cR owDfun Di n g en goe De Doe l e n

Komt een hond
bij de dokter…
Wat doe je als je huisdier dringend veterinaire hulp nodig hee,
maar je geen geld hebt om de behandeling te nancieren? Veel
huisdiereigenaren starten dan een crowdfundingactie in de hoop
het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen. Heel n natuurlijk
dat een dier in nood geholpen kan worden, vindt Inga
Wolframm van Vrienden Diergeneeskunde, maar zouden we niet
ook moeten bijdragen aan het voorkómen van dierenleed?
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D

e Labrador
abrador Paisley lijdt aan entropion,

gen kiezen voor wat in de VS ‘economic euthanasia’ wordt

een erfelijke aandoening waarbij de oog-

genoemd: het laten inslapen van je huisdier omdat je de

leden naar binnen krullen en de haren

factuur van de dierenarts niet meer kunt betalen. In sommige

van het ooglid in het hoornvlies prikken.

Amerikaanse dierenklinieken blijkt dit bij twee van de drie

Zonder operatie zal Paisley hoogstwaar-

dieren die geëuthanaseerd moeten worden het geval te zijn.

schijnlijk blind worden. Hiervoor zullen

Maar Paisley, Lilly en Dexter maken nog een laatste kans: als

Paisleys eigenaren 1.800 euro moeten betalen.

ze het medelijden en vooral ook de vrijgevigheid van andere

Lilly is een zevenjarige Grote Pyrenees. Begin dit jaar begon ze

dierenliefhebbers weten te triggeren. Daarom hebben Paisley,

te kreupelen. Op de röntgenfoto werd duidelijk wat er aan de

Lilly en Dexter allemaal een persoonlijke crowdfundingpagina.

hand was. Lilly heeft een osteosarcoom, een zeer agressieve

Hier vertellen ze hun verhaal en vragen ze aan iedereen die

vorm van botkanker, die bij verschillende hondenrassen erfe-

hier iets voor voelt om een bijdrage aan hun behandelkosten.

lijk is. De meest kansrijke behandeling is de amputatie van de
poot, en vervolgens chemotherapie. De totale kosten? Maar
liefst 7.200 euro.
De Dashond Dexter is vijf jaar oud. Nog niet zo lang geleden

Crowdfundingplatforms

Crowdfunding voor veterinaire kosten is ‘big business’. Een

zoektocht via Google levert maar liefst 500.000 hits op en er

was hij een gelukkig, vrolijk hondje. Tot de dag dat hij van het

bestaan talloze crowdfundingplatforms geheel of gedeeltelijk

ene moment op het andere nauwelijks meer kon lopen. Een

gericht op het werven van geld voor dierenartskosten. Denk

MRI-scan bracht duidelijkheid: Dexter heeft een hernia van de

aan cofundmypet.com, gogetfunding.com, coverrme.com en

lage rug, een aandoening gerelateerd aan de lange rug van de

meer. Wie ooit een huisdier heeft gehad, weet dat een bezoek

Dashond. Aan de hoognodige operatie hangt een prijskaartje

aan de dierenarts helaas vaak net zo onverwacht als duur kan

van 4.145 euro

zijn. Maar desalniettemin noodzakelijk. Tenminste, als je niet

‘Economic euthanasia’

voor de route van ‘economic euthanasia’ wilt kiezen. Toch?

Net als talloze andere eigenaren van zieke huisdieren, zijn de

Als je door al die crowdfundingpagina’s scrolt, zakt je de

baasjes van Paisley, Lilly en Dexter niet in staat om de kosten

moed in de schoenen. Honderden pagina’s met hartverscheu-

van deze levensreddende operaties zelf te betalen. Sommi-

rende verhalen over dieren die veterinaire hulp behoeven,
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maar waarvan de baasjes het benodigde geld duidelijk niet
zelf kunnen opbrengen. Dankzij de steeds verder groeiende
online-community is het mogelijk om steeds meer mensen te
bereiken die bereid zijn om dit soort zieke dieren – en hun
eigenaren – de kans op een gezonde toekomst te geven. Het
is dan ook niet verbazend dat er steeds meer crowdfundingacties worden opgezet, en dat deze vaak ook succesvol zijn.
Immers, de mens is een sociaal dier en emotie is een heel

Bijdragen aan meer diergezondheid kan heel
eenvoudig via de website
vriendendiergeneeskunde.nl
of met een Tikkie door deze
QR-code te scannen.

belangrijke drijfveer. Zodra wij geconfronteerd worden met
leed of nood, willen wij gaan helpen. Dat is een intrinsieke
behoefte van de mens. Hoe concreter de hulpvraag, hoe
beter. Daarom werken dit soort crowdfundingplatforms zo

de onderliggende oorzaak. Schadelijke raskenmerken, zoals

goed. Paisley, Lilly en Dexter hebben een bepaalde veteri-

korte snuiten, kleine schedels, uitpuilende ogen of lange

naire behandeling nodig, anders overlijden ze óf komt hun

ruggen veroorzaken heel veel dierenleed. Of erfelijke ziektes

welzijn erg in het gedrang. En deze behandeling kost geld.

zoals levershunt, epilepsie en bepaalde vormen van kanker.

Zodra het geld er is, kan dit dier geholpen worden. Duidelijk

Medicijngebruik met onaangename bijwerkingen maar waar

en concreet, zo lijkt het wel. En dat kan heel bevredigend

nog geen alternatieve behandelingen voor zijn. Dieren die

zijn voor degene die geeft. Het lijkt duidelijk. Maar is het dat

uiteindelijk niet of onvoldoende geholpen kunnen worden

ook?

omdat er op dit moment geen diagnostiek of behandelingen

Ingewikkelde behandelingen

aandacht vragen, maar waar betrouwbaar (wetenschappelijk)

voor zijn ontwikkeld. Allemaal urgente problemen, die onze

Het feit dat er crowdfundingplatforms voor dierenartskos-

onderzoek voor nodig is. Onderzoek dat op termijn duurzame

ten als paddenstoelen uit de grond schieten, geeft aan dat

oplossingen gaat opleveren waarmee heel veel dieren gehol-

er behoorlijk wat aan de hand is. Er komen hier een aantal

pen kunnen worden – en hun eigenaren hoge dierenartskos-

zaken bij elkaar. Persoonlijke financiën, de manier waarop

Schadelijke
raskenmerken, zoals
korte snuiten, kleine
schedels,
uitpuilende ogen of
lange ruggen
veroorzaken
heel veel dierenleed.

ten zouden kunnen besparen. ←

dieren gehouden worden, of een dier wel of niet verzekerd is
(en wat de dekking is van een dergelijke verzekering), zijn er
slechts een paar van. Daarnaast geldt dat vooral rashonden
en -katten steeds vaker last hebben van erfelijke aandoeningen of de gevolgen van uiterlijke raskenmerken. Op het
moment dat een dier hiervoor naar de dierenarts moet,
lopen de kosten snel op. Het gaat hier namelijk vaak om
ingewikkelde ingrepen en behandelingen, die specialistische
kennis en state-of-the-artapparatuur vereisen.

Duurzame oplossingen

Echter, er schuilt nog een ander addertje onder het gras. Heel

veel van dit soort dierenleed is te voorkomen als er meer

Dr. Inga Wolframm is verantwoordelijk voor het goededoelenfonds Vrienden Diergeneeskunde van de faculteit Diergeneeskunde. Vrienden Diergeneeskunde zet zich in voor
wetenschappelijk onderzoek dat het welzijn en de gezondheid van dieren langdurig verbetert. De projecten die zij steunen komen niet in aanmerking voor gelden vanuit de overheid of nationale
wetenschappelijke organisaties. Samen met dierenliefhebbers, dierenartsen,
organisaties, bedrijven of vermogensfondsen zet Vrienden Diergeneeskunde
zich in voor een betere toekomst voor en met dieren.

aandacht en financiële middelen besteed zouden worden aan
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