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Staat van gezelschaps- en 

hobbydieren

• Band tussen mens en dier wordt hechter

• Ontwikkelingen over algemeen positief  effect op 

welzijn dieren

• Onvoldoende erkenning behoeften van het dier



Aantal huisdieren 2018
cijfers Dibevo



Verrijking leven met dieren

• Gevoelswaarde:

– Liefde, warmte en gezelligheid

– Emotionele ontwikkeling kinderen

– Inlevingsvermogen en mededogen

• Positieve invloed gezondheid

• Dieren als therapeut

• Dieren als gezinslid





Welzijn gezelschapsdieren

• Toegenomen aandacht en zorg voor huisdieren: 

+ langer en beter leven van dieren

- te lang doorgaan met behandeling zieke dieren

• Professionaliseringsgolf  door toegenomen vraag 

specialistische veterinaire kennis

+ toename kwaliteit zorg

- stijging kosten en betaalbaarheid



Keerzijde

• Internationale handel

• Internethandel

• Gedumpte dieren

• Vermenselijking

• Diergedrag en opvoeden

• Gezondheidsrisico’s mens en dier

• Erfelijke aandoeningen

• Welvaartsziekten zoals obesitas:

– Voorbeeld obesitas hond en kat

• Modegrillen en uiterlijk schoon: 

– Voorbeeld kortsnuitige hond 



Obesitas bij honden



Obesitas bij katten



Kortsnuitige hond







Kortsnuitige hond



Hoe het is om kortsnuitige hond te zijn?



Kennis en professionalisering

• Besluit houders van dieren

• Bedrijfsmatige omgang dieren vs. particulieren

• Internetaanbod kennis: feiten en meningen

• Gezag deskundigen is veranderd

• Van weten naar doen:

– Kennis geen garantie

– Financiën en andere beperkingen

– Reflectie eigen gedrag, vrijheid



Wat er moet gebeuren voor 

gezelschaps- en hobbydieren (1)

• Dierenwelzijnskwesties voorkomen met gerichte 
maatregelen: kennisdeling en samenwerking binnen de 
de keten stimuleren 

• Betrouwbare kennis blijven ontsluiten - LICG, 
proactief  discussiëren in fora, platforms en 
communities

• Belangen van gezelschaps- en hobbydieren beter 
doorgronden en vermenselijking voorkomen: kennis 
ontwikkelen en kennisinfrastructuur versterken



• Borgen van dierenwelzijn- ontwikkelen transparante 
gedragscodes binnen diersectoren en 
gebruikersgroepen

• Toezicht op standaarden en gidsen voor goede 
praktijken –inrichten van onafhankelijke toetsing op 
diervriendelijke kwaliteit

• Houders van gezelschaps- en hobbydieren informeren 
– d.m.v. innovatieve, indirecte vormen (online) 
communiceren over aanschaf  en verzorging van dieren

Wat er moet gebeuren voor 

gezelschaps- en hobbydieren (2)



RDA-Agenda
Gezelschaps- en hobbydieren 

• Verkennen van de grenzen in de relatie tussen 

gezelschaps- en hobbydieren en mensen 

• Aanpak van obesitas bij recreatiedieren 

• Welzijn en gezondheid van het dier bij 

deelname aan sport en ontspanning 



RDA-agenda Algemeen

• Rol van nieuwe technieken in de fokkerij van dieren, waardigheid 

van de zogenaamde design-dieren, afwegingen over het gebruik 

van CRISPR-Cas en vergelijkbare technieken;

• Doden van dieren, onder welke voorwaarden mag dit en hoe 

precies; 

• Gezondheid en sterfte bij jonge dieren;

• Welzijns- en gezondheidsgevolgen van vermenselijking van 

dieren;

• Dierenwelzijn binnen en tussen de verschillende bestuurslagen: 

rijk, provincies en gemeenten;

• Plaats van het dier in de kringlooplandbouw, zowel de 

productiedieren als de dieren in de ecosystemen waarin de 

landbouw functioneert.



Naar een nieuw partnerschap 

tussen mens en dier?

Reactie op RDA-rapport en agenda door:

• Ineke van Herwijnen - Hondenbescherming

• Joost de Jongh - Dibevo

• Pim Martens – Universiteit Maastricht, AnimalWise

• Yvonne van Zeeland - Universiteit Utrecht

Discussie zaal


