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Inzicht in de

toekomst van de

gezelschaps-

dierensector

Voor u ligt alweer de vierde uitgave van de Pet
Monitor. Een rapport gemaakt door studenten van
zowel de Aeres Hogeschool Dronten als de HAS
Hogeschool Den Bosch. Een project waarin
studenten samenwerken en bouwen aan hun
netwerk met bedrijven. Een deel van deze bedrijven
heeft, ook dit jaar, een zeer waardevolle bijdrage aan

de Pet Monitor geleverd.

In deze monitor wordt op basis van onderzoek vooruit gekeken naar
de gezelschapsdierensector anno 2030. Vooruit kijken is lastig, dat is
de afgelopen twee jaar eens temeer duidelijk geworden tijdens de
COVID-19 pandemie. We kunnen constateren dat de pandemie een
enorm effect heeft gehad op het maatschappelijk leven en de
economie, maar ook op de gezelschapsdierensector. Veel meer
mensen dan gewoonlijk hebben het afgelopen jaar een huisdier
aangeschaft. Dit hadden we op basis van het verleden niet kunnen
voorzien.

De toekomst voorspellen is een uitdaging. Deze Pet Monitor schetst
een mogelijk toekomstbeeld en is tot stand gekomen met behulp van
de expertise van professionals uit diverse geledingen van de sector.

In deze uitgave vindt u artikelen rondom thema’s als: veranderingen
in demogra�ische gegevens en het aantal gezelschapsdieren,
dierenwelzijn, wet- en regelgeving, de marketing en de technologie
van de toekomst. Verder wordt er stilgestaan bij mens-dierrelaties en
de veranderingen in de relatie tussen bedrijf en consument.

Ik dank de studenten voor hun inzet en dit prachtige resultaat en
wens u als lezer veel leesplezier en veel succes met de verdere
ontwikkeling van uw bedrijf toe.

Bastiaan Pellikaan

Voorzitter Raad van Bestuur

Aeres Groep

Trendpanel Gezelschapsdieren verzamelt informatie vanuit verschillende bronnen:
wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en het bedrijfsleven. We doen ons uiterste
best om de onderzoeken zo betrouwbaar mogelijk uit te voeren, te analyseren en
weer te geven. Heeft u het idee dat informatie ontbreekt of niet klopt? Laat het ons
dan alstublieft weten via trendpanel.hogeschool.dronten@aeres.nl. U helpt de sector
ermee vooruit. Het auteursrecht blijft behouden aan de auteur.
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Aanpak trendonderzoek
Trends zijn volgens Strömer et al
(2020) ‘wereldwijde, drijvende krach-
ten die er in het heden zijn en op lange
termijn waarschijnlijk nog steeds in-
vloed hebben.’3 Het woord ‘waar-
schijnlijk’ in deze beschrijving toont
meteen hoe lastig het is om de toe-
komst te schetsen. In navolging van een
onderzoek naar megatrends in Turkije4

wordt in deze monitor gestart met con-
tent analyse (van onder andere wereld-
wijde megatrends). Dit heeft geleid tot
een lijst van 45 megatrends, die vervol-
gens zijn ingedeeld naar de DESTEP-
factoren. Deze lijst is besproken tijdens
interviews met 14 professionals uit de
sector. Na de interviews bleven de 25
meest relevante trends voor de gezel-
schapsdierensector over. 82 professio-
nals uit alle subsectoren hebben bij
deze 25 trends aangegeven hoe waar-
schijnlijk ze de sector beïnvloeden rich-
ting 2030.

Op het gebied van dierenwelzijn heeft
Trendpanel Gezelschapsdieren een
consumentenenquête uitgezet
(n=1180) en 6 professionals geïnter-
viewd. De resultaten zijn onder andere
verwerkt in het artikel ‘Focus op dieren-

welzijn en duurzaamheid’.

De artikelen in deze monitor zijn ge-
schreven aan de hand van bovenge-
noemde onderzoeken. Achter in deze
monitor vindt u een overzicht van in-
stanties die hebben meegewerkt aan
het onderzoek.

Resultaten enquête onder
professionals
De �iguur op de volgende pagina toont
de resultaten van de enquête onder
professionals. Op korte termijn (2020-
2022) wordt meteen de invloed van
COVID-19 zichtbaar in de stijging in het
aantal huisdieren. Op langere termijn
(2022-2030) zwakt deze trend af en

blijken vooral politiek-juridische en so-
ciaal-culturele factoren een grote in-
vloed te hebben, zo verwachten de pro-
fessionals. Uit de analyse bleken geen
verschillen in verwachtingen tussen de
verschillende subsectoren, waardoor
de verwachte ontwikkelingen repre-
sentatief zijn voor de hele gezelschaps-
dierensector.

De staafdiagrammen in deze Pet Moni-
tor geven weer welke verwachting de
82 professionals hebben ten aanzien
van de 25 trends.Hoe lager de resulta-
ten, des te minder waarschijnlijk ach-
ten professionals gemiddeld dat de
trend zich gaat voltrekken in het desbe-
treffende tijdvak.●

De gezelschapsdierensector in 2030

Terwijl COVID-19 de wereld in haar greep houdt en delen van de economie plat

legt, draait de gezelschapsdierenindustrie op volle toeren en zien vele innova-

ties het licht. Enkele subsectoren zoals de hondenscholen hebben daarentegen

flink te lijden onder de pandemie. De logistiek van diervoeding en dierproducten

wordt belemmerd door lockdowns en door de Brexit. Toch gaan de ontwikkelin-

gen in de sector door. Welke ontwikkelingen zijn er anno 2021 zichtbaar en wel-

ke factoren veroorzaken de grootste veranderingen in de sector richting 2030?

Demografisch

- Groei aantal honden

- Groei aantal katten

- Groei aantal konijnen/knaagdieren

- Groei aantal vogels

- Groei aantal vissen

- Groei aantal reptielen

Economisch

- D2C door diervoedingproducenten overtreft winkelverkoop

- D2C door producenten (geen voeding) overtreft winkelverkoop

- Bedrijven focussen zich op het creëren van toegevoegde waarde

- Private labels (diervoeding) overheersen ten koste van A-merken

Sociaal-cultureel

- Dierenspeciaalzaken veranderen in centra waar de klant wordt vermaakt

- Dierenartspraktijken veranderen in centra waar de klant wordt vermaakt

- Informatieverstrekking zorgt voor betere kennis bij de consument

Technologisch

- Telegeneeskunde gaat veterinair een grote rol spelen

- DNA-profielen voor gezondheidsverbetering rashonden/-katten

- DNA-profielen voor gezondheidsverbetering kruisingen en overige dieren

- Alle gegevens rashonden/-katten inzichtelijk door big data

- Alle gegevens kruisingen en overige dieren inzichtelijk door big data

- Ingrediënten, productieproces en verpakking transparant door big data

- AR en VR belangrijk bij het trainen en verzorgen van dieren

- Gezondheid en gedrag op grote schaal op afstand gemonitord

Ecologisch

- Huisdierproducten uitsluitend in recyclebare verpakkingen

- Huisdiervoeding CO2-neutraal geproduceerd

Politiek-juridisch

- Striktere handhaving zorgt voor stopzetting fokkerij met erfelijke afwijkingen

- Lijst van zoogdieren die niet of alleen onder voorwaarden mogen
worden gehouden

- Lijst van vogels, reptielen en amfibieën die niet of alleen onder voorwaarden ge-
houden mogen worden

- Uniforme EU-wetgeving
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Groei van de invloed van DESTEP-factoren op de
gezelschapsdierensector
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Huisdieren door de jaren heen
Onderzoeken van HAS Kennistransfer
(2006), HAS Hogeschool en Universiteit
Utrecht (2010 en 2014) en de NVG en
Dibevo (2018, 2019 en 2020) geven in-
zicht in het verloop van het aantal huis-
dieren in Nederland. In Tabel 1 is de ge-
zelschapsdierenpopulatie in Nederland
door de jaren heen weergegeven. De
laatste jaren zijn kippen, eenden en
ganzen populairder geworden als huis-
dier. Met name de kip wordt de laatste
jaren meer gehouden.112 Deze stijging is
onder andere gerelateerd aan de trend

ommeer zelfvoorzienend te zijn. Men-
sen zien het consumeren van eieren die
zijn gelegd door eigen kippen vaak als
eerste stap in de overgang naar een
duurzaam en zelfvoorzienend leven.62

Huisdieren in de pandemie
De kattenpopulatie is volgens onder-
zoek van NVG en Dibevo tijdens de CO-
VID-19 pandemie gestegen van 2,9 mil-
joen (2019) naar 3,1 miljoen. Het aan-
tal honden steeg van 1,7 miljoen
(2019) naar 1,9 miljoen. Het aantal kip-
pen, eenden en ganzen steeg van 0,5
naar 0,6 miljoen.59

Uit de interviews van Trendpanel Ge-
zelschapsdieren (2021) blijkt dat vete-
rinaire instanties een stijging in het
aantal konijnen verwachten, wegens
het aantal jonge konijntjes dat zij in
dierenartspraktijken zien.
Een onderzoek van Mars Petcare wijst
uit dat 86 procent van de mensen extra
gezelschap heeft ervaren dankzij de

aanwezigheid van een huisdier tijdens
COVID-19. 75 procent geeft een ver-
mindering van verveling aan en 69 pro-
cent verwacht een verbetering van de
levenssituatie. Het houden van huisdie-
ren leidt bij twee derde van de respon-
denten tot zorgen over het bekostigen
van diergerelateerde uitgaven.9 Naast
aankopen van dieren uit het buiten-
land, zijn meer dieren bij asielen gea-
dopteerd. Dit leidde tot ongerustheid
bij asielen over de zorg voor de dieren
als de mensen na de lockdown minder
thuis zijn. Ondertussen neemt ook het
aantal plaatsingen bij asielen toe. Oor-
zaken zijn onder andere mishandeling
door eigenaren die gefrustreerd zijn ge-
raakt door de lockdown en verwaarlo-
zing door eigenaren die in een sociaal
isolement terecht zijn gekomen.61

Huisdieren tot 2030
In de enquête van Trendpanel Gezel-
schapsdieren onder 82 professionals in

de gezelschapsdierensector hebben
respondenten aangegeven dat zij voor
een aantal dieren een sterke groei ver-
wachten tot 2022. Dit is in lijn met de
resultaten die zijn weergegeven in Ta-
bel 1. Voor de periode tussen 2022 en
2030 verwachten minder professionals
een toename. Uit de enquête onder pro-
fessionals (2021) blijkt dat 53,8 pro-
cent van de respondenten het waar-
schijnlijk tot zeer waarschijnlijk acht
dat het aantal katten tussen 2022 en
2030 toeneemt. Voor de overige huis-
dieren gelden de volgende percentages:
honden 44,3 procent, aquarium- en vij-
vervissen 11 procent, konijnen en
knaagdieren 29,5 procent, volièrevo-
gels 11,8 procent en reptielen en am�i-
bieën 10,5 procent.

Demografische veranderingen
Het aantal huisdieren verandert mede
door demogra�ische factoren als de ver-
stedelijking, het aantal huishoudens en
alleenwonenden en vergrijzing. Volgens
het CBS raken steden sneller vol dan
tien jaar geleden. Anno 2021 zijn met
name de randgemeenten van grote ste-
den in trek. Aan de randen van Neder-
land zullen gemeenten krimpen, zo
stelt het CBS. Deze gebieden zullen
naar verwachting tevens sneller ver-

‘Zowel het aantal dieradopties als
plaatsingen bij een dierenopvang
zijn gestegen.’

Gegevens over het aantal gehouden huisdieren zijn interessant voor de hele

sector. Diverse organisaties proberen de aantallen zo nauwkeurig mogelijk te

berekenen. Voorziet de sector een groei in het aantal dieren tussen 2021 en

2030? En welke impact hebben COVID-19 en demografische ontwikkelingen op

huisdierbezit?

Gezelschapsdieren en hun eigenaar

Tabel 1: Aantal huisdieren (x 1 mln)

2006118 201067 201467 2018120 2019121 202059

Katten 3,3 2,9 2,6 2,6 2,9 3,1
Honden 1,8 1,5 1,5 1,5 1,7 1,9
Aquariumvissen 8,2 6,6 9 7,6 7,7 7,1
Vijvervissen 10,8 9,6 9 7,3 8,2 8,2
Konijnen 0,98 0,95 1,2 0,56 0,6 0,6
Zang- en siervogels 3,4 2 3,9 2 2,4 2,4
Knaagdieren 0,8 0,86 0,5 0,62 0,5 0,5
Kippen, eenden, ganzen - - - 1,4 1,5 1,6
Reptielen 0,25 0,25 0,65 0,3 0,3 0,3
Pony’s en paarden - - - 0,2 0,2 0,2
Postduiven 5 5 5 0,9 1,2 0,9
Totaal 34,5 29,7 33,4 25,0 27,2 26,8
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grijzen dan steden.113 Tijdens de CO-
VID-19 pandemie is juist het platteland
populairder geworden onder een deel
van de Nederlandse bevolking.115

Nederland telt anno 2021 7,9 miljoen
huishoudens. Het CBS voorspelt dat dit
er in 2030 8,5 miljoen zullen zijn (een
toename van 550.000 huishoudens, of-
wel 7,6 procent). Na 2030 zal het aantal
huishoudens minder snel groeien.

Naar verwachting is in 2032 ongeveer
een kwart van de Nederlandse bevol-
king ouder dan 65 jaar.6 Uit de inter-
views van Trendpanel Gezelschapsdie-
ren (2021) blijkt dat meerdere instan-
ties de vergrijzing merken door het
groeiende aantal vijftigplussers dat hun
websites bezoekt.

Uit onderzoek van de NVG blijkt dat er
een toename van het aantal katten en
kleine honden in steden is, vooral om-
dat daar geen ruimte is voor grotere
dieren.56 In combinatie met de cijfers
van het CBS met betrekking tot de toe-
name van het aantal huishoudens, kan

een verdere groei van het aantal kleine
honden en katten worden verwacht
richting 2030.

Tijdens een interview met Trendpanel
Gezelschapsdieren (2021) geeft een
professional aan dat jongeren minder
verplichtingen willen en hierdoor eer-
der voor een kat dan een hond zullen
gaan.

Verder verwacht het CBS dat het aantal
alleenwonenden oploopt tot 3,5 mil-
joen in 2030. Uit Canadees onderzoek
blijkt tevens dat jongeren zich eenzaam
kunnen gaan voelen als ze op zichzelf
gaan wonen. Deze groep kiest dan ook

vaak voor een huisdier als compensatie
voor het alleen zijn.5 Tijdens de inter-
views is dit besproken met professio-
nals. Een van de instanties stelt dat
huisdieren ‘een fantastisch maatje’ zijn
als mensen alleen zijn. Andere instan-
ties onderschrijven dat de behoefte aan
een huisdier door het alleen wonen
groeit.

Eerlijk delen
Mensen hechten steeds minder belang
aan bezit, zolang ze maar gebruik kun-
nen maken van producten. Ook in de
gezelschapsdierensector is deze trend,
deeleconomie genaamd, zichtbaar.57

Meerdere geïnterviewde instanties ver-
wachten dat het aantal deelhuisdieren
tussen 2022 en 2030, dankzij de ver-
grijzing, gaat toenemen. Ook geven zij
als mogelijke reden voor deze toename
het feit dat huisdiereigenaren na a�loop
van de pandemie terug moeten naar
kantoor en niet meer fulltime voor hun
dier kunnen zorgen.●
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Toename van het aantal huisdieren (2020-2030)
Gemiddelde verwachting (n=82)
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Toename
aantal konijnen
en knaagdieren

Toename
aantal reptielen
en amfibiën

Toename
aantal vogels

Toename
aantal vissen

2020-2022 2022-2030

Eigenaar zoekt ruiter
Horsify, een bedrijf uit Amstel-

veen, is opgericht om hen die wel

een paard bezitten en hier niet

dagelijks voor kunnen zorgen, te

verbinden met ruiters en verzor-

gers die geen paard bezitten en

toch graag een vast paard willen

rijden of verzorgen.10
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Ervaring centraal
Tegenwoordig wordt de klantervaring
als belangrijkste onderdeel van de be-
drijfsstrategie gezien.11 75 procent van
de consumenten is bereid meer uit te
geven bij bedrijven die een goede klant-
beleving bieden; COVID-19 heeft hier-
aan bijgedragen. Gemiddeld 61 procent
van de wereldwijde consumenten is tij-
dens de pandemie bereid meer te beta-
len voor producten of diensten van be-
drijven die een goede klantervaring
bieden.12 In Nederland is dit 54 pro-
cent.13

Uit de interviews van Trendpanel Ge-
zelschapsdieren (2021) blijkt dat een
goede klantervaring, zowel on- als of�li-

ne, van belang is ommee te kunnen
groeien met de sector. Als bedrijven dit
niet doen, is volgens meerdere geïnter-
viewden de kans zeer groot dat die be-
drijven hun relevantie en daarmee om-
zet verliezen. De professionals die de
enquête hebben ingevuld verwachten
dat klantervaring steeds belangrijker
gaat worden richting 2030.

Bedrijven kunnen een goede klantbele-
ving bereiken door klanten te betrek-
ken bij het bedrijf. Professionals uit de
sector verwachten dat meer bedrijven
zich gaan gedragen als een vereniging
waarvan je lid kan zijn. Het feit dat con-
sumenten de desbetreffende bedrijven
kunnen volgen op social media, geeft
een clubgevoel. Bedrijven verkopen

niet alleen producten, maar ze bieden
allerlei diensten eromheen, zo geeft
een professional aan. Een onderzoek
stelt dat een online ervaring de beste
manier is voor het betrekken van klan-
ten. Bedrijven kunnen alleen een goede
ervaring bieden als zij zich inleven in
de klant. 'Creëer klanttevredenheid
met echte empathie', stelt Zendesk.136

De klant echt kennen en weten wat hij
belangrijk vindt, is essentieel. De online
verbinding moet een weerspiegeling
zijn van een echte elatie tussen bedrijf
en klant.11Ook de of�line omgeving
biedt goede kansen voor klantbeleving.
79 procent van de professionals die de
enquête (2021) heeft ingevuld ver-
wacht dat dierenspeciaalzaken nog ver-
der veranderen van reguliere winkels
naar centra waar de klant wordt ver-
maakt. Voor dierenartspraktijken is die
verwachting duidelijk lager (29,7 pro-
cent). Volgens een van de geïnterview-
de professionals vormen dieren een be-
langrijk onderdeel van de klantbeleving
in dierenspeciaalzaken.

Een persoonlijke benadering
Uit onderzoek van Marketingfacts blijkt
dat een persoonlijke benadering, zowel

in direct contact als advertenties, een
belangrijke rol speelt. Voordelen van
persoonlijke advertenties zijn volgens
consumenten relevantie, gemak en
meerwaarde. De advertenties sluiten
immers aan op de persoonlijke interes-
ses en lijken speciaal te zijn ontworpen
voor de ontvanger. Ze helpen consu-
menten om sneller het product te vin-
den waarnaar ze op zoek zijn en som-
migen gebruiken ze bewust als geheu-
gensteuntje (het herinnert aan aanko-
pen die ze nog moeten doen). Boven-
dien vinden consumenten advertenties
die zijn gebaseerd op persoonlijke data

minder irritant en bruikbaarder dan
traditionele advertenties. De drie
meestgenoemde nadelen zijn gebrek
aan privacy, onmacht en tunnelvisie.
Consumenten hebben het gevoel dat
bedrijven hun persoonlijke data kun-
nen misbruiken. Ze voelen zich on-
machtig om iets te kunnen doen tegen
het verzamelen van data. Daarnaast
zijn consumenten bang voor tunnelvi-
sie. Bij het zoeken naar hondenvoeding,
worden ze overspoeld met informatie
en zijn ze bang om potentieel interes-
sante producten en informatie te mis-
sen.81

Uit de interviews van Trendpanel Ge-
zelschapsdieren (2021) blijkt dat pro-
fessionals een stijging verwachten van
personalisatie in de gezelschapsdieren-
sector richting 2030. De mate waarin
een bedrijf haar communicatie-uitin-
gen op de doelgroep afstemt, bepaalt in
hoeverre het voldoet aan de behoeften
van de klanten en hen dus ook tevreden
kan houden.

‘De klant is koning: de grootste leugen van het bedrijfsleven’, volgens een pro-

fessor high performance.130 Er zijn maar weinig bedrijven die dit waarmaken,

zo vervolgt hij. Een goede klantrelatie is goud waard volgens marketeers.

‘Het gaat om wederzijds vertrouwen en respect’.131 Wat wil de klant en hoe wil

hij benaderd worden?

De klant verandert

’75 procent van de consumenten
is bereid meer te betalen voor een
goede klantbeleving.’

‘79 procent van de professionals
verwacht dat dierenspeciaalzaken
veranderen in vermaakcentra.’

Speciale brokken voor Max
Bij Tails, een Engels bedrijf, kun-

nen hondeneigenaren, door het

beantwoorden van vragen, voe-

ding afstemmen op de specifieke

behoeften van hun dier.

51%
Lage prijzen

& aanbiedingen

49%
Kwaliteit

& beschikbaarheid

37%
Gemak

27%
Snelle reacties &
behulpzaamheid

32%
Verantwoordelijk-
heid & compassie

Factoren voor een goede klantbeleving (n=10.000)13

Verandering
dierenspeciaal-

zaken

Verandering
dierenarts-
praktijken

Bedrijven focussen
op creëren maat-

schappelijke waarde
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Klantbeleving
Personalisatie
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Loyal
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Weinig vergevingsgezind
Positieve klantervaringen zorgen voor
goodwill en klantentrouw. De relatie
tussen bedrijf en klant is gebaseerd op
vertrouwen en vervulling van de klant-
behoefte. Als bedrijven hier niet aan
kunnen voldoen, raakt de relatie met de
klant beschadigd. Een deel van de klan-
ten is ongeduldig en weinig vergevens-
gezind: de helft van de klanten verlaat
een merk of winkel na één slechte erva-
ring. Dit aantal loopt op tot 80 procent
na meerdere slechte ervaringen.12

Instantcultuur
Hoe zorgen bedrijven voor klanten-
trouw? Eén van de initiatieven waar
veel bedrijven gebruik van maken is het
loyaliteitsprogramma. Een voordeel
hiervan is dat klanten terugkomen om
hun spaarkaart of puntenbalk vol te
sparen om hier vervolgens korting mee
te krijgen. Helaas werkt dit minder
goed onder jongeren, volgens Marke-

tingfacts. Jongeren zijn opgegroeid in
een ‘instantcultuur’: alles is altijd nú be-
schikbaar. Hierdoor zijn jongeren moei-
lijker te ‘vangen’ voor loyaliteitspro-
gramma’s, waarbij een korting pas na
langer sparen gaat gelden. Zogenaamde
boter-bij-de-visacties, waarbij de klant
direct korting of extra producten krijgt,
werken onder jongeren beter. Een voor-
beeld hiervan is een cashbackactie op
diervoeding of, bij grotere aankopen,
een gratis product.77

Messaging
Klanten met weinig geduld kunnen een
uitdaging zijn voor bedrijven, omdat ze
tegelijk meer dan ooit op zoek zijn naar
hulp. Messaging (klantenservice met
behulp van berichten) kan een redder
in nood zijn, omdat klanten bij dit mid-
del niet meteen een antwoord verwach-

ten. Messaging biedt bovendien kansen
voor persoonlijke gesprekservaringen
met bijvoorbeeld WhatsApp en Inst-
agram, maar ook via de bedrijfswebsi-
te, mobiele apps en chatbots. Het aantal
conversaties met consumenten via
WhatsApp liet in 2020 een stijging zien
van 101 procent. In hetzelfde jaar steeg
het aantal bedrijven dat social media
messaging apps inzet als instrument bij
de klantenservice met 110 procent. So-
cial messaging ontlast medewerkers,
terwijl klanten het gevoel hebben dat
het bedrijf 24/7 online is.79 Dr. Ian
Pearson, futuruloog, verwacht een
groei in zowel de omvang als de moge-
lijkheden van messaging tot aan 2030.
Deze verwachte groei maakt het voor
bedrijven steeds belangrijker ommee
te bewegen deze trend.80

Chatbots
Om consumenten die zijn opgegroeid
in de genoemde ‘instantcultuur’ 24 uur
per dag service te bieden, is het inzet-
ten van chatbots een goede optie. Dit is
een geautomatiseerde vorm van mes-
saging die voor zowel de consument als
klantenservicemedewerker iets waar-
devols oplevert: tijd. Klanten kunnen
(eenvoudige) vragen aan de chatbot
stellen en klantenservicemedewerkers
ondersteunen klanten alleen waar de
chatbot dat niet kan. Over het alge-
meen vertrouwen klanten de chatbots
alleen met eenvoudige kwesties. Bij
dringende of ingewikkelde problemen
willen ze met een menselijke mede-
werker in contact te komen.79

Chatbots in de dierenarts-
praktijk
Onderzoek naar het inzetten van chat-

bots bij veterinaire consulten wijst uit
dat huisdiereigenaren tevreden zijn
over een chatbot als het voldoet aan de
volgende kenmerken: nauwkeurigheid,
volledigheid, toepasselijkheid en ge-
bruiksvriendelijkheid. Dit vraagt om
regelmatige updates van informatie en
een zel�lerend systeem. Bedrijven in de
veterinaire sector kunnen een chatbot
bijvoorbeeld inzetten voor het beant-
woorden van vragen over diëten en ge-
wicht, waarbij de chatbot de fysieke
conditie en eetgewoontes van een dier
zelfstandig evalueert.82

Maatschappelijke waarde
toevoegen
Uit onderzoek blijkt dat het toevoegen
van maatschappelijke waarde een grote
rol speelt voor veel consumenten. 63
procent van de consumenten koopt het
liefst bij maatschappelijk verantwoor-

de bedrijven en 54 procent besteedt
meer bij bedrijven die aandacht geven
aan de onderwerpen diversiteit, gelijk-
heid en inclusiviteit op de werkvloer en
in de maatschappij. 11 Ruim 43 procent
van de respondenten van de enquete
onder professionals (2021) denkt dat
het onwaarschijnlijk tot zeer onwaar-
schijnlijk is dat bedrijven richting 2030
de focus zullen verleggen van winst be-
halen naar het toevoegen van maat-
schappelijke waarde.●

’Messaging zorgt voormeer geduld
bij consumenten.’

Gratis VIP bij Petsplace
IJsvogel Retail, het moederbedrijf

van PetsPlace en Boerenbond,

heeft voor klanten een loyali-

teitsprogramma opgezet: VIP

Club. Als lid van de VIP Club krij-

gen klanten per uitgegeven euro

één punt, die zij kunnen inwisse-

len voor korting of producten.

Daarnaast hebben klanten de

mogelijkheid om zich aan te mel-

den op verschillende services, af-

gestemd op persoonlijke wensen.

20%

Baby-
boomers

Gen.
X

25%

Gen.
Z

35%

Percentage consumenten dat in 2020 de eerste ervaring had met messaging78

45% 31%
25%

Voorkeuren voor messaging-media van consumenten78

Via de website van het bedrijf Via social messaging apps Via sms
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Meer thuis en online
Online retail

Video in de marketing

Direc
t-to-

consu
mer

Het ontstaan van
(online) marketing
In de jaren negentig werd de eerste
website ooit gelanceerd. Deze website
had voornamelijk academische doelein-
den, totdat marketeers de mogelijkhe-
den zagen om veel mensen te berei-
ken.16De oprichting van Facebook
(2004), een belangrijk social mediaka-
naal voor bedrijven, bood marketeers
nieuwe kansen om consumenten op
een ef�iciënte manier te bereiken. In
2020 telde Facebook ongeveer 1,62
miljard gebruikers over de hele we-
reld.135 Inmiddels bieden diverse ande-
re platforms marketingkansen. Hierbij
valt te denken aan WhatsApp, Inst-
agram, Snapchat, LinkedIn en TikTok.75

Online marketingstrategieën
Marketing via social media is één van
de zes verschillende online marketing-
strategieën, volgens Entrepreneur.20

Personal branding, content marketing,
search engine optimization, conversion
optimization en e-mail marketing zijn
de overige vijf.

Personal branding is een groeiend fe-
nomeen: de eigenaren en medewerkers

van bedrijven zien zichzelf niet als ‘me-
dewerkers van’ maar als ambassa-
deurs.20 Klanten identi�iceren zich mak-
kelijker met een persoon dan een be-
drijf. Volgens sommigen is personal
branding voor organisaties belangrijker
dan marketing en sales.132

Content marketing is een overkoepe-
lend begrip voor alle uitingen waarbij
bedrijven onder andere artikelen, sto-

ryboards, cartoons en podcasts inzet-
ten. Frankwatching geeft aan dat con-
tent marketing aansluit op de consu-
ment van nu. Goede content is geloof-
waardig en deze vorm van marketing
helpt bovendien de websites vindbaar-
der te maken.116 Een groeiende vorm
van content marketing is het uitzenden
van een podcast (een soort online ra-
dioshow) via platforms als Spotify of
Clubhouse.20

Search Engine Optimization (SEO)
zorgt dat het bedrijf beter vindbaar is,
wat de conversieratio kan verhogen.
Conversion optimization zorgt voor
maximalisatie van gewenste handelin-
gen, zoals het aantal keer doorklikken
op een pagina. Dit heeft betrekking op
de bestellingen, maar ook het aantal
keren doorklikken naar een pagina.
De hoogte van de conversieratio be-
paalt voor een groot deel het succes
van een website of social media-pagi-
na.20

Uit onderzoek blijkt dat e-mailmarke-
ting een conversieratio kan genereren
die veertig keer hoger ligt dan die van
social media. Iedere dollar die wordt
uitgegeven aan e-mailmarketing levert
gemiddeld 44 dollar omzet op volgens
Pet Food Experts. Bovendien is e-mail-
marketing breed geaccepteerd onder
consumenten; 86 procent vindt het
prettig om eens per maand een e-mail
met aanbiedingen van een bedrijf te
ontvangen.122

Kortstondige inhoud
Een verandering die tussen 2018 en
2021 heeft plaatsgevonden is die van
tekst naar ‘ephemeral content’, letter-
lijk vertaald: ‘kortstondige inhoud’.
Een voorbeeld hiervan is de mogelijk-
heid om op Instagram, Snapchat en Lin-
kedIn posts te delen in een ‘story’: een
fotoblog dat gedurende 24 uur zicht-
baar is voor publiek. Bedrijven spelen
hiermee in op de zogenoemde Fear Of
Missing Out, wat ervoor zorgt dat con-
sumenten regelmatig de stories en be-
richten van bedrijven (blijven) bekij-
ken. 75

De verwachting is dat marketing in
aanloop naar 2030 nog meer via social
media gaat plaatsvinden en dat radio-
en televisiereclames verder afnemen.75

De uitdaging daarbij is niet ‘being more
digital’, maar echt begrijpen wat de

data vertellen over het consumenten-
gedrag op langere termijn. InRetail
geeft aan dat bedrijven zich bewust
moeten zijn van het feit dat nieuwe di-
gitale klanten, waaronder veel zestig
plussers, wellicht meer hulp nodig heb-
ben in het zich eigen maken van de
apps en digitale services.13

Videomarketing
64 procent van de consumenten koopt
sneller een product of dienst na het be-
kijken van een gerelateerde video. Vi-
deomarketing verhoogt de doorklikra-
tio in e-mails met 63 procent. Boven-

dien blijft videocontent beter hangen in
het menselijk brein dan geschreven
content.117 Volgens de geïnterviewde
instanties (2021) zullen bewegende
beelden tekst echter nooit volledig van
het internet verbannen, maar gaan be-

De klant stelt veel eisen aan de communicatie door bedrijven, blijkt uit het vori-

ge artikel. Hoe gaan de bedrijven in de gezelschapsdierensector daarmee om?

Hoe ontwikkelt de marketing zich en welke invloed hebben die ontwikkelingen

op de relatie tussen klanten en bedrijven in de sector richting 2030?

De marketing verandert

‘De uitdaging is niet ‘being more digital’,
maar het begrijpen wat de data vertellen over het
consumentengedrag op langere termijn.’

COVID-marketing
COVID-19 zorgt voor impulsaan-

kopen van dieren. Een woord-

voerder van een van de geïnter-

viewde instanties (2021) vertelt

dat hun marketingstrategie daar-

op is aangepast. Ze geven tips

over verzorging van huisdieren;

een vorm van content marketing.
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wegende beelden wel een nog grotere
rol spelen in de aanloop naar 2030.
Uit onderzoek van Biteable (2020)
komt naar voren dat twee derde van de
marketeers geen video’s inzet omdat
dit te veel tijd kost. In de toekomst zal
dit aantal vermoedelijk verkleinen; de
consument besteedt steeds meer tijd
op social media en met alleen tekstuele
uitingen behaalt een bedrijf geen maxi-
male conversieratio’s.22

De kracht van social media
Nederlanders spenderen gemiddeld 98
minuten per dag op social media, waar-

bij WhatsApp het vaakst wordt ge-
bruikt, gevolgd door Facebook en Inst-
agram.24 Asielen en opvangcentra heb-
ben de kracht van social media ontdekt
en maken er vooral gebruik van bij de
herplaatsing van dieren. Doordat het
bereik via social media groot is, ver-
loopt herplaatsing via dit platform
makkelijker dan op andere manieren.25

Uit onderzoek onder 68 dierenopvan-
gen in Nederland blijkt dat Facebook
het meest wordt ingezet (74 procent);
Twitter staat op plaats twee (25 pro-
cent) en Instagram op drie (21 pro-
cent). Volgens geïnterviewde instanties

(2021) kijken consumenten steeds kri-
tischer naar wat ze geloven van social
media door de toename van de ver-
spreiding van nepnieuws. Toch stijgt
het gebruik van social media nog
steeds.

Petfluencers
Dit heeft vervolgens geleid tot pet�luen-
cer marketing: Sok, de kat van kinder-
vlogheld Enzo Knol (348 duizend Inst-
agram-volgers), politiehond Bumber
(459 duizend Instagram-volgers) en
Pumpkin, een wasbeer op de Bahama’s
(1,3 miljoen Instagram-volgers). Hon-
derdduizenden mensen zien de manier
waarop hun eigenaren deze dieren ver-
zorgen en behandelen. Bedrijven in de
gezelschapsdierensector kunnen via
pet�luencers veel mensen bereiken wat
kan leiden tot een sterk verhoogde con-
versieratio.76

Private labels
De relatie tussen leveranciers, retailers
en consumenten is volgens de ING aan
het veranderen. De marges voor retai-
lers worden kleiner en sterke merken
hebben veel macht. Dit leidt tot een
groei van private labels.118 Wereldwijd
groeien de private labels met 5,8 pro-
cent per jaar, tegenover een groei van
1,5 procent voor nationale brands.108 In
Nederland is het marktaandeel van pri-
vate labels gestegen naar 37,1 pro-
cent.109 De verwachting is dat het aantal
private labels blijft groeien, zo blijkt uit
de interviews. Uit de enquête onder
professionals (2021) blijkt echter dat
58,2 procent van de gezelschapsdieren-

sector het onwaarschijnlijk tot zeer on-
waarschijnlijk acht dat private labels de
verkoop van huidige A-merken voor
2030 zal overtreffen. Hierin wijkt de
verwachting van professionals uit de
retailsector niet af van die van andere
subsectoren.

Direct-to-consumer
Steeds meer merken omzeilen de ge-
bruikelijke verkoopkanalen ommeer
winst te behalen en meer controle over
de klantbeleving te houden. Ze verko-
pen rechtstreeks aan de consument
(Direct-to-consumer, ofwel D2C). Direc-
te relaties met klanten leveren data op

waarmee bedrijven gepersonaliseerde
ervaringen kunnen creëeren.133 De di-
gitale marketing zorgt voor succes van
D2C-ondernemers.134 Een groeiende
trend zo geven professionals tijdens de
interviews aan. Uit de enquête onder
professionals (2021), blijkt dat bijna de
helft (48,8 procent) van het het enigs-
zins waarschijnlijk acht dat D2C van
zowel diervoeding als non-food de ver-
koop vanuit de retail zal overstijgen
voor het jaar 2030. Het gevolg van D2C
zal volgens geïnterviewden zijn dat in
2026 20 tot 30 procent van de huidige
dierenspeciaalzaken niet meer bestaat.
Toch blijft de dierenspeciaalzaak vol-

gens hen het populairste aankoopka-
naal voor de aanschaf van dierproduc-
ten.59

Het toekomstbeeld
Bedrijven passen hun marketingstrate-
gieën aan op een consument die

steeds digitaler handelt. Uit de
interviews (2021) blijkt
dat professionals uit de
sector verwachten dat
bedrijven richting
2030 in toenemende
mate marketing- en
communicatieprofes-

sionals, a�komstig van
buiten de gezelschapsdieren-

sector, gaan inzetten.●

‘Bedrijven passen hunmarketingstrategieën
aan op een consument die steeds digitaler
handelt.’

‘In Nederland is het marktaandeel van private labels
gestegen naar 37,1 procent’

Private labels dier-
voeding over-

treffen A-merken

D2C diervoeding
overtreft retail

D2C dierproducten
overtreft retail
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Groei van private labels en D2C (2020-2030)
Gemiddelde verwachting (n=82)
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Een ander huis, maar geen
asiel
Stichting Verhuisdieren is een

online platform voor huisdierei-

genaren die een ander thuis voor

hun dier of ondersteuning in de

verzorging zoeken. Beschikbare

gast- en adoptiegezinnen en op-

passers kunnen zich aanmelden

en reageren op het aanbod op-

pas- en adoptiedieren. Op deze

manier is het in veel gevallen niet

meer nodig om een dier naar het

asiel of opvangcentrum te bren-

gen.
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De rol van het dier verandert door trends als humani-

sering en lifestylisering. LICG spreekt op haar site over

de sociale rol van het huisdier. Dieren worden bijvoor-

beeld in toenemende mate ingezet als ondersteuning

bij therapie en coaching. Welke invloed hebben diverse

trends op de uitgaven aan huisdieren?

De mens-dierrelatie verandert

60 procent van alle huisdiereigena-
ren die van plan is om op vakantie
te gaan, wil hun huisdier meene-

men. In 2017 was dit ongeveer een derde van de hondenei-
genaren en één procent van de katteneigenaren.9

Als de huisdiergerelateerde uitgaven
jaarlijks met 3 tot 5 procent stijgen, zullen
de jaarlijkse bestedingen bij dierenspeciaal-
zaken bij gelijkblijvende marktaandelen stij-
gen van 457 miljoen (2020) naar 614 tot 744
miljoen euro (2030).

van de hondeneigenaren zal levensreddende
medische behandelingen laten uitvoeren bij
hun dier, ongeacht de kosten. Dit geldt voor
69 procent van de katteneigenaren.36

Verwachte toename van huisdiergerelateerde uitgaven per jaar (2020-2030)
Enquête onder professionals (n=82)

14,1%

39,7%26,9%

12,8%

6,4%

2020-20222020-2022

11,5%

44,9%29,5%

12,8%
1,3%

2022-2024

10,8%

45,9%31,1%

10,8%
1,4%

2026-2028

14,7%

42,7%26,7%

14,7%
1,3%

2028-2030

9,5%

52,7%
31,1%

5,4% 1,4%

2024-2026

Eigenaren rouwen in toenemende mate om
het overlijden van hun dier. Bij de begrafenis
of crematie sparen zij kosten noch moeite.137

Tijdens COVID-19 zijn de omzetcijfers
van dierenspeciaalzaken met betrek-
king tot levende have, voeding, acces-
soires en diergeneesmiddelen toege-
nomen.39

Hoe sterker de band, des te meer eigenaren
willen uitgeven aan hun dier.38

80%

0-2% 3-5% 6-8% 9-11% >12%
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Big data en AI

Transparantie over herkomst3D, VR en AR
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Data als sleutel tot gezonde
dieren
Tijdens de interviews met professio-
nals a�komstig uit verschillende sub-
sectoren (2021) is naar voren gekomen
dat big data en arti�icial intelligence
(AI) nog in opkomst zijn binnen de ge-
zelschapsdierensector. Data in deze
branche zijn nauwelijks beschikbaar;
de sector loopt achter in vergelijking
met andere sectoren. Tegelijk geven de
professionals aan dat zij verwachten
dat de rol van big data en AI in de toe-
komst belangrijker wordt, onder ande-
re voor het verbeteren van de zorg voor
gezelschapsdieren. Tijdens een webi-
nar heeft Dr. Dan O’Neill aangegeven
dat AI in de toekomst met data, zoals
over de gemiddelde lichaamstempera-
tuur en respiratie, een ziekte in een
vroeg stadium kan herkennen.27 Vets-
cience geeft aan dat computers van-
daag de dag net zo goed ziekte en pijn
kunnen herkennen als artsen - of soms
zelfs beter. AI helpt bij het sneller vast-
stellen van diagnoses, nauwkeuriger
behandelen en beter informeren van
patiënteigenaren.119

Voorbeelden van verzamelen van data
in Nederland zijn de PETscan (monito-

ring van erfelijke aandoeningen)64 en
tien databanken voor registratie van
gechipte dieren.65 De instanties zetten
de gegevens van deze 10 databanken
uiteindelijk over naar één centrale da-
tabank van de overheid.69Sommige da-
tabases zijn echter niet aangesloten bij
een overkoepelende Nederlandse of
Europese verwijsdatabase, waardoor
zoekproblemen bij vermissingen van
dieren kunnen ontstaan.66

Een geïnterviewde professional geeft
aan dat een databank het mogelijk
maakt om ziektebeelden te vergelijken
met het verleden en in de toekomst zo

kan bijdragen aan het gezond houden
van huisdieren. In de toekomst zijn
zelfdenkende chips denkbaar waarmee

eigenaren de gezondheid van hun dier
kunnen monitoren.

Uit de enquête (2021) blijkt dat bijna
45 procent van de ondervraagde pro-
fessionals het waarschijnlijk tot zeer
waarschijnlijk acht dat big data gege-
vens van rashonden en -katten inzich-
telijk maakt voor 2030. Een vijfde van
de respondenten denkt tevens dat dit
ook gaat gelden voor kruisingen en
overige dieren.

DNA-profiel
Volgens de WUR groeit het aantal gege-
vens over het menselijk lichaammet
hoge snelheid. In 2003 werd voor het
eerst DNA van de mens ontleed. Anno
2021 is dit bij miljoenen mensen ge-
daan. Het is volgens de WUR nog wel
een hele uitdaging data te combineren
en te exploreren, zodat er meer winst
wordt behaald op het gebied van ge-
zondheid.120 In een podcast vertelt Dr.
Katie Lytle dat het DNA-pro�iel ervoor
kan zorgen dat er meer aandacht komt
voor erfelijke gezondheidsproblema-
tiek.31

Tijdens de interviews (2021) werd dui-
delijk dat het DNA-pro�iel vooral op het
gebied van fokken een grote rol kan
gaan spelen. Het in kaart brengen van
DNA-pro�ielen gaat helpen bij het vast-
stellen van de erfelijke component van
bijvoorbeeld agressief gedrag of dege-
neratieve ziektes. Uit de resultaten van
de enquête blijkt dat 48,7 procent van
de respondenten het waarschijnlijk tot
zeer waarschijnlijk acht dat tussen

2022 en 2030 het DNA-pro�iel voor ge-
zondheidsverbetering gaat zorgen bij
rashonden en -katten. Dit is een groei
in vergelijking met 2020-2022, hier
was de score 11 procent. Ook bij krui-

singen en overige dieren wordt een stij-
ging verwacht op dit gebied, maar deze
is duidelijk minder dan bij rashonden

en -katten. Bijna 60 procent acht het
onwaarschijnlijk tot zeer onwaarschijn-
lijk dat dit zal toenemen in de toe-
komst.63

3D, VR en AR
Het gebruik van 3D, virtual reality (VR)
en augmented reality (AR) is in op-
komst. Trendforce beschrijft dat mer-
ken met behulp van VR en AR een au-
thentiekere en gedenkwaardige klan-
tenervaring kunnen creëren. De consu-
menten kunnen VR en AR gebruiken

om producten of diensten uit te probe-
ren zonder dat zij fysiek op de locatie
aanwezig hoeven te zijn.29 Richard van
Hooijdonk beschrijft in zijn rapport
over de toekomst van de detailhandel
dat veel retailers momenteel experi-
menteren met de mogelijkheden van
VR en AR.30

Tijdens de interviews is gebleken dat
deze vormen van technologie in de ge-
zelschapsdierensector nog geen grote
rol spelen. De professionals geven aan
dat het grootschalig inzetten van 3D,
AR en VR nog lang op zich zal laten
wachten. “Een dure of goedkope kwali-

teit bij een kussen kun je niet zien via

AI voor dierenwelzijn
Antech’s RenalTech is een voor-

spellend medicijn. Aangedreven

door kunstmatige intelligentie,

gebruikt RenalTech algemene se-

rum- en urinediagnostiek om te

voorspellen of een kat in de ko-

mende twee jaar een chronische

nierziekte zal ontwikkelen - met

een nauwkeurigheid van meer

dan 95 procent .28

Data en transparantie
In de enquête onder professio-

nals (2021) is gevraagd of big

data zorgen voor transparantie

over ingrediënten, productiepro-

cessen en verpakkingen. 47,5 pro-

cent van de respondenten acht

het waarschijnlijk tot zeer waar-

schijnlijk dat deze drie facetten

volledig transparant raken voor

2030.

In 1996 wist niemand wat een virtuele wereld was. Het grootste computerbedrijf in
Nederland zag nog niets in internet en websites. Dat gold ook voor Bill Gates. Nu is
technologie niet meer weg te denken uit het dagelijks leven en zijn de ontwikkelingen
exponentieel. Thomas Friedman noemt 2007 als keerpunt: het menselijk brein kan de
snelheid waarmee technologische ontwikkelingen plaatsvinden, niet langer bijhou-
den.63 Welke impact hebben technologische ontwikkelingen op de gezelschapsdieren-
sector?

Technologie van de toekomst
‘Professionals kunnen big data en AI

inzetten voor het verbeteren van de zorg

voor gezelschapsdieren.’
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beelden. Dat moet je voelen”, geeft een
professional aan. Uit de enquête blijkt
dat 35,1 procent van de gezelschaps-
dierensector het onwaarschijnlijk tot
zeer onwaarschijnlijk acht dat deze
trend voor 2030 zal gaan toenemen. Uit
de enquête blijkt tevens dat het gebruik
van AR en VR bij training en verzorging
geen belangrijke rol gaat spelen vol-
gens professionals.

Robots
Een belangrijke ontwikkeling op het ge-
bied van technologie, is die van roboti-
sering.32Robots hebben hun waarde al
bewezen in het ef�iciënter maken van
ketenbeheer, maar de vraag is of deze
machines ook de vaardigheden hebben
om huisdieren te vervangen. Uit de in-
terviews (2021) blijkt dat instanties
verwachten dat robots dit in de toe-
komst inderdaad kunnen. Robotdieren

zijn een aantrekkelijk alternatief voor
mensen die geen zorg kunnen bieden
aan levende dieren of voor kinderen
om te leren omgaan met dieren, zo
blijkt uit de interviews. In Japan inves-
teren bedrijven miljarden in het ont-
wikkelen van robots en zijn er al robot-
dieren op grote schaal verkrijgbaar.33

Sensoren
Een voorbeeld van een trend die tech-
nologie met dierenwelzijn verbindt, is
de ontwikkeling van sensoren voor ge-
zelschapsdieren. Een eenvoudige oplos-
sing met behulp van een sensor zijn
chip-gestuurde voerbakjes, waarmee
eigenaren de voerinname per dier kun-
nen bijhouden en sturen.55

Een ander concept is de FitBark: een
sensor die de dagelijkse activiteit van
honden meet en vergelijkt met gege-

vens van andere honden. Eigenaren
kunnen slaap, calorieverbranding, rust-
tijd, activiteit en afgelegde afstand mo-
nitoren met dit apparaat.86 Zo is er
zelfs een variant, de FitBark GPS, die
precies kan aangeven waar de hond
zich bevindt. Eigenaren kunnen zoge-
naamde ‘safe zones’ instellen in de
buurt van WiFi-netwerken van adres-
sen waar de hond regelmatig verblijft,
zodat de eigenaar eventuele ontsnap-
pingen sneller opmerkt.87

Aeres Hogeschool Dronten is volop be-
zig met deze nieuwe ontwikkeling; vol-
gens onderzoekers van de hogeschool
zal het gebruik van dit type sensoren in
de toekomst leiden tot meer data en
bewustzijn over het welzijn van huis-
dieren. De onderzoekers hebben met
de FitBark onder andere onder ande-
re de gemiddelde activiteit van hon-
den gemeten tijdens en na de eer-
ste lockdown van de COVID-19
pandemie. Hieruit kwam naar

voren dat de activiteit van
honden tijdens een
strenge lockdown ho-
ger was dan in tijden
van versoepelingen.

Uit de enquête onder professionals
(2021) blijkt dat bijna 40 procent van
de professionals het enigszins waar-
schijnlijk acht dat sensoren als de Fit-
Bark het mogelijk maken om de ge-
zondheid en het gedrag van huisdieren
anno 2030 op grote schaal en volledig
op afstand te monitoren.

Telegeneeskunde
COVID-19 heeft ervoor gezorgd dat de
veterinaire sector een deel van de
werkzaamheden online moest uitvoe-
ren, zoals het uitvoeren van anamne-
ses. De European Federation of Compa-
nion Animal Veterinary Associations
(FECAVA), schrijft dat de beschikbaar-
heid en de vraag naar telegeneeskunde
groeit. De voordelen van telegenees-
kunde zijn onder andere dat het goed-
koper is dan fysieke consulten en mak-
kelijk toegankelijk is voor minder mo-
biele eigenaren. Bovendien is er geen
reistijd mee gemoeid is en ervaart het
huisdier minder stress.35

Tijdens interviews (2021) bleek dat, in
vergelijking met de situatie van voor
COVID-19, duidelijk meer dierenarts-
praktijken gebruik maken van telege-
neeskunde. Uit de enquête onder pro-
fessionals (2021) blijkt dat 40,2 pro-
cent van de respondenten verwacht dat
telegeneeskunde een grote rol gaat spe-
len in de toekomst. De veterinaire sec-
tor geeft vooral aan dat telegeneeskun-
de in de toekomst niet veel zal toene-
men, hiervan acht slechts 20 procent
het waarschijnlijk tot zeer waarschijn-
lijk.●

‘Hoe staat een nieuwe krabpaal in dewoonkamer?

Met behulp van VR en AR kunnen huisdiereigenaren

dit ontdekken via hun smartphone.’

Een ceremonie voor
machines
In Japan is de niche voor robot-

dieren dusdanig ontwikkeld, dat

er speciale robot-dierenartsen

zijn en er bij het ‘overlijden’ van

het dier een traditioneel boed-

dhistisch afscheid plaatsvindt.33

Nooit meer kwijt
Connected Animals heeft samen

met Clickey Solutions en de Uni-

versiteit Utrecht een Track & Trace

hulpmiddel voor huisdieren ont-

wikkeld. Dit heeft als doel om

vermiste gezelschapsdieren op te

sporen en te herenigen met hun

eigenaar. Het apparaatje, dat de

eigenaar kan bevestigen aan de

halsband van het dier, maakt

contact met het KPN-netwerk.

Hierdoor kan middels een app de

live-locatie worden weergegeven.

In eerste instantie is het terug-

vinden van honden en katten het

doel van dit project, maar in de

volgende fases rust de organisa-

tie de apparaatjes uit met meer-

dere sensoren.90

DNA-profiel
gezondheid
rashond/kat

DNA-profiel
gezondheid
kruisingen en
overige dieren

Tele-
geneeskunde
grote rol

AV en VR
belangrijk bij
training en
verzorging

Gezondheid en
gedrag

monitoren op
afstand

Big data maakt
alle gegevens
rashonden/
-katten

inzichtelijk

Big data maakt
alle gegevens
kruisingen en
overige dieren
inzichtelijk

Big data zorgt
voor transparan-
tie ingrediënten,
productieproces
en verpakking
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Duurzaamheid

Aandac
ht voor

goed welzijn

Duurzaamheid
Steeds meer burgers willen zonder
schuldgevoel consumeren en bijdragen
aan een betere wereld. Voor bedrijven
geldt duurzaam ondernemen daarom
niet langer als een nice-to-have, maar
als een zakelijke vereiste. De vraag naar
verantwoorde producten en transpa-
rante ketens neemt toe. De belangrijk-
ste klant van 2030, de millenial, vindt
echter dat bedrijven zich nu nog te wei-
nig bezig houden met het beschermen
en verbeteren van het milieu.85 En dat terwijl Maatschappelijk Verant-

woord Ondernemen (MVO) in de afge-
lopen jaren een belangrijk onderdeel
van de strategie van bedrijven is ge-
worden. Een ander punt daarbij is dat
dierenwelzijn te weinig aandacht krijgt,
omdat bedrijven onterecht denken dat
dierenwelzijn voldoende is inbegrepen-
bij ‘Planet’: een van de drie P’s voor
MVO. Uit onderzoek onder 200 multi-
nationals blijkt dat bij 53 procent van
de bedrijven het woord ‘dier’ niet in de
jaarverslagen is vermeld. Monique
Janssens, ethicus, vindt dat zorgwek-
kend. Ook al heeft het grootste deel van
deze multinationals geen dieren of
dierproducten in het portfolio, toch
heeft ieder bedrijf direct of indirect in-
vloed op dieren. Bayer, Unilever en

Nestlé geven volgens het onderzoek de
meeste aandacht aan dieren.45

Overigens blijkt uit onderzoek dat 71
procent van de consumenten negatief
of neutraal tegenover de geloofwaar-
digheid van bedrijven staat als het gaat
om uitingen dat een product duurzaam
is. De belangrijkste reden is het ontbre-
ken van informatie over de productie-
keten. Als deze informatie er niet is,
zien consumenten een duurzaamheids-
claim al snel als greenwashing, wat
schadelijk kan zijn voor bedrijven.85De
NVG geeft in de Pet Monitor 2019 aan
dat 40 procent van de respondenten in-
formatie op de etiketten mist over de
duurzaamheid van de ingrediënten en
het productieproces.

Dierenwelzijn en duurzaamheid halen dagelijks de kranten en nieuwsbulletins.

Gefundeerde en ongefundeerde meningen worden uitgestort over de bevolking.

Hoe denken huisdiereigenaren en professionals over dierenwelzijn en duur-

zaamheid? Hoe wordt er gehandeld en op basis van welke kennis gebeurt dat?

En, is er verandering te verwachten richting 2030?

Focus op dierenwelzijn en duurzaamheid

Duurzame brok
Royal Canin gebruikt sinds 2020

uitsluitend vis die is gewonnen

uit duurzame vangst. Per 2040

wil het bedrijf volledig onafhan-

kelijk zijn van fossiele brand-

stoffen.

De dertien Purina-fabrieken van

Nestlé opereren volledig op recy-

clebare energie. Verder heeft dit

merk de allereerste recyclebare

‘pouch’ voor natvoer ontworpen

(Felix) en de lijn Beyond Nature’s

Protein (voeding met plant- en

insecteiwitten) opgezet.



De Nederlandse
consument

vindt duurzaamheid
belangrijk52

koopt liever minder
en duurdere producten als

deze duurzaam zijn53

hiervan zou tot een derde meer
betalen voor een product of merk dat
duurzaam enmilieubewust is52

hiervan let het meest op
dierenwelzijn85

80%36%

70%

46%
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‘Millenials vinden dat bedrijven zich nog te
weinig bezighouden met hetmilieu.’

Sector buigt
onvoldoende
kennis om

Huisdierproducten
uitsluitend in recycle-
bare verpakkingen

Huisdiervoeding
CO2-neutraal
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Kennis en duurzaamheid (2020-2030)
Gemiddelde verwachting (n=82)
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De petfoodindustrie scoort volgens de
EAT Foundation slecht op het gebied
van grootte van CO2-uitstoot. In verge-
lijking met de landen van de wereld
staat ze op de zesde plek.102 De sector
is zich bewust van haar verantwoorde-
lijkheid en neemt daarom diverse
maatregelen. Zo ontwikkelde FEDIAF in
2018 een methode om de footprint
voor petfood te meten en verminde-

ren103en ontwikkelt Pet Sustainability
Coalition diverse initiatieven om de be-
drijven duurzamer te maken.
Uit de resultaten van de enquête onder
professionals (2021) blijkt dat 55,2
procent van de respondenten het waar-
schijnlijk tot zeer waarschijnlijk acht,
dat producenten voor 2030 dierpro-
ducten uitsluitend in recyclebare ver-
pakkingen gaan verkopen. Volledig CO2-

neutraal diervoeding produceren is een
stap te groot, zo blijkt uit de enquête.
Slechts een vijfde acht het waarschijn-
lijk tot zeer waarschijnlijk dat dit voor
2030 gaat lukken.

Aanschaf van gezelschaps-
dieren
Uit onderzoek van de Dierenbescher-
ming blijkt dat van alle puppy’s in Ne-

derland, ongeveer de helft niet identi�i-
ceerbaar is. Dit is opvallend, gezien het
identi�iceren en registreren van honden
verplicht is in Nederland.83 Er bestaan
vermoedens dat de niet te identi�iceren
dieren a�komstig zijn uit zogenoemde
‘puppyfabrieken’, waar volgens de Die-
renbescherming zowel moederhonden
als jongen onder erbarmelijke omstan-
digheden leven.46 Diverse geïnterview-
den (2021) geven aan dat impulsaan-
kopen tot welzijnsproblemen kunnen
leiden bij puppy’s en honden, zoals ge-
dragsproblemen door gebrekkige soci-
alisatie en allerlei ziekten en aandoe-
ningen vanwege onzorgvuldig en over-
matig fokken.

De mening over de verkoop van dieren
in dierenspeciaalzaken en tuincentra is
verdeeld onder de geïnterviewde pro-
fessionals. Instanties die er positief te-
genover staan, zien de verkoop via deze
kanalen als een kans om consumenten
direct informatie mee te geven over
hun nieuwe aanwinst. 62 procent van

de respondenten uit de consumenten-
enquête van Trendpanel Gezelschaps-
dieren (2021) vindt de verkoop van
dieren in zowel dierenspeciaalzaken als
tuincentra onacceptabel.
Redenen voor deze mening zijn de ver-
wachting dat het personeel onvoldoen-
de is opgeleid en dat dieren stress erva-
ren door de vorm waarin de verkoop-
kanalen ze huisvesten. 22 procent van
de respondenten vindt verkoop van
dieren in de dierenwinkel acceptabel.
In een dierenwinkel kan genoeg aan-
dacht en verzorging aan de dieren wor-
den gegeven, omdat het personeel hier
gespecialiseerd is. Daarnaast is er vol-
gens deze groep respondenten vol-
doende ervaring en deskundigheid op
de werkvloer aanwezig. 15 procent
vindt zowel de dierenwinkel als het
tuincentrum acceptabel. Als redenen
worden schone en goede verblijven,
controles, personeel met een hart voor
dieren, goede informatieverstrekking
en waarborging van het dierenwelzijn
genoemd.

Voeding
‘Consumenten projecteren hun eigen ge-

drag op hun huisdieren, ook bij het voe-

ren van hun dieren. Dit betekent dat veel

trends uit humane voeding uiteindelijk

terugkomen in diervoeding’, zo stelt Be-
nita Beekhof van de NVG in de Levens-
middelenkrant. Professionals uit de
sector zijn het eens met deze stelling,
zo blijkt uit de interviews (2021). Een
Wageningse onderzoeker geeft aan dat
huisdiervoeding verder ontwikkeld is
dan humane voeding als het gaat om di-
eetverrijking. De voeding wordt steeds
beter afgestemd op het dier, de levens-

Het belang van een complete
melding
De NVWA krijgt veel signalen dat

dierenartsen terughoudend zijn

in het melden van misstanden bij

de NVWA, omdat ze bang zijn de

AVG te overtreden. Tijdschrift voor

Diergeneeskunde noemt dit on-

terecht. Het melden van deze za-

ken is noodzakelijk voor de ver-

vulling van een taak van alge-

meen belang. Daarbij is rabiës

een aangifteplichtige ziekte, wat

betekent dat er wettelijke maat-

regelen nodig zijn wanneer zo’n

situatie zich voordoet in een

praktijk.92

De puppy-checklist
Verschillende organisaties, waar-

onder de LICG, hebben voor po-

tentiële eigenaren checklists op-

gesteld voor de aanschaf van een

puppy. Hierop staan alle factoren

die volgens een organisatie be-

langrijk zijn om op te letten bij de

aanschaf van een puppy.91

66%
Fokker

22%
Marktplaats

21%
Asiel of

opvangcentrum

2%
Tuincentrum

7%
Dieren-

speciaalzaak

Aanschaflocatie gezelschapsdieren
Consumentenenquête (n=1180), Trendpanel Gezelschapsdieren 2021

PET SHOP
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fase, het activiteitsniveau en soms op
het ras. 93

Tijdens de pandemie is er een sterkere
nadruk komen te liggen op gezond
eten, ook bij huisdieren. De verkoop
van huisdierensupplementen in de VS
steeg door COVID-19 met 21 procent in
2020, na een jarenlange groei van 3 tot
5 procent.95

Verder onderzoeken nutritionisten in
2021 (het Internationale Jaar van Fruit
en Groentes) hoe zij gebruik kunnen
maken van de voordelen van fruit en
groentes in diervoeding.105

Andere onderzoekers richten zich op
de invloed van peulvruchten op de ge-
zondheid van huisdieren.106 Mars Pet-
care is van plan een kattenvoeding op
insectenbasis te lanceren en Royal Ave-

be gebruikt aardappelen voor de pro-
ductie van huisdiervoeding.128

Een huidige humane trend is dat men-
sen geen brood, melk of andere voe-
dingsproducten meer eten, omdat zij
denken dat deze schadelijk zijn voor de
gezondheid. Hier is meestal geen medi-
sche reden voor; slechts 0,3 procent
van de bevolking leidt aan coeliakie
(glutenintolerantie), waarbij mensen
gluten volledig moeten bannen.129

Graanvrije voeding is ook zichtbaar in
de gezelschapsdierensector, terwijl glu-
tenallergie en -intolerantie bij honden
en katten vrijwel nooit voorkomen; uit-
gezonderd de Ierse Setters.94

Een andere overname uit de humane
voeding is het vegetarisch of veganis-
tisch voeren van huisdieren.94 Uit een

Amerikaans onderzoek, uitgevoerd in
2020, blijkt dat ongeveer één procent
van de vegetarische huisdiereigenaren
hun dier ook vegetarisch voert, tegen-
over een derde van de veganistische
huisdiereigenaren.49 De markt voor ve-
ganistisch hondenvoer zal in 2028 we-
reldwijd zo’n 30 miljard euro’s bedra-
gen volgens PETS International; een
stijging van meer dan 250 procent ten
opzichte van 2021. Tegelijk vraagt zij
zich af:
‘Is vegan dog food pet cruelty or part of

saving the world?’128

Katten zijn obligate carnivoren. Het
voeren van een vegetarisch of veganis-

tisch dieet aan katten kan risico’s met
zich meebrengen door de mogelijke te-
korten aan taurine, arachidonzuur, vita-
mine A en vitamine B12. Symptomen
van een tekort aan taurine zijn onder
andere blindheid en hartfalen.94

Over de trend met betrekking tot rauw
vlees voor huisdieren is veel discus-
sie.94 Voordelen van rauw vlees zijn on-
der andere afname van ontlasting, een

betere vacht en verminderde kans op
allergische reacties. Nadelen zijn echter
het feit dat het incomplete voeding is
op het moment dat eigenaren het zelf
klaarmaken zonder premix. Verder zijn
er infectierisico’s voor mensen en die-
ren.94

Kerngezond
Tijdens een van de interviews werd ge-
zegd dat gezondheid bij mensen een
grote rol speelt en dat eigenaren ook
goede gezondheid voor hun huisdier
wensen. Een ander vult aan dat er ver-
schillende maatstaven worden gehan-
teerd voor goede gezondheid en goed
welzijn en dat er veel verkeerde aanna-
mes onder huisdiereigenaren bestaan.
Wel is duidelijk dat huisdiereigenaren
bereid zijn steeds hogere bedragen uit
te geven voor behandeling van hun
dier. Gemiddeld ligt het maximale be-
drag dat eigenaren willen besteden aan
behandeling van hun huisdier tussen
de 750 en 850 euro. Dankzij de toene-
mende bereidheid van eigenaren om
hun dier gezond te houden, neemt de
vraag naar specialistische veterinaire
kennis toe. Nieuwe technieken bieden
meer veterinaire behandelmogelijkhe-
den en dit spel van vraag en aanbod
zorgt voor een professionaliseringsgolf
en de inzet van meer dure apparatuur.
Om dit te bekostigen en om voldoende
kennis in huis te hebben verenigen die-
renartsen zich in goed geoutilleerde
veterinaire centra of sluiten ze zich aan
bij ketens.99

Naar schatting 35 procent van de Ne-
derlandse honden kampt met overge-

wicht of obesitas.35 Het obesi-
tasprobleem bij honden
loopt volgens Wagenin-
gen Universiteit paral-
lel met obesitas bij kin-
deren en opvoedstijlen.

Denk hier bijvoorbeeld

aan een slecht eetpatroon bij ouders en
kinderen.

Gedrag
Uit onderzoek blijkt dat huisdiereige-
naren zich door de COVID-19 pandemie
zorgen maken over het gedrag van hun
huisdieren.11041 procent van de eigena-
ren heeft naar eigen zeggen gedrags-
verandering bij hun dier waargenomen
tijdens de pandemie. 62 procent van de
huisdiereigenaren denkt dat de kwali-
teit van het leven van hun huisdier is
afgenomen tijdens de pandemie. 111 De
hondenscholen waar eigenaren met
hun honden naar toe kunnen, worden
echter gehinderd door de coronaregels.
‘Zo worden schattige coronapuppy's on-

handelbaar’ stond er in het Algemeen
Dagblad te lezen.96 Ander onderzoek
wijst uit dat eigenaren, op het moment
dat zij zich slecht voelen, deze gevoe-
lens ook projecteren op hun huisdieren
(n=3138).104

Gebrek aan kennis
Uit de consumentenenquête (2021)
blijkt dat 8 procent van de responden-
ten zich niet heeft georiënteerd voor
aankoop van een huisdier. 58 procent

Rasdierenpopulatie
Van de 1,9 miljoen honden die in

Nederland leven, zijn er ongeveer

400.000 raszuiver. Jaarlijks regi-

streert de Raad van Beheer onge-

veer 30 tot 40 duizend nieuwe

dieren in haar database. In Ne-

derland zijn er ongeveer 300 er-

kende rassen.

De Raad van Beheer tracht de ge-

zondheid en het welzijn van ras-

dieren te verbeteren en eigena-

ren te informeren over het hou-

den van honden.100

Op gewicht houden: een hele
kluif
Uit onderzoek van Wageningen

University & Research en de Uni-

versiteit Utrecht blijkt dat eige-

naren van honden met overge-

wicht, vaak een toegeeflijke op-

voedstijl hanteren. Deze stijl uit

zich in veel warmte en onder-

steuning maar tegelijkertijd wei-

nig controle en monitoring, wat

kan leiden tot vaker iets lekkers

geven. Deze bevindingen komen

overeen met studies gericht op

ouder-kindrelaties.98

‘Is vegan dog food pet cruelty or
part of saving the world?’

De KNMvD over rauw vlees
Volgens de KNMvD negeren veel

huisdiereigenaren de risico’s van

rauwe vleesvoeding en missen ze

kennis. Het melden van de risico’s

aan de eigenaren ziet deze orga-

nisatie dan ook als ‘good veteri-

nary practice’. De vergelijking met

de leefstijl van de wolf en wilde

kat vindt de KNMvD irrelevant.97

van de huisdiereigenaren
is tevreden over de ont-
vangen informatie bij de
aanschaf van hun huisdier.

65% 35%
van de huisdiereigenaren
is ontevreden over de ont-
vangen informatie bij de
aanschaf van hun huisdier.

heeft geen informatie ontvangen.? 9%

miste informatie over gedrag.
6%

miste informatie over erfelijke afwijkingen.
5%

miste informatie over voeding.
5%

Informatie bij aanschaf
Consumentenenquête (n=1180), Trendpanel Gezelschapsdieren 2021
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oriënteert zich via internet; 49 procent
via een fokker. Onderstaande websites
zijn de meest genoemde websites door
respondenten: www.licg.nl (73 keer),
www.houdenvanhonden.nl (47 keer),

www.marktplaats.nl (14 keer), www
.bunnybunch.nl (7 keer).
Meerdere professionals spreken tijdens
de interviews hun zorgen uit over de

bronnen waar consumenten hun infor-
matie vandaan halen. Met name inter-
net wordt door professionals als onbe-
trouwbaar gezien. De welzijnsproble-

men zoals genoemd in dit artikel ko-
men volgens hen voort uit onvoldoen-
de kennis.

Doelgroepen voorlichten
Er is geen speci�ieke doelgroep aan te
wijzen waarbij kennis- en welzijnspro-
blemen voorkomen. Wel zijn door een
aantal instanties speculaties gedaan
over doelgroepen tijdens interviews
(2021): bij gezinssituaties meer dan bij

alleenstaanden en koppels; bij mensen
die minder te besteden hebben in ver-
band met dierenartskosten en bij men-
sen die zelf ook minder beweging krij-
gen. Het is nodig om deze doelgroepen
beter in kaart te brengen, om het pro-
bleem gericht op te kunnen lossen.

Verder worden mensen van 65 jaar en
ouder genoemd, die volgens een van de
instanties minder ontvankelijk zijn
voor nieuwe methodes in de omgang
met huisdieren, omdat ze gewoontes
op dat gebied hebben ontwikkeld. Van
hoogopgeleiden wordt gezegd dat zij
liever zelf beslissingen zouden nemen.
Vooral kinderen worden als belangrijke

doelgroep voor voorlichting aangewe-
zen.
Een van de geïnterviewde instanties
(2021) geeft aan dat de inclusiviteit van
kinderen in de gezelschapsdierensec-
tor, vooral in aanloop naar 2030, be-
langrijk is. Zij kijken met een andere
blik naar (welzijns)problemen en stel-
len hier andere vragen over dan bij-
voorbeeld hun ouders.

Social mediagebruik vormt volgens een
geïnterviewde instantie een grote uit-
daging door de verspreiding van foutie-
ve informatie. Zo worden sommige in-
�luencers onterecht geloofd. Verder
ontstaat er, mede door social media,

‘Geen gezeur, pup tot aan de deur’
House of Animals heeft in 2021 middels een ludieke bewustwordings-

campagne aandacht gevraagd voor de indirecte facilitatie van broodfok

door Marktplaats. Via de website PuppyExpress.nl konden mensen zoge-

naamd jonge puppy’s bestellen die dan vervolgens met een medewerker

naar de kersverse eigenaar toe komen. In een paar dagen tijd zijn er bij de

initiatiefnemers honderden aanvragen voor puppy’s binnengekomen. Te-

gelijkertijd zijn er meerdere meldingen bij de NVWA en Dierenpolitie bin-

nengekomen over de website. In navolging van deze actie is door dezelfde

organisatie #MarktplaatsBedankt in het leven geroepen, om zo draagvlak

te creëren voor verdere campagne tegen broodfok.88

DierenDiploma
De Stichting Met dieren meer

mens heeft het DierenDiploma

opgezet. Een lespakket voor leer-

lingen van groep 5 waarin infor-

matie is opgenomen over onder

andere de verzorging van en om-

gang met konijnen, vissen, hon-

den, katten en vogels. Het pakket

bestaat uit een gratis theoriege-

deelte en is aan te vullen met

verschillende praktijklessen. In

2019 hebben 566.500 leerlingen

een DierenDiploma behaald.89

Het internet weet raad
De LICG heeft op haar website een

handleiding opgenomen over hoe

eigenaren ongewenst gedrag bij

hun hond kunnen voorkomen.

Hierin staan onder andere aan-

wijzingen om een huis puppy-

proof te maken, ongewenst ge-

drag af te leren en de verschillen

tussen het in huis nemen van een

puppy en een volwassen hond.107

‘Denk aan ouderen die slecht ter been zijn en hun
dier verwennen. Door die verwennerij en gebrek aan
voldoende beweging worden beiden te dik.’

‘Landelijke campagnes gericht op
humane gezondheid waarin
diergezondheid is meegenomen.’86%

59%

48%

vindt het karakter belangrijk

vindt het uiterlijk belangrijk

informeert bij aanschaf naar eventuele
erfelijke afwijkingen

Belangrijke eigenschappen van een huisdier
Consumentenenquête (n=1180), Trendpanel Gezelschapsdieren 2021

Diverse onderzoeken tonen aan dat huisdiereigenaren zich
onvoldoende informeren over hun huisdier

37% 40% 20%
van de nieuwe huisdiereigenaren

heeft geen enkele bron,
geraadpleegd met betrekking
tot verzorging van het aan te

schaffen dier.84

van de huisdiereigenaren neemt
beslissingen omtrent de gezondheid

van hun dier aan de hand van internet-
bronnen.34

van de hondeneigenaren die hun
dier rauwe voeding geeft, baseert zich
volledig op internetbronnen. Slechts 9
procent van de rauw-voerende eigena-
ren geeft aan dit met de dierenarts te

hebben besproken.48
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meer wantrouwen tegenover de weten-
schap. De Sophia Vereeniging ziet juist
kansen met betrekking tot het inzetten
van in�luencers, omdat zo een grote
groep (jong)volwassenen kan worden
bereikt met goede informatie.
Meerdere instanties spreken de wens
uit voor het houden van een landelijke
campagne, gericht op ouders met kin-
deren, over de gevolgen van overge-
wicht voor zowel mensen als dieren.

Uit de enquête onder professionals
(2021) blijkt dat 57,4 procent van de
respondenten het waarschijnlijk acht
dat consumenten voor 2030 dusdanig
zijn voorgelicht vanuit de sector, dat er
in de toekomst minder welzijnsproble-
men door gebrek aan kennis zullen
voorkomen. Verder blijkt uit de consu-
mentenenquête van Trendpanel Gezel-

schapsdieren (2021) dat 23,5 procent
van de respondenten vindt dat de over-
heid het volgen van een cursus voor de
aanschaf van een huisdier verplicht
moet stellen voor 2030. De nadruk van
de cursus moet volgens respondenten
liggen op bijkomende kosten, opvoe-
ding en benodigdheden. Volgens hen
zal dit het aantal impulsaankopen en
dus welzijnsbelemmeringen in de toe-
komst signi�icant verminderen. Daar-
naast heeft 20,2 procent van de respon-
denten aangegeven dat er betere richt-
lijnen met betrekking tot huisvesting,
het fokken van bepaalde rassen, chip-
pen van katten en handhaving moeten
komen. Volgens hen is het van belang
dat de overheid duidelijk in de wet op-
neemt aan welke eisen de huisvesting
voor huisdieren moet voldoen. Vaak
worden huisdieren in verkeerde sociale

groepen geplaatst waardoor stress ont-
staat. Ook stellen respondenten van de
consumentenenquête dat de verkoop
van kleine hokken onacceptabel is. De
meest wenselijke richtlijnen zijn vol-
gens respondenten het verplicht chip-
pen, steriliseren en castreren van kat-
ten. Als laatste hebben enkele respon-
denten in de enquête aangegeven dat
het verplicht afsluiten van een basis-
verzekering voor huisdieren kan zor-
gen voor minder uitgestelde dieren-
artsbezoeken.

Volgens Dibevo leidt extra voorlichting
in de toekomst tot minder impulsaan-
kopen.●

Blije konijnen
De Dierenbescherming heeft, in

samenwerking met Dibevo, het

winkelconcept ‘Happy Konijn’ op-

gezet. Middels dit concept wilden

beide organisaties het aantal im-

pulsaankopen van huisdieren

verminderen en de kennis over

konijnen bij eigenaren vergroten.

Eigenaren krijgen verschillende

tips, variërend van het feit dat ze

konijnen nooit alleen mogen

houden tot kosten en situa-

ties waarin eigenaren naar

dierenartsen moeten

gaan.105

Er is voor elke klasse of groep een
andere strategie nodig om het
kennis- en welzijnsprobleem te
voorkomen.’
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‘Hoe strenger dewetgeving in Nederland is, hoe
meer import van dieren er plaats zal vinden.’

voor vogels, reptielen en am�ibieën
wordt opgesteld.

Handhaving
Door onduidelijke invulling van hand-
havingscriteria tot 2019, is het moei-
lijk geweest om hierop te controleren.

Mede door nieuwe criteria die zijn op-
gesteld door onder andere de Universi-
teit Utrecht rondom het fokken met
kortsnuitige honden, is het voor de Ne-
derlandse Voedsel- en Warenautoriteit
(NVWA) en de Landelijke Inspectie-
dienst Dierenbescherming (LID) mak-

kelijker om te handhaven.42 Tijdens de
interviews geeft één van de instanties
aan te verwachten dat de overheid in
de toekomst meer van deze handha-
vingscriteria zal opstellen voor het fok-
ken van honden en katten met erfelijke
afwijkingen in Nederland. Uit de en-

• Beter bestrijden dierziekten
• Veiligheidsrisico’s gecoördineerd
aanpakken

• Illegale import van dieren
tegengaan

• Beschermen van mensen tegen
zoönosen

Eerst leren, dan aanschaffen
In Frankrijk is het verplicht om bij

de aanschaf van een huisdier een

‘Bewijs van Kennis’ te hebben of

deze te halen. Dit voorkomt dat

nieuwe eigenaren onvoldoende

kennis hebben over het houden

en verzorgen van hun nieuwe

huisdier.70

2021

2021

Europa

Animal Health
RegulationAnimal Health Law

Wetgeving in Europa

Wetgevin
g in Nederla

nd

Europese wet- en regelgeving
Uit de enquête onder professionals
blijkt dat 51,2 procent van de gezel-
schapsdierensector verwacht dat er
waarschijnlijk tot zeer waarschijnlijk
nog verdere uitwerking van uniforme
Europese wetgeving plaatsvindt voor
2030. De Animal Health Regulation
(AHR) is hierin de eerste stap.

Nederlandse wet- en regel-
geving
De Nederlandse wetgeving past zich
aan naar de AHR en zal de Gezond-
heids- en Welzijnswet voor Dieren
(GWWD) en bijbehorende regelgeving
intrekken. Alle nationale wet- en regel-
geving op het gebied van diergezond-
heid raakt op die manier verwerkt in
de Wet Dieren.44

Verschillende geïnterviewden (2021)
plaatsen een kanttekening bij de Ne-
derlandse wetgeving: hoe strenger de

wetgeving hier is, hoe meer import van
dieren er plaats zal vinden. De profes-
sionals in de sector constateren een
toename in het aantal geïmporteerde
dieren na ingang van de regeling rond-
om het fokken van kortsnuitige hon-
den, waardoor de regelgeving voor
deze dieren alsnog moeilijk te handha-
ven is.

Positieflijst
Uit de enquête onder professionals
(2021) blijkt dat het merendeel (65,9
procent) verwacht dat er een Posi-
tie�lijst voor zoogdieren komt voor
2030. Uit de enquêteresultaten is te-
vens gebleken dat de professionals die
verwachten dat er een lijst voor zoog-
dieren komt, ook verwachten dat deze

Dieren krijgen meer aandacht en zorg dan vijfentwintig jaar geleden. Ook wor-

den ze volgens de Raad voor Dierenaangelegenheden beter beschermd door

wetten en regels. Tegelijk vragen slepende welzijnskwesties om oplossingen.

Hoe is het gesteld met de wetgeving rond dierenwelzijn? Welke wijzigingen is

wetten en regels zijn te verwachten en welke invloed heeft dit op het houden

van gezelschapsdieren?

Veranderende wet- en regelgeving
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Lijst zoogdieren niet
of alleen onder voor-
waarden houden

Lijst vogels, reptielen, am-
fibieën niet of alleen onder

voorwaarden houden

Uniforme
EU-wetgeving

Handhaving zorgt voor
stopzetting fokken

met erfelijke afwijkingen
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Verandering in wetgeving (2020-2030)
Gemiddelde verwachting (n=82)

1
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2020-2022 2022-2030

• Geen handelingen met dieren, tenzij in de wet staat dat het wel mag
• Geldt voor gezelschaps-, hobby- en productiedieren

• Erkenning van de intrinsieke waar-
de van het dier; behoeften van het
dier worden meer centraal gezet.

Fokken
• Iedereen die (ook eenmalig) fokt
met honden, moet zich registreren
bij de RVO en een Uniek Bedrijfs-
nummer (UBN) hebben69

• Fokken met ernstige erfelijke
afwijkingen verboden41

• Sinds 2019 handhavingscriteria
voor het fokken met kortsnuitige
honden42

Positieflijst43
D

Eerste
Positieflijst

CBb:
Lijst niet objectief,
ongeldig verklaard

Experts werken
aan een nieuwe
Positieflijst

2015 2017 2021

A B C D

Identificatie en registratie69

• Honden verplicht gechipt en gere-
gistreerd sinds 2013

• In de loop van 2021 alle honden
een Europees dierenpaspoort
waardoor geen vaccinatie-
boekje/-bewijs meer nodig is

• Voor katten is chippen en vaccine-
ren alleen verplicht bij reizen tus-
sen EU-lidstaten

Recente ontwikkelingen138

• In mei 2021 is er een wetswijziging
aangenomen door de Eerste Kamer

• Vanaf 2023 geldt dat dieren die
worden gehouden in een hok, kooi
of stal geen pijn of ongerief meer
mogen ondervinden; hierbij hoort
ook het vertonen van natuurlijk
gedrag

• Dit kan grote gevolgen hebben voor
de gezelschapsdierensector, want
waar trekt de overheid de grens?
Mag een hond straks nog wel aan de
riem worden uitgelaten? En een ko-
nijn in een hok worden gehouden?

Nederland

Wet Dieren

Gezondheids- en Welzijnswetvoor dieren

in 2021 volledig opgegaan in

quête on-
der pro-
fessionals
(2021)

blijkt dat
57,6 procent van de responden-

ten het waarschijnlijk tot zeer waar-
schijnlijk acht dat deze handhaving er
zal komen in
aanloop naar 2030.

Om het welzijn van huisdieren in de
toekomst te kunnen waarborgen moet

er volgens verschillende professionals
die door Trendpanel Gezelschapsdie-
ren zijn geïnterviewd (2021) meer
handhaving komen bij de primaire ke-
tenpartners. Andere professionals ge-
ven aan dat de effectiviteit van handha-
ving, mede door betere wetgeving, toe
zal nemen richting 2030. Ook voor-
spellen meerdere instanties dat meer
handhaving gaat zorgen voor beter in-
zicht in de stromen van fokkerij en
handel, waardoor wetgevers beter
handhaa�bare regels kunnen opstellen.

Veel regels voor veehouderijen zijn
uitgewerkt in de wet en hier wordt
op gehandhaafd, maar dit is bij de
ketens van gezelschapsdieren niet het
geval.●

A B C

‘De effectiviteit van handhaving zal volgens
professionals toenemen richting 2030.’
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Trendpanel Gezelschapsdieren hecht grote waarde aan sectorbijdragen en dankt alle professionals
voor hun bijdrage aan deze monitor.
De volgende instanties hebben meegewerkt aan één of meerdere interviews (n=17):

• Anidis
• Beeztees
• Buro Bello
• Dibevo
• Dierenbescherming
• Evidensia
• Global Pets
• IJsvogel Retail
• KNMvD
• LICG
• MSD
• NVG
• Platform Verantwoord Huisdierenbezit
• Queens Products
• Raad van Beheer
• Sophia Vereeniging
• Wageningen University & Research

Subsector Aantal respondenten

Onderwijs, onderzoek en kenniscentrum 28
Producenten 16
Veterinair 10
Retail en groothandel 7
Marketing en communicatie 6
Brancheorganisatie en rasvereniging 4
Dierenwelzijnsorganisatie en opvang 3
Financieel 2
Organisatiebureau 1
Werving en selectie 1
Handhaving 1
Politiek 1
Dieren in therapie 1

Professionals uit diverse subsectoren hebben de enquête ingevuld (n=82).

Deelnemers aan het onderzoek
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