
 

 
Symposium “welzijn: vanuit het dier gezien”  

 
druk bezocht 

 
Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit, kortweg PVH en samenwerkingspartner Groenhorst 
College Barneveld kijken met trots terug op een druk bezocht symposium op zaterdag 6 november jl. 
Een groot aantal deelnemers uit de branche en aanverwante sectoren en ook vertegenwoordigers van 
de overheid en de landelijke politiek wisten de weg naar de school in Barneveld te vinden om te 
luisteren en actief mee te praten tijdens de workshops en discussiemomenten. 
  
De dag werd geleid door Drs. Hildeward Hoenderken, praktiserend dierenarts te Oosterbeek. In de 
ochtend kwamen vier sprekers aan het woord: 
Dhr. Dr. Franck Meijboom, verbonden aan het Ethiek Instituut & de Faculteit Diergeneeskunde van de 
Universiteit Utrecht. Hij ging met name in op de vragen ‘Waarom moeten wij ons als mensen druk 
maken om het welzijn van dieren?’ En ‘Is welzijn alles omvattend?’ 
Mw. Babette de Jonge.  Ervaringsdeskundige op het gebied van grote katachtigen die zij jarenlang in 
hun natuurlijke omgeving heeft bestudeerd en geobserveerd. Door het gedrag van dieren in vrijheid te 
vergelijken met gedrag van dieren in gevangenschap wordt veel meer duidelijk over het herkennen van 
stress en mogelijk chronische stress. Maar of een dier echt gelukkig is en gelukkiger in het wild dan in 
gevangenschap blijkt moeilijk te bepalen. Prachtige foto’s illustreerden haar verhaal. 
Dr. Claudia Vinke, verbonden aan de afdeling Dier in wetenschap en maatschappij van de Faculteit 
Diergeneeskunde in Utrecht. In haar voordracht ging het vooral over de vraag of er grenzen zijn aan de 
mogelijkheden om je aan te kunnen passen aan bepaalde (veranderende) leefomstandigheden, bij 
mens en dier. 
Mw. Drs. Kathalijne Visser, werkzaam bij WUR – Livestock Research vertelde over de ontwikkeling 
van een welzijnsmonitor voor de paardenhouderij en over de mogelijke toepasbaarheid hiervan bij 
andere diersoorten.  
 
‘ s Middags trad een uitstekende ploeg workshopleiders aan. Gerda Doedee (Kynologisch Centrum 
Quiebus) en Sacha Gaus (Gaus Academy) hebben in een unieke samenwerking laten zien dat 
samenwerken werkelijk leidt tot 1+1 =3, iets waar het PVH zo naar streeft. Marianne en Adriaan 
Schmal besteedden aandacht aan welzijn van de hond in het pension. Sonja van Leeuwen legde het 
accent op katten met gedragsproblemen en Ruth van der Leij, specialist in opleiding voor Shelter 
Medicine, toonde een unieke schuildoos voor katten die in gebruik is bij de Dierenbescherming. Verder 
waren er workshops over het welzijn van papegaaien (Winny Weinbeck), reptielen (Rogier van 
Rossem) en fretten (Hanneke Moorman).  
Tot slot werd de dag afgesloten met een plenaire discussie van de zaal en alle sprekers en 
workshopleiders. Dit leidde tot de algehele conclusie dat de welzijnsbehoefte van dieren verder reikt 
dan ‘alleen maar’ een goede huisvesting en verzorging, dat vooral uit het gedrag van het dier blijkt of 
het zich ‘happy’ voelt onder de aangeboden leefomstandigheden. Voor het PVH en de aangesloten 
organisaties ligt er de uitdaging dit duidelijk te maken aan alle betrokkenen in de sector. 
 
Doel van dit symposium was voor PVH om een bijdrage te leveren aan de bewustwording rond dit 
aspect bij het beoordelen van dierenwelzijn. De klant, in dit geval het dier, bepaalt of de door zijn 
houder geleverde service aan de maat is !!! 
 
Alle samenvattingen van de lezingen en de PowerPoint-presentaties zijn terug vinden op de website 
van PVH www.huisdieren.nu 
  
 
Het volgende PVH symposium staat gepland voor 26 maart 2011. Zodra er meer bekend is over het 
onderwerp zal het op de website vermeld worden. 
 
    ---------------------------------------------- 
 
Noot voor de redactie: Voor meer informatie over dit symposium of over PVH kunt u contact opnemen 
met: info@huisdieren.nu 
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