
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FRONTLINE COMBO® SPOT ON KAT (fipronil + (S)-methopreen) - Reg. NL 10142 – Vrij; Doeldier: kat; Indicaties: Eliminatie van vlooien (Ctenocephalides spp.), teken (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Rhipicephalus
sanguineus) en bijtende luizen (Felicola subrostratus) en als onderdeel van een programma ter bestrijding van FAD; Dosering: Eén pipet van 0,5 ml per kat, overeenkomend met de minimaal aanbevolen dosis van 5 mg/kg
fipronil en 6 mg/kg (S)-methopreen, voor lokale toepassing op de huid. In afwezigheid van veiligheidsstudies is het minimale behandelingsinterval 4 weken; Contra-indicaties: niet toedienen aan kittens jonger dan 8 weken
oud en/of aan kittens die minder dan 1 kg wegen. Niet gebruiken bij zieke (systemische ziekten, koorts, etc.) of herstellende dieren. Niet gebruiken bij konijnen; Bijwerkingen: eventueel overmatig speekselen, uitzonderlijk
voorbijgaande huidreacties op de toedieningsplaats (schilfering, lokaal haarverlies, jeuk, roodheid), algemene jeuk of haarverlies, omkeerbare neurologische symptomen (overgevoeligheid, depressie, nerveuze symptomen)
of braken; Verdere informatie zie bijsluiter of beschikbaar bij Merial B.V., Kleermakerstraat 10, 1991 JL Velserbroek. vs020507 FRONTLINE COMBO® SPOT ON HOND S/M/L/XL (fipronil + (S)-methopreen) - Reg. NL 10138
t.e.m. 10141 – Vrij; Doeldier: Honden; Indicaties: Eliminatie van vlooien (Ctenocephalides spp.), teken (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus) en bijtende luizen (Trichodectes canis) en als
onderdeel van een programma ter bestrijding van FAD; Dosering: Eén pipet van aangepaste inhoud per hond, overeenkomend met de minimaal aanbevolen dosis van 6,7 mg/kg fipronil en 6 mg/kg (S)-methopreen, voor
lokale toepassing op de huid. In afwezigheid van veiligheidsstudies is het minimale behandelingsinterval 4 weken; Contra-indicaties: niet toedienen aan puppies jonger dan 8 weken oud en/of aan puppies die minder
dan 2 kg wegen. Niet gebruiken bij zieke (systemische ziekten, koorts, etc.) of herstellende dieren. Niet gebruiken bij konijnen. Niet gebruiken bij katten; Bijwerkingen: eventueel overmatig speekselen, uitzonderlijk
voorbijgaande huidreacties op de toedieningsplaats (verkleuring van de huid, lokaal haarverlies, jeuk, roodheid), algemene jeuk of haarverlies, omkeerbare neurologische symptomen (overgevoeligheid, depressie, nerveuze
symptomen), braken of ademhalingssymptomen; Verdere informatie zie bijsluiter of beschikbaar bij Merial B.V., Kleermakerstraat 10, 1991 JL Velserbroek. vs020507, Matt Art 14314/01/09

Ik bescherm je met FRONTLINE®, omdat

ik van je hou!

FRONTLINE: effectieve bescherming tegen vlooien en teken.
De unieke combinatie van Fipronil en (S)-methopreen in FRONTLINECombo biedt een snelle en langdurige
bescherming tegen vlooien en teken bij zowel honden als katten alsook hun leefomgeving. Dat is nu meer dan
ooit nodig met het warmer wordende klimaat. FRONTLINECombo is een zeer veilig product wat gebruikt kan
worden bij jonge puppies en kittens alsook bij drachtige en lacterende teven en poezen (raadpleeg bijsluiter).

www.wegteken.nl
www.wegvlooien.nl
Bestrijdt vlooien en teken bij honden en katten.

19-01-2009 12:29:52

Welke kat
		 past bij mij?
Net als mensen hebben katten eigenschappen die je
kunnen vertederen én eigenschappen die je kunnen
irriteren. Daarom is het belangrijk om even stil te staan
bij wat je wel en niet prettig vindt aan een kat. Want een
kat kan veel leren, maar hij kan zichzelf niet veranderen.
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Praters
Een flinke scheut Siamees en je hebt een
dier dat zich graag uit door hardop te
‘praten’. Ze zijn erg sociaal, vragen aandacht
en praten terug als je ze toespreekt. Heerlijk
gezelschap als je houdt van leven in de
brouwerij! Ben je daarentegen gesteld op
je rust en geniet je het liefst van de stille
aanwezigheid van een kat? Kies dan niet
voor een oosterse kat.

Rustige katers
Katers drukker dan poezen? Waarschijnlijk
niet. Het lijkt er toch heus op dat katers
gemiddeld genomen rustiger zijn dan
poezen. En dat ze net iets meer houden
van het luxe leven van een echte schootkat:
lekker knuffelen en spinnen.

Solist of groepsdier
Sommige katten zijn echte eenlingen, andere
voelen zich pas lekker als er meer katten
zijn. Een echt groepsdier voelt zich dus niet
lekker in zijn eentje en een solist vindt een
hele groep katten juist weer niks. In beide
gevallen zal er flinke stress optreden. Het is
dus belangrijk om te kijken of de situatie bij
jou thuis wel bij de kat van je keuze past.

Ondeugende rooien
Poezen met veel rood in hun vacht
(bijvoorbeeld schildpadpoezen en
lapjeskatten) hebben de naam ondeugend
te zijn. Ze zijn onderzoekend en slim en
verzinnen steeds weer nieuwe trucjes om
je aandacht te trekken. Zelden saai, maar
soms erg vermoeiend. Natuurlijk zitten er
ook rustige types bij. Vraag degene bij
wie je het dier haalt of je te maken hebt
met een druk type. Dat is belangrijk als je
bijvoorbeeld op zoek bent naar een nieuw
maatje voor een andere, wat onzekere kat.
De kans is anders groot dat de onzekere
kat nog meer in zijn of haar schulp kruipt.
Niet echt wetenschappelijk bewezen van
dat rood, maar toch.

Huis-, tuin- en keukenkat
De huis-, tuin- en keukenkatten vormen het
grootste deel van de ongeveer 3,3 miljoen
katten in Nederland. Allemaal prachtige,
lieve, leuke en bijzondere katten. Kies je
toch voor een raskat, let dan niet alleen op
het uiterlijk. Oriënteer je op de specifieke
gedragskenmerken van een ras en kies
op basis daarvan. Mooi van buiten zijn ze
eigenlijk bijna allemaal!
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Kids for Animals
een actieve jeugdclub

Bij de jeugdclub Kids for Animals kunnen kinderen al meer dan vijftien jaar alles
leren over dieren, diergedrag en -verzorging. Leden mogen meedoen aan allerlei
leuke activiteiten en ontvangen hun eigen clubblad. Ook hebben de Kids een eigen
website en een wekelijks tv-programma op Nickelodeon.

Een spel over dieren Kinderen
zijn dol op dieren. Dat blijkt wel uit de tientallen
spreekbeurtaanvragen die Kids for Animals
wekelijks ontvangt. Omdat veel dierenleed
voortkomt uit onwetendheid, heeft de
Dierenbescherming lesmateriaal gemaakt voor
scholen. Leerkrachten kunnen met hun klas
het Dierenbeschermersspel spelen: educatie
door middel van spel. Door zelf voorlichting
te geven op scholen en kinderen te leren hoe
ze met dieren om moeten gaan, hoopt de
Dierenbescherming toekomstig dierenleed te
voorkomen.
Kids zijn overal Met een eigen
website, www.kidsforanimals.nl, een wekelijks
tv-programma op jeugdzender Nickelodeon én
een eigen theatervoorstelling kom je Kids for
Animals overal tegen. En wist je dat er tientallen
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regionale Kids for Animals-afdelingen actief zijn
in het land? Zij organiseren regelmatig leuke en
leerzame activiteiten voor kinderen. Bijvoorbeeld
een excursie naar een paardenrusthuis, een
workshop Dieren-EHBO of een sponsorloop voor
het naburige asiel.

Dier zoekt jonge beschermer
Houdt je (klein)kind van dieren? Maak hem of haar
dan lid van Kids for Animals. Voor maar € 12,- per
jaar ontvangt je kind zesmaal het Clubblad en
een welkomstpakket. Daarin zit onder andere
een paspoort dat gratis toegang geeft tot een
flink aantal attractieparken, dierenparken en
musea. Bovendien worden regelmatig landelijke
clubdagen georganiseerd, altijd op een leuke
locatie. Ga naar www.kidsforanimals.nl/lid-worden,
of vul de bon in op pagina 102.

Asieldierencampagne
Kids for Animals geeft haar eigen
invulling aan landelijke campagnes van de Dierenbescherming.
Voor ‘Ik Zoek Baas’ ontwierpen
kinderen een eigen ‘Ik-zoek-baas’
campagneposter. Zo maken de
kinderen kennis met de onderwerpen waar de Dierenbescherming mee bezig is en kunnen ze
meteen een bijdrage leveren. Op
deze en andere manieren worden
kinderen betrokken bij het werk
van de Dierenbescherming.
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Tips voor kinderen om dieren te helpen

• organiseer een sponsorloop bij jou in de buurt voor Kids for
Animals
• zamel voedsel in voor zwerfkatten of voor een asiel (alleen
blikjesvoedsel!)
• maak een postercampagne voor jouw buurt, waarmee je
mensen vertelt dat ze beter een dier uit een asiel kunnen
nemen

Jeanine Stoffers
(met haar puppy Ayda),
Heerenveen, 11 jaar
“Sinds een jaar ben ik lid van
de jeugdclub van de Dierenbescherming. Het is altijd
weer spannend als ik een brief
krijg van Kids for Animals, er
worden namelijk zoveel leuke
dingen georganiseerd. Een
dierenverhalenschrijfwedstrijd
of met de club naar de douane
waar je alles hoort over dierensmokkelaars. Dat is handig

Lente Oosterhuis,
Winschoten, 10 jaar
“Mijn vriendin Marlijn noemt
me altijd een superdierenfreak. Ik vind het leuk om
dieren te helpen en heb al drie
honden gevonden en naar een
asiel gebracht. Daar kom ik wel
vaker, ik ga erheen om katten
en honden te aaien. Later wil
ik fotograaf worden, zodat ik
de wereld kan rondreizen en
dieren kan fotograferen.

als ik een spreekbeurt moet
houden, want ik kies altijd een
dierenonderwerp.”

Zelf heb ik twee schildpadden en twee ratjes: Momo en
Sokko.”
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En daar hebben we uw steun hard
bij nodig!
De Dierenbescherming zet zich al ruim 140
jaar in voor het welzijn van alle dieren. Belang
rijke pijlers zijn dierennoodhulp en inspectie
werk. Daarnaast strijdt de Dierenbescherming
al vele jaren voor betere leefomstandigheden
voor dieren in de bioindustrie.

Waar de natuurlijke bescherming van dieren ophoudt...

Door een periodieke schenking aan de Dieren
bescherming geeft u ons de mogelijkheid om
dieren te blijven beschermen. Nu en in de toe
komst.
Postbus 85980, 2508 CR Den Haag
Telefoon: 088  811 30 00
Web: dierenbescherming.nl/schenken
Giro: 113

... gaat de Dierenbescherming verder.

Vraag &
antwoord

?
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Wie bel ik bij
dierenmishandeling
of -verwaarlozing?
• In acute gevallen bel je de politie op 0900 - 8844
of op 112.
• In geval van huisdieren bel je het Meldnummer
dierenmishandeling: 0900 - 20 21 210 (10 cpm).
• Voor landbouwdieren bel je de AID, telefoon (045) 54
66 230. Op www.aid.nl, kun je eventueel ook (anoniem)
een melding plaatsen.

Vraag &enantwoord
antwoord

Waartegen en wanneer moet ik
mijn huisdier laten inenten?
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Het is belangrijk om je huisdier jaarlijks te laten inenten
tegen een aantal gevaarlijke en besmettelijke ziekten.
De dierenarts vertelt je welke inentingen noodzakelijk
zijn om je hond, kat, konijn of knaagdier gezond te
houden. De meeste dierenartsen laten je schriftelijk
weten wanneer het weer tijd is voor een vaccinatie. Als
je jouw huisdier wilt meenemen naar het buitenland, zul
je nog wat extra vaccinaties moeten halen. Veel landen
eisen bijvoorbeeld dat je hond of kat ingeënt is tegen
hondsdolheid, anders mag hij het land niet in.

Mijn hond of kat plast in huis,
wat moet ik doen?
Een volwassen hond of kat die onzindelijk is en zijn
behoefte in huis doet, is heel vervelend. Kijk altijd eerst
of er niet iets medisch aan de hand is. Is dat niet het
geval, dan kun je nagaan wat het onzindelijke gedrag
veroorzaakt. Is de kattenbak wel schoon? Moet je
je hond misschien vaker uitlaten? Is je hond of kat
gestrest? Is er iets veranderd in de gezinssituatie?
Of in huis? Mocht je er niet uitkomen, vraag dan de
dierenarts of een gedragstherapeut om raad. Heb je
een kater? Dan is het mogelijk geen onzindelijkheid,
maar ‘sproeien’. Met hun urine bakenen katers hun
territorium af. Je kunt de meeste
katers wel leren dat ze
dit binnen niet mogen
doen. Lees daarover
in ‘Snap je kat’ op
pagina 22.

Wat is niesziekte?
Niesziekte komt alleen voor bij katten. Zoals de naam al
zegt, is niezen een van de symptomen. Je zou kunnen
zeggen dat je kat ‘verkouden’ is, al heeft het met een
menselijke verkoudheid niks te maken. Je kat kan er
erg ziek van zijn en voor jonge katjes is de ziekte zelfs
dodelijk. Daarom is het verstandig om je kat ertegen te
laten inenten. Daarmee voorkom je overigens niet dat
hij het krijgt, maar dankzij het vaccin kan hij antistoffen
aanmaken waardoor hij niet erg ziek zal worden.

Socialisatie?
Honden en katten moeten al jong gesocialiseerd worden.
Dat betekent dat ze moeten wennen aan het omgaan
met andere dieren, met mensen en de omgeving. Een
hond of kat die niet goed gesocialiseerd is, kan zijn hele
leven bang of schuw reageren op voor hem onbekende
situaties. De eerste socialisatieperiode heeft plaats als je
dier nog heel jong is (kat 3 – 7 weken; hond 3 – 12 weken)
en nog bij de moeder moet blijven. Het is dan de taak van
de fokker of degene die het nest heeft om de pups
of kittens te socialiseren. Maar ook nadat hij
het nest heeft verlaten moet een jong
dier nog veel leren. Hoe je dat
het beste kunt doen lees je in
boeken over de opvoeding
van een pup of kitten.

Wat kost een huisdier?
Een hond kost al gauw zo’n € 1.000,- per jaar voor
verzorging, voeding en dierenartskosten. Daar komt
vaak nog bij: opvangkosten tijdens een vakantie
(bijvoorbeeld een pension), de uitlaatservice, kosten
van een cursus of training of extra kosten als je dier
ziek wordt. Onverwachte ziektekosten kun je eventueel
opvangen door een verzekering af te sluiten. Maar
verder moet je goed nadenken of je deze kosten wel
kunt dragen.
Een kat kost wat minder, circa € 400,- per jaar. Maar
ook die kosten kunnen oplopen door pensionkosten
of intensieve behandeling van een (ernstige) ziekte of
verwonding. Een WA-verzekering is ook verstandig als
je een hond of kat hebt. Richt je huisdier onverhoopt
schade aan, dan dekt de verzekering meestal (een deel
van) de kosten.
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Kun je een kat binnenhouden?
Er zijn heuse ‘binnenkatten’, die een leven binnenshuis
prima vinden. Maar veel katten vinden het fijn om wél
naar buiten te gaan. Een kat buiten brengt wel een aantal
risico’s met zich mee. Die kun je enigszins beperken.
Bijvoorbeeld door:
• hem alleen overdag buiten te laten,
• hem een fluorescerend bandje te geven zodat hij in het
donker beter zichtbaar is,
• hem te leren binnen te komen als je roept,
• te zorgen dat hij is ontwormd en ingeënt tegen
besmettelijke ziekten,
• hem te laten chippen,
• hem/haar te laten castreren of steriliseren. Het voorkomt
ongewenste nesten en zorgt ervoor dat je kat minder
vecht en dichter bij huis blijft.

Vraag en antwoord

Zie je het toch niet zitten om je kat naar buiten te laten,
overweeg dan een kattenren in je tuin. Of omhein je tuin
zodanig dat je kat er niet uit kan.

100

Ik ga verhuizen, waar moet ik
aan denken?
Verhuizen is voor je hond of kat behoorlijk ingrijpend.
Voor katten geldt dan ook dat je ze het best in een
apart kamertje kunt houden, waar ze zo min mogelijk
meekrijgen van de verhuisstress. Plaats wat vertrouwde
spullen in de ruimte, zoals de kattenbak, etensbakjes
en een doos of mand. Laat je kat ook vast wennen aan
de verhuismand. Honden kunnen ook gevoelig zijn voor
de stress van hun baasje, maar hebben minder last van
de veranderende omgeving. Probeer zo veel mogelijk
te doen wat je hond gewend is, met uitlaten, spelen en
eten. Op de verhuisdag zelf kun je de hond misschien
bij een oppas brengen. Je kat kun je in het kamertje
laten en op het laatste moment in zijn reismand
meenemen. Zet in het nieuwe huis voor je hond of kat
zijn mand en etensbakje klaar en laat hem rustig
wennen aan de nieuwe omgeving. Hou je
hond de eerste periode aangelijnd bij
het wandelen. Houd je kat de eerste
zes weken binnen. Vergeet niet het
nieuwe adres door te geven aan
de databank waar je dier met zijn
chip staat geregistreerd.

Wat doet de Dierenbescherming
aan het zwerfkattenprobleem?
De Dierenbescherming benadert het
zwerfkattenprobleem op een diervriendelijke manier.
Verwilderde katten worden gevangen met speciale
kooien. Ze worden gecastreerd of gesteriliseerd en
vervolgens op dezelfde plek teruggezet. Eenmaal
terug in de groep is een gecastreerde kat veel rustiger.
Ook groeit de populatie niet meer, omdat de dieren
onvruchtbaar zijn gemaakt en nieuwe katten niet
worden geaccepteerd. De ervaring leert dat de groep
steeds kleiner wordt en op den duur uitsterft. Maar de
belangrijkste manier om te voorkomen dat er meer
zwerfkatten bijkomen is: laat je eigen huiskat steriliseren
of castreren. Zo wordt voorkomen dat er katjes worden
geboren die geen goed thuis vinden en gaan zwerven.
Je kat laten chippen is natuurlijk ook heel belangrijk.
Meer weten?
Kijk op www.dierenbescherming.nl/zwerfkatten.
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Help jij graag
dieren?
En wil je
GRATIS naar
heel veel (pret)parken?

Word dan lid van Kids for Animals!
Voor maar 1 euro per maand (Betaling: 12 euro per jaar)

Ja, ik word lid van Kids for Animals (0 t/m 18 jaar).
Ik wacht op de acceptgiro van E 12. Na betaling
ontvang ik het welkomspakket, het paspoort en
zes keer per jaar het clubblad. Knip de bon uit en
stuur deze in een enveloppe met postzegel naar:

voor/achternaam

Kids for Animals,
postbus 85980,
2508 CR Den Haag

e-mail

straat/huisnr.
postcode/plaats
geboortedatum

handtekening ouder/verzorger

Vriendschap
Herman Dijkman Dulkes met Gizmo (6 jaar)

“Van het nestje was Gizmo de enige die niet naar
ons toe kwam, daarom kozen we hem: lekker
eigenwijs!, dachten wij. En eigenwijs is hij inderdaad.
Een vechter is het ook, hij heeft al een konijntje
doodgebeten en kippen te grazen genomen. Dat
krijg je kennelijk als je een teckel met een jack
russel kruist, echt jachthondjesinstinct. Maar verder
is het een leuk hondje. Omdat hij zo klein is, gaat hij
altijd met ons mee, heel gezellig. Met de twee grote
Bordeaux dogs die ik ook heb kan dat niet. Gizmo
is de gangmaker hier in huis. Het is een vrolijke en
actieve hond, en ook een beetje gestoord.”
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Shopping
time
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Op zoek naar een
dierenboek?
Bij www.dierenboeken.nl
vind je zeker iets van je gading.
Met recensies van lezers.
www.dierenboeken.nl

Poelie de
Verschrikkelijke

Waterschapsheuvel

is een bundeling van de
mooiste verhalen, gedichten
en foto’s die Frans Pointl
over zijn katten maakte. Een
aantal ervan werd eerder
gepubliceerd in boekvorm
of tijdschriften, maar deze
bundel bevat ook compleet
nieuwe dagboekgedichten
én een nieuw verhaal met de
veelzeggende titel ‘De laatste
kat’.

is al in 1972 geschreven door
Richard Adams. Het verhaal
over een groep konijnen was
direct na publicatie een enorm
succes en ook de paperback die
in 2009 is uitgekomen zal niet
onopgemerkt blijven. Verwacht
geen zoet kinderverhaal;
Adams konijnenkolonie is als de
menselijke maatschappij, met
volwassen thema’s zoals dood
en onderdrukking.

‘Poelie de Verschrikkelijke’

‘Waterschapsheuvel’

door Frans Pointl, uitgeverij Nijgh & Van

door Richard Adams, Uitgeverij

Ditmar, juli 2008.

Prometheus, januari 2009.

O.a. verkrijgbaar bij bol.com à € 9,90.

O.a. verkrijgbaar bij bol.com à € 16,95.

Prijs: € 24,95.

http://webwinkel.
dierenbescherming.nl/
In onze eigen webwinkel kun je
leuke artikelen kopen. Zo zijn
er ‘behangdieren’ verkrijgbaar
van ons eigen designlabel
Diersign – gemaakt door grote
en kleine kunstenaars. Of wat
dacht je van een T-shirt bedrukt
met een dier naar keuze in jouw
favoriete kleur? Ook leuk: een
lieveheersbeestjeskastje voor in
de tuin.

www. mugdetekkel.nl
Op deze website vind je o.a.
boekjes, T-shirts, petjes en kaarten
met het grappige figuurtje Mug
de Tekkel in de hoofdrol. Met de
opbrengst van deze artikelen
steunt de oprichtster projecten die
zich inzetten voor de educatie van
kinderen. In 2009 steunt Mug de
Tekkel de Dierenbescherming.

www.zapdog.be

www.beestenwinkel.nl

Op Zapdog.be zap je – de naam
zegt het al – door de digitale
wereld van de hond. Op deze site
zijn leuke gadgets te vinden, zoals
het boek ‘Andy Warhound Pup
Art’ of de kleine gouden boekjes
van het Hondje Eigenwijs. Heb
je een oudere hond? Dan is het
speelgoed van de ‘Old Soul’-reeks
een aanrader!

Online shoppen is niet mogelijk
op deze site, maar des te leuker
is het om naar een van de twee
Amsterdamse vestigingen van
de Beestenwinkel te gaan. De
winkel staat bol van de knuffels,
speelgoed, spellen, kindermeubels
en gadgets met maar één thema:
juist ja, dieren!

www.megagadgets.nl
Grappige hondenspeakers die
gezien mogen worden. Ook aan
te sluiten op de iPod nano, via een
bijgeleverd koptelefoonkabeltje.
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ISBN/EAN: 978-90-70272-64-7

Baas is een gratis gids voor bezoekers
van het asiel en bevat tips, adviezen
en wetenswaardigheden over honden,
katten, konijnen en knaagdieren. Baas
is een uitgave van de Nederlandse
Vereniging tot Bescherming van
Dieren te Den Haag. © 2009

NuAdvertentie
verkrijgbaar

Het ideale cadeauboek voor de hondenliefhebber
Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt
u in de boekhandel € 2,50 korting bij aankoop
van Mijn leven als hond van Martin Bril.
U betaalt € 10,- in plaats van € 12,50.
Deze bon is geldig van 1 april 2009 tot en met 20 juni 2009. Actienummer: 901-60493.

www.pbo.nl
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