
 

1. Geef uw huisdier elke dag voldoende vers drinkwater. 

 
2. Laat uw hond niet dag en nacht aan de ketting. Heeft u geen andere keus, laat het dier dan 

tenminste aan een lange ketting zijn die vastgemaakt is aan een halsband. De halsband mag niet 

strak om de nek zitten. Controleert u onder de halsband regelmatig op wondjes. Het is voorts 
heel erg belangrijk dat de lokatie waar de hond vastgebonden is, zodanig is dat de hond zich niet 

kan ophangen.  

 

3. De hond aan de ketting moet altijd de gelegenheid hebben tot schaduw. Desnoods kunt u een 
afdakje voor uw hond zetten. Ook hondenhokken moeten zodanig geplaatst worden dat de hond 

voldoende schaduw krijgt.  

 
4. Indien u in de auto rijdt en een hond langs de weg ziet, toeter dan; daar reageert een hond altijd 

op en zal dan in de meeste gevallen niet proberen de straat over te steken.  

 
5. Het is een mythe dat een hond een goede waakhond wordt door het dier kruit te voeren. Het 

geven van kruit aan een hond heeft slechts tot gevolg dat de hond buikpijn krijgt en chagrijnig 

wordt.  
 

6. Wilt u uw hond(en) niet meer of is deze ziek en heeft u geen mogelijkheid het dier naar de 

dierenarts te brengen? Gooi de hond a.u.b. niet weg!! Daarmee verplaatst u het probleem naar 
een ander. Mocht u de hond (en) niet meer willen ga dan opzoek naar een ander geschikt tehuis.  

 

7. Wanneer u merkt dat uw huisdieren steeds doodgaan, blijf niet steeds weer een andere nemen. 

Het kan zijn dat zo een dier overleden is aan een besmettelijke ziekte en dat het virus nog steeds 

ronddwaalt op het erf. Informeer bij de dierenarts.  

 

8. Behandel uw huisdieren regelmatig tegen vlooien, koepari’s en luizen. Wist u dat koepari’s 
ziekten overbrengen en dat vlooien infecties en lintwormen overbrengen van dier op dier? Een 

feit is dat wanneer uw huisdier vlooien heeft, slechts 10% zich op het dier bevinden en 90% in 

de omgeving.  

 

9. Een papegaai als huisdier? Dat kan natuurlijk, maar een pagepaai is een groepsdier en heeft veel 

aandacht nodig. Indien u toch besluit een papegaai als huisdier te nemen, houdt er dan rekening 
mee dat de grootte van de kooi erg belangrijk is; het dier moet zijn vleugels helemaal kunnen 

uitslaan in zo een kooi.  

 

10. Apen zijn absoluut geen huisdieren. Wanneer ze klein zijn, zien ze er heel erg schattig en lief uit. 

Maar aapjes worden volwassen. Wat doet u dan met ze? Wanneer apen vrij lang in 

gevangenschap of als huisdier worden gehouden, is het heel moeilijk voor hen zich aan te passen 
in het bos en sterven ze meestal een wrede dood.  

 

11. Goed gehouden zangvogels krijgen veel aandacht. Krijgen ze dat van u? Elke dag vers water en 
zaad, een schone kooi die groot genoeg is en ‘s avonds op een donkere plek voor de nachtrust.  

 

12. Koeien, schapen en geiten kunnen wel tegen een beetje zon, maar ze moeten de schaduw 

kunnen opzoeken wanneer de hitte een beetje teveel wordt; houdt u daar rekening mee? Ook 
moeten zij de beschikking hebben over voldoende drinkwater.  

 

13. Bent u financieel niet in staat om een of meerdere huisdieren naar behoren te verzorgen, neem 
ze dan niet of neem een aantal waarvan u weet dat u in staat bent ze goed te verzorgen.  

 

14. Behandel uw huisdier(en) met liefde en u zult merken dat zij die liefde teruggeven. 
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