
om de groente heen en bind
die dicht met raffia (soort
hooiachtig touw). De dier-
tjes zijn er uren zoet mee.”

Een leuke uitdaging voor
alle dieren is het bekertje
eten met een staafje erdoor,
vastgezet tussen twee plan-
ken of stoelpoten (foto). Het
dier moet dan met zijn poot
of snoet het bekertje omkie-
pen om de traktatie eruit te
krijgen. 

Behalve dat de spelletjes
onze oogappeltjes bezig
houden, is het ook nog eens

gezond voor ze. Bij de bal of
de wc-rol die de kat moet
voortbewegen, moet hij zelf
ook in beweging komen. De-
ze methode wordt ook vaak
gebruikt om katten te laten
afvallen. Ze moeten eerst
bewegen en ze eten rusti-
ger.

Honden kunnen helemaal
snel hun bak leeg eten. Om
ze wat rustiger het voer tot
zich te laten nemen en ze de
brokken eens echt te laten
kauwen, kunt u een (tennis)
bal in de voederbak leggen.

ning is verstopt. 
De bezigheidstherapie

voor de beestjes is ook een-
voudig zelf te maken. Voor
een kat kunt u bijvoorbeeld
wat snoepjes in een wc-rol
stoppen die hij dan rond
moet rollen om het lekkers
eruit te krijgen. Een konijn
snapt dit spelletje ook wel.

Of neem een eierdoos, op-
pert dierentrainster Berni-
ce Muntz. „Voor zowel een
konijn als kat kun je snoep-
jes of brokjes in de doos leg-
gen. Ze moeten moeite doen
om het eruit te krijgen, want
dat lukt niet met hun snuit-
je. Als ze daar eenmaal han-
dig in zijn, kun je de eier-
doos dichtklappen. Dan
moeten ze die eerst open
zien te krijgen. En tot slot
kun je de doos ook nog echt
dichtklikken om ze nog har-
der te laten werken.” 

Muntz komt met nog een
voorbeeld voor knaagdie-
ren. „Verstop wat groente in
een hooibol. Vouw het hooi

ONZE HUISDIEREN ZIJN DE AFGELOPEN JAREN gepromoveerd van nuttig naar

volwaardig gezinslid. Niet zelden wordt een hond of kat beschouwd én behandeld

als kind. We wensen dat het onze oogappeltjes aan niets ontbreekt. Maar omdat

wij onze menselijke emoties projecteren op dieren, doen we soms met al onze op-

rechte bedoelingen eerder kwaad dan goed. Hoe laten we het dier nog dier zijn?
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8-9 advies

In 1965 riep de commis-
sie Brambell vijf vrij-
heden in het leven
voor het welzijn van
door mensen gehou-

den dieren (geldend voor
landbouwhuisdieren, gezel-
schapsdieren, dierentuin-
dieren en klein vee). Punts-
gewijs samengevat: vrij zijn
van honger, dorst en onder-
voeding, vrij van fysiek en
thermaal ongerief, vrij van
pijn, verwonding en ziektes,
vrij van angst en chronische
stress, vrij om natuurlijk ge-
drag te ver-
tonen.

Deze vijf
vrijheden
worden nu
zó extreem
goed nage-
leefd dat vol-
gens instan-
ties als de
Sophia Vereeniging en het
Platform Verantwoord
Huisdierbezit (PVH) de
keerzijde duidelijk wordt.
Ed Gubbels, secretaris bij
het PVH, ziet dat mensen te
vaak hun menselijke emo-
ties projecteren op hun
huisdier. „Maar daarbij ver-
liezen ze de natuurlijke be-
hoeften van het dier uit het
oog, met als gevolg dat de
dieren zich juist minder
goed voelen.”

Zo worden honden regel-
matig in jasjes gehesen. „Er
zijn rassen die zich bij tien
graden onder nul inderdaad
niet zelf warm kunnen hou-
den. Denk aan hazewind-
honden en kortharige chi-
huahua’s. Voor hen is een
dekje geen overbodige luxe.
Maar een hond met een dik-
ke vacht een trui aantrek-
ken, is nergens voor nodig”,

legt Gubbels uit. 
Nog veel kwalijker noemt

de secretaris het dat vier-
voeters steeds vaker be-
schouwd worden als vol-
waardig gezinslid en niet
meer worden opgevoed als
hond. „Een hond heeft disci-
pline en grenzen nodig, een
leider van de roedel. Dat be-
hoort de eigenaar te zijn.
Dat betekent dat je een hond
op z’n donder moet geven
als hij ongewenst gedrag
vertoont. Als je als baas die
positie niet inneemt, neemt

de hond de leiding over.”
Daarnaast willen we niet

dat onze huisdieren honger
lijden. Katten hebben con-
stante toegang tot brokjes,
het bakje van het konijn is
altijd gevuld en ook de hond
krijgt op gezette tijden een
maatbekertje gezonde brok-
ken. „Dat is natuurlijk goed
bedoeld. Maar wat we verge-
ten, is dat dieren van nature
gewend zijn om naar voed-
sel te zoeken. Het houdt ze
bezig gedurende de dag, het
geeft ze een doel. Neem je
die bezigheid weg, dan wor-
den huisdieren soms apa-
thisch en depressief en er-
varen daardoor juist stress.”

Volgens de richtlijnen van

Laat ze
dier zijn

door Nienke Oort

Honden kunnen overma-
tig gaan blaffen of slopen.
Katten kunnen de bank ka-
pot krabben, gaan sproeien
of stresslikken. Konijnen en
cavia’s kunnen apathisch in
hun hok gaan zitten. Dat is
niet nodig. Het natuurlijke
gedrag is vrij eenvoudig te
stimuleren door denk- en
zoekspelletjes met de die-
ren te doen. In de dieren-
winkel zijn bijvoorbeeld
ballen verkrijgbaar waarin
brokjes verstopt kunnen
worden. De kat, cavia of het
konijn moeten de bal dan la-
ten rollen om de brokjes er-
uit te laten
vallen.

Voor een
hond zijn
ook genoeg
spelletjes
te koop,
van heel
eenvoudig tot moeilijke
denkspellen voor de echte
slimmeriken. Het komt er
bijna altijd op neer dat de
viervoeter moet zoeken on-
der welk dekseltje de belo-

VERSTOP
HET ETEN
Voor vrijwel alle dieren in
de natuur geldt dat ze moei-
te moeten doen om hun
maaltje bij elkaar te sprok-
kelen. Dat geeft ze een doel
voor de dag en houdt ze
actief bezig. Neem je die
bezigheid weg, dan kan het
dier – uit verveling – onge-
wenst gedrag gaan verto-
nen. 

HUISDIEREN T
ientallen jaren geleden werden dieren vooral ge-

houden omdat ze nuttig waren voor de mens. Hun

welzijn was ondergeschikt aan hun taak. Zo be-

waakte een hond het huis en lag hij buiten in een hok

aan de ketting. Inmiddels houden we huisdieren vooral

voor ons plezier én omdat we graag voor ze willen zor-

gen. En hoe goed alle honderdduizenden huisdierbezit-

ters het ook bedoelen: soms dreigen ze door te slaan in

hun drang het leven van een dier zo aangenaam mogelijk

te maken, met juist dierenleed tot gevolg. NIENKE OORT
Redactie DierEnVriend

Parkiet ís geen mens 

■ SCHILDPAD
Het leven van een rood-
wangschildpad in gevan-
genschap is door ondes-
kundige behandeling een
langdurig drama. Meest-
al gekocht als het dier
nog maar 5 cm groot is,
past-ie nog wel in een
klein bakje. Maar zijn
schild kan wel 30 cm
worden, in een kleine
behuizing groeit hij
krom. Vaak krijgt hij
alleen sla te eten terwijl
deze soort vleeseter is
en door kalk- en minera-
lentekort schildrot krijgt.
Als moerasschildpad wil
hij boven water kunnen
rusten en niet alleen
rondzwemmen. Eenmaal
groot, stinkend en on-
handelbaar, wordt hij
vaak in een sloot ge-
dumpt. Advies: koop
geen roodwangschild-
pad! 

■ VOORLICHTING
Op de website van de
Sophia Vereeniging staat
voorlichting voor elk
huisdier. Tegenwoordig
denkt iedereen wel te
weten wat een gezel-
schapsdier nodig heeft,
maar in de praktijk 
blijkt dat veel eigenaren
toch niet weten wat 
hun nieuwe huisgenoot
nu precies vereist. Zo
weten veel mensen niet
dat een knaagdier moet
kunnen knagen aan een
slijpsteen om te voorko-
men dat de tanden door-
groeien waardoor ze
uiteindelijk niet meer
kunnen eten.

■ HIPPE KATTEN
Natuurlijk zijn er de
ouderwetse speeltjes om
je kat of hond even mee
te vermaken, maar ook
onze huisdieren moeten
met hun tijd mee. Er 
zijn apps voor huisdie-
ren. Zo heb je Cat Game
en Cat Tractor, allebei
spelletjes waarbij je 
kat een lichtje moet
’vangen’ op de tablet.
Ook is daar Evil Mouse
Game, waarbij de kat
moet proberen de over
het scherm racende
muis te pakken te krij-
gen. Voordeel: u vindt
het lijkje niet als cadeau-
tje. Voor honden zijn de
spelletjes moeilijker te
vinden, maar zij blijken
zich ook uitstekend te
vermaken met de apps
voor katten.

Jarenlang werd
geadviseerd om
vogels in de winter
niet bij te voeren.
Ze zouden zich
volproppen en
verleren zelf hun
kostje bij elkaar te
scharrelen. 
Vogels kunnen in
dit jaargetijde

bessen, rozijnen
(merels) en appels.
Geef geen vloeiba-
re olie, melk, mar-
garine en zoute
producten. Breng
ook afwisseling
aan in de voeder-
plek. Maar zorg er
wel voor dat de kat
er niet bij kan!

echter wel wat
extra’s gebruiken,
vindt ook Vogelbe-
scherming Neder-
land. Voer wel
gevarieerd. Geef
bijvoorbeeld pin-
da’s, zaden (mus-
sen, vinken) en
vetbollen (pimpel-
mees), maar ook

Tuinvogels bijvoeren

het PVH en de Sophia Ver-
eeniging is het geen overbo-
dige luxe om het dier regel-
matig te laten zoeken naar
zijn maaltijd door die bij-
voorbeeld te verstoppen in
speeltjes. 

Ook laten we onze dieren
vaak ’van tafel mee-eten’,
waardoor ze te veel zout
binnenkrijgen. En we laten
ons verleiden door de recla-
mes van heerlijke patés met
een toefje peterselie. Ter-
wijl katten en honden hele-
maal geen planteneters zijn
en het groen juist slecht ver-
teren. Harde brokjes zijn ei-
genlijk het gezondst omdat
daarmee ook de tanden
meteen worden ’gepoetst’,
wat ook ernstige tandsteen
voorkomt.

Dan het leuke knuffel-
konijn. We denken er
goed voor te zorgen door
het in een ruim hok met
vers stro te zetten en dage-
lijks te voorzien van vers
water en voer. „Maar in de
natuur leeft een konijn al-
tijd met soortgenoten, houd
hem dus in elk geval niet al-
leen. En als het af en toe zijn
oerdrift van holen graven
kwijt kan in de tuin, zou dat
helemaal fantastisch zijn”,
voegt Gubbels toe.

Door de toegenomen lief-
de voor onze huisdieren
worden steeds vaker diens
basisbehoeften uit het oog
verloren. Vandaar dat
steeds meer dierenorgani-
saties en gedragskundigen
oproepen toch vooral weer
terug te gaan naar de na-
tuur: wat heeft het dier van-
uit zijn instinct en karakter
nodig en verdiep je daar
vooral in voordat je een ge-
zelschapsdier aanschaft. ’Mensen kun-

nen daar-
naast geheel

los van tijd en plaats na-
denken over verleden,
heden en toekomst.
Voor de overige dier-
soorten ligt dat anders,
zij leven uitsluitend in
’het nu’”, legt Ed Gub-
bels van het Platform
Verantwoord Huisdier-
bezit, uit.

„Wij vinden het zielig
als er tien honden in
een kennel zitten. Want
het ziet er sneu uit, zo
achter die tralies. Maar
het ís niet zielig. Die
honden voelen zich

misschien wel hartstik-
ke goed met elkaar en
realiseren zich boven-
dien niet dat ze er mor-
gen nog zitten. Zij heb-
ben geen toekomstper-
spectief. Maar wij men-
sen zien die honden als
kleine kindjes achter
tralies in een weeshuis.
Die zijn wel in staat te
beseffen dat ze er mor-
gen nog zitten, zij den-
ken na over zichzelf en
hebben een verwach-
tingspatroon. Dit is het
projecteren van een
menselijke emotie op
een dierensituatie en
dat is vaak niet terecht.” 

Inmiddels zijn we zo
ver op het gebied van
dierenwelzijn dat som-
migen menen dat een
gehouden dier ’hele-
maal nooit’ enig gebrek
aan welzijn zou mogen
ervaren. „Zo zitten onze
wereld en onze biologie

niet in elkaar”, weet
Gubbels. „Het is een
utopie, we kunnen dat
zelfs niet waarmaken
voor mensen. In de dier-
houderij kunnen we
slechts naar eer en ge-

weten streven naar een
’zo goed mogelijk’ wel-
zijn voor de dieren
waarvoor we verant-
woordelijk zijn. En dat
blijft altijd zoeken. Zo
weten we nu dat het
niet wenselijk is om een
konijn in z’n eentje in
een hok te houden en zo
zullen we altijd blijven
bijleren.” 

De mens is waarschijnlijk

de enige diersoort die

over zichzelf kan naden-

ken. De menselijke over-

peinzing ’wat als ik die

cavia was’, is daarom een

niet bestaande emotie

voor het dier. 

Trek hond met
dikke vacht geen
trui aan

Een tussen
stoelpoten
ingeklemd
staafje dat
door een
beker met
lekkers is
geprikt, 
vraagt extra
acties van een
konijn. 
FOTO BERNICE
MUNTZ

Het dier moet er dan om
heen met zijn snuit en dat
dwingt hem rustiger te
eten.

Als u echt wat geavanceer-
dere spelletjes voor uw
huisdier wilt maken, kunt u
ook workshops volgen. Die-
rentrainster Muntz heeft
voor katten-, honden- en
knaagdierbezitters work-
shops ontwikkeld (dier &
doen) waarbij denk- en doe-
spelletjes op maat gemaakt
worden voor elk specifiek
huisdier. 

U kunt ook
makkelijk zelf
spelletjes maken

Een parkiet in een kooitje?
Minder zielig als ze met z’n
tweeën zijn.

Een hond is geen pop die
moet worden aangekleed. 
FOTO 123RF
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