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Voorwoord 
 
Deze scriptie is geschreven in het kader van ons afstuderen aan de hbo-bacheloropleiding 
Diermanagement aan Van Hall Larenstein te Leeuwarden. De afstudeeropdracht is uitgevoerd in 
opdracht van de Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren. De scriptie vat samen wat 
de beweegredenen zijn van konijnen- en vogeleigenaren om hun huisdier individueel te huisvesten 
en welke communicatiemiddelen dit gedrag kunnen veranderen. 
 
De opdracht sprak ons aan omdat wij beiden geïnteresseerd zijn in dierenwelzijn en graag willen 
bijdragen aan de verbetering daarvan. Voordat wij aan het onderzoek begonnen wisten we niet dat 
een individuele huisvesting van konijnen en vogels tot ernstige welzijnsproblemen kan leiden. Met 
het onderzoek hopen wij bij te dragen aan een gedragsverandering bij (toekomstige) konijnen- en 
vogeleigenaren, zodanig dat minder vogels en konijnen individueel worden gehouden. 
 
Allereerst willen wij graag onze opdrachtgever, de Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van 
Dieren, bedanken voor het aanleveren van de opdracht en het geven van de benodigde 
achtergrondinformatie. Daarnaast willen wij onze begeleiders bedanken voor de feedback en de 
begeleiding gedurende het proces. Tot slot willen wij alle respondenten bedanken die met 
enthousiasme en eerlijkheid hebben meegewerkt aan het onderzoek. Zonder hun medewerking had 
dit onderzoek nooit kunnen plaatsvinden. 
 
Wij wensen u veel leesplezier. 
 
T. Hoevenaar 
M. Mulder 
 
Leeuwarden, november 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Samenvatting 
 
Konijnen en vogels zijn populaire huisdieren. In Nederland worden ongeveer 600.000 konijnen en 
2.000.000 vogels als huisdier gehouden (Sophia-Vereeniging, 2016a). Veel gehouden vogelsoorten, 
zoals de Grijze Roodstaartpapegaai (Psittacus erithacus), de grasparkiet (Melopsittacus undulates) en 
de kanarie (Serinus canaria forma domestica) zijn sociale dieren (Sophia-Vereeniging, 2016b). Ook 
konijnen zijn sociale dieren. 
 
Konijnen en vogels worden in gevangenschap echter vaak individueel gehuisvest. Van de 600.000 
gehouden konijnen in Nederland wordt ongeveer 72% individueel gehuisvest (Baaij & Cliteur, 2004). 
Van de 2 miljoen gehouden vogels wordt meer dan 90% individueel gehuisvest (Sophia-Vereeniging, 
2016b). Op deze manier kan niet aan de natuurlijke behoeften van het dier worden voldaan. Een dier 
dat individueel gehuisvest is heeft geen contact met soortgenoten, terwijl dit belangrijk is. Bij 
konijnen die individueel gehuisvest worden kunnen stress en eenzaamheid ontstaan (Buseth & 
Saunders, 2015). Stress en eenzaamheid kunnen leiden tot ongewenst gedrag, zoals stereotiep 
gedrag en gedragsproblemen (van den Berg, Lockhorn, Pallandt, & Wiedeman, 2015). Sociale vogels 
die individueel gehuisvest worden kunnen door verveling of frustratie abnormale gedragingen 
vertonen, zoals schreeuwen, agressie, territorialiteit en verenplukken (Speer, 2014; Leenstra et al., 
2010). Om dit te voorkomen is het van belang dat konijnen en vogels sociaal gehuisvest worden. 
 
De Sophia-Vereeniging bestrijdt dierenleed zowel curatief als preventief. Dit doet zij door zich te 
richten op de aanpak van de vijf O’s: Onwetendheid, Onnadenkendheid, Onvermogen, 
Onverschilligheid en Onwil. (Sophia-Vereeniging, 2016a). De Sophia-Vereeniging wil de sociale 
huisvesting van konijnen en de voorgenoemde sociale vogelsoorten graag verbeteren.  
 
Het doel van dit onderzoek was achterhalen welke ‘O’ de meest belangrijke beweegreden van 
konijnen- en vogeleigenaren is om hun huisdier individueel te huisvesten. Vervolgens is achterhaald 
hoe het gedrag van konijnen- en vogeleigenaren, op het gebied van de sociale huisvesting, positief 
veranderd kan worden met behulp van communicatie. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag 
opgesteld: Welke communicatiemiddelen zijn het meest geschikt om op de belangrijkste ‘O’, 
Onwetendheid, Onnadenkendheid, Onvermogen, Onverschilligheid of Onwil, af te stemmen? 
 
Om te achterhalen welke O’s belangrijk zijn, zijn negen belangenorganisaties geïnterviewd. Volgens 
deze organisaties is onwetendheid de meest belangrijke beweegreden van konijnen- en 
vogeleigenaren om hun huisdier individueel te huisvesten. De eigenaren zijn vaak onvoldoende, 
onjuist of zelfs helemaal niet voorgelicht. Daarnaast werden een aantal keer onverschilligheid en 
onwil als beweegreden genoemd maar minder vaak dan onwetendheid. 
Uit het literatuuronderzoek is gebleken welke communicatiemiddelen in het algemeen geschikt zijn 
voor gedragsverandering en welke specifiek geschikt zijn om onwetendheid van konijnen- en 
vogeleigenaren aan te pakken. Massamediale middelen, zoals internet en sociale media, zijn in het 
kader van dit onderzoek geschikt omdat deze geschikt zijn om een gedragsverandering teweeg te 
brengen, een groot bereik hebben en de kosten laag zijn (Verhage, 2011). Het is van belang dat het 
gekozen communicatiemiddel wordt afgestemd op het gedrag van de doelgroep. Onwetendheid is 
automatisch gedrag, konijnen- en vogeleigenaren zijn zich niet bewust van de gevolgen van een 
individuele huisvesting voor het welzijn van konijnen en vogels. Bij de keuze van een geschikt 
communicatiemiddel speelt tevens het budget een rol, deze moet zo laag mogelijk worden 
gehouden. Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken dat de volgende communicatiemiddelen 
het meest geschikt zijn om de onwetendheid van konijnen- en vogeleigenaren aan te pakken: 
- Posters en informatieboekjes op verkooppunten 
- Filmpjes gedeeld op Facebook en op de website van de Sophia-Vereeniging 
 



 
 

Om automatisch gedrag te kunnen beïnvloeden is het van belang dat de inhoud en vorm van het 
communicatiemiddel op automatisch gedrag worden afgestemd. Het beïnvloeden van automatisch 
gedrag is onder andere mogelijk door het inspelen op emoties (van den Putte et al., 2015).  
De communicatiemiddelen mogen confronterende beelden bevatten maar mogen niet als schokkend 
en bedreigend worden ervaren. Tevens is het van belang dat de middelen ook daadwerkelijk kennis 
over huisvesting van konijnen en vogels overbrengen. De communicatiemiddelen moeten de 
voordelen van een sociale huisvesting belichten en de boodschap ‘’Een konijn en sociale 
vogelsoorten zijn gelukkiger met een soortgenoot!’’ overbrengen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Summary 
 
In the Netherlands, rabbits and different bird species are popular pets. There are approximately 
600.000 rabbits and 2.000.000 birds kept in captivity (Sophia-Vereeniging, 2016a). Among these are 
the many kept bird species, the African Grey Parrot (Psittacus erithacus), the Budgerigar 
(Melopsittacus undulates) and the Canary (Serinus canaria forma domestica). These are social 
animals (Sophia-Vereeniging, 2016b). Also rabbits are social animals. 
 
Captive bred rabbits and birds, however,  are often housed individually, for example, in cages. Of the 
600.000 rabbits kept in captivity, approximately 72% are housed individually (Baaij & Cliteur, 2004). 
Of the 2.000.000 birds kept in captivity, approximately 90% are housed individually (Sophia-
Vereeniging, 2016b). Due to this, however, the rabbit’s natural needs are not met. An individually-
housed social animal has no connect with animals of their own species, while this is important. 
Individually-housed rabbits can suffer from stress and loneliness (Buseth & Saunders, 2015). Stress 
and loneliness can lead to undesirable behavior including stereotypic behavior and behavior 
problems (van den Berg, Lockhorn, Pallandt, & Wiedeman, 2015). Social bird species that are housed 
individually can display abnormal behavior caused by boredom and frustration, including screaming, 
aggression, territoriality and feather picking (Speer, 2014; Leenstra et al., 2010). In order to prevent 
this, it is important that rabbits and birds are housed with animals of their own species, also called 
social housing. 
  
The Dutch Sophia-Vereeniging fights against animal cruelty both in a curative and preventative 
manner. The activities of the Sophia-Vereeniging are aimed at tackling the following five motives of 
improper handling of pets: Ignorance, Thoughtlessness, Inability, Indifference and Unwillingness. 
(Sophia-Vereeniging, 2016a) The Sophia-Vereeniging would like to improve the social housing of 
rabbits and the social bird species. 
 
The aim of this study was to find out which of these motives is seen as the most important motive of 
rabbit and bird owners to housing their pets individually. The aim was also to find out how the rabbit 
and bird owners’ behavior, regarding social housing, can be positively changed using a 
communication strategy. The following research question is drawn up: Which communication tools 
are the most suitable to tackle the five motives, Ignorance, Thoughtlessness, Inability, Indifference 
and Unwillingness? 
 
To find out which motive was the most important, nine interest groups were interviewed. Results of 
the interviews showed that ignorance is the most important motive of rabbit and bird owners to 
housing their pets individually. The owners are often educated insufficiently, incorrectly or not at all.  
Also, indifference and unwillingness were mentioned a few times by respondents, but much less than 
ignorance. 
Results of the literature study showed that especially mass media tools, including the internet and 
social media, are suitable because they can reach a large group of people and have low costs 
(Verhage, 2011). It is important that these communication tools can change the behavior of the 
target group. Ignorance is automatic behavior, rabbit and bird owners are unware of the effects that 
individual-housing causes regarding the welfare of rabbits and birds. When making the choice of an 
suitable communication tool, the budget must also be taken into consideration. The budgets should 
be kept as low as possible. Results of the interviews and literature study showed that the following 
communication tools are the most suitable to change the ignorance of rabbit and bird owners: 
- Posters and information booklets spread in animal shops 
- Videos shared on Facebook and the website of the Sophia-Vereeniging 
 



 
 

In order to influence automatic behavior, it is important that the content and form of the 
communication tools  can change automatic behavior.  
For example, influencing automatic behavior is possible by responding to emotions (van den Putte et 
al., 2015). The communication tools may contain confronting images but may not be experienced as 
shocking and/or threatening. It is also important that these communication tools lead to more 
knowledge for housing pets such as rabbits and birds by the owners. The communication tools 
should highlight the benefits of social housing and should include the message: “Rabbits and social 
bird species that are kept with an animal of their own species is happier!”. 
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1. Inleiding 
 
In het onderhavige hoofdstuk wordt het onderwerp van dit onderzoek, dat een vervolgonderzoek 
betreft, nader toegelicht. Allereerst wordt het onderwerp ingeleid in paragraaf 1.1. Vervolgens wordt 
in paragraaf 1.2 het probleem beschreven gevolgd door de probleemstelling in paragraaf 1.3.  De 
wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie zal besproken worden in paragraaf 1.4. 
Aansluitend worden in paragraaf 1.5 de doel- en vraagstellingen van dit onderzoek geformuleerd. De 
opbouw van het rapport wordt beschreven in paragraaf 1.6 en tot slot bevat paragraaf 1.7 de 
begripsbepaling.  

§1.1 Het individueel huisvesten van sociale dieren 
 
Verschillende huisdieren in Nederland ondervinden psychisch leed als gevolg van eenzaamheid. Zo 
zijn konijnen sociale dieren die behoefte hebben aan sociaal contact, zowel in het wild als in 
gevangenschap. Wanneer konijnen onder de juiste omstandigheden worden gehuisvest, waarbij 
zowel het verblijf als de sociale huisvesting een rol speelt, is de levensverwachting 15 jaar. Echter 
worden konijnen in Nederland als gevolg van een onjuiste huisvesting, slechts 4 jaar. (Baaij & Cliteur, 
2004). 
Ook vogels kampen met een verminderd welzijn als gevolg van een individuele huisvesting. Vogels 
zijn erg intelligente dieren, tegen de verwachting van veel mensen in. Sommige vogelsoorten hebben 
een IQ dat gelijk of zelfs hoger is dan dat van een hond. Eenzaamheid en verveling gaan daarom niet 
aan een vogel voorbij. (Walker, 2016) 

§1.2 Probleembeschrijving 
 
Konijnen en vogels zijn populaire huisdieren. Er worden ongeveer 600.000 konijnen en 2.000.000 
vogels in Nederland als huisdier gehouden. Voor een optimaal welzijn van de dieren, is het belangrijk 
dat aan de natuurlijke behoeften van deze dieren wordt voldaan. (Sophia-Vereeniging, 2016a)  
De Sophia-Vereeniging zet zich in voor het welzijn van huisdieren in Nederland en bestrijdt 
dierenleed zowel curatief als preventief. Dit doet de vereniging door zich te richten op de aanpak van 
de vijf O’s: Onwetendheid, Onnadenkendheid, Onvermogen, Onverschilligheid en Onwil. (Sophia-
Vereeniging, 2016a). Een verkeerde omgang met dieren is het gevolg van één van deze vijf O’s.  
De Sophia-Vereeniging heeft in 2015 onderzoek gedaan naar de gehouden situatie van huisdieren in 
Nederland. Tijdens het onderzoek van de Sophia-Vereeniging werden online-enquêtes afgenomen. 
Deelnemers konden aangeven wat voor huisdieren zij hebben en over deze huisdieren werden 
vragen gesteld op het gebied van de huisvesting en verzorging. Uit de resultaten is gebleken dat de 
sociale huisvesting van voornamelijk vogels en konijnen niet voldoende aan de natuurlijke behoeften 
van de dieren voldoet. Konijnen en vogels worden vaak individueel gehuisvest. Dit onderzoek bouwt 
voort op het hiervoor beschreven onderzoek van de Sophia-Vereeniging. 
De Sophia-Vereeniging wil de huisvesting van konijnen en de sociale, veel gehouden vogelsoorten: de 
grijze roodstaart, de grasparkiet en de kanarie, graag verbeteren. 
 
Van de 600.000 gehouden konijnen in Nederland wordt ongeveer 72% individueel gehuisvest (Baaij & 
Cliteur, 2004). Konijnen in gevangenschap hebben dezelfde eigenschappen als wilde konijnen en 
hebben daarom eveneens sociaal contact met soortgenoten nodig. 
 
Wilde konijnen leven in een grote sociale groep met een vaste rangorde waarbinnen zij veel met 
elkaar interacteren. Konijnen leven, indien er genoeg ruimte is, paarsgewijs in een hol. De ideale 
omvang van een groep is twee tot drie rammelaars en drie tot vier voedsters. De voedsters 
verdedigen het holenstelsel en de rammelaars verdedigen de voedsters. (Drees, Goddijn, 
Broekhuizen, Dekker, & Klees, 2007)  Het leven in een groep zorgt voor grotere overlevingskansen. 
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Daarnaast biedt het leven in een groep meerdere voordelen zoals samenwerking, verdediging tegen 
vijanden tijdens grazen en een groot aanbod van potentiële partners. (Buseth & Saunders, 2015) 
Grijze roodstaartpapegaaien leven in het wild in grote groepen tot soms wel 10.000 dieren. Een grijze 
roodstaartpapegaai zoekt een partner binnen de groep en is hoogstwaarschijnlijk monogaam. Deze 
papegaaien zijn prooidieren en de groep vormt een belangrijke bescherming tegen vijanden. Doordat 
de grijze roodstaartpapegaai oorspronkelijk in een bosrijke omgeving leeft, verloopt de 
communicatie meestal verbaal. Communicatie binnen de groep is erg belangrijk. 
Grijze roodstaartpapegaaien waarschuwen elkaar voor gevaar en communicatie bevordert eveneens 
de paarvorming. (Leenstra et al., 2010) 
De grasparkiet is een inheemse vogel en leeft in grote groepen in Australië. Wanneer hier 
voedseltekort optreedt als gevolg van droogte, trekt de grasparkiet naar meer vruchtbare gebieden 
in het noorden van het land. De mannetjes arriveren hier eerst en de jonge dieren en vrouwtjes 
volgen een paar dagen later. De nestplaatsen worden door meerdere vrouwtjes gedeeld. De dieren 
gebruiken geen nestmateriaal maar leggen de eieren in holle bomen of tussen de wortels van 
struiken. (van de Wetering, 1990) 
De gedomesticeerde kanarie komt niet in de vrije natuur voor. Gedomesticeerde kanaries zijn voor 
een deel ontstaan uit kruisingen tussen de wilde kanarie en andere vinken. De wilde kanarie leeft in 
groepen op de Canarische eilanden en de Madeira. (Verhoef, 2001) De mannetjes zingen om de 
vrouwtjes te imponeren, dit is deels aangeleerd en deels erfelijk (LICG, 2016). 
 
Omdat de grijze roodstaart, de grasparkiet en de kanarie in het wild in groepen leven, hebben de 
dieren in gevangenschap eveneens behoefte aan sociaal contact. Echter wordt van de 2.000.000 
gehouden sociale vogels, waaronder dus ook de grijze roodstaart, grasparkiet en kanarie, meer dan 
90% individueel gehuisvest (Sophia-Vereeniging, 2016b). Op deze manier zijn sociale interacties niet 
mogelijk. De huisvesting van vogels moet worden afgestemd op de natuurlijke behoeften. De kanarie 
kan zowel met soortgenoten als met andere vogelsoorten gehouden worden (Leenstra et al., 2010). 
Deze soort kan het best paarsgewijs of in een grotere groep gehouden worden (Sophia-Vereeniging, 
2016c). De grijze roodstaartpapegaai heeft enkel behoefte aan sociaal contact met een soortgenoot 
(Leenstra et al., 2010). Grasparkieten kunnen in gevangenschap het best paarsgewijs gehouden 
worden met een soortgenoot. Wanneer zij in kolonieverband worden gehouden bestaat de kans dat 
territoriale vechtpartijen ontstaan. Bij het samenstellen van paren komt het zelden voor dat de 
vogels elkaar niet accepteren. (van Kooten, 2010) (Sophia-Vereeniging, 2016d) 
  
Een individuele huisvesting van konijnen en vogels voldoet niet aan de natuurlijke behoeften van 
deze dieren. Een konijn dat individueel gehuisvest wordt kan niet interacteren met soortgenoten, 
terwijl dit belangrijk is. Ook kan dit leiden tot stress en eenzaamheid. (Buseth & Saunders, 2015) 
Stress en eenzaamheid kunnen leiden tot ongewenst gedrag, zoals stereotiep gedrag en 
gedragsproblemen (van den Berg, Lockhorn, Pallandt, & Wiedeman, 2015).  
Konijnen die zonder soortgenoot gehouden worden vertonen meer stress gerelateerd gedrag, zoals 
tralieknagen. Daarnaast sterven zij als gevolg van eenzaamheid vaak vroegtijdig. (Schepers, Koene, & 
Beerda, 2009) 
Grijze roodstaarten, grasparkieten en kanaries die individueel gehuisvest worden kunnen abnormale 
gedragingen vertonen. Voorbeelden hiervan bij papegaaien zijn: schreeuwen, agressie, 
zelfverminking, territorialiteit, bijten en verenpikken. (Speer, 2014) Tevens kunnen sociale vogels als 
gevolg van verveling of frustraties gaan verenplukken (Leenstra et al., 2010). 
 
De Sophia-Vereeniging zou graag geadviseerd willen worden hoe zij konijnen- en vogeleigenaren kan 
bewegen hun huisdier sociaal te huisvesten. 
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§1.3 Probleemstelling 
 
Veel konijnen en vogels worden individueel gehuisvest wat mogelijk dierenleed tot gevolg heeft. De 
Sophia-Vereeniging wil dit probleem aanpakken voor konijnen en de drie veel gehouden 
vogelsoorten (kanaries, grasparkieten en grijze roodstaartpapegaaien). De Sophia-Vereeniging weet 
echter niet precies wat de beweegredenen zijn van konijnen- en vogeleigenaren om hun huisdier 
individueel te huisvesten. Tevens weet zij niet wat de eigenaren ertoe kan bewegen om hun konijn of 
vogel met een soortgenoot of andere diersoort te huisvesten en met welke communicatiemiddelen 
de eigenaren bereikt kunnen worden. 

§1.4 Wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie 
 

Dit onderzoek is relevant omdat er weinig tot geen onderzoek is gedaan naar de mogelijkheden van 
communicatie met als doel gedragsverandering van huisdiereigenaren. Er zijn reeds onderzoeken 
gedaan naar de mogelijkheden van communicatie met als doel een gedragsverandering, maar weinig 
op diergebied. Er wordt dus nieuwe kennis opgedaan. Steeds meer organisaties maar ook individuen 
zetten zich in voor het welzijn van huisdieren. Een verminderd welzijn van huisdieren is een 
maatschappelijk probleem en dient aangepakt te worden. Dit onderzoek is daarom zowel 
wetenschappelijk als maatschappelijk relevant. 

§1.5 Doel- en vraagstellingen 
 
Het doel van het onderzoek is om de Sophia-Vereeniging te adviseren hoe zij konijnen- en 
vogeleigenaren kan bewegen om konijnen en de drie veel gehouden vogelsoorten sociaal te 
huisvesten. Daarvoor is eerst inzicht nodig in de beweegredenen van de eigenaren om hun konijn of 
vogel individueel te huisvesten. Vervolgens kan de communicatie daarop worden afgestemd. 
 
Hoofdvraag  
Welke communicatiemiddelen zijn het meest geschikt om op de belangrijkste ‘O’, Onwetendheid, 
Onnadenkendheid, Onvermogen, Onverschilligheid of Onwil, af te stemmen? 
 
Deelvragen 

- Welke ‘O’, genoemd in de hoofdvraag, is de meest belangrijke beweegreden van 
huisdiereigenaren om hun konijn of vogel individueel te huisvesten? 

- Van welke communicatiemiddelen is bekend dat zij tot een gedragsverandering kunnen 
leiden?  

- Welke communicatiemiddelen zijn geschikt om een probleem dat is veroorzaakt door de 
meest belangrijke ‘O’, uit de hoofdvraag, aan te pakken? 

- Hoe moet de inhoud van de communicatiemiddelen worden afgestemd op de doelgroep 
konijnen- en vogeleigenaren? 

- Hoe moet de vorm van de communicatiemiddelen worden afgestemd op de doelgroep 
konijnen- en vogeleigenaren? 

§1.6 Leeswijzer 
 
Hoofdstuk 2 betreft informatie over het materiaal en de methoden van dit onderzoek. Hierin wordt 
het type onderzoek, het onderzoeksontwerp, de onderzoekspopulatie, de dataverzameling en de 
dataverwerking besproken. 
Hoofdstuk 3 presenteert de resultaten van het onderzoek. In paragraaf 3.1 worden de 
beweegredenen van een individuele huisvesting van konijnen en vogels besproken. In paragraaf 3.2 
wordt een overzicht weergegeven van geschikte communicatiemiddelen om een  
gedragsverandering te creëren.  
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In paragraaf 3.3 worden concrete communicatiemiddelen gepresenteerd, die de grootste kans van 
slagen hebben om individuele huisvesting van konijnen en vogels te ontmoedigen. Tot slot wordt in 
paragraaf 3.4 in meer detail de vorm van de communicatiemiddelen behandeld, en welke inhoud 
deze minimaal moeten bevatten.  
Hoofdstuk 4 betreft de discussie en conclusie van het onderzoek. In paragraaf 4.1 worden de 
resultaten en methoden bediscussieerd en in paragraaf 4.2 wordt per deelvraag een conclusie 
geformuleerd. Tot slot beschrijft hoofdstuk 5 de aanbevelingen die naar aanleiding van de conclusies 
van het onderzoek zijn gedaan. 

§1.7 Begripsbepaling 
  
Dierenwelzijn is een veel omvattend begrip dat zowel het fysieke welzijn (gezondheid) als het 
geestelijk welzijn (gevoel, emotie) omvat. Dierenwelzijn kan getoetst worden aan de hand van de 
‘Vijf vrijheden’ van de Britse Farm Animal Welfare Council. (FAWC, 1993): 

- Dieren zijn vrij van honger en dorst. Ze hebben gemakkelijk toegang tot vers water en een 
adequaat rantsoen. 

- Dieren zijn vrij van ongemak. Ze hebben een geschikte leefomgeving inclusief onderdak en 
een comfortabele rustplaats. 

- Dieren zijn vrij van pijn, verwonding en ziekte. Er is sprake van preventie en een snelle 
diagnose en behandeling. 

- Dieren zijn vrij van angst en stress. Er is zorg voor voorwaarden en behandelingen die 
geestelijk lijden voorkomen. 

- Dieren zijn vrij om normaal gedrag te vertonen. Ze hebben voldoende ruimte, goede 
voorzieningen en gezelschap van soortgenoten. 

 
Wanneer aan deze vrijheden wordt voldaan hebben de dieren een optimaal welzijn. Wanneer niet 
aan de vijf vrijheden wordt voldaan is er sprake van dierenleed. In de Wet dieren wordt dierenleed 
als het volgende beschreven: 
Dierenleed: bestaat  uit twee vormen; dierenmishandeling en dierenverwaarlozing (Overheid, 2016). 

- In art. 2.1 lid 1 van de Wet dieren staat geschreven; dierenmishandeling is het zonder redelijk 
doel pijn of letsel bij een dier veroorzaken of op een andere manier de gezondheid of het 
welzijn van het dier te benadelen. 

- In art. 2.2 lid 8 van de Wet dieren staat geschreven; dierenverwaarlozing is het onthouden 
van de nodige zorg van een dier. 

Wanneer geen sprake is van een sociale huisvesting (waaronder in dit onderzoek wordt verstaan ‘een 
dier die met minstens één soortgenoot of andere diersoort gehouden wordt’) maar van een 
individuele huisvesting, heeft dit nadelige gevolgen voor het welzijn van het dier. Het dier kan 
stereotiep gedrag gaan vertonen – abnormaal gedrag dat ontstaat door stress en verveling. Het dier 
vertoont vast, onveranderlijk en telkens terugkerend gedrag. (Woorden, 2016) 
 
Hieronder volgt een beschrijving van de vijf O’s van de Sophia Vereeniging: Onwetendheid, 
Onnadenkendheid, Onvermogen, Onverschilligheid en Onwil (Sophia-Vereeniging, 2016e). 

- Onwetendheid over wat een goede verzorging en huisvesting van dieren inhouden en over 
het natuurlijke gedrag van huisdieren. 

- Onnadenkendheid bij de aanschaf van een dier, waardoor geen rekening gehouden wordt 
met de consequenties die het verzorgen van een huisdier met zich meebrengt. 

- Onvermogen om een huisdier goed te verzorgen, door bijvoorbeeld financiële problemen, 
gezinsuitbreiding, gezondheidsproblemen of tijdgebrek. 

- Onverschilligheid over de gezondheids- en welzijnsproblemen die het gevolg zijn van een 
verkeerde verzorging of huisvesting van een dier. 

- Onwil om een dier goed te behandelen: de eigenaar verwaarloost, mishandelt of doodt het 
dier. 
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2. Materialen en methoden 
 
In dit hoofdstuk wordt beschreven welk materiaal gebruikt is en welke methoden zijn toegepast 
gedurende het onderzoek.  

2.1 Type onderzoek 
 
Het onderzoek is exploratief oftewel verkennend, op deze manier werd inzicht verkregen in de 
problematiek. Er werd gedurende het onderzoek gezocht naar verklaringen en oplossingen. Het was 
van belang om te achterhalen wat de belangrijkste beweegreden is van konijnen- en vogeleigenaren 
om hun huisdier individueel te huisvesten. Vervolgens kon met behulp van deze informatie worden 
onderzocht welke communicatiemiddelen het meest geschikt zijn om tot gedragsverandering te 
kunnen leiden. De communicatiemiddelen moesten uiteindelijk worden afgestemd op het soort 
gedrag van konijnen- en vogeleigenaren. Dit is niet mogelijk indien de beweegreden van het huidige 
gedrag van de eigenaren, het individueel huisvesten van konijnen en vogels, onbekend is. Daarnaast 
werd onderzocht hoe de communicatiemiddelen op de doelgroep konijnen- en vogeleigenaren 
konden worden afgestemd. 
Het onderzoek betreft een kwalitatief onderzoek, tijdens het onderzoek werden interviews 
afgenomen en werd literatuuronderzoek gedaan om het bovenstaande te achterhalen. 
Tevens is het onderzoek praktijkgericht. Het doel van het onderzoek is een bijdrage leveren aan het 
verbeteren van de sociale huisvesting van konijnen en de drie veel gehouden vogelsoorten (de grijze 
roodstaartpapegaai, de kanarie en de grasparkiet). Het betreft een praktijkgericht probleem dat 
opgelost dient te worden. 

2.2 Onderzoeksontwerp 
 
Het onderzoek betreft een non-experimenteel surveyonderzoek, in combinatie met 
literatuuronderzoek. Tijdens het onderzoek werden geen experimenten uitgevoerd. Bij een survey-
onderzoek gaat het om het gedrag van een grote groep mensen. In het kader van het onderzoek, alle 
konijneneigenaren en eigenaren van de kanarie, de grijze roodstaartpapegaai en de grasparkiet in 
Nederland die hun huisdier individueel huisvesten. Gedurende het onderzoek werd informatie 
verzameld over deze doelgroep. De doelgroep werd niet rechtstreeks benaderd, maar er werd 
informatie verzameld door middel van het interviewen van belangenorganisaties. Hierdoor kon 
informatie worden ingewonnen over de achterban van de organisaties, bestaande uit een grote 
groep konijnen- en vogeleigenaren. 

2.3 Onderzoekspopulatie 
 
Voorafgaand aan het onderzoek bestond de keuze om huisdiereigenaren of organisaties te 
benaderen om informatie te verzamelen. Uiteindelijk is besloten om organisaties te gaan interviewen 
die zich bezig houden met vogels, konijnen of beide diersoorten. Er werd een selectie gemaakt van 
organisaties die kennis hebben over en ervaring hebben met zowel de problematiek als de doelgroep 
en daarnaast beschikken over een achterban bestaande uit konijnen- en vogeleigenaren. Op deze 
manier kon zoveel mogelijk informatie ingewonnen worden over zowel de eigenaren van de grijze 
roodstaart papegaai, de grasparkiet en de kanarie als over konijneneigenaren. 
 
Gedurende het onderzoek zijn vertegenwoordigers van belangenorganisaties geïnterviewd die 
verspreid liggen door heel Nederland.  
Er zijn belangenorganisaties geïnterviewd die regionaal bekend zijn maar ook organisaties die 
nationaal bekend zijn. Daarnaast zijn verschillende soorten belangenorganisaties geïnterviewd 
waaronder een kweker, een dierenartsenpraktijk en een dierenwelzijnsorganisatie. 
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In totaal zijn negen verschillende belangenorganisaties geïnterviewd, één vertegenwoordiger per 
organisatie. Er is gekozen voor dit aantal organisaties omdat dit alle benodigde informatie opleverde 
voor een betrouwbaar onderzoek. Het doel van het afnemen van de interviews was met name het 
achterhalen van de belangrijkste beweegreden van konijnen- en vogeleigenaren om hun dier 
individueel te huisvesten. Door middel van het interviewen van drie algemene organisaties, drie 
konijnenorganisaties en drie vogelorganisaties, konden zowel de belangrijkste beweegreden van 
konijneneigenaren als de eigenaren van de grijze roodstaart, grasparkiet en kanarie worden 
achterhaald. 
 
Steekproef 
In Nederland worden ongeveer 600.000 konijnen en 2.000.000 vogels als huisdier gehouden. Het is 
echter niet bekend hoeveel konijnen- en vogeleigenaren hun huisdier daadwerkelijk individueel 
huisvesten. Ook is het niet bekend hoe groot de populatie eigenaren van de  grijze 
roodstaartpapegaai, de grasparkiet en de kanarie is. 
Wanneer er gekozen was om konijnen- en vogeleigenaren zelf te gaan interviewen, zou de 
steekproef vanwege de onbekende grootte van de populatie, gebaseerd moeten worden op 600.000 
konijneneigenaren en 2.000.000 vogeleigenaren. Hierdoor zou de steekproefgrootte ook niet enkel 
gebaseerd worden op de eigenaren van de grijze roodstaart, de grasparkiet en de kanarie. 
De steekproefgrootte kon berekend worden met de steekproefcalculator. Figuur 1 geeft de formule 
weer die voor deze calculator werd gebruikt. 
 

 
n= het aantal benodigde respondenten 
z = standaardafwijking 
N = de grootte van de populatie 
p = de kans dat iemand een bepaald antwoord geeft 
F = de foutmarge 
 
Figuur 1. Formule steekproefberekening (Allesovermarktonderzoek, 2015) 

Met behulp van de steekproefcalculator (zie figuur 1) kon eenvoudig berekend worden hoe groot de 
steekproefgrootte zou moeten zijn, wanneer de omvang van de populatie bekend zou zijn. 
Bij een steekproefmarge (nauwkeurigheidsmarge) van 5% en een populatieomvang van 2.000.000 
vogeleigenaren, bestond de steekproefgrootte bij een betrouwbaarheidsniveau van 90% uit 271 
benodigde respondenten. Bij een betrouwbaarheidsniveau van 95% bestond de steekproefgrootte 
uit 384 benodigde respondenten en bij een betrouwbaarheidsniveau van 99% bestond de 
steekproefgrootte uit 663 benodigde respondenten (zie figuur 2). Wanneer de steekproefgrootte 
werd gebaseerd op het aantal konijneneigenaren, kwamen hier dezelfde aantallen uit. 
 

 
 Figuur 2. Steekproefcalculator vogeleigenaren (Allesovermarktonderzoek, 2015) 
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Het is een enorm aantal benodigde respondenten en het werd niet haalbaar geacht om een 
betrouwbaar resultaat te kunnen verkrijgen omdat het niet bekend is hoeveel en welke 
konijneneigenaren en eigenaren van de grijze roodstaart, de grasparkiet en de kanarie, hun huisdier 
individueel huisvesten. Er is daarom gekozen voor het interviewen van drie algemene organisaties, 
drie konijnenorganisaties en drie vogelorganisaties. De vogelorganisaties hebben kennis over de 
grijze roodstaart, de grasparkiet en de kanarie. Op deze manier kon de benodigde informatie worden 
ingewonnen over een groot deel van de populatie. Wanneer er meer dan negen organisaties zouden 
worden geïnterviewd, had dit naar verwachting geen nieuwe informatie opgeleverd. In tabel 1 is 
weergegeven welke belangenorganisaties zijn geïnterviewd. 
 
Tabel 1. Geïnterviewde belangenorganisaties 

Konijnen en vogels Specifiek konijnen Specifiek vogels 

Stichting VIER VOETERS Stichting Bunnybin Kanarievereniging OVO 

Platform Verantwoord 
Huisdierbezit 

Stichting KonijnenBelangen 
 

Stichting Papegaai 
 

Comité Dierennoodhulp Konijnen Adviesbureau Noord-Holland Vogelpraktijk ‘De Horst’ 
 

 
Hieronder volgt een beschrijving van de negen belangenorganisaties.  
 
Konijnen en vogels 
 
Stichting VIER VOETERS 
Stichting VIER VOETERS is een dierenwelzijnsorganisatie met kantoren in Bulgarije, Duitsland, 
Hongarije, Nederland, Roemenië, Zuid Afrika, Zwitserland, België en Oostenrijk. De stichting wordt 
gezien als de meest toonaangevende dierenwelzijnsorganisatie in Europa. De visie van VIER VOETERS 
is een wereld waarin mensen dieren behandelen met respect, empathie en begrip. (VIER VOETERS, 
2015) 
 
Platform Verantwoord Huisdierbezit (PVH) 
Het PVH wil een verantwoorde relatie tussen de mensen en het gezelschapsdier bevorderen en door 
voorlichting kennis bij te brengen, zodat gezelschapsdieren op een verantwoorde wijze worden 
gehouden. (Huisdieren, 2016) 
 
Comité Dierennoodhulp 
Comité Dierennoodhulp is een stichting die actie voert om dieren in nood of die in nood dreigen te 
komen te helpen. Daarnaast wil zij de mentaliteit van mensen ten opzichte van dieren veranderen. 
Door middel van actie en publiciteit wil de stichting mistoestanden met dieren bekritiseren. Comité 
dierennoodhulp vindt dat dieren het verdienen om met respect behandeld te worden en net als 
mensen recht op een eigen leven hebben in zo natuurlijk mogelijk omstandigheden. (Comité 
Dierennoodhulp, 2016) 
Specifiek konijnen 
 
Stichting Bunnybin 
Stichting Bunnybin geeft voorlichting over tamme konijnen en ondersteunt konijnenopvangcentra. 
De stichting vindt het belangrijk dat mensen goed worden voorgelicht over de verzorging en 
huisvesting van een konijn voordat het dier wordt meegegeven. (Stichting Bunnybin, 2014) 
 
Stichting KonijnenBelangen 
Stichting KonijnenBelangen zet zich in voor het welzijn van konijnen en het vergroten van de kennis 
over konijnen die als huisdier worden gehouden. (Stichting KonijnenBelangen, 2016) 
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Konijnen Adviesbureau Noord-Holland 
Konijnen adviesbureau Noord-Nederland geeft advies wat betreft de verzorging en behandeling van 
konijnen. Konijneneigenaren kunnen het adviesbureau bellen wanneer zij vragen hebben over onder 
andere het gedrag, de verzorging en de huisvesting. Indien gewenst komt het adviesbureau langs om 
eerste hulp te verlenen. (Konijnen adviesbureau Noord-Holland, 2013)  
 
Specifiek vogels 
 
Kanarievereniging OVO (Onder Vrienden Opgericht) 
Kanarievereniging OVO zet zich in voor het bevorderen van de kanariesport. OVO is een 
studievereniging waar kanariekwekers uit heel Nederland zich verder kunnen ontwikkelen. 
(Studieclub OVO, 2016) 
 
Stichting Papegaai 
Stichting Papegaai heeft als missie het verbeteren van het welzijn van papegaaien en parkieten die in 
een kooi of volière gehouden worden. (Stichting Papegaai, 2016) 
 
Vogelpraktijk ‘De Horst’ 
Vogelpraktijk ‘De Horst’ wordt gerund door dierenarts van der Horst. Na de opleiding 
diergeneeskunde heeft zij de opleiding ‘Nederlands specialist vogelgeneeskunde’ afgerond. Daarna is 
dierenarts van der Horst een eigen praktijk begonnen bij de Stichting Nederlandse Opvang 
Papegaaien. Na sluiting van het park en dus ook de stichting is zij elders een dierenartsenpraktijk 
begonnen. (Vogelpraktijk ‘De Horst’, 2016) 
 

2.4 Dataverzamelingsmethoden 
 
Tijdens het onderzoek werden interviews afgenomen en werd literatuuronderzoek uitgevoerd. Het 
antwoord op de hoofdvraag van dit onderzoek wordt gedekt door vijf deelvragen. Deze deelvragen 
werden afzonderlijk met behulp van enkel de interviews, enkel het literatuuronderzoek of een 
combinatie van beiden beantwoord. De uiteindelijk meest geschikte communicatiemiddelen zijn 
onderbouwd met de resultaten van de interviews en het literatuuronderzoek. Hierbij zijn de 
resultaten van het literatuuronderzoek doorslaggevend. Op de volgende pagina volgt een overzicht 
van de dataverzamelingsmethoden per deelvraag. 
 
Tabel 2. Overzicht dataverzamelingsmethoden per deelvraag 

Deelvraag Interviews Literatuuronderzoek 
Welke ‘O’, uit de hoofdvraag, is de meest belangrijke beweegreden 
van huisdiereigenaren om hun konijn of vogel individueel te 
huisvesten? 

X  

Van welke communicatiemiddelen is bekend dat zij tot een 
gedragsverandering kunnen leiden?  

 X 
Welke communicatiemiddelen zijn geschikt om een probleem dat is 
veroorzaakt door de meest belangrijke ‘O,  uit de hoofdvraag, aan 
te pakken? 

X X 

Hoe moet de inhoud van de communicatiemiddelen worden 
afgestemd op de doelgroep konijnen- en vogeleigenaren? 

X X 
Hoe moet de vorm van de communicatiemiddelen worden 
afgestemd op de doelgroep konijnen- en vogeleigenaren? 

X X 

 
Tijdens de interviews werd gevraagd naar de beweegredenen van konijnen- en vogeleigenaren om 
hun huisdier individueel te huisvesten.  
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Tevens werd gevraagd naar ervaringen van de desbetreffende vertegenwoordiger met 
communicatiemiddelen. Aangezien de vertegenwoordiger contact heeft met de doelgroep, kon 
nuttige informatie verkregen worden wat betreft geschikte communicatiemiddelen en het 
afstemmen hiervan op de doelgroep. 
 
De interviews waren semigestructureerd. Er werden vooraf een aantal belangrijke vragen 
geformuleerd die in ieder geval gesteld moesten worden. Deze werden afgestemd op de organisatie, 
aangezien niet iedere organisatie zich richt op vogels én konijnen. De volgende vragen werden in 
ieder geval gesteld: 
 
- Wat is de belangrijkste oorzaak van een individuele huisvesting: onwetendheid, 

onnadenkendheid, onvermogen, onverschilligheid of onwil? 
- Hoe komen konijnen- en vogeleigenaren aan kennis over de huisvesting van hun huisdieren en 

de gevolgen hiervan voor het welzijn? 
- Welke communicatiemiddelen zijn geschikt om konijnen- en vogeleigenaren te bereiken? 
- Welke inhoud moeten de communicatiemiddelen bevatten, om konijnen- en vogeleigenaren 

te bewegen hun huisdier sociaal te huisvesten? 
- In welke vorm zijn de communicatiemiddelen het meest geschikt om konijnen- en 

vogeleigenaren te bewegen hun huisdier sociaal te huisvesten? 
 
Door middel van het stellen van bovenstaande vragen kon de relevante informatie voor dit 
onderzoek worden achterhaald. Het was allereerst van belang dat er werd onderzocht wat de 
belangrijkste ‘O’ is, alvorens er werd gestart met het literatuuronderzoek. Met behulp van 
literatuuronderzoek werd achterhaald welke communicatiemiddelen geschikt zijn om de 
belangrijkste ‘O’ aan te pakken. Tijdens de interviews werd dit eveneens gevraagd maar de 
resultaten van het literatuuronderzoek waren doorslaggevend. Hierdoor is het advies aan de Sophia-
Vereeniging onderbouwd met literatuur. 

2.5 Dataverwerking 
 
Voorafgaand aan het interview werd aan de respondent gevraagd of hij/zij toestemming gaf om het 
interview op te nemen. Er werd vermeld dat de antwoorden uitsluitend voor het vervolgonderzoek 
gebruikt zouden worden.  
 
De interviews werden opgenomen met een mobiele telefoon of recorder. Vervolgens werden de 
opnames in de software ‘Microsoft Excel’ getranscribeerd, dit wil zeggen dat de gesproken opnames 
werden uitgetypt. Om het transcriberen van de opnames te vergemakkelijken werd gebruikgemaakt 
van de software ‘Express Scribe’. Met dit programma konden opnames vertraagd worden afgespeeld. 
De opnames en interview transcripts werden voorzien van een duidelijke, herleidbare naam om 
gegevens snel terug te kunnen vinden en van elkaar te kunnen onderscheiden. Het volledig 
uitschrijven van de opnames was van belang om de opnames te kunnen analyseren. Nadat de 
interviews volledig waren uitgeschreven, werden deze gecodeerd. Op deze manier werd orde 
aangebracht in de interviewdata.  
 
Voor het coderen van de interviewdata werd gebruikgemaakt van de software ‘NVivo’. Met dit 
programma is het mogelijk om tekst te importeren, woordenlijsten te genereren en stukken tekst te 
categoriseren en te coderen. 
 
Allereerst werd de interviewdata open gecodeerd. Hierbij werd het volledig uitgeschreven interview 
opgedeeld in kleinere stukken tekst. Er werden labels toegekend aan deze stukken tekst om aan te 
geven waar het over gaat. Elk fragment kan meerdere labels krijgen, zodat per thema kan worden 
geanalyseerd.  



  

T. Hoevenaar & M. Mulder    19 
 

Aan de hand van open coderen zijn alle tekstfragmenten in kolommen gezet op basis van het thema 
waar ze betrekking op hebben. Niet-relevante informatie werd niet gebruikt. Tabel 3 geeft een 
voorbeeld van open coderen weer. 
 
Tabel 3. Voorbeeld open coderingen 

Nummer Tekstfragment  Code 

1.1 … Kennis over houden 
van konijnen 

1.2 … Kennis over houden 
van vogels 

Et cetera … … 

 
Vervolgens werd de interviewdata axiaal gecodeerd. Tussen fragmenten met dezelfde code werd 
gezocht naar overeenkomsten of verschillen. De codering kon worden bijgesteld wanneer bleek dat 
fragmenten met dezelfde code toch enigszins verschillend waren. Ditzelfde gold wanneer bleek dat 
fragmenten met verschillende codes toch met elkaar overeenkwamen. Axiaal coderen zorgde voor 
een meer valide codering. Tabel 4 geeft een voorbeeld van axiaal coderen weer.  
 
Tabel 4. Voorbeeld axiale coderingen 

Eerste ordening Tweede ordening 

Kennis over het houden van konijnen (1.1) Huisvesting (1.1, 1.2) 

Kennis over het houden van vogels (1.2)  

… … (1.3) 

 
Tot slot werd de interviewdata selectief gecodeerd. Hierbij werd gekeken of er met behulp van het 
axiaal coderen antwoord kan worden gegeven op de onderzoeksvragen. De samenhang tussen codes 
werd geanalyseerd. Tevens werd er gekeken naar de frequentie van het voorkomen van een 
bepaalde code of naar uitzonderingen op bepaalde uitspraken. Vervolgens werd dit uitgewerkt tot 
een theorie. De uitgewerkte theorieën werden verwerkt in het onderzoeksverslag en hieraan werden 
conclusies verbonden. De uitgewerkte en gecodeerde interviews zijn aan de bijlagen toegevoegd. 
Tabel 5 geeft een voorbeeld van selectief coderen weer.  
 
Tabel 5. Voorbeeld selectieve coderingen 

Huisvesting Motivatie huisvesting Communicatiemiddel 

… Geld … 

… Tijdsbeslag … 

 
De selectieve coderingen werden uitgewerkt tot een theorie. De uitgewerkte theorieën werden 
verwerkt in het onderzoeksverslag en hieraan werden conclusies verbonden. De uitgewerkte en 
gecodeerde interviews zijn aan de bijlagen toegevoegd. 
 
Betrouwbaarheid en validiteit  
De belangenorganisaties gaven slechts een beeld van de eigenaren waarmee zij in contact komen. 
Desondanks werd gekozen voor deze manier van onderzoeken omdat het resultaat een afspiegeling 
geeft van de praktijk.  
Wanneer de eigenaren zelf zouden worden geïnterviewd, was de kans aanwezig dat niet altijd de 
juiste mensen werden bereikt. Er werd verwacht dat er juist eigenaren bereikt zouden worden die 
hun dier sociaal huisvesten. Mensen die veel aandacht besteden aan de huisvesting van hun dier zijn 
eerder geneigd deel te nemen aan een onderzoek dan mensen die de huisvesting minder belangrijk 



  

T. Hoevenaar & M. Mulder    20 
 

vinden. In dit geval zou het resultaat van het onderzoek minder betrouwbaar zijn. Daarnaast bestond 
de kans dat konijnen- en vogeleigenaren niet geheel de waarheid zouden vertellen. 
Tot slot zou de steekproef konijnen- en vogeleigenaren erg groot moeten zijn om betrouwbare 
conclusies te kunnen trekken. Dit werd niet haalbaar geacht omdat het niet bekend is welke en 
hoeveel konijneneigenaren en eigenaren van de grijze roodstaart, de grasparkiet en de kanarie, hun 
huisdier individueel huisvesten. 
 
De vertegenwoordigers van belangenorganisaties komen dagelijks in contact met konijnen- en 
vogeleigenaren én de problematiek waardoor de organisaties over veel kennis beschikken, relevant 
voor het onderzoek. De organisaties beschikken over een grote achterban en dit maakte het mogelijk 
om informatie in te winnen over een grote groep konijnen- en vogeleigenaren.  
 
Er is literatuuronderzoek gedaan om te bepalen welke communicatiemiddelen het meest geschikt 
zijn om de meest belangrijke beweegreden aan te pakken. Doordat er gebruik gemaakt is van 
wetenschappelijke literatuur is het resultaat meer betrouwbaar, het advies aan de Sophia-
Vereeniging is onderbouwd met de resultaten van de interviews én het literatuuronderzoek. 
 
Semigestructureerde interviews zijn minder valide dan gestructureerde interviews omdat de vragen 
niet ieder interview hetzelfde zijn. Toch is ervoor gekozen om semigestructureerde interviews uit te 
voeren, omdat tijdens de interviews kon worden doorgevraagd waardoor meer de diepte in kon 
worden gegaan en zoveel mogelijk informatie kon worden ingewonnen. 
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3. Resultaten 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de interviews en het literatuuronderzoek per deelvraag 
beschreven. De gecodeerde interviews zijn toegevoegd aan de bijlagen. De resultaten zijn gebaseerd 
op de interviews met de volgende personen: 
 
Op het gebied van konijnen en vogels 

 Mevrouw H. van de Vondevoort, werkzaam bij stichting VIER VOETERS 

 Meneer F. van der Kolk, werkzaam bij Dierenkliniek Huizerweg en voorzitter bij Platform 
Verantwoord Huisdierenbezit (PVH) 

 Mevrouw S. van de Werd, werkzaam bij Comité Dierennoodhulp 
 
Op het gebied van konijnen 

 Mevrouw V. Janssen, werkzaam bij Stichting Bunnybin  

 Mevrouw J. Sluis, werkzaam bij Konijnen Adviesbureau Noord-Holland 

 Mevrouw M. van den Berg, werkzaam bij Stichting KonijnenBelangen 
 

Op het gebied van vogels 

 Meneer J. Hooimeijer. In het verleden werkzaam als vogeldierenarts en momenteel 
werkzaam als papegaaiengedragstherapeut en deskundige op het gebied van de 
vogelgeneeskunde onder de naam ‘Adviespraktijk voor Vogels’. Tevens werkzaam bij 
stichting Papegaai.  

 Meneer H. Klasen, werkzaam bij Kanarievereniging OVO 

 Mevrouw H. van der Horst, werkzaam bij Vogelpraktijk ‘De Horst’. Voorheen werkzaam bij 
(de inmiddels opgeheven) Stichting Nederlandse Opvang Papegaaien 

§3.1 Beweegredenen individuele huisvesting 
 
Uit de resultaten van de interviews is gebleken dat onwetendheid de meest belangrijke ‘O’ is van 
konijnen- en vogeleigenaren om hun huisdier individueel te huisvesten. Onwetendheid werd vijf keer 
genoemd tijdens de interviews op het gebied van konijnen en vier keer op het gebied van vogels. Een 
aantal respondenten noemden twee beweegredenen. Tabel 6 geeft een overzicht van de genoemde 
beweegredenen. 
 
Tabel 6. Aantal keren dat beweegredenen door respondenten zijn genoemd 

Beweegreden Aantal keer genoemd vogels Aantal keer genoemd konijnen 
Onwetendheid 4 keer 5 keer 

Onverschilligheid 1 keer 3 keer 

Onwil 1 keer 1 keer 
 
Naast onwetendheid werden dus ook onverschilligheid en onwil genoemd als belangrijkste 
beweegreden. Deze werden echter minder vaak genoemd dan onwetendheid. Daarnaast gaven een 
aantal respondenten aan dat sommige konijnen- en vogeleigenaren onverschillig zijn, maar dat 
hierbij onwetendheid een rol speelt. Deze konijnen- en vogeleigenaren zijn zich enigszins bewust van 
een verminderd welzijn van het huisdier door een individuele huisvesting, maar zijn zich vaak niet 
bewust van de ernstige welzijnsproblemen. Eén respondent zei het volgende over de verschillende 
beweegredenen: “De onwetendheid kun je tackelen door informatieverschaffing, maar 
onverschilligheid is een mentaliteitskwestie. Onverschilligheid is een hele lastige want mensen die 
onverschillig zijn, laten zich niet informeren. Ik denk dat een aantal O’s heel moeilijk te tackelen zijn, 
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dus ik denk dat je moet beginnen met de ‘O’ die makkelijk te tackelen is en dat is onwetendheid. 
Mensen die onwetend zijn, zijn niet onverschillig”. 
 
Hieronder volgen de genoemde beweegredenen voor de individuele huisvesting van konijnen en 
vogels. 
 
Onwetendheid 
De geïnterviewden vonden dat een groot deel van de konijnen- en vogeleigenaren niet over kennis 
beschikt van de huisvesting van een konijn of vogel. Dit is volgens hen het gevolg van een 
onvoldoende voorlichting, onjuiste voorlichting of zelfs helemaal geen voorlichting.  
 
Volgens de respondenten zijn konijnen vaak een impulsaankoop. De dieren worden impulsief 
aangeschaft in een dierenwinkel of tuincentrum voordat kopers zich hebben verdiept in de 
huisvesting van konijnen. Vogels zijn minder vaak een impulsaankoop, maar ook vogels worden in 
een dierenwinkel of tuincentra verkocht. Uit de interviews gebleken dat de voorlichting op deze 
verkooppunten vaak onvoldoende of zelfs onjuist is. Dierenwinkels en tuincentra moeten bij de 
verkoop van een huisdier een informatieboekje over de verzorging en huisvesting meegeven, maar 
een informatieboekje wordt pas na de aanschaf door de nieuwe eigenaar gelezen of soms zelfs 
helemaal niet. Als gevolg hiervan zijn konijnen- en vogeleigenaren onwetend. 
 
Ook vonden de respondenten dat er soms onjuiste of tegenstrijdige informatie op internet staat over 
de verzorging en huisvesting van konijnen en vogels. Mensen die onwetend zijn, hebben geen idee 
wat juiste of onjuiste informatie is. Ook is het niet altijd bekend waar betrouwbare informatie 
vandaan gehaald kan worden. Het veel gebruikte sociale medium Facebook kan erg verwarrend zijn 
voor konijnen- en vogeleigenaren omdat juiste informatie kan worden tegengesproken door mensen 
met andere ervaringen, niet iedereen deelt dezelfde mening. 
 
Tot slot kwam tijdens één interview ter sprake dat vogeleigenaren onwetend zijn doordat bepaalde 
dierenorganisaties zich niet voldoende inzetten voor het welzijn van vogels. Deze dierenorganisaties 
zetten zich volgens de respondent niet voldoende in voor het vergroten van de kennis van 
vogeleigenaren en het verbeteren van het welzijn van vogels. 
 
Onverschilligheid 
Zowel tijdens de interviews over konijnen als over vogels werd onverschilligheid genoemd. Sommige 
mensen kiezen bewust voor een individuele huisvesting van hun konijn of vogel terwijl de positieve 
gevolgen van een sociale huisvesting voor het welzijn bekend zijn. Konijnen- en vogeleigenaren 
kunnen hier verschillende redenen voor hebben, bijvoorbeeld omdat dit minder tijd en geld kost of 
omdat zij simpelweg geen tweede huisdier willen aanschaffen. Echter zijn de grote gevolgen voor het 
welzijn niet altijd bekend. 
 
Onwil 
Sommige mensen kiezen bewust voor een individuele huisvesting, terwijl de grote gevolgen voor het 
welzijn bekend zijn. Vogels worden bijvoorbeeld bewust individueel gehuisvest omdat zij dan 
makkelijker te hanteren zijn. Ook nadat eigenaren worden geadviseerd om een tweede huisdier aan 
te schaffen, wordt dit advies niet altijd opgevolgd. Zowel konijnen- als vogeleigenaren zoeken een 
excuus om geen tweede dier te hoeven aanschaffen. 
 
Daarnaast kwam tijdens één interview ter sprake dat het onwil is van bepaalde dierenorganisaties 
die zich niet voldoende bezighouden met het welzijn van vogels. De welzijnsproblematiek op het 
gebied van de huisvesting van vogels is bekend bij dierenorganisaties, maar toch wordt hier volgens 
de respondent te weinig aan gedaan. 
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§3.2 Geschikte communicatiemiddelen voor gedragsverandering 
 
In deze paragraaf wordt beschreven welke communicatiemiddelen geschikt zijn voor het 
teweegbrengen van een gedragsverandering. 

§3.2.1 Keuze communicatiemiddel afhankelijk van verschillende factoren 

Om te kunnen bepalen welk communicatiemiddel geschikt is, moet rekening gehouden worden met 
de volgende factoren (’t Lam, 2008): 
- De gestelde doelen 
- De te bereiken doelgroep 
- De over te brengen boodschap 
- De kosten 
- De ervaring met het middel 
- De gevraagde kennis om het middel toe te passen 

 
De gestelde doelen 
Het communicatiemiddel moet een zo groot mogelijk gedeelte van de doelgroep bereiken. Daarnaast 
moet het middel een gedragsverandering teweeg kunnen brengen bij konijnen- en vogeleigenaren 
waarbij het van belang is dat er kennis wordt overgebracht op het gebied van de sociale huisvesting 
van konijnen en vogels.  
 
De te bereiken doelgroep 
De doelgroep konijnen- en vogeleigenaren is een pluriforme groep. Zowel gezinnen, als stelletjes als 
(alleenstaande) ouderen, man of vrouw, met een laag of hoog inkomen, hebben een konijn of vogel. 
Omdat er zoveel mogelijk konijnen- en vogeleigenaren bereikt dienen te worden, zal de 
communicatie op de gehele doelgroep gericht worden. Het is daarom van belang dat 
communicatiemiddelen worden ingezet die een groot bereik genereren. Uit de interviews is gebleken 
dat de communicatie niet specifiek afgestemd hoeft te worden op de eigenaren van de grijze 
roodstaart, de grasparkiet of de kanarie. De eigenaren van deze vogelsoorten verschillen enigszins, 
maar bij de inzet van een combinatie van communicatiemiddelen zal een groot deel van de 
eigenaren van zowel de grijze roodstaart, de grasparkiet als de kanarie, worden bereikt. 
 
De over te brengen boodschap 
De boodschap moet informerend zijn, maar daarnaast ook een gedragsverandering bij konijnen- en 
vogeleigenaren teweeg kunnen brengen. 
 
De kosten 
De keuze van een communicatiemiddel hangt ook af van het budget. De Sophia-Vereeniging is een 
niet-gouvernementele organisatie waardoor zij afhankelijk is van onder andere donaties en giften. 
Hierdoor moeten de kosten zo laag mogelijk gehouden worden. (Sophia-Vereeniging, 2016) 
 
De ervaring met het middel 
De Sophia-Vereeniging heeft ervaring met verschillende communicatiemiddelen waaronder internet, 
gedrukte media zoals persberichten en opiniestukken, voorlichting via website en sociale media zoals 
Facebook, Instagram en Twitter. (Sophia-Vereeniging, 2016) 
 
De gevraagde kennis om het middel toe te passen 
De Sophia-Vereeniging heeft ervaring met communicatiedoeleinden via sociale media.  
De voorlichting op de website wordt gegeven door deskundigen en wordt constant geoptimaliseerd.  
Daarnaast worden geschreven stukken zoals persberichten geschreven door deskundigen. 
(Sophia-Vereeniging, 2016) 
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§3.2.2 Verschillende categorieën van communicatiemiddelen 

De inzet van communicatiemiddelen kan leiden tot een gedragsverandering van de doelgroep (Pol & 
Swankhuisen, 2013). Communicatiemiddelen zijn op te delen in drie categorieën: interpersoonlijke 
middelen, massamediale middelen en middelen die zowel niet volledig interpersoonlijk als 
massamediaal zijn (Verhage, 2011). 
 
Interpersoonlijke middelen 
Interpersoonlijke middelen leveren een direct contact op tussen communicerende partijen. Hierbij 
moet men denken aan gesprekken, discussies, contacten via de telefoon of via e-mail. (Verhage, 
2011) In tabel 7 worden voor- en nadelen van interpersoonlijke communicatie weergegeven. 
 
Massamediale middelen 
Massamediale middelen hebben een standaardvorm- en inhoud en worden in grote oplagen 
verspreid. Via massamediale middelen kan men snel een grote doelgroep bereiken. (Verhage, 2011) 
Onder deze categorie communicatiemiddelen vallen de volgende media: 
- gedrukte media: folders, kranten en brochures  
- audiovisuele media: radio, televisie, film, video en dia’s  
- elektronische media: teletekst en internet (Verhage, 2011) 
 
Tabel 7 (Verhage, 2011, p. 385) laat de voor- en nadelen van zowel interpersoonlijk communicatie en 
massacommunicatie zien. 
 
Tabel 7. Interpersoonlijke- en massacommunicatie (Verhage, 2011) 

  Interpersoonlijke 
communicatie 

Massacommunicatie 

Bereiken 
groot 
publiek 

Snelheid 
Kosten per bereikte persoon 

Laag 
Hoog 

Hoog 
Laag 

Invloed op 
het individu 

Mogelijkheden om aandacht te 
trekken 
Consistentie van boodschap 
Kans op interesse en respons 
Duidelijkheid van de inhoud 

Groot 
 
Laag 
Hoog 
Hoog 

Beperkt 
 
Hoog 
Laag 
Middelmatig tot laag 

Feedback Richting van berichtgeving 
Snelheid van de terugkoppeling 
Nauwkeurigheid van de feedback 

Tweerichtingsverkeer 
Hoog 
Hoog 

Eenrichtingsverkeer 
Laag 
Laag 

Noot: Herdrukt van Grondslagen van de Marketing,  door Verhage, B., 2011, p. 385, Groningen | 
Houten, Nederland: Noordhoff Uitgevers BV. 

 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat interpersoonlijke communicatie geen groot bereik heeft en dat de 
kosten per bereikte persoon hoog zijn. Massacommunicatie heeft daarentegen wel een groot bereik 
en de kosten hiervan zijn laag. De invloed op personen is bij interpersoonlijke communicatie groot, 
maar de consistentie van de boodschap is laag. Massacommunicatie heeft iets minder invloed op 
personen en de kans op interesse en respons is laag.  
 
Derde optie 
De derde mogelijkheid bestaat uit activiteiten die niet volledig interpersoonlijk zijn maar ook niet 
volledig massamediaal. Hieronder vallen onder andere guerilla, viral, en buzz. (Verhage, 2011) 
Guerilla is een gedurfde manier om een communicatieboodschap overbrengen en heeft als doel de 
ontvanger te verassen. Dit kan op elke manier zolang er maar een groot resultaat bereikt wordt. 
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Een voorbeeld hiervan is een vrachtwagen met het uiterlijk van een Mars. Echter leidt guerrilla 
marketing vaak tot problemen en kritiek. Buzz-marketing is een ander woord voor mond-op-mond 
reclame, het is het bedenken van een actie of campagne die een buzz, oftewel gezoem veroorzaakt, 
dat wil zeggen dat mensen de boodschap verspreiden. Buzz-marketing heeft als doel om in een korte 
tijd zoveel mogelijk gratis aandacht te krijgen. Dit kan alleen wanneer de boodschap origineel en 
grappig is. Viral is nog een stap verder, de boodschap verspreidt zich als een virus. Deze boodschap 
wordt op sociale media gezet en wordt gedeeld, geliket of geretweet, afhankelijk van het sociale 
medium. (Aafar, 2014) In het kader van het onderzoek is een guerilla marketing niet geschikt, het 
bedenken van een guerilla campagne vraagt om specifieke vaardigheden. Daarnaast is het een 
agressieve marketingmethode dat soms in strijd is met de wet, wat kan leiden tot imagoschade van 
een organisatie. (Intemarketing, 2015a) Buzz-marketing en viral kun je niet sturen want het gaat zijn 
eigen gang. Daarnaast is er geen succes verzekerd en is het vaak niet duidelijk of het om reclame gaat 
of gewoon een informatief of leuk filmpje. Voorgenoemde middelen zijn veel ingewikkelder en  
risicovoller om in te zetten vergeleken met massamediale middelen. (Intemarketing, 2015b) 

§3.2.3 Massamediale middelen geschikt voor gedragsverandering 

In het kader van dit onderzoek zijn massamediale middelen het meest geschikt aangezien er veel 
mensen bereikt moeten worden tegen lage kosten. Uit tabel 7 in de vorige paragraaf is gebleken dat 
bij de inzet van massamediale  middelen, de kans op interesse en respons laag is. Echter, het inzetten 
van meerdere massamediale communicatiemiddelen zal het gedragseffect vergroten. 
Onderzoek heeft aangetoond dat de inzet van massamediale middelen ook daadwerkelijk tot 
gedragsverandering kan leiden (Wakefield, Loken & Hornik, 2010). Wakefield et al., (2010) hebben 
onderzoek gedaan naar de effectiviteit van massamediale campagnes en naar de factoren die het 
succes bevorderen. Er wordt geconcludeerd dat massamediale campagnes zowel direct als indirect 
positieve veranderingen teweeg kunnen brengen en gewenst gedrag kunnen bevorderen. De kans op 
succes wordt vergroot door het tegelijkertijd toepassen van meerdere middelen. (Wakefield et al., 
2010) Door het toepassen van meerdere massamediale middelen wordt gemiddeld een percentage 
van 40% van de doelgroep bereikt (Pol & Swankhuisen, 2013). 
 
Er zijn verschillende media beschikbaar voor de inzet van massamediale middelen. Tabel 8 (Verhage, 
2011, p. 451) laat de voor- en nadelen van deze communicatiemedia zien. 
 
Tabel 8. Massamediale middelen met voor- en nadelen (Verhage, 2011) 

Mediumtype Voordelen Nadelen 

Radio Groot bereik, ook onder werkende en 
automobilisten  
Redelijk lage kosten 
‘Gedwongen’ luisterpubliek  

Audiopresentatie slechts geschikt voor 
eenvoudige boodschap 
Minder indringend medium dan 
televisie 

Televisie
  

Zet twee zintuigen (gezicht en gehoor) in 
werking 
Hoge attentiewaarde door bewegende 
beelden 
Groot bereik 
‘Gedwongen’ confrontatie 
Prestigieuze vorm van reclame 

Hoge kosten en beperkt beschikbaar 
Ruis door reclameblokken 
Korte confrontatie in verband met 
hoge kosten 
 

Dagbladen Massaal bereik 
Flexibiliteit in formaat  
Frequente plaatsing mogelijk 
Lezer kan boodschap bewaren 

Duur bij landelijk bereik 
Ongeschikt om specifieke doelgroepen 
te bereiken 
Geringe levensduur van advertentie 
Relatief slechte drukkwaliteit 
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Mediumtype Voordelen Nadelen 

Tijdschriften Duidelijk te onderscheiden segmenten 
Uitstekende drukkwaliteit 
Geloofwaardige bron voor de doelgroep 
Lange levensduur 
Meervoudig bereik 

Weinig flexibiliteit door lange 
productieperiode 
Ruis door veel andere advertenties 

Huis- aan 
huisbladen 

Groot bereik door gratis verspreiding 
Geografische segmentatie dankzij regio-
edities 
Relatief lage kosten 

Beperkt communicatievermogen 
Veel ‘waste’ 
Verschijnt slechts op bepaalde dagen 

Internet Mogelijkheid tot interactieve 
communicatie 
Creatieve mogelijkheden in snel groeiend 
medium tegen middelmatige kosten 

Niet iedereen gebruikt internet 
Effectiviteit moeilijk te meten 
 

Sociale media Snel en gemakkelijk een groot publiek 
bereiken 
Lage kosten 

Information-overload 

Noot: Herdrukt van Grondslagen van de Marketing,  door Verhage, B., 2011, p. 451, Groningen | 
Houten, Nederland: Noordhoff Uitgevers BV. 

 
Bovenstaande tabel geeft een overzicht weer van de voor- en nadelen van verschillende 
communicatiemiddelen. Hieronder worden de voor- en nadelen uitgebreider beschreven.  
 
Radio en televisie 
Uit onderzoek van MeMo² is gebleken dat in 2015 87% van 18-plussers in Nederland ten minste één 
keer naar de radio heeft geluisterd voor meer dan 15 minuten in een maand (MeMo², 2016). De kans 
dat konijnen- en vogeleigenaren bereikt worden is klein, de kans dat konijnen- en vogeleigenaren die 
hun huisdier individueel huisvesten bereikt worden is nog kleiner. Radiozenders hebben een 
doelgroep van een bepaalde leeftijdscategorie. Om zo veel mogelijk mensen te bereiken zou het 
spotje op meerdere radiozenders uitgezonden moeten worden en moet gekeken worden naar de 
tijdstippen dat de meeste mensen naar de radio luisteren. Hierdoor kunnen de kosten oplopen 
terwijl de kans nog steeds groot is dat slecht een klein deel van de doelgroep wordt bereikt. 
Uit onderzoek van Stichting Kijkonderzoek is gebleken dat steeds minder mensen kijken naar analoge 
en digitale televisie, maar meer gebruik gaan maken van streamingsdiensten als Netflix (SKO, 2015). 
Hierdoor wordt reclame door minder mensen bekeken. Ook televisiezenders hebben een doelgroep 
van een bepaalde leeftijdscategorie, de kans dat konijnen- en vogeleigenaren die hun huisdier 
individueel huisvesten bereikt worden, is heel klein. Daarnaast zijn de kosten van reclame hoog. 
Het communicatiemiddel is geschikt wanneer een zo groot mogelijk deel van de doelgroep bereikt 
wordt en de kosten zo laag mogelijk zijn. Radio en televisie zijn daarom niet geschikt. 
 
Gedrukte media 
Gedrukte communicatiemiddelen, zoals dagbladen, huis- aan huisbladen, tijdschriften, posters en 
informatieboekjes, zijn geschikte middelen om informatie over te brengen en hebben meerdere 
voordelen (Klumpers, 2014). Het zou prettiger lezen dan van een beeldscherm, mede omdat men in 
een ontspannen leeshouding zit. Het lezen van een gedrukt communicatiemiddel wordt door veelal 
beschouwd als een rustmoment. Daarnaast lezen mensen gedrukte informatie meer aandachtig. Bij 
digitale communicatiemiddelen zijn vaak meerdere prikkels actief zijn, zoals e-mails en meldingen, 
die kunnen zorgen voor afleiding. (Lievens communicatie, 2014) Een gedrukt communicatiemiddel 
heeft een grote effectiviteit. Het blijkt dat het gedragseffect van een campagne met 19% stijgt 
wanneer een gedrukt communicatiemiddel wordt toegevoegd. (Gerretsen, 2013) 
 
Folders en posters 
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Folders en posters zijn geschikt wanneer de doelgroep bekend is. Het doel van een folder of poster is 
het overbrengen van informatie. Voordelen van deze vorm van communicatie zijn dat de vormgeving 
aantrekkelijk gemaakt kan worden en dat de kosten relatief laag zijn. (Klumpers, 2014) 
 
Internet 
Internet heeft een groot bereik en is door iedereen te gebruiken (Klumpers, 2014). Met behulp van 
internet kan een grote groep mensen bereikt worden op een snelle en gemakkelijke manier. 
Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek is gebleken dat bijna 1,2 miljoen personen, 
oftewel 8% van de personen van 12 jaar of ouder in 2015, nog nooit internet heeft gebruikt.  
Vooral personen van 75 jaar of ouder gebruiken geen internet, al wordt deze groep geleidelijk 
kleiner. (CBS, 2016) Internet is daarom een geschikt medium om een grote groep mensen te bereiken 
en tegen lage kosten. 
 
Internet biedt verschillende mogelijkheden voor communicatiedoeleinden waaronder het delen van 
informatie op een website. Tevens is het mogelijk om beeldmateriaal, foto’s en filmpjes te 
verspreiden op internet. Filmpjes zijn erg populair, maar liefst 48,1% mensen wereldwijd keken naar 
een filmpje op een mobiele telefoon. Ook zijn filmpjes makkelijk vindbaar op internet omdat 
zoekmachines voorrang geven aan een video. (LBL, 2016) 
 
De Sophia-Vereeniging heeft een website waarop informatie gedeeld kan worden. Het voordeel 
hiervan is dat mensen dit beschouwen als betrouwbare informatie, omdat het is geschreven door 
deskundigen op het gebied van dierenwelzijn en dierverzorging. Daarnaast kan de informatie 
makkelijk verwerkt worden doordat een ‘information-overload’ voorkomen wordt.  
 
Sociale media 
Er zijn verschillende soorten media, zoals Twitter, Facebook en Instagram. Deze sociale media 
worden door veel mensen gebruikt (zie figuur 3). Sociale media bieden erg veel mogelijkheden voor 
communicatiedoeleinden. Een voordeel van sociale media is dat informatie kan worden gedeeld en 
eenvoudig kan worden verspreid binnen een netwerk, er kan hierdoor een groot bereik worden 
gegenereerd. Echter moet voorkomen worden dat een information-overload ontstaat. Een teveel 
aan informatie kan niet goed worden verwerkt. (Boonzaaijer, 2011) Ook kan de populariteit van 
sociale media erg veranderlijk zijn. De populariteit van een bepaald medium kan snel afnemen of 
juist toenemen. (van der Veen, 2016) Het is daarom van belang om mee te gaan met de 
veranderingen op het gebied van sociale media om veel mensen te blijven bereiken. In figuur 3 
worden de meest gebruikte sociale media van het moment weergegeven.  
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Figuur 3. Gebruik sociale media 2016 (Newcom, 2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In bovenstaand figuur zijn de populairste sociale media weergegeven. Eén van de meest gebruikte 
sociale media is Facebook, met 9,6 miljoen Nederlandse gebruikers in totaal waarvan 6,8 gebruikers 
dagelijks op het sociale medium zit. Facebook heeft een groot bereik en biedt tevens de mogelijkheid 
om ‘gesponsorde verslagen’ te delen. Dit zijn verslagen waarbij de interactie van een  
Facebookgebruiker aan de vrienden van die gebruiker getoond wordt door middel van het liken van 
een pagina, reageren op de update van een pagina of het bekijken van een video. De verslagen 
worden aan de rechterkant van pagina’s getoond en in het nieuwsoverzicht. Door de ‘gesponsorde 
verslagen’ valt een bericht van een organisatie meer op. (Getting Social, 2016) 
  
Meest geschikte communicatiemiddelen voor gedragsverandering 
In voorgaande alinea’s zijn de voor- en nadelen van massamediale middelen en de grootte van het 
bereik dat de middelen hebben, besproken. Hieruit is gebleken dat radio en televisie minder geschikt 
zijn vanwege de hoge kosten en het lage bereik van de doelgroep. Daarnaast kijken steeds minder 
mensen televisie maar maken gebruik van streamingsdiensten. De communicatiemiddelen die wel 
geschikt zijn om informatie over te brengen, een gedragsverandering teweeg kunnen brengen en een 
groot gedeelte van de doelgroep kunnen bereiken, zijn: gedrukte media (onder andere posters en 
folders), internet (onder andere de website van de Sophia-Vereeniging) en sociale media (onder 
andere Facebook). Echter is het van belang dat de communicatiemiddelen worden afgestemd op het 
soort gedrag van de doelgroep. 

§3.3 Geschikte communicatiemiddelen om onwetendheid aan te pakken 
 
Om een geschikt communicatiemiddel in te kunnen zetten, is het van belang dat er kennis is over het 
te beïnvloeden gedrag (van Vendeloo, 2009). Gedrag wordt onderscheiden in gepland en 
automatisch gedrag. Gepland gedrag is gedrag waar bewust over wordt nagedacht en automatisch 
gedrag is gedrag waar niet bewust over wordt nagedacht. (Pol & Swankhuisen, 2013) 
Onwetendheid is automatisch gedrag, konijnen- en vogeleigenaren zijn zich niet bewust van de 
gevolgen van een individuele huisvesting voor het welzijn van konijnen en vogels. Onwetendheid is 
het gebrek aan kennis over iets terwijl de kennis erover wel beschikbaar is (Passio, 2014).  
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In het kader van het onderzoek is dit het gebrek aan kennis over de huisvesting van konijnen en 
vogels. De eigenaren weten vaak niet dat een individuele huisvesting van hun sociaal huisdier kan 
leiden tot welzijnsproblemen. Om een gedragsverandering teweeg te kunnen brengen is het 
overbrengen van kennis over de sociale huisvesting daarom noodzakelijk. 

§3.3.1 Het gedrag beïnvloeden 

Automatisch gedrag kan goed beïnvloed worden, en communicatie speelt daarbij een rol. 
Automatisch gedrag kan beïnvloed worden op twee manieren (Pol & Swankhuisen, 2013): 
- Het doorbreken van het automatisch gedrag 
- Het gebruik maken van het automatisch gedrag 

 
Bij zowel het doorbreken als het gebruik maken van automatisch gedrag spelen woorden een 
belangrijke rol, maar ook andere stimuli als beelden en geluid kunnen leiden tot gedragsverandering 
(Pol & Swankhuisen, 2013). 
 
Het doorbreken van het automatisch gedrag 
Automatisch gedrag kan zowel tijdelijk als permanent worden doorbroken. In het kader van het 
onderzoek is het van belang dat konijnen- en vogeleigenaren bewust gaan nadenken over de voor- 
en nadelen van een sociale huisvesting voor het welzijn van konijnen en vogels. Automatisch gedrag 
kan op verschillende manieren doorbroken worden, deze manieren zullen hieronder besproken 
worden.  
 
Negatieve informatie 
Negatieve informatie blijkt sneller te worden opgepikt dan positieve informatie. Het kan dus zinvol 
zijn om hier gebruik van te maken om automatisch gedrag te doorbreken. Het is van belang dat fear 
appeals worden vermeden.  
Fear appeals zijn bedreigende vormen van communicatie die als doel hebben een persoon dusdanig 
angst aan te jagen dat hij of zij vervolgens nooit meer het ongewenste gedrag vertoont. Het is van 
belang dat de boodschap zodanig negatief en bedreigend is dat het kan leiden tot 
gedragsverandering, maar niet te veel angst opwekt waardoor de doelgroep zich afsluit voor de 
boodschap en het niet het beoogde gedragseffect heeft. (Pol & Swankhuisen, 2013)  
 
Zelfregulatie als gevolg van zelfbewustzijn 
Automatisch gedrag kan doorbroken worden wanneer konijnen- en vogeleigenaren zich ervan 
bewust zijn dat hun keuze van een individuele huisvesting van een konijn of vogel, gevolgen heeft 
voor het welzijn van deze dieren. Zelfbewustzijn kan verhoogd worden door mensen te confronteren 
met het eigen gedrag. (Pol & Swankhuisen, 2013) 
 
Het gebruik maken van het automatisch gedrag 
Omdat mensen niet over de handelingen nadenken, zijn zij juist beïnvloedbaar wanneer 
beïnvloedingstechnieken worden gebruikt waarbij nauwelijks of geen appèl wordt gedaan op de 
cognitieve activiteit (Pol & Swankhuisen, 2013). Een manier waarop gebruik gemaakt wordt van het 
automatisch gedrag is door sociale invloed en priming. 
 
Sociale invloed 
De sociale invloed speelt een belangrijke rol bij het beïnvloeden van het gedrag. Mensen hebben de 
neiging om lid te zijn van een groep. Om in een groep te kunnen functioneren, moet men zich 
houden aan de gedragsregels van de groep, ook al wijkt dit af van de eigen normen en waarden. (Pol 
& Swankhuisen, 2013) Het gaat hierbij dus om voorbeeldgedrag, er wordt gewenst gedrag uitgevoerd 
omdat dit noodzakelijk is om bij een groep te kunnen horen. Bij het beïnvloeden van automatisch 
gedrag kan hier gebruik gemaakt van worden. 
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Priming 
Taal, beelden, geuren en geluiden kunnen een sturende werking hebben op het gedrag van mensen, 
zonder dat zij hiervan bewust zijn. Men neemt iets waar zonder dat hier bewust een oordeel aan 
wordt gekoppeld. Priming maakt het mogelijk om het volgende te activeren: sociale normen, 
emoties, doelen en gedrag. (Pol & Swankhuisen, 2013) 
  
Het doorbreken en gebruik maken van automatisch gedrag 
Emoties spelen een belangrijke rol in zowel het bewust als onbewust beïnvloeden van het gedrag. 
Het aanspreken of opwekken van emoties kan daarom een geschikt middel zijn in een 
communicatieboodschap. Een emotie waar veel onderzoek naar gedaan is en veel wordt gebruikt is 
angst. Andere emoties die worden gebruikt zijn spijt, schuld en schaamte. Deze emoties laten 
mensen over zichzelf nadenken en kunnen een sterke invloed hebben op gedrag. Bij het gebruik van 
deze emoties is het van belang dat mensen zelf de conclusie moeten kunnen trekken. Daarnaast is 
het van belang dat negatieve emoties niet te sterk opgeroepen worden, omdat het mensen bewust 
maakt van hun eigen tekortkomingen en tot weerstand kan leiden. Voorzichtigheid is geboden bij het 
gebruik van emoties als angst, spijt, schuld en schaamte. (van den Putte, et al., 2015) 
 
Het communicatiemiddel moet het automatisch gedrag kunnen doorbreken. De boodschap van het 
communicatiemiddel mag negatieve informatie bevatten maar mag niet te confronterend en te 
bedreigend zijn. Daarnaast is het van belang dat er wordt ingespeeld op emoties. 

§3.3.2 Geschikte communicatiemiddelen volgens respondenten en literatuuronderzoek 

Tijdens de interviews is besproken wat volgens de respondenten, de meest geschikte 
communicatiemiddelen zijn om het gedrag van konijnen- en vogeleigenaren te veranderen. 
Hieronder volgen de meest geschikte communicatiemiddelen om onwetendheid aan te pakken 
volgens de respondenten: 
- Website van de Sophia-Vereeniging 
- Facebook 
- Folder, informatieboekjes en huis- aan huisblaadjes 
- Open dagen, beurzen, scholen bezoeken 
- Campagnes en exposities 
- Videobeelden 
- Communicatie in dierenwinkels en tuincentra 

 
Uit de resultaten van de interviews is dus gebleken dat er volgens de respondenten, verschillende 
communicatiemiddelen zijn die het gedrag van konijnen- en vogeleigenaren kunnen veranderen. 
Toch kwamen met name visuele en auditieve middelen duidelijk naar voren. 
 
De keuzes voor de meest geschikte communicatiemiddelen van respondenten zijn meningen 
gebaseerd op eigen ervaring en kennis. Daarom is er tevens literatuuronderzoek uitgevoerd om de 
communicatiemiddelen te onderbouwen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de tot dusver 
meest geschikte communicatiemiddelen, gebaseerd op de resultaten van het uitgevoerde 
literatuuronderzoek. In tabel 9 worden deze communicatiemiddelen en eveneens de mogelijkheden 
voor het doorbreken of gebruik maken van automatisch gedrag, weergegeven.  
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Tabel 9. Overzicht dusver meest geschikte communicatiemiddelen 

Communicatiemiddel Voordelen Nadelen Automatisch gedrag 
doorbreken of 
gebruik van maken 

Gedrukte media 
(kranten, 
tijdschriften, posters, 
brochures et cetera) 

Dagbladen hebben een 
massaal bereik 
De kwaliteit van 
gedrukte tijdschriften, 
posters et cetera is 
goed.  
Posters en folders 
kunnen een korte, 
krachtige boodschap 
overbrengen 
 

Dagblad duur bij landelijk 
bereikt.  
Weinig flexibiliteit door 
lange productieperiode 
van tijdschriften 
Posters kunnen over het 
hoofd gezien worden, 
brochures en folders 
kunnen weggegooid 
worden.  

De visuele 
mogelijkheden zijn 
bij dagbladen kleiner 
dan bij tijdschriften, 
folders en posters. 

Internet Mogelijkheid tot 
interactieve 
communicatie 
Creatieve 
mogelijkheden in snel 
groeiend medium 
tegen middelmatige 
kosten 

Effectiviteit moeilijk te 
meten 

Zeer geschikt 
vanwege de diverse 
mogelijkheden op 
internet. 

Filmpje Mogelijk in korte tijd 
een boodschap over te 
brengen 

Kans dat het filmpje de 
doelgroep niet bereikt.  

Geschikt vanwege de 
visuele en auditieve 
mogelijkheden. 

 
Op het gebied van gedrukte media blijken tijdschriften, informatieboekjes en posters het meest 
geschikt. Aangezien het publiceren van een artikel in een tijdschrift met een groot bereik relatief 
duur is, zijn informatieboekjes en posters meer geschikt. Naast het grote bereik en de lage kosten, 
kan er op deze manier ingespeeld worden op emoties van konijnen- en vogeleigenaren. De gedrukte 
media kunnen worden ingezet op verkooppunten zoals dierenwinkels en tuincentra, omdat daar de 
voorlichting te wensen overlaat. De informatieboekjes kunnen worden ingelezen door 
verkoopmedewerkers en kunnen bij verkoop van een dier met de nieuwe eigenaar worden 
meegegeven. Posters kunnen worden opgehangen op meerdere plaatsen in de winkel of het 
tuincentrum. 
 
Een filmpje is geschikt om automatisch gedrag te beïnvloeden gezien de visuele en auditieve stimuli, 
de mogelijkheid tot het overbrengen van een krachtige informerende boodschap en de mogelijkheid 
tot het inspelen op emoties (zie subparagraaf 3.3.1). Meer kennis leidt niet altijd tot de beïnvloeding 
van automatisch gedrag omdat het gedrag onbewust wordt uitgevoerd (Kossen & Duivenvoorden, 
2015). Daarom is het van belang om in te spelen op de emoties van konijnen- en vogeleigenaren. 
Tevens is het mogelijk om een filmpje te delen via sociale media en te plaatsen op de website van de 
Sophia-Vereeniging. Hiermee wordt een groot bereik gegenereerd, wat van belang is. 
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§3.4 Inhoud en vorm van geschikte communicatiemiddelen 
 
De inhoud en vormgeving van de tot dusver meest geschikte communicatiemiddelen, gedrukte 
media, internet en sociale media, moeten op de doelgroep en het automatisch gedrag dat zij 
vertoont, worden afgestemd. Het doel van de communicatiemiddelen is het teweegbrengen van een 
gedragsverandering bij konijnen- en vogeleigenaren en het vergroten van de kennis over de sociale 
huisvesting van konijnen en vogels. 
 
Tijdens de interviews is besproken welke inhoud en vorm van de communicatiemiddelen, volgens de 
respondenten, het meest geschikt zijn voor gedragsverandering. Hieronder volgt de volgens de 
respondenten meest geschikte inhoud en vorm van de communicatiemiddelen:  
 
- Geen harde uitspraken, heel veel is ook nog niet strikt uitgezocht. 
- Communicatie moet niet te extreem zijn en gegeven advies moet simpel en betaalbaar zijn om 

op te volgen. 
- Voorlichting over bijvoorbeeld wat er gebeurt met dieren in dierenwinkels die niet worden 

verkocht. 
- Dierenwelzijn centraal zetten en inspelen op emotie. 
- Een akelig argument waardoor duidelijk wordt wat de gevolgen zijn van een individuele 

huisvesting. 
- Communicatie eigenaren mag redelijk confronterend zijn. 
- Pakkende foto waar de aandacht mee wordt getrokken, niet te veel tekst en pakkende 

onderwerpen. 
- Foto’s, filmbeelden of posters waarop duidelijk wordt gemaakt hoe erg het is. 
- Duidelijk maken wat een dier mist bij een individuele huisvesting. 
 
De respondenten noemden verschillende communicatiemiddelen die niet allemaal geschikt zijn, dat 
is gebleken uit het literatuuronderzoek. Toch kwam tijdens veel interviews naar voren dat visuele en 
auditieve middelen zeer geschikt zijn om de onwetendheid van konijnen- en vogeleigenaren aan te 
pakken. De boodschap van het communicatiemiddel mag, volgens de respondenten, redelijk 
confronterend zijn, maar er mag niet te veel met de vinger worden gewezen. 
 
Boodschap 
Het is van belang dat met behulp van de communicatiemiddelen duidelijk wordt gemaakt dat een 
sociale huisvesting beter voor het welzijn van vogels en konijnen is. De boodschap is voor zowel 
konijnen als vogels hetzelfde, een geschikte boodschap luidt als volgt: “Konijnen en sociale 
vogelsoorten zijn gelukkiger met een soortgenoot”. Het is hierbij wel van belang dat alle relevante 
informatie wordt gegeven. Een vogel is niet per definitie gelukkiger met een soortgenoot. Het 
huisvesten van konijnen en  vogels is gecompliceerd en harde uitspraken moeten daarom voorkomen 
worden, nog niet alles is onderzocht. Verder moet duidelijk gemaakt worden dat een individuele 
huisvesting van konijnen en vogels welzijnsproblemen tot gevolg kan hebben, maar de boodschap 
mag niet te confronterend en bedreigend zijn. Dit kan een averechts effect tot gevolg hebben, zoals 
in paragraaf 3.3 werd beschreven.  
Uit de interviews is gebleken dat de communicatie gericht op de eigenaren van de grijze roodstaart, 
de grasparkiet en de kanarie niet hoeft te verschillen. Daarom is het overbodig om voor ieder soort 
een apart communicatiemiddel te maken. Uiteraard moeten de verschillen in een optimale sociale 
huisvesting van de verschillende vogelsoorten worden toegelicht. 
 
Posters en informatieboekjes op verkooppunten 
Uit de interviews is gebleken dat de onwetendheid van konijnen- en vogeleigenaren veroorzaakt 
wordt door onvoldoende voorlichting, onjuiste voorlichting of zelfs helemaal geen voorlichting. Om 
potentiële eigenaren te bereiken en juist te informeren, is communicatie op verkooppunten effectief. 
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Gedrukte media is zeer geschikt voor communicatiedoeleinden op verkooppunten. Met name 
posters en informatieboekjes kwamen zowel uit de interviews als het literatuuronderzoek (zie 
subparagraaf 3.2.1) naar voren als geschikte communicatiemiddelen. 
 
Opvallende posters op de dierenverkoopafdeling in dierenwinkels en tuincentra trekken de aandacht 
van bezoekers. Posters kunnen informatie overbrengen over de nadelen van een individuele 
huisvesting en de voordelen van een sociale huisvesting. Het is noodzakelijk dat er twee posters 
gemaakt worden, één over vogels en één over konijnen. Op beide posters kan worden afgebeeld wat 
de verschillen zijn tussen individueel gehuisveste vogels en konijnen, en sociaal gehuisveste vogels en 
konijnen. De verschillen dienen duidelijk gepresenteerd te worden zodat het indruk maakt op de 
kijker. Een aantal bezoekers zullen de posters niet aandachtig bekijken. Echter kunnen de posters 
door priming (zie paragraaf 3.3) onbewust emoties opwekken zonder dat hier meteen bij stil wordt 
gestaan. Priming kan automatisch gedrag beïnvloeden, wat op de langere termijn positieve gevolgen 
kan hebben. Tevens kan een redelijk confronterende poster inspelen op de emoties van mensen 
waardoor automatisch gedrag doorbroken kan worden. Schokkende foto’s moeten echter 
vermeden worden.  
 
Het is echter niet mogelijk om alle benodigde informatie op een poster te zetten. Om toch alle 
benodigde informatie beschikbaar te maken, kunnen informatieboekjes worden ingezet. In het 
informatieboekje moet ook duidelijk worden beschreven dat voor zowel konijnen als vogels geldt dat 
zij niet met alle soortgenoten gehuisvest kunnen worden. Het doel van het informatieboekje is 
informeren, het bieden van alle relevante informatie. Om te voorkomen dat mensen niet alle 
informatie lezen worden plaatjes en foto’s weergegeven, waarop te zien is wat juist is en wat niet. 
 
Filmpjes op de website en sociale media 
Uit zowel de interviews als het literatuuronderzoek is gebleken dat een filmpje een geschikt 
communicatiemiddel is. In een filmpje kan een duidelijke boodschap worden overgebracht en kan 
worden ingespeeld op emoties. Het is van belang dat wordt ingespeeld op het automatisch gedrag 
van konijnen- en vogeleigenaren en hiervoor is een filmpje erg geschikt.  
In paragraaf 3.3 werd besproken dat negatieve informatie sneller wordt opgepikt dan positieve 
informatie. In het filmpje kan negatieve informatie over de gevolgen van een individuele huisvesting 
worden verwerkt. De beelden moeten echter niet als schokkend kunnen worden ervaren, dit heeft 
een averechts effect. Tevens kan worden ingespeeld op de emoties door de grote verschillen tussen 
een individuele huisvesting en een sociale huisvesting duidelijk te laten zien. 
Informatie met een negatieve boodschap en het opwekken van emoties kunnen het automatisch 
gedrag van konijnen- en vogeleigenaren doorbreken. Tot slot kan het filmpje zelfbewustzijn creëren 
aangezien het eigenaren bewust maakt van het eigen gedrag, ook op deze manier wordt het 
automatisch gedrag doorbroken. 
 
Het is noodzakelijk dat er twee filmpjes worden gemaakt, één over vogels en één over konijnen. 
In het filmpje over vogels kunnen de verschillen in sociale huisvesting van de grasparkiet, de kanarie 
en de grijze roodstaart kort besproken worden. De filmpjes moeten kort maar krachtig zijn en een 
link bevatten naar de website van de Sophia-Vereeniging waarop nogmaals alle informatie staat. 
De filmpjes moeten uiteindelijk een groot aantal personen bereiken. Dit kan gerealiseerd worden 
door middel van het internet. Met name sociale media is erg geschikt voor de verspreiding. In 
subparagraaf 3.2.1. werd besproken dat sociale media door mensen in alle leeftijdscategorieën 
worden gebruikt. Een veel gebruikt sociaal medium is Facebook, dat volgens de respondenten een 
geschikt communicatiemedium is. De Sophia-Vereeniging maakt vaak gebruik van Facebook. De 
filmpjes kunnen op de pagina van de Sophia-Vereeniging worden geplaatst en vanuit daar gedeeld 
worden door andere Facebook-gebruikers om een groot aantal personen te bereiken. Tot slot 
kunnen de filmpjes ook op de website van de Sophia-Vereeniging worden geplaatst.  
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Doordat gebruik gemaakt wordt van sociale media kan geprofiteerd worden van voorbeeldgedrag, 
sociale invloed kan automatisch gedrag beïnvloeden. Wanneer een groot aantal mensen besluit over 
te gaan op een sociale huisvesting, kan dit voorbeeldgedrag zijn voor anderen in hun omgeving. 
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4. Discussie en conclusie 
 
In dit hoofdstuk worden in de discussie de resultaten van het onderzoek geïnterpreteerd en de 
beperkingen van het onderzoek besproken. In de conclusie wordt een antwoord gegeven op de 
onderzoeksvraag. 

§4.1 Discussie 
 
In deze paragraaf worden verwachtingen, mogelijke oorzaken en gevolgen van de resultaten 
besproken. Daarnaast wordt besproken of vervolgonderzoek noodzakelijk is. 

§4.1.1 Interpretatie en verklaring van resultaten 

Materiaal en methoden 
Er werd verwacht dat het interviewen van vertegenwoordigers van belangorganisaties een meer 
betrouwbaar resultaat zou opleveren dan wanneer de konijnen- en vogeleigenaren zelf zouden 
worden geïnterviewd. Doordat de dierenorganisaties dagelijks in contact met de eigenaren en de 
problematiek komen, beschikten zij over veel kennis relevant voor dit onderzoek. Toch blijft het 
resultaat een beeld gevormd door dierenorganisaties. Het doel van de interviews was met name het 
achterhalen van de meest belangrijke beweegreden van een individuele huisvesting. Er werd vaak 
dezelfde beweegreden genoemd met gelijksoortige argumenten. Het antwoord op de 
onderzoeksvraag is onderbouwd met de resultaten van de interviews en het literatuuronderzoek, 
wat het resultaat betrouwbaar maakt.   
 
Er werd verwacht dat wanneer tien belangenorganisaties zouden worden geïnterviewd, voldoende 
informatie kon worden ingewonnen voor een betrouwbaar resultaat. Uiteindelijk zijn negen 
belangenorganisaties geïnterviewd, drie konijnenorganisaties, drie vogelorganisaties en drie 
algemene organisaties. Op deze manier kon  over beide diersoorten evenveel informatie worden 
ingewonnen. Er werd na het afnemen van negen interviews besloten dat er voldoende informatie 
was ingewonnen. Het doel van de interviews was het achterhalen van de meest belangrijke 
beweegreden en onwetendheid werd door het merendeel van de respondenten genoemd. Een 
interview met een extra organisatie zou naar verwachting geen nieuwe informatie opleveren.  
 
Een beperking was de weinig beschikbare literatuur wat betreft de meest geschikte 
communicatiemiddelen om de meest belangrijke beweegreden van een individuele huisvesting van 
konijnen en vogels, aan te pakken. Er was voldoende informatie te vinden over de inhoud die het 
middel moet bevatten om gedrag te kunnen beïnvloeden maar niet over de communicatiemiddelen 
zelf. De reden hiervoor is dat een geschikt communicatiemiddel afhangt van verschillende factoren, 
zoals het gedrag van de doelgroep, de doelgroep zelf, het budget en de boodschap. Aan de hand van 
deze factoren is gekeken welke communicatiemiddelen het meest geschikt zijn.  
 
Resultaten 
Voordat de interviews werden afgenomen was de verwachting dat de belangrijkste beweegreden 
ook daadwerkelijk beïnvloedbaar was met behulp van communicatiemiddelen. Deze verwachting is 
uitgekomen, onwetendheid kan aangepakt worden met behulp van communicatiemiddelen. 
Tegenwoordig zijn er diverse mogelijkheden voor het inzetten van communicatiemiddelen. In het 
onderzoek kwamen verschillende communicatiemiddelen naar voren die geschikt kunnen zijn, maar 
gedrukte media, internet en sociale media blijken het meest geschikt in het kader van het onderzoek. 
Sociale media hebben meerdere voordelen maar daarnaast ook nadelen. De voordelen zijn het grote 
bereik en de lage kosten.  
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Sociale media zijn effectief om gedrag te veranderen maar daarnaast moet het in combinatie met 
andere communicatiemiddelen worden ingezet, want niet iedereen heeft ten slotte sociale media of 
internet. Daarnaast is uit het literatuuronderzoek gebleken dat een combinatie van 
communicatiemiddelen tot een grotere gedragsverandering leidt dan wanneer er een enkel 
communicatiemiddel wordt ingezet. 
 
Er werd niet verwacht dat er een verschil zou zijn tussen de belangrijkste beweegreden van 
konijneneigenaren en vogeleigenaren. Deze verwachting klopt, in zowel de interviews met 
vertegenwoordigers van konijnen- en vogelorganisaties als de algemene organisaties, kwam 
onwetendheid naar voren als belangrijkste beweegreden. De resultaten van de interviews verschillen 
enigszins maar dit kan ook te maken hebben met de gekozen respondenten.  
De respondenten op het gebied van konijnen kwamen allen sterk op voor het welzijn van konijnen. 
Deze respondenten waren het unaniem met elkaar eens dat een konijn een soortgenoot nodig heeft. 
Op het gebied van vogels ontstond meer discussie, maar dit kan mede te maken hebben met de 
gekozen respondenten. Er werden niet enkel vertegenwoordigers geïnterviewd die sterk opkomen 
voor het welzijn, zoals op het gebied van konijnen wel werd gedaan. Tijdens de interviews kwam 
duidelijk naar voren dat er niet hard gezegd kan worden dat een vogel met een soortgenoot 
gehuisvest moet worden. De huisvesting van vogels is gecompliceerd en er is weinig onderzoek 
gedaan naar het welzijn van vogels.  
Tijdens de interviews op het gebied van konijnen werd gezegd dat de communicatie hard en 
schokkend mag zijn terwijl op het gebied van vogels werd gezegd dat dit juist voorkomen moet 
worden. Echter bleek uit het literatuuronderzoek dat de communicatie niet als schokkend ervaren 
mag worden en dat dit een averechts effect kan hebben. Het advies aan de Sophia-Vereeniging is 
daarom naast de resultaten van de interviews ook onderbouwd met wetenschappelijke literatuur.   
 
Voorafgaand aan het onderzoek werd verwacht dat er verschillende communicatiemiddelen zouden 
moeten worden ingezet om de eigenaren van de grasparkiet, de grijze roodstaart en de kanarie te 
bereiken. Dit bleek echter niet noodzakelijk. Tijdens de interviews kwam naar voren dat de 
doelgroepen enigszins verschillen maar dat dit pluriforme doelgroepen zijn. De respondenten gaven 
aan dat het inzetten van een combinatie van communicatiemiddelen zal leiden tot het bereiken van 
een groot deel van de doelgroep. 
  
De semigestructureerde interviews en de verschillen in belangenorganisaties – waaronder een 
dierenwelzijnsorganisatie en een vereniging voor vogelkwekers – hebben geleid tot enkele resultaten 
die niet werden verwacht.  
Een interessant resultaat is dat meerdere respondenten van mening zijn dat het probleem omtrent 
de huisvesting van konijnen en vogels pas volledig kan worden opgelost wanneer er wet- en 
regelgeving komt op dit gebied. De respondenten pleiten voor een verbod op de verkoop van 
huisdieren in dierenwinkels en tuincentra. Dit is echter moeilijk realiseerbaar en wellicht ook geen 
oplossing voor het probleem. Het aantal impulsaankopen zal hierdoor fors dalen, maar de dieren 
zullen dan gekocht worden van particulieren waaronder broodfokkers. Ook dan is de kans groot dat 
onvoldoende of onjuiste informatie over de verzorging en huisvesting wordt gegeven. 

§4.1.2 Vervolgonderzoek 

Wat betreft het doel van het onderzoek is een vervolgonderzoek niet nodig. Uit het onderzoek is 
gebleken dat onwetendheid van konijnen- en vogeleigenaren de meest belangrijke beweegreden is 
van een individuele huisvesting. Daarnaast is gebleken dat het internet en sociale media de meest 
geschikte communicatiemedia zijn en filmpjes, posters en informatieboekjes de meest geschikte 
communicatiemiddelen. Hierover bestaan verder geen onduidelijkheden. 
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§4.2 Conclusie 
 
Tijdens dit onderzoek werd een antwoord gezocht op de volgende onderzoeksvraag: ‘’Welke 
communicatiemiddelen zijn het meest geschikt om op de belangrijkste ‘O’, Onwetendheid, 
Onnadenkendheid, Onvermogen, Onverschilligheid of Onwil, af te stemmen?’’. 
Deze onderzoeksvraag kan worden beantwoord met behulp van de antwoorden op de deelvragen. 
Deze paragraaf geeft de antwoorden op de onderzoeksvragen weer.  
 
Welke ‘O’, genoemd in de hoofdvraag, is de meest belangrijke beweegreden van huisdiereigenaren 
om hun konijn of vogel individueel te huisvesten? 
Uit de resultaten van de interviews is gebleken dat onwetendheid de meest belangrijke ‘O’ is van 
konijnen- en vogeleigenaren om hun huisdier individueel te huisvesten. Onwetendheid werd door 
het merendeel van de respondenten genoemd als meest belangrijke beweegreden van een 
individuele huisvesting van zowel konijnen als vogels. Een groot deel van de konijnen- en 
vogeleigenaren beschikt niet over kennis op het gebied van de huisvesting van een konijn of vogel. 
Dit is het gevolg van een onvoldoende voorlichting, onjuiste voorlichting of zelfs helemaal geen 
voorlichting. 
 
Van welke communicatiemiddelen is bekend dat zij tot een gedragsverandering kunnen leiden?  
Communicatiemiddelen zijn op te delen in drie categorieën: interpersoonlijke middelen, 
massamediale middelen en middelen die zowel niet volledig interpersoonlijk als massamediaal zijn. 
(Verhage, 2011) Massamediale middelen zijn in het kader van het onderzoek geschikt, aangezien er 
een groot aantal personen bereikt dient te worden tegen relatief lage kosten. Onderzoek heeft 
aangetoond dat de inzet van massamediale middelen ook daadwerkelijk tot gedragsverandering kan 
leiden (Wakefield et al., 2010). Massamediale campagnes kunnen zowel direct als indirect positieve 
veranderingen teweeg brengen en gewenst gedrag bevorderen. De kans op succes wordt vergroot 
door het tegelijkertijd toepassen van meerdere middelen. (Wakefield et al., 2010) Door het 
toepassen van meerdere massamediale middelen wordt gemiddeld een percentage van 40% van de 
doelgroep bereikt (Pol & Swankhuisen, 2013). 
Massamediale middelen die geschikt zijn voor communicatiedoeleinden met als doel 
gedragsverandering zijn: internet, gedrukte media, radio en televisie.  
 
Welke communicatiemiddelen zijn geschikt om een probleem dat is veroorzaakt door de meest 
belangrijke ‘O’, uit de hoofdvraag, aan te pakken? 
Om een geschikt communicatiemiddel in te kunnen zetten, is het van belang dat er kennis is over het 
te beïnvloeden gedrag (van Vendeloo, 2009). Gedrag wordt onderscheiden in gepland en 
automatisch gedrag. Gepland gedrag is gedrag waar bewust over wordt nagedacht en automatisch 
gedrag is gedrag waar niet bewust over wordt nagedacht. (Pol & Swankhuisen, 2013) 
Onwetendheid is automatisch gedrag, konijnen- en vogeleigenaren zijn zich niet bewust van de 
gevolgen van een individuele huisvesting voor het welzijn van konijnen en vogels. Automatisch 
gedrag kan beïnvloed worden en communicatie speelt daarbij een rol.  
Bij de keuze van communicatiemiddelen dient rekening gehouden te worden met het soort gedrag 
en tevens de doelgroep en het budget. Uit de resultaten van de interviews en het 
literatuuronderzoek blijken de volgende middelen het meest geschikt om de meest belangrijke ‘O’ 
aan te pakken: 
- Filmpjes gedeeld op Facebook en de website van de Sophia-Vereeniging 
- Posters en informatieboekjes op verkooppunten 
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Hoe moet de inhoud en vorm van de communicatiemiddelen worden afgestemd op de doelgroep 
konijnen- en vogeleigenaren? 
Het is van belang dat er kennis wordt verstrekt en dat het automatisch gedrag van konijnen- en 
vogeleigenaren wordt beïnvloed. Dit kan door middel van zelfregulatie, priming, sociale invloed, het 
inspelen op emoties en het verstrekken van negatieve informatie. 
Het is van belang dat de meest geschikte communicatiemiddelen worden afgestemd op het 
automatisch gedrag van konijnen- en vogeleigenaren. Hieronder volgt een beknopte beschrijving van 
de inhoud en vorm van de meest geschikte communicatiemiddelen: 
 
Filmpjes: De filmpjes moeten duidelijk maken wat de verschillende gevolgen zijn tussen een sociale 
en individuele huisvesting van vogels en konijnen. Automatisch gedrag kan beïnvloed worden door 
middel van het laten zien van de negatieve kanten van een individuele huisvesting. Hierbij kan 
worden ingespeeld op de emoties van mensen maar er moet voorkomen worden dat de beelden 
schokkend zijn. De filmpjes kunnen gedeeld worden op Facebook en op de website van de Sophia-
Vereeniging om op deze manier een groot gedeelte van de doelgroep te bereiken.  
 
Posters en informatieboekjes: Aangezien de voorlichting op verkooppunten te wensen overlaat, kan 
de onwetendheid van konijnen- en vogeleigenaren aangepakt worden door middel van 
communicatie op verkooppunten. Met behulp van posters kan duidelijk gemaakt worden wat de 
verschillende gevolgen zijn tussen een sociale en individuele huisvesting van vogels en konijnen. 
Echter is het niet mogelijk om alle benodigde informatie op een poster weer te  geven maar 
informatieboekjes kunnen mensen van alle informatie voorzien. Ook voor de informatieboekjes en 
posters geldt dat op de emoties van mensen kan worden ingespeeld maar dat het niet als schokkend 
ervaren mag worden.  
 
De meest geschikte communicatiemiddelen om de onwetendheid van konijnen- en vogeleigenaren 
aan te pakken zijn dus bovengenoemde massamediale middelen die kennis overbrengen en qua 
inhoud en vorm worden afgestemd op de aanpak van automatisch gedrag van de doelgroep. In tabel 
10 wordt een samenvatting van de conclusie van het eerste communicatiemiddel beschreven, in 
tabel 11 het tweede communicatiemiddel en in tabel 12 wordt een samenvatting van de conclusie 
van het derde communicatiemiddel beschreven.  
 
Tabel 10. Communicatiemiddel I. Filmpjes 

Communicatiemiddel Filmpjes 

Vorm  Confronterende beelden laten zien over de gevolgen van een 
individuele huisvesting, mogen niet schokkend zijn. 

 Duidelijk gesproken informatie over de sociale huisvesting van 
konijnen en vogels. 

 Twee filmpjes: één over konijnen en één over vogels. 
Inhoud  De verschillen laten zien tussen een individuele en sociale  huisvesting 

van konijnen en vogels. 

 Informatie geven over de voordelen van een sociale huisvesting. 

 Kort ingaan op de drie populaire sociale vogelsoorten. 

 Duidelijk maken dat konijnen en sociale vogelsoorten gelukkiger zijn 
met een soortgenoot maar dat niet alle dieren samen gehouden 
kunnen worden. 

 Verwijzen naar meer informatie op de website. 

Plaatsing  Facebook 

 Website Sophia-Vereenging 
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Tabel 11. Communicatiemiddel II. Posters 

Communicatiemiddel Posters 

Vorm  Groot formaat en aantrekkelijk en opvallend maken door kleuren en 
plaatjes te gebruiken. 

 Geen schokkende foto’s maar de beelden moeten wel indruk maken.  
Inhoud  Belang van sociale huisvesting weergeven door het verschil te laten 

zien tussen een sociale en individuele huisvesting. 

 Niet te veel tekst. 

 Verwijzen naar de website van de Sophia-Vereeniging. 

Verspreiding  Dierenwinkels 

 Tuincentra 
 
Tabel 12. Communicatiemiddel III. Informatieboekjes 

Communicatiemiddel Informatieboekjes 
Vorm  Aantrekkelijk maken door kleuren en plaatjes te gebruiken. 

 Geen schokkende foto’s. 
Inhoud  Algemene informatie over verzorging en huisvesting. 

 Belang van sociale huisvesting uitleggen. 

 Niet te veel informatie, kort maar krachtig. 

 Geen confronterende/bedreigende informatie. 

Verspreiding  Dierenwinkels 

 Tuincentra 
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5. Aanbevelingen 
 
Naar aanleiding van de conclusies van het onderzoek worden vier aanbevelingen gedaan voor de 
Sophia-Vereeniging. Deze aanbevelingen worden in dit hoofdstuk beschreven. 

Aanbeveling I: Onderzoek naar andere beweegredenen 
Wat betreft de onwetendheid van konijnen- en vogeleigenaren en de communicatiemiddelen om 
deze beweegreden van een individuele huisvesting aan te pakken, bestaan er geen onduidelijkheden. 
Er is daarom geen verder onderzoek nodig naar de onwetendheid van konijnen- en vogeleigenaren 
en communicatiemiddelen om deze beweegreden aan te pakken. Uit de resultaten van de interviews 
is gebleken dat onverschilligheid en onwil een aantal keer als meest belangrijke beweegreden van 
een individuele huisvesting werden genoemd. Bij onverschilligheid kan onwetendheid een rol spelen, 
maar het probleem bij onverschilligheid is dat mensen zich niet willen laten voorlichten. Onwil kan 
niet opgelost worden door middel van voorlichting, mensen kiezen bewust voor een onjuiste 
huisvesting met een verminderd welzijn als gevolg. Een onderzoek wat betreft de aanpak van 
onverschilligheid en onwil kan nuttig zijn om nog meer konijnen- en vogeleigenaren te bereiken en 
hun gedrag te veranderen. 

Aanbeveling II: Samenwerking met andere dierenorganisaties 
Een aantal respondenten gaven als tip mee om (meer) te gaan samenwerken met andere  
dierenorganisaties. Hierbij kan gedacht worden aan het gezamenlijk opzetten van een campagne. De 
krachten van de verschillende organisaties kunnen op deze manier worden gebundeld en er kan 
gebruik gemaakt worden van elkaars kennis. Hoe meer organisaties achter bijvoorbeeld een 
campagne staan, des te serieuzer het onderwerp genomen wordt en ook des te groter het 
publieksbereik is. De samenwerking kan ervoor zorgen dat de problematiek omtrent de huisvesting 
van konijnen en vogels nog verder afneemt waardoor het welzijn van deze dieren nog meer 
verbeterd. 

Aanbeveling III. Filmpjes delen op websites en verschillende sociale media 
Het bereik van het filmpje kan vergroot worden door deze op zowel de website van de Sophia-
Vereeniging te delen als op websites van andere dierenorganisaties. Organisaties en bedrijven die 
het welzijn van konijnen en vogels belangrijk vinden, zijn vaak bereid om iets te delen op hun website 
wanneer dit kan leiden tot een verbeterd welzijn. Tevens kan het filmpje gedeeld worden op andere 
sociale media zoals Instagram, Twitter en LinkedIn. Het is niet op elk sociaal medium mogelijk om 
een filmpje af te spelen, maar het is wel mogelijk om mensen te laten doorlinken naar de filmpjes. 
Tot slot wordt aanbevolen om gebruik te maken van de functie ‘gesponsorde verslagen’ op 
Facebook. Dit kan ervoor zorgen dat de filmpjes vaker worden bekeken.   

Aanbeveling IV. Eigenaren voorzien van informatie over het koppelen van 

konijnen en vogels 
Tijdens de interviews kwam naar voren dat het koppelen van dieren niet eenvoudig is, niet alle 
vogels of konijnen kunnen samen gehuisvest worden. Het is daarom van belang dat de Sophia-
Vereeniging de konijnen- en vogeleigenaren van alle relevante informatie voorziet. De informatie 
moet te vinden zijn op de website van de Sophia-Vereeniging en in de informatieboekjes.  
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Bijlagen 
 
In bijlage I wordt de open codering van de interviews in een tabel weergegeven en in bijlage II wordt de axiale codering in een tabel weergegeven. 

Bijlage I: Open codering interviews 
 

Nummer Tekstfragment Code 

1.1 Mensen mailen. Toen we de opvang hadden namen mensen contact op via de mail of via de telefoon. Mensen 
zien websites waar de konijnen allemaal opstonden. Facebook werkt natuurlijk erg goed. En mensen komen 
dan met hun konijn naar de opvang en daar werd dan gekeken of er een konijn klikte met een ander konijn. En 
nu gaat er heel veel via facebook dat was toen wat minder maar nu gaat bijna alles wel via facebook. 

Contact met eigenaren 
via mail, telefoon, 
website, facebook 

1.2 Ja dat is heel veel, echt behoorlijk, daar weet ik niet zo heel veel over. Wel over de website natuurlijk hoor 
maar niet het aantal. Ik weet wel dat wij een heel groot bereik hebben. 

Veel contact met 
eigenaren 

1.3 Ja internet, Marktplaats wat daar allemaal wel niet opstaat. Verkeerde informatie op 
Marktplaats 

1.4 De verkopen in dierenwinkels en de adviezen die in dierenwinkels gegeven worden zijn volslagen verkeerd. En 
als je daar nou gewoon mensen hebt staan die opgeleid zijn die weten waar het over gaat, hoe je konijnen 
verzorgt en houdt. Dan is dat eigenlijk waar je het beste zou kunnen beginnen. 

Verkeerde adviezen in 
dierenwinkels 

1.5 We geven informatie natuurlijk via internet, de website, daar staat heel veel informatie op, ook eigenlijk heel 
duidelijk geschreven. Op forums van de organisatie staat heel veel goede info. We geven natuurlijk via de mail 
info. Mensen sturen ons mailtjes met vragen. Mij mailen ze dan, want ik doe de mail voor de opvang. Mensen 
sturen de vragen op en als het ernstig is dan nemen we contact op via de telefoon. 

Advies op website, mail, 
telefoon 

1.6 Soms bij opvangen, als ze een open dag hebben dan gaan we daar staan met informatie. Bij een dierenarts 
hebben we ook al een aantal keer gestaan. We proberen in dierenwinkels maar dat lukt vaak niet hoor. En 
verder heel veel reageren op vragen ook soms wel op marktplaats. 

Advies bij open dagen 
opvangen, 
dierenartsenpraktijken 

1.7 We staan op beurzen soms met onze winkel en daar geven we ook adviezen over konijnen. Beurzen 
1.8 Bij de opvang wordt gewoon alles verteld over hoe en waarom konijnen samen moeten zijn. We geven door 

dat ze beter naar konijnkundige dierenartsen kunnen gaan. Ja gewoon alle info die bij een konijn hoort die 
wordt daar gegeven en de juiste info. 

Goede informatie opvang 

1.9 De meeste mensen krijgen het via marktplaats, via een fokker en via dierenwinkels maar de mensen die zich 
een beetje verdiepen in konijnen die komen wel bij een konijnenopvang. Maar het merendeel wordt gewoon 
in dierenwinkels en tuincentra gekocht. 

Veel verkoop via 
marktplaats, fokker, 
dierenwinkel en 



    

 

tuincentra 

1.10 Want het zijn gewoon impulsinkopen, vaak hebben mensen geen idee wat een konijn inhoudt. 
Impulsaankopen, een kind hebben van 3 jaar en denken dat dat kind van 3 jaar ook voor dat konijn gaat 
zorgen, dat is ook een reden waarom mensen dat soort dingen doen. 

Impulsaankopen 

1.11 Mensen geven een konijn ook cadeau. Cadeau 

1.12 En het is een makkelijk koopbaar dier, hij kost 10 euro en op marktplaats zijn ze gratis Koopbaar dier 

1.13 Nou hoofdzakelijk denk ik onwetendheid. 
Onwetendheid, onbekendheid gewoon geen kennis hebben van een konijn. 
En die onwetendheid en die impulsaankopen als die weg zouden vallen, ja dan is er al een heel groot probleem 
opgelost. 

Onwetendheid 

1.14 En dat is niet alleen bij mensen zo die kopen maar ook bij dierenartsen. Dat is ook een heel groot probleem in 
de konijnenwereld dus daar zit ook veel onvoldoende kennis om mensen op een goede manier konijnen te 
laten houden. 

Onvoldoende kennis bij 
dierenartsen 

1.15 Bij dierenwinkels heel veel onwetendheid Onvoldoende kennis bij 
dierenwinkels 

1.16 Ik denk ook gemakzucht van zo eentje is toch meer dan genoeg werk. Ach ja een konijntje leuk. Gemakzucht 

1.17 De website en facebook. Bereiken via website en 
facebook 

1.18 Wat we eigenlijk zeggen, je weet pas wat een konijn mist als je ze samen ziet, wij kunnen niet aaien nou wij 
kunnen wel aaien maar dat is voor een konijn niet hetzelfde als dat hij gelikt wordt door een maatje en dat 
leggen wij aan mensen uit. 

Aantonen konijn sociaal 
dier  

1.19 Ja dat kan het wel beïnvloeden maar het heeft natuurlijk weinig zin als wij een mooi verhaal vertellen en we 
brengen het allemaal naar buiten, en we proberen zo veel mogelijk op facebook te delen en op de website. 
Het is eigenlijk constant blijven vertellen en dat is eigenlijk het belangrijkste wat je moet doen. 

Constant blijven vertellen 

1.20 Maar zolang de verkoop op marktplaats en in de dierenwinkels er is en mensen niet open staan voor een 
verbod dan houdt het gewoon op. De enige manier om het te stoppen is de fok en de verkoop in dierenwinkels 
aan banden leggen daar kunnen wij niet zo heel veel aan doen. 
De verkoop in dierenwinkels en tuincentra is iets waar we natuurlijk heel erg mee bezig zijn om dat te stoppen. 

Verbod op verkoop op 
Marktplaats en in 
dierenwinkels 

1.21 
 

Nou ja meest geschikt, als mensen naar ons komen dan zijn dat mensen die al vaak wat opgezocht hebben 
over konijnen.  
Maar ook zelf zoeken, ze komen niet naar jou. Vaak moet je wel een beetje op pad. De media vooral de media. 

Mensen opzoeken via 
media 

1.22 Ja en op beurzen gaan staan ik zie hun niet zo vaak op beurzen hoor. Voorlichting op beurzen 

1.23 Nou die doen natuurlijk al heel veel aan communicatie en die hebben voor honden en katten, nou ja katten Voorlichting op scholen 



    

 

niet, maar met honden gaan ze naar scholen toe en dat spreekt kinderen natuurlijk heel erg aan en zoiets 
zouden ze natuurlijk ook met konijnen kunnen gaan doen. 
Via scholen, we vertellen ook nog wel eens een verhaal op een school. Ik neem nooit mijn eigen konijnen mee 
want dat is veel te stressvol voor die dieren, maar je kunt het wel met boeken en plaatjes laten zien. En daar 
begint het natuurlijk. 

 

Nummer Tekstfragment Code 

2.1 Wij zijn een dierenwelzijnsorganisatie en het hoofdkantoor zit in Wenen. En daarnaast zijn er 8 Europese 
kantoren en sinds kort een kantoor in de VS. In Australië en in Azië zijn ook collega’s, dus wij hebben echt een 
internationaal profiel. 

VIER VOETERS 
internationaal 

2.2 Wat ons werk ook uniek maakt is dat wij tegelijkertijd werken met campagnes en lobby en aan de andere kant 
ook daadwerkelijk dieren opvangen in sanctuaria. Voor big cats hebben wij een opvang in Zuid-Afrika, een 
grote opvang en daar zitten meer dan 100 dieren. In Nederland hebben wij sinds kort een opvang in Friesland. 
Daarnaast hebben wij 7 dierenparken waar voormalige dansberen, restaurantberen en beren die gebruikt 
worden om honden te trainen voor de jacht et cetera, worden opgevangen. 

Campagnes, lobby’s en 
opvangcentra  

2.3 Qua onderwerpen richten wij ons op wilde dieren, gezelschapsdieren, productiedieren en in het algemeen 
alle dieren die door mensen gehouden worden. De ijsbeer op de pool wiens bestaan bedreigd wordt door 
klimaatverandering valt buiten ons pakket maar wel de ijsbeer die in de dierentuin in Emmen gehouden 
wordt en die daar misschien niet hoort. 

Wilde dieren, 
gezelschapsdieren, 
productiedieren en 
dieren die door mensen 
worden gehouden 

2.4 
 
 

Ja, dat is toch meestal vanuit de eigen achterban. En dan is het een groot voordeel dat wij internationaal zijn 
en dat wij ook uit verschillende landen informatie krijgen over het houden van konijnen.  

Contact met vogel- en 
konijneigenaren uit eigen 
achterban 

2.5 Dat geeft veel informatie en natuurlijk ook veel online. Als er enquêtes worden afgenomen dan zetten we het 
wel in het blad wat Vier Voeters uitbrengt maar het meeste komt toch online binnen. 

Online contact met 
konijnen- en 
vogeleigenaren 

2.6 Nee helemaal niet op het moment maar in het verleden wel.  Momenteel geen contact 
met konijnen- en 
vogeleigenaren  

2.7 
 
 

Wij hebben daar zelf geen onderzoek naar gedaan maar wij merken dat een hele kleine meerderheid actief 
opzoek gaat naar voorlichting, bijvoorbeeld bij de Sophia-Vereeniging of bij het LICG.  

Kleine meerderheid  gaat 
actief opzoek naar 
voorlichting 



    

 

2.8 De meeste mensen gaan niet proactief op zoek naar informatie, ook omdat ze denken dat het heel makkelijk 
is om een konijn of vogel te houden. 

Konijn of vogel makkelijk 
te houden 

2.9 Overigens de echte vogelexperts, mensen die echt in de vogelwereld zitten, die gaan natuurlijk wel actief op 
zoek.  

Vogelexperts gaan actief 
opzoek naar informatie 

2.10 Maar mensen die het leuk vinden om impulsief een vogel of konijn te houden, zijn naar mijn ervaring lastig te 
bereiken. Je moet het eigenlijk door de strot duwen, en dan nog, blijft er het risico dat er niet gereageerd 
wordt of het niet serieus genomen wordt.   

Mensen moeilijk te 
bereiken na 
impulsaankoop 

2.11 
 

Dat is dan toch met name via de eigen kanalen dus online, op Facebook, via de nieuwsbrief et cetera. En via 
het blad, we hebben een kwartaalblad net als de Sophia-Vereeniging.   

Facebook, nieuwsbrief en 
kwartaalblad 

2.12 Het is prima om het zo te doen maar dan bereik je wel een klein beetje preken voor eigen parochie.  Maar 
toch is het nog steeds wel zinvol omdat er heel weinig bekend is over het houden van konijnen en vogels. Ook 
bij mensen die lid zijn van Vier Voeters, de Sophia-Vereeniging of de Dierenbescherming. 

Vooral eigen achterban 
wordt bereikt  

2.13 De grote massa daar, daar zit toch het grootste probleem want hoe bereik je die. Wij hebben het nooit 
gedaan maar een campagne op de radio zal meer bereik genereren. Misschien aan de andere kant is dit 
schieten met hagel want er luisteren veel mensen naar de radio die nooit een konijn of vogel zullen nemen.  

Radio campagne  

2.14 Ik denk online en toch nog veel bij tuincentra, winkels en via via. 
 

Verkoop online, bij 
tuincentra en via via  

2.15 Wij hebben dat nooit onderzocht maar ik heb daar zelf wel een idee bij.  Maar bij ons is dat nooit grootschalig 
met bijvoorbeeld een enquête onderzocht. 

Redelijk beeld 
beweegreden individuele 
huisvesting 

2.16 Ik vind ze allemaal harstikke relevant maar dan is de meest relevante toch wel onwetendheid en 
onverschilligheid heel close daarop. Dan is er een hok aan de kleine kant en dat zien de mensen heus wel, 
maar dan moet je daar toch twee dieren inzetten. 

Onwetendheid 
belangrijkste 
beweegreden, gevolg 
door onverschilligheid 

2.17 Ja, ik zou dan toch op de doelgroep ouders met kinderen richten.  
 

Doelgroep ouders met 
kinderen 

2.18 Misschien toch online, op marktplaats en bij tuincentra waar dieren verkocht worden.  
Dat je mensen die in dat beslismoment zitten bereikt.  

Online, op marktplaats en 
bij tuincentra 

2.19 Ja, ik denk toch dat je dierenwelzijn centraal moet zetten, daar gaat het om. Misschien een akelig argument 
waarin je meegeeft dat konijnen in gevangenschap zo jong sterven terwijl er eigenlijk geen reden voor is. In 
de zin van alles lijkt er te zijn maar toch gaan ze uit ellende heel jong dood. Misschien dat dat wel een 
binnenkomer oplevert. 

Dierenwelzijn centraal 
zetten, confronterende 
communicatie  

2.20 Als het gaat om het middel dan denk ik wel aan beeld, echt een filmpje. En dat je dat in eigen productie heel Filmpje 



    

 

erg op Nederland toe kunt snijden 

2.21 Ja, misschien dan echt op die emotie gaan zitten.  Emotie 

2.22 Ik denk persoonlijk dat je er uiteindelijk niet aan ontkomt door middel van wetgeving. In Zwitserland 
bijvoorbeeld heb je hele goede wetgeving voor huiskonijnen. Dat ze niet in hun eentje gehouden mogen 
worden en dat ze in bepaalde verblijven moeten leven. Nou realiseer ik mij natuurlijk dat de opvolging van 
zo’n wetgeving harstikke lastig is, want je kan niet bij mensen thuis controleren hoe de konijnen zitten.  

Wetgeving  

2.23 Je kan wel verkopers dwingen om bepaalde hokken niet meer aan te bieden en al is het maar een folder om 
mee te geven over hoe je het konijn verzorgt en wat allemaal belangrijk is.  

Verkopers dwingen 
inzetten dierenwelzijn  

2.24 Maar ik geloof er niet in dat je zonder dwang met enkel voorlichting, communicatie veel zoden aan de dijk 
kunt zetten. 

Zonder dwang is gedrags-
verandering lastig  

2.25 Ja dat is een hele lastige want dan zou je het hebben over één keer. Stel iemand zit net in de fase van ik wil 
een konijn en je bereikt hem op dat moment. Dan is het wel efficiënt en effectief want er zit dan een hele 
korte tijd tussen van ik krijg die informatie en morgen neem ik een beslissing.  

Communicatie effectief 
voor aankoop 

2.26 Maar jullie studeren en jullie weten, echte gedragsverandering krijg je niet voor elkaar met een eenmalig 
communicatiemiddel, dat is niet zo. Dan moet je zo structureel, zo continu werken. 

Gedrags-verandering 
enkel mogelijk bij 
structureel inzetten 
communicatiemiddelen 

 

Nummer Tekstfragment Code 

3.1 
 
 
 

Door verschaffing van medische gedragsinformatie aan iedereen die met konijnen in aanraking komt. Het 
informeren en activeren van kinderboerderijen, hoewel dat wel op een laag pitje staat op het moment. Het 
ondersteunen van konijnenopvangen, maar onze Core business, het belangrijkste wat wij doen dat is het 
informeren van het publiek.  

Medische 
gedragsinformatie, 
informeren 
kinderboerderijen, 
ondersteunen 
konijnenopvang, 
informeren publiek  

3.2 Dat is onder andere dus ook waar dat knelpunt zit, onwetendheid of onverschilligheid dat komt allemaal daar 
eigenlijk samen. 

Knelpunt onwetendheid 
en onverschilligheid 

3.3 
 
 
 

Via Facebook op het moment. Wij hebben echt een hele grote groep volgers, dat gaat echt als een speer. Dat 
werkt echt heel goed. En verder verstrekken wij heel erg veel informatiemateriaal waaronder boekjes. 
Dierenartsen bestellen dat en die geven dat ook weer mee aan konijneneigenaren en verder op papier, via 
internet en ook telefonisch. 
 

Facebook, 
informatiemateriaal, 
internet en telefonisch 



    

 

3.4 
 
 

Wij hebben iedere dag wel een paar mensen aan de telefoon die wat via de telefoon vragen. Maar dat zijn 
ook vaak mensen die vragen hebben over babykonijntjes en die stuur ik dan naar een collega van ons die daar 
dan weer heel veel verstand van heeft. Maar ook over van ‘goh mijn konijn doet zo raar, wat moet ik nou 
doen?’ Heel veel mensen weten nog heel weinig. 

Dagelijks contact met 
konijneneigenaren 

3.5 
 

Mensen die naar een asiel of naar een konijnenopvang gaan, die laten zich door de opvanghouder 
voorlichten. Die krijgen goede informatie, maar heel veel mensen halen nog steeds hun konijn uit een winkel 
en die halen daar dan informatie. 

Opvanghouder geeft 
goede informatie maar 
veel verkoop winkel 

3.6 Maar 9 van de 10 winkels geven gewoon volkomen verkeerde informatie mee. Of ze geven onvoldoende 
informatie mee en dan komen mensen thuis voor allerlei verassingen te staan en dat heb je niet in de hand 
natuurlijk. 

Verkeerde informatie in 
winkel 

3.7 Ja, mensen die al gewend zijn met konijnen die gaan bijna allemaal naar een opvang. Mensen gewend aan 
konijn kopen van opvang  

3.8 Maar mensen die nieuw zijn die gaan naar een fokker, maar dat is nog niet eens het slechtste adres. Maar ook 
vaak naar een dierenwinkel want dan zit daar zo’n konijntje en dan ‘wat schattig’ en de meeste mensen halen 
dan gewoon in een winkel ook hun eerste konijntje. 

Nieuwe 
konijneneigenaren kopen 
van fokker of 
dierenwinkel 

3.9 In de winkels over het algemeen een impulsaankoop, want als je een konijn niet in de winkel koopt dan ga je 
eerst oriënteren.  

Konijn impulsaankoop in 
winkel 

3.10 Meestal tenminste, en dan vindt je allemaal informatie en dan vindt je ook dat er opvangen zijn. Als je echt 
via internet informeert dan wordt je best wel wijs dat je niet in een winkel moet gaan kopen en wat je dan 
wel moet weten en waar je op moet letten. In een winkel zijn het altijd impulsaankopen. Dus mensen die 
nadenken die kopen eigenlijk niet in een winkel. Tenzij je een konijntje ziet zitten die er slecht aan toe is en 
dan ga je zo’n dier weer redden, dat doe je dan toch weer. 

Bij vooraf informeren 
geen konijn kopen in 
winkel 

3.11 Over het algemeen wel onwetendheid want dat vindt je dan via Facebook heel erg terug, dat mensen zich 
inlezen en dan als de sodemieter een maatje gaan halen. Ze weten het gewoon niet en er zijn dan heel veel 
konijnen die eenzaam in een achtertuin zitten. Want heb je een konijntje binnen dan is het nog niet zo heel 
erg als hij alleen zit. Als je veel thuis bent en je hebt één konijntje, ja dan komt hij niet zo heel veel tekort. 
Maar ja, heb je een konijn buiten zitten in een hokje dan is het gewoon dierenmishandeling om hem zo te 
houden.  

Onwetendheid 
belangrijkste 
beweegreden 

3.12 En dat leren ze dan via Facebook en dan zie je heel veel verbeteringen. Dan hoor je van mensen: ‘ik neem er 
nooit meer één want twee is zoveel leuker’.  Dus Facebook is een heel fijn medium om te weten te komen 
wat er nou precies speelt onder de mensen. 

Verbeteringen door 
informatie Facebook 

3.13 Die informatieboekjes van ons natuurlijk.  Informatieboekje geschikt 



    

 

middel 

3.14 Maar ja, je weet niet wie een konijn in een winkel koopt en als iemand naar de dierenarts gaat, krijgen ze van 
bijna alle dierenartsen een boekje mee, dus dan bereik je ze. Maar ja, als ze niet naar een dierenarts gaan, 
dan weet je het ook niet. Dan moet het gewoon puur toeval zijn dat je zo iemand bereikt. 

Onbekend wie konijn gaat 
kopen 

3.15 En mensen die niet op internet zitten en niet naar de dierenarts gaan, kom je pas tegen als ze in nood 
verkeren. Dan gaan ze zoeken en dan komen ze wel weer hier terecht. 

Pas bij nood informeren 

3.16 Op dezelfde manier, door die voorlichting. En het zou het mooiste zijn wanneer er een wettelijke verordening 
was, maar dat is natuurlijk niet haalbaar. 

Wettelijke verordening  

3.17 Maar verder gewoon veel informatie uit blijven delen en dan maar hopen dat het een olievlek is. Veel mensen 
zeggen het weer tegen hun buurvrouw en zo gaat het dan verder. Wij kunnen alleen maar informatie blijven 
uitdelen, op open dagen en beurzen gaan staan met een kraam en dan hopen dat er mensen blijven staan om 
te praten en dan informatie meegeven, en dat is de enige manier. 

Informatie uitdelen, open 
dagen, op beurzen staan 

3.18 Het lastigste zijn de mensen die geen internet hebben en dat zijn er meer dan je denkt. Die horen gewoon 
niets, die zien niks en die moet je gewoon per ongeluk tegenkomen. Zij denken dat ze een konijn hebben die 
gewoon geweldig woont. Een hele verkeerde voorstelling van hoe een konijn eigenlijk is en dat moet je per 
ongeluk tegenkomen.  

Mensen zonder internet 
moeilijk te bereiken 

3.19 Wij blijven gewoon maar doorgaan met een stroom van informatie verspreiden via papier en via internet, en 
dan maar hopen dat je zoveel mogelijk mensen bereikt. En dat die mensen dan ook weer andere mensen 
bereiken met hun kennis. 

Informatie verspreiden 
via papier en internet  

3.20 Ik denk dat de vormgeving niet zo belangrijk is. Wanneer je iets maakt of verspreidt moet het een pakkende 
foto zijn waarmee de aandacht wordt getrokken. En dan gaat het verder om de tekst die er staat en dan niet 
te veel tekst in één keer want dan lezen mensen het niet meer, maar korte stukjes. En dan pakkende 
onderwerpen verzinnen. Kijk als je de krant leest kijk je ook altijd naar een pakkend onderwerp en minder 
interessante onderwerpen sla je dan over. Alles moet leuk zijn dat je denkt: ‘hee, wat staat daar en wat 
bedoelen ze, dat wil ik wel even lezen’. En dan verder of het nou mooi is of lelijk, dat is eigenlijk niet zo 
interessant. Het gaat om een grote foto, dat trekt de aandacht en dan wat erbij staat, dat is belangrijk. 

Pakkende foto die 
aandacht trekt, korte 
stukjes tekst  

3.21 Inhoudelijk is het gewoon van ‘een konijn is een sociaal dier dus die is niet geschikt om eenzaam te wonen’. 
Een konijn moet zijn pootjes voldoende kunnen bewegen want als dat niet nodig was dan had hij wel een 
standaardje onder zijn buik in plaats van vier poten. Er zijn zoveel dingen belangrijk maar wat er beslist in 
moet: ‘konijn mag niet eenzaam zijn, je moet letten op de voeding, je mag nooit het hooi vergeten, want een 
konijn dat nooit hooi krijgt wordt gewoon een ongezond konijn’. En verder de inentingen tegen de ziektes die 
ze kunnen krijgen. Want er sterven heel veel konijnen aan ziektes. 

Konijn is een sociaal dier 
en niet geschikt om 
eenzaam te wonen 

3.22 Ik denk dat wanneer je niet overgaat tot het verspreiden van huis-aan-huisblaadjes zodat je iedereen bereikt, Iedereen bereiken via 



    

 

dan denk ik dat Facebook het beste medium is. Het wordt steeds meer gebruikt, door iedereen wel, zelfs door 
mensen die bijna geen verstand hebben van internet. Dus ik denk dat dat wel de beste manier is om in 
contact te komen met grote groepen mensen. 

huis- en huisblaadjes 
maar ook Facebook 
geschikt medium  

3.23 Die boekjes, wanneer mensen bij dierenartsen komen dan krijgen ze altijd boekjes mee van de dierenartsen. 
En dan via de opvangen, maar er zijn mensen die niet eens weten dat er konijnenopvangen zijn maar daar 
krijgen ze ook gratis boekjes. Veel kinderboerderijen verspreiden boekjes met informatie maar dan moeten zij 
zelf ook wel het goede voorbeeld geven, want veel kinderboerderijen hebben hun konijnen volkomen 
verkeerd gehuisvest in konijnenflats. Terwijl alle dieren vrij rondlopen zitten die konijnen daar in zo’n hokje te 
koekeloeren. Dat is geen goed voorbeeld voor het publiek want die denkt dat hoort zo, want 
medewerkers van de kinderboerderij hebben er verstand van.  

Boekjes via 
konijnenopvang, 
dierenarts, 
kinderboerderij 

 
Nummer Tekstfragment Code 

4.1 
 
 

Dat staat voor het verantwoord houden van huisdieren. Dat betekent dat je huisdieren moet kunnen houden, 
mits je dat op een correcte manier doet. Ook een aantal mensen in de maatschappij willen helemaal geen 
huisdieren gehouden hebben. Wij vinden dat niet, wij vinden dat je een huisdier, als je hem goed kunt 
houden, dan moet kunnen houden. 

Verantwoord houden van 
huisdieren 

4.2 
 
 
 

En wij lopen tegen hetzelfde probleem aan als jullie, de ‘O’ waardoor het allemaal fout gaat. En wij doen dat 
door bijvoorbeeld het opstellen van houderijvoorschriften. Voor diersoorten die minder gemakkelijk te 
houden zijn willen wij objectieve voorschriften hebben zodat handhavers kunnen zien of zo’n beest goed 
gehouden wordt of niet. Ook hebben wij een website die informatie geeft en we zullen in de media doen wat 
wij kunnen.  

Houderij voorschriften 
voor minder makkelijk te 
houden dieren, website, 
media 

4.3 
 
 

Doordat zij onze website bezoeken, informatie tot zich nemen of ons mails sturen met klachten of vragen. 
Dus wij worden vaak benaderd.  

Contact konijnen- en 
vogeleigenaren via 
website en mail 

4.4 
 

Dat hangt ervan af, soms is er een mediahype en dan stroomt de inbox vol en soms hoor je ook wekenlang 
niks.  

Regelmaat contact 
konijnen- en 
vogeleigenaren wisselend 

4.5 Het is helaas grotendeels een impulsaankoop op een plek waar je helemaal niet naar toe gaat om een konijn 
te kopen. En in dierenspeciaalzaken worden ook veel konijnen verkocht. Wij hebben hier op de praktijk een 
andere situatie omdat ik mijn klanten goed heb opgevoed. Dat zijn juist de mensen die konijnen halen uit 
opvangen maar de bulk is toch dierenspeciaalzaken en tuincentra. 

Vaak een impulsaankoop 
bij dierenspeciaalzaak en 
tuincentrum 

4.6 Ik weet wel dat de vogelverkoop redelijk goed georganiseerd is met instanties en organisaties. Veel minder 
parkieten worden zomaar geboren bij particulieren dan konijntjes. Ik denk dat de meeste parkieten toch wel 

Vogelverkoop redelijk 
georganiseerd maar toch 



    

 

uit winkels komen en een enkele parkiet komt bij een kweker vandaan. vaak uit winkel 

4.7 Ik denk niet dat er veel mensen zijn die al jarenlang een konijn hadden willen hebben, het zijn heel vaak 
impulsaankopen, en vaak gerealiseerd door kinderen omdat die dat graag willen. 

Konijnen vaak 
impulsaankoop 

4.8 Vogels zijn volgens mij op dit moment wat voor oudere mensen geworden. Er zijn weinig jonge mensen die 
vogels nemen en dat is misschien maar goed ook. Maar mensen met kanaries zijn vaak van die echte 
kanariemensen, die selecteren vaak op de kleurtjes en dat soort dingen. 

Weinig jonge mensen 
nemen een vogel 

4.9 Waarschijnlijk pas op het moment van de aankoop, door degene die het beestje verkoopt. Die heeft er belang 
bij om het beestje te verkopen. Er zijn weinig mensen die te raden gaan van, ‘ik heb een konijn en ik heb die 
en die woonsituatie, wat past bij mij?’  

Voorlichting pas op dag 
aankoop door verkoper 

4.10 Konijnen zijn helemaal niet goedkoop en makkelijk. Konijnen zijn dieren die zeer snel gezondheidsproblemen 
krijgen bij een verkeerde huisvesting en de geneeskunde van konijnen is duurder dan die van honden en 
katten. Dus ze geven sowieso al verkeerde informatie, ze geven vaak verkeerde hardware mee. Dus verkeerde 
voeding, verkeerde behuizing en een verkeerd boekje. En ze geven ook nog eens vaak het verkeerde geslacht 
mee. 

Verkeerde voorlichting 
door verkoper konijn 

4.11 Dus de informatie vooraf schiet enorm tekort maar er wordt hard aan gewerkt. De LICG heeft dingen, wij 
hebben dingen, Dibevo is intern bezig met kwaliteitsverbetering van personeel. Maar een echte campagne 
heb ik nog niet gezien. 

Te weinig informatie 
vooraf 

4.12 Via de website, onze waarschuwingen en de houderijvoorschriften.  Website, 
waarschuwingen en 
houderij-voorschriften 

4.13 Maar wat de Sophia-Vereeniging niet kan en wat wij niet kunnen, wij kunnen natuurlijk niet spotten van die 
gaat een konijn of vogel kopen, die gaan wij eens bellen. 

Onduidelijk wie konijn of 
vogel gaat kopen 

4.14 Er zijn geen budgetten voor uitgebreide campagnes. Maar je zou eigenlijk eens wat vaker een campagne 
moeten beginnen. Een spotje met die strekking van een konijn is geen wegwerpartikel en een vogel moet 
vliegen en dat soort dingen. Ik hoop dat als ze budget hebben dat ze een keertje dat soort dingen doen, niet 
te belerend maar wel van dat moet je eigenlijk niet doen. 

Vaker een campagne  

4.15 Want de Jumper hier, de dierenspeciaalzaak, is gestopt met het verkopen van konijnen omdat zij zich houden 
aan onze voorschriften en normen. Die staan daar helemaal achter en die zeggen wij verkopen geen konijn 
alleen. En die kregen steeds meer ruzie want die mensen zeiden: ‘wat sta je nou belerend te doen, ik wil een 
konijn! En ik wil dát konijn en nee ik wil er geen twee, dat ga jij toch niet bepalen!’ Echt het wekt gewoon 
agressie op. Maar het geeft wel aan wat voor slag er nog te maken is bij mensen die een konijn willen kopen. 
 

Inzetten dierenwelzijn 
wekt agressie op  

4.16 Het is niet alleen ongeïnformeerdheid maar ook, nou onbeschoftheid bijna, maar ongeïnteresseerdheid. De Onwetendheid de meest 



    

 

meest belangrijke is onwetendheid, de mensen doen maar wat. De meeste mensen zijn gewoon onwetend 
omdat zij zich niet van te voren laten informeren.  

belangrijke beweegreden 

4.17 Het zijn dus inderdaad vaak impulsaankopen. En er zit een stukje onverschilligheid bij want soms kopen 
mensen het konijn voor hun kind. Dus het maakt hen niet zoveel uit, ze kopen het konijn als een soort 
speelgoed. 

Stukje onverschilligheid, 
konijn als speelgoed 

4.18 Je zou eigenlijk zoals bij abortus, een soort bedenktijd moeten geven. Dat zij het konijn over twee weken 
kunnen kopen in plaats van direct, dan hebben ze de tijd om erover na te denken. Zou wel nuttig zijn 
bedenktijd maar aan de andere kant, in onze maatschappij is alles al zo betuttelend en gereguleerd. Ik denk 
niet dat er draagvlak is voor dit soort regeltjes, maar het zou nuttig zijn.  

Bedenktijd aanschaf 
konijn 

4.19 In wezen moet je met hagel schieten dus in wezen moet je de communicatie op iedereen richten.  Communicatie op 
iedereen richten 

4.20 Dus je zou dus eigenlijk, als je zegt ik wil toch gerichter aspirant verkopers hebben, toch naar die 
verkooppunten moeten gaan. Daar zou dus informatie moeten zijn, maar die moeten mensen eerst lezen 
waardoor je dus weer op een wachttijd uitkomt. 

Informatie op 
verkooppunten 

4.21 Ik denk een goede media campagne, die er gewoon inhakt en confronterend is. Ik denk dat dat best wel zou 
helpen bij de bewustwording. En een goede slogan van: ‘een vogel moet vliegen en een konijn hoort niet 
alleen te zitten en een konijn is geen speelgoed’. En met wat schokkende foto’s. 

Confronterende 
campagne 

4.22 Met een campagnes is er wel zeker een verandering te bewerkstelligen, er is wel heel veel te bereiken met 
een mentaliteit sturende campagne. Toch moet er niet teveel met dat vingertje worden gewezen, het moet 
wel goed gedaan worden en niet averechts werken. 

Campagne geschikt voor 
gedrags-verandering  

4.23 Ik denk neutraal en confronterend. Gewoon het gevolg laten zien, een konijn in een klein hokje met daarbij: 
‘dit konijn zit al 8 jaar opgesloten in dit hok, wat heeft die misdaan? Omdat het meisje een konijn wilde, en 
dan zie je het meisje in het fietsenhok vozen omdat het al 10 jaar verder is.’ Die heeft al andere interesses. 
Laten ze zoiets maar zien. 

Neutraal en 
confronterend  

4.24 Media is goed en nadenken hoe kunnen wij mensen nog op het laatst bereiken als het al bekend is dat zij een 
konijn of vogeltje willen kopen, en dan kom je dus op de verkooppunten uit.  

Mensen bereiken op 
verkooppunten 

4.25 Ik zou zeggen probeer te verbieden dat ze in tuincentra worden verkocht. Dieren horen niet gekocht te 
worden op plekken waar je niet voor een dier heen gaat zoals in tuincentra. Dus laat ze daar eens kijken of ze 
dat voor elkaar kunnen krijgen. Dat scheelt de impulsaankopen, want impulsaankopen gaan het meest snel op 
plekken waar je er niet voor heen ging. 

Verbod verkoop 
tuincentra 

4.26 En dan kun je daar ook op die verkooppunten kijken of je die mensen nog kunt benaderen om die mensen 
informatie te geven. Want echt het niveau van de verkopers, is abominabel. Die weten er helemaal niks van 
dat is heel erg. Er worden nog lik- en knaagstenen verkocht, verkeerde voeding, echt verkeerde adviezen, ik 

Verkopers weinig kennis, 
verkeerde voorlichting  



    

 

kom het hier allemaal tegen in mijn werk. 

4.27 
 
 
 

 

Maar ze zouden dus ook kunnen kijken van hoe kun je die 5 O’s tackelen. Nou de onwetendheid kun je 
tackelen door informatieverschaffing maar onverschilligheid, dat is een mentaliteitskwestie en dat heeft te 
maken met, wat is je afkomst en hoe ben je opgegroeid. Die onverschilligheid dat is een hele lastige want 
mensen die onverschillig zijn, laten zich ook niet informeren. Dus ik denk dat een aantal O’s heel moeilijk te 
tackelen zijn. Dus ik denk dat je moet beginnen met de O’s die makkelijk te tackelen zijn en dat is 
onwetendheid. Want mensen die onwetend zijn, zijn niet onverschillig.  

Onwetendheid het 
makkelijkst aan te pakken 

 

Nummer Tekstfragment Code 

5.1 Kijk als ik een dag over sla met voeren en drinken, als hij één dag zonder eten en water zit, dan is hij weg. Een 
ander dier kan het nog wel even volhouden maar een vogel niet. Als een vogel slecht verzorgt wordt en er 
wordt niet meer naar omgekeken worden dan is hij binnen twee dagen dood. 

Vogel gaat bij slechte 
verzorging snel dood  

5.2 Waar vogels apart gehouden worden dan is dat 2 a 3 dagen per jaar met tentoonstellingen. Dat is het enige 
moment dat de vogel alleen zit. 

Vogels zitten alleen 
tijdens tentoonstellingen 

5.3 De vogels apart houden gebeurt in het kweekseizoen met hobby kweken en met tentoonstellingen, dat is 3 
dagen in een klein kooitje. 

Vogels apart in 
kweekseizoen 

5.4 In de hobbymatige vogelwereld denk ik dat de vogels het bij ons in feite perfect hebben. 
Ik denk gewoon in de vogelwereld over het algemeen dat 95%, ik denk wel 99% van alle vogels, gewoon een 
picobello leven hebben. 

Hobbymatige vogels 
perfect leven  

5.5 Maar het is niet zo dat vogels die alleen in een hok zitten, dat ze een slecht leven hebben en ook niet dat ze 
graag een soortgenoot willen. 
Ik geloof echt niet dat vogels die alleen zitten het slecht hebben. 

Vogel die alleen zit heeft 
geen slecht leven  

5.6 We proberen de vogels zo optimaal te verzorgen om optimale kweekresultaten te krijgen. De verzorging, ga 
er maar vanuit dat 9 van 10 of 9,9 gewoon optimaal is. Dat ze een perfect leven hebben. 

Vogels hebben een 
perfect leven 

5.7 De negatieve kant wordt altijd het meeste belicht. Ik weet zeker dat de meeste vogelbonden picobello voor 
hun vogel zorgen. En voor de vogels die alleen in een kooi zitten niet minder. Als je een vogel slecht verzorgt 
dan ben je hem binnen een week gewoon kwijt, dan heb je geen vogel meer. 

Negatieve kant wordt het 
meest belicht 

5.8 Maar sommige mensen die een vogel alleen hebben zijn vaak mensen die alleen wonen. Die komt ‘s ochtends 
uit bed en die praat gewoon met de papegaai. Dan weet ik niet of die nou een partner mist. Je moet ook een 
geschikte partner hebben. Er zijn vogels die elkaar naar het leven staan. 

Veel alleenstaanden 
hebben één vogel, veel 
contact met vogel 

5.9 Ja maar dat zijn mensen die een vogel hebben voor de zang. Die worden heel erg vertroeteld. Die kanarie kan 
wel 8 tot 10 jaar oud worden. 
Maar ik denk dat die vogels worden vertroeteld van a tot z. Het is echt niet zo dat die vogel een slecht leven 

Vogels worden 
vertroeteld 



    

 

heeft ofzo. 

5.10 Hetzelfde met dieren in gevangenschap dat in principe alles aangereikt wordt dat ze langer leven dan in de 
natuur. In de natuur hebben ze heel veel vijanden, in de volière hebben ze in principe geen vijanden. De 
doorsnee vogel krijgt tegenwoordig een perfecte verzorging, die krijgt elke dag een bakje met water waar hij 
in kan badderen enz., hij hoeft ook nooit te zoeken naar voedsel. 

Beter leven in 
gevangenschap dan in 
natuur 

5.11 Ik zie dat in het buitenland veel meer gekweekt wordt op commerciële basis en meer wordt uitgemolken in 
feite als hier. En dat is gek, als wij tentoonstellingen hebben komen ze uit het hele land en soms wat uit het 
buitenland. Maar die mensen halen een keer een prijs met de vogel, die vinden het hobbymatig houden van 
de vogel en het proces van de kweek geweldig. 

Veel vogels komen uit het 
buitenland, 
prestatiegericht  

5.12 Maar als ik mijn vogels een slecht leven geef dan is voor mij mijn hobby eigenlijk al afgelopen. Hobby afgelopen 
wanneer vogel slecht 
leven heeft 

5.13 De Partij voor de Dieren heeft een eenzijdige kijk naar zoiets. Die zegt gewoon dit mag niet en dat mag niet. 
Ze hebben wat bereikt en dan gaan ze naar het volgende. 
Wat is hobbymatig en wat is commercieel. En omdat je dan als hobbykwekerij kanaries kweekt dan ben je 
geen hobby meer. Maar ze begrijpen niet dat wij een stamboom hebben. 

PvdD heeft een eenzijdige 
blik 

5.14 Als je kijkt hoeveel tijd erin gaat zitten en het financieel allemaal kost, en het aan vrije tijd allemaal kost.  Vogels kosten veel tijd en 
geld  

5.15 Volgens mij slaan ze de plank een beetje mis. Kijk, als ik twee kanarie mannetjes in een kooi leg of als je een 
man bij een vrouw doet en ze accepteren elkaar niet, dan werkt het niet. Een hoop vogels die hebben wat aan 
gezelschap, maar dus in de kweek. Een vogel voelt zich alleen aangetrokken tot soortgenoten of man tot 
vrouw in het broedseizoen. Een vogel leeft in feite alleen om de soort in stand te houden. Zodra het 
broedseizoen wordt zijn ze ook niet meer zo agressief. Dan gaan de vogels in de winter naar warme landen  
en komen in het voorjaar weer terug en zoeken ze hun soortgenoot weer op. Zodra dat voorbij is hebben ze in 
feite geen behoefte meer aan gezelschap.  
Het kan ook in een gezelschapsvolière die gaan dus niet naar tentoonstellingen. Die hebben er van alles in en 
zitten lekker buiten. Er zijn vogelsoorten, vooral in het kweekseizoen, die je bijna apart moet houden. 

Geen behoefte aan 
soortgenoot buiten 
kweekseizoen 

5.16 De meeste vogels die alleen gehouden worden, moet je eens kijken naar de grijze roodstaart. Die mensen 
kopen vaak gewoon een gezelschapsdier die kopen geen grijze roodstaart van 500 euro zetten hem in een 
kooi en kijken er niet meer naar om. Nee, ze willen gewoon plezier hebben van de vogel en de vogel wordt 
gewoon vertroeteld. En er wordt mee gepraat en gedaan. Ze worden tam gemaakt en gezet op de schouder. 
Een grasparkiet zit alleen in een kooi soms en dat deurtje wordt opengezet, die kan geen beter leven krijgen 
in feite. 

Mensen willen plezier van 
vogel hebben 



    

 

5.17 Ik weet zeker dat een vogel met soortgenoten niet gelukkig zal zijn. Vooral in bepaalde periodes, zoals het 
kweekseizoen in paartijd, dan zijn een heleboel vogelsoorten gewoon agressief. Ze zijn niet agressief naar de 
vrouwtjes toe maar wel wanneer je meerdere soorten met elkaar zet. Er zijn een heleboel vogels waarmee je 
alleen maar koppelsgewijs kunt broeden. 

Vogel niet gelukkig zijn 
met soortgenoten 

5.18 Meer soortgenoten met elkaar doet het niet goed, sommige soorten liggen elkaar niet. Als je vogels in een 
volière doet, dan wordt er geplukt. Ruim huisvesten is belangrijk. Als je meerdere vogels houdt moet je ze ook 
meer de ruimte geven. 

Meerdere vogels hebben 
meer ruimte nodig 

5.19 In de handel, op een vogelmarkt zitten er tientallen vogels in een klein kooitje, ook maar tijdelijk, want als ze 
thuis zijn gaan die vogels in een grotere vlucht. 

Vogels op vogelmarkt 
tijdelijk in kleine kooi 

5.20 Nee. Ik denk dat het twee aspecten zijn pluimvee en vogels. Er is veel meer een band met een vogel, ja een 
konijn zal ook wel verzorgd worden door kinderen. Pluimvee wordt meer gehouden door mensen met 
kinderen en vogels meer door ouderen. Een konijn praat niet, fluit niet, doet helemaal niks. Een vogel die fluit. 
Een oudere die alleen woont heeft de vogel als gezelschap. De vogel wordt vertroeteld, er wordt tegen 
gepraat. Mensen die hier zijn en die een vogel alleen in een kooi hebben, dat zou echt minimaal zijn. 

Konijnen voor mensen 
met kinderen en vogels 
voor oudere mensen 

5.21 Ja, maar die hebben het hartstikke goed. Maar je moet eens kijken hoe ze met zo’n dier omgaan dat wil je 
gewoon niet weten. Die vinden dat gewoon geweldig. Als iemand alleen komt te staan, het is een stukje 
gezelschap, die is eigenlijk de soortgenoot van de vogel. Die vogel heeft het gewoon picobello. 

Mens als soortgenoot van 
vogel 

5.22 Ja maar die neemt geen vogel. Die hebben er geen behoefte aan. Iemand die een vogel neemt heeft daar 
behoefte aan, wat leven in de brouwerij, wat leven in huis. De één koopt een hond, de ander een konijn of 
een vogel. Een konijn in een hok, daar kijk je niet snel meer naar om. Met een vogel wel, met een vogel kun je 
echt contact maken. 

Iemand die geen tijd 
heeft voor vogel, neemt 
geen vogel 

5.23 Ook wel via de vereniging. Wij hebben honderden soorten kanaries. Of ze vragen waar ze terecht kunnen voor 
een andere soort. 

Voorlichten via vereniging 

5.24 In de dierenwinkel, dat is de man die graag wil verkopen. Maar de interesse moet er sowieso zijn bij de koper. Voorlichten in 
dierenwinkel 

5.25 De vogelhouderij is echt positief, dat kan ik echt beamen. Met konijnen zal het misschien wat minder zijn, 
maar ik denk niet dat alle vogels en konijnen slecht verzorgt worden. 

Vogelhouderij positief 
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6.1 Dus toen ik was afgestudeerd was mijn keuze, ik word vogeldierenarts. 
Met al die vogels in gevangenschap is het eigenlijk gewoon heel slecht. Mensen hebben geen kennis van 
gezondheid, welzijn, gedrag, van al dat soort aspecten. En dat in mijn vakgebied, dierenartsen, ga maar naar 
een willekeurige dierenarts ze weten niet waar het over gaat. 

Vogeldierenarts 



    

 

6.2 De Kliniek voor Vogels  is gestopt als dierenartsenpraktijk in 2013 na 32 jaar en vervolgens is de Adviespraktijk 
voor Vogels gestart om mij nu volledig te richten op de preventie van gezondheids/gedragsproblemen, 
management en welzijn van vogels in gevangenschap. In 2003 is Stichting Papegaai opgericht om een aantal 
redenen. Enerzijds om de voorlichting naar buiten toe te brengen over huisvesting, verzorging en gedrag en 
om te komen tot aanpassing van wetgeving. Geslaagde campagne tegen de import van vogels gevangen in de 
natuur (verbod in 2007). Geslaagde campagne om te komen tot een verbod op handopfok van papegaaien 
(2014). Huidige campagne om te komen tot een verbod op vogelmarkten. Het advies is : ‘koop geen 
papegaai’, heb je een papegaai, laat je dan goed voorlichten. 

Sluiting 
dierenartsenpraktijk en 
oprichting organisatie 

6.3 Het is opmerkelijk dat organisaties zoals  de Dierenbescherming en de Vogelbescherming niet opkomen voor 
de belangen van en het welzijn van vogels in gevangenschap. De ervaring is dat dit ook van toepassing is op 
de Partij voor de Dieren. 

Organisaties zeggen op te 
komen voor belangen 
dieren 

6.4 Heel veel organisaties en opleidingen hebben er voor gekozen om geen tijd en energie te stoppen in het 
welzijn en de belangen van de vogels die er zijn.  Dat geldt ook voor de opleiding tot dierenarts en voor de 
opleiding tot dierenartsassistente. Dat geldt ook voor de “groene opleidingen” zoals Barneveld, Terra colleges 
enz. die nauw samenwerken met dierenwinkels waar studenten/leerlingen stages lopen. 

Organisaties en 
opleidingen komen niet 
op voor belangen vogel 

6.5 De vrijwilligers van Stichting Papegaai zijn allemaal zelf ook eigenaar van een of meer papegaaien.  Deze 
Stichting is in 2003 begonnen met cliënten van de Kliniek voor Vogels, nu Adviespraktijk voor Vogels. 

Vrijwilligers zijn zelf 
eigenaren 

6.6 We staan gemiddeld per jaar zo’n drie weken verspreid door het hele land op allerlei evenementen. 
Via deze evenementen zoals o.a. Animal Event, via de website en nieuwsbrieven proberen we aan de bel te 
trekken. Mijn frustratie is dat er geen ondersteuning van deze activiteiten/campagnes is van belangrijke 
organisaties zoals de Dierenbescherming en zelfs niet van een organisatie zoals de Vogelbescherming of van 
de Partij voor de Dieren. Maar zo benaderen we mensen en trekken we aan de bel. 

Eigenaren bereiken op 
evenementen en via 
website, nieuwsbrieven 

6.7 Dagelijks. Vanuit hier sowieso dagelijks. Geldt ook voor Stichting Papegaai. Dagelijks contact met 
eigenaren. Contacten met 
de media en 
verschillende partijen op 
het gebied van dieren, 
onderwijs enz. 

6.8 Vogels/papegaaien worden aangeschaft omdat ze mooi en “aantrekkelijk” zijn. Dat papegaaien kunnen 
praten en “kunstjes” kunnen doen maakt het extra leuk om een papegaai te hebben. Ten aanzien van het 
welzijn zijn papegaaien de klos als dit de redenen zijn om een papegaai aan te schaffen. 

Reden aanschaf vogels 
zijn mooi en leuk 

6.9 Ze worden links en rechts natuurlijk massaal aangeboden en verkocht. Mensen worden massaal dom 
gehouden door internet, verkopers. Vooral dierenwinkels en kwekers spelen een dubieuze rol ten aanzien van 

Verkeerd advies op 
internet, in dierenwinkels 



    

 

de voorlichting en adviezen. en bij kwekers 

6.10 De websites van de Adviespraktijk voor Vogels en van Stichting Papegaai  geven veel informatie, we 
beantwoorden vragen telefonisch en op beurzen. 

Voorlichting op website, 
telefonisch en op beurzen 

6.11 De dierenwinkels/handelaren staan niet open voor goede informatie/voorlichting. Zo zal een verkoper van 
sigaretten niet adviseren om te stoppen met roken. Dat maakt dat de informatie die wordt gegeven 
kwaadaardig is omdat wordt gesuggereerd dat de verkopers deskundig zijn en dat het belang van de vogels 
centraal staat. Goedwillende eigenaren worden fout voorgelicht. De problemen van de vogels zijn dan ook 
niet te verwijten aan de eigenaren maar aan de kwekers/verkopers die verkeerd voorlichten.  

Kwaadaardigheid 

6.12 Die O’s kloppen voor de eigenaren. Deze zijn afhankelijk van de kwekers/verkopers en organisaties zoals de 
Dierenbeschermingsorganisaties. De dierenwinkels profiteren in hoge mate van de houding van de 
Dierenbeschermingsorganisaties en het gebrek aan kennis bij dierenartsen. Er wordt duidelijk misbruik 
gemaakt van het gebrek aan kennis. 

O’s kloppen alleen voor 
eigenaren 

6.13 Onwil om op te komen voor de belangen van vogels, vanuit de organisaties zoals de Dierenbescherming en 
vanuit de opleiding tot dierenarts, maken dat het zeer slecht gaat met vogels in gevangenschap. 

Onwil bij organisaties 

6.14 Bij eigenaren is er dus onwetendheid. Eigenaren worden bewust dom gehouden, met name door de 
dierenwinkel sector en door de Dierenbescherming. 
Het draait natuurlijk allemaal om hetzelfde verhaal. Ik vind het elke keer weer opvallend dat eigenaren te 
horen krijgen dat deze onwetend zijn maar dat de organisaties die eigenaren niet goed voorlichten buitenspel 
blijven. 

Onwetendheid bij 
eigenaren 

6.15 De enige manier is dat de organisaties het serieus gaan nemen, ons serieus gaan nemen. Maar met name dus 
de belangen van vogels serieus gaan nemen want dat is de rode draad. De belangen, het welzijn en de hele 
problematiek van gevangenschap. 

Organisaties moeten 
belangen van vogels 
serieus nemen  

6.16 Binnen de dierenbeschermingsorganisaties is er geen deskundigheid op het gebied van het welzijn inclusief de 
voeding/huisvesting/verzorging van papegaaien/vogels. Deze deskundigheid is vereist om eigenaren te 
kunnen voorlichten en/of verwijzen. Zonder deskundigheid is het geven van informatie een slechte zaak. Tot 
op heden heb ik ervaren dat er geen structurele samenwerking wordt gezocht om de problematiek van het 
welzijn van vogels werkelijk op de agenda te zetten. 
Suggesties vanuit dierenbeschermingsorganisaties dat eigenaren vooral 2 vogels van dezelfde soorten 
moeten aanschaffen om eenzaamheid te voorkomen is typerend voor deze situatie. 

Voor 
communicatiemiddel 
inzetten probleem 
daaromheen aanpakken 

6.17 Nee het is in het algemeen heel triest als het gaat over vogels. Omdat het vogels zijn worden deze dieren niet 
serieus genomen in de opleidingen, door dierenbeschermingsorganisaties, binnen de diergeneeskunde en 
binnen de politiek. Kennis over huisvesting, verzorging, gedrag en welzijn is nul komma nul. 

Verzorging bij alle 
soorten slecht  

 



    

 

Nummer Tekstfragment Code 

7.1 
 
 
 

Nou met name scholing, dus dat ik in ieder geval de kennis die ik heb, overdraag naar mensen die het nog niet 
weten. Vandaar dat ik een opleidingspakket heb samengesteld. Ook krijg ik vaak adviesvragen via de mail of 
telefonisch en krijg ik adviesvragen van kinderboerderijen, dan kom ik langs en adviseer ik. Eveneens ben ik 
konijnenkapper en word ik bij vervilting en dergelijke ingezet.   
En wij zitten nu weer bij een stichting die allemaal nieuwe konijnenhokken moest aanschaffen. Die hebben wij 
ontworpen en ook gemaakt. 

Scholing, adviesvragen, 
konijnenkapper, 
konijnenhokken maken 

7.2 
 
 

Ja, dat wisselt heel sterk maar ik ben er dagelijks mee bezig. Op een gegeven moment gaan ze je steeds meer 
vinden, en dat is natuurlijk harstikke mooi. Meestal probeer ik toch wel binnen een dag advies te geven. Dus 
dagelijks absoluut. 

Dagelijks contact met 
konijneneigenaren 

7.3 
 

De winkel en via Marktplaats. Verkoop winkel en 
marktplaats 

7.4 Dat is heel divers maar konijnen zijn vaak een cadeautje. Konijn als cadeau 

7.5 Achteraf, niet vooraf, absoluut niet. Dat zijn er maar heel weinig. Wanneer er iets gebeurd en mensen hebben 
vragen, dan weten ze mij wel te vinden.  

Achteraf voorlichten 

7.6 Dan pas gaan zij Googelen en stellen ze vragen, dat is eigenlijk te laat. Google en vragen stellen 

7.7 Dat vind ik een hele lastige maar ik denk zelf dat het vaak onwil is.  Onwil belangrijkste 
beweegreden individuele 
huisvesting  

7.8 Want je adviseert mensen 2 konijnen, maar mensen willen vaak geen 2 konijnen omdat zij de liefde van het 
konijn voor zichzelf willen, dus zij willen hem eigenlijk niet delen. Ook willen een heleboel mensen het 
gewoon niet en ze hebben altijd wel een excuus om het niet te doen. 

Konijn niet willen delen 

7.9 En het is een hele lastige om er achter te komen waarom mensen geen 2 konijnen willen. Dan moet je door 
blijven vragen en dat vinden mensen vervelend en zij willen dat ook eigenlijk niet horen. 

Lastig achterhalen 
waarom geen twee 
konijnen 

7.10 Dat is een moeilijke want om gedrag aan te passen moet je iets doen met de omgeving en dat is allemaal erg 
lastig. 

Gedrags-verandering 
lastig  

7.11 Wat wel vaak helpt zijn gewoon foto’s en filmbeelden waarop duidelijk wordt gemaakt hoe erg het is of hoe 
eenzaam een konijn is.   

Foto’s en filmbeelden 

7.12 Dat is ook heel lastig. Er is nog steeds geen wetgeving om het te verbieden dus dan kun je beter 
communicatiemiddelen inzetten.  

Geen wetgeving dus 
communicatie 

7.13 Dus ook de dierenwinkels de juiste tools en het juiste gereedschap meegeven.  Dierenwinkels juiste tools 
meegeven 



    

 

7.14 Of een grote poster van twee blije konijnen en van een konijn die zielig alleen in een hokje zit. Die visualisatie 
is volgens mij wel hetgeen wat het beste werkt.  

Visualisatie werkt het 
best 

7.15 Mensen gaan niet lezen want mensen zijn leesmoe dus mooie pakkende plaatjes en dat ook het liefst bij de 
dierenwinkels. 

Mensen zijn leesmoe 

7.16 Beeldmateriaal verzamelen en bij basisscholen langsgaan. Dat kinderen zeggen dat het eigenlijk wel heel zielig 
is om één konijntje alleen te houden. Dat maakt vaak wel indruk dus ik denk dat je beter op kinderen kunt 
focussen dan op volwassenen.  

Voorlichting op 
basisscholen en 
beeldmateriaal 

 

Nummer Tekstfragment Code 

8.1 
 
 
 

Daarna ben ik 5 jaar bij de universiteit gebleven om mij te specialiseren in vogelgeneeskunde. Na die periode 
heb ik 15 jaar een praktijk gehad op de stichting Nederlandse opvang papegaaien. Dat is een opvang die ken 
je misschien, in Veldhoven, dat is ja, ik denk alweer 5 jaar geleden. De zaak is failliet gegaan en toen moest ik 
verhuizen met mijn praktijk en sinds een jaar of 5 zit ik hier met mijn praktijk. Ik behandel alleen vogels. Dus ik 
doe geen andere dieren. 

Vogel-geneeskunde 
gestudeerd, eigen 
praktijk, behandeling 
vogels 

8.2 
 
 
 

Ja, ik behandel vogels maar ik geef ook veel adviezen. Mensen kunnen mij bellen, e-mailen en appen met 
vragen. Ja, dan probeer ik ze verder te helpen. 

Behandelen vogels en 
geven adviezen  

8.3 
 
 

Ja, dat doe ik dagelijks. Dagelijks contact met 
vogeleigenaren 

8.4 Een kanarie kopen ze heel vaak in een dierenwinkel en soms bij iemand die zij kennen, bij iemand die een 
volière heeft buiten, dat gebeurt natuurlijk ook best veel.  

Kanarie kopen in 
dierenwinkel of van 
bekende 

8.5 Grasparkieten eigenlijk voornamelijk in de dierenwinkel. Er zijn weinig echt serieuze grasparkietenkwekers die 
echt kweken. De meeste kwekers kweken voor tentoonstellingen, om tentoonstellingen te winnen. En alle 
jonkies die de tentoonstellingen niet kunnen winnen, die gaan gewoon naar een opkoper en dan via die 
opkoper komen ze in de dierenwinkel terecht. 

Grasparkieten worden 
voornamelijk in 
dierenwinkel gekocht 

8.6 De grijze Roodstaart, dat verschilt heel erg. Heel vaak gaan mensen hun informatie zoeken op internet.  Informeren grijze 
roodstaart vaak via 
internet  

8.7 Een enkele keer bellen zij mij of iemand anders of vaak toch ook wel dierenartsen, en dan kopen zij hem 
rechtstreeks bij de kweker. Maar het merendeel is toch wel via de dierenwinkel.   

Grijze roodstaart kopen 
bij kweker na informatie 



    

 

dierenarts 

8.8 Een kanarie wordt vaak gekocht voor de zang en het is een eenvoudig te houden vogeltje. Hij heeft ook geen 
grote huisvesting nodig dus het is eigenlijk qua kosten en huisvesting een makkelijk dier. En ook qua aanschaf 
zijn er niet hele grote kosten gemoeid, maar je hebt er toch veel plezier van want zo’n beestje kan toch wel, 
een jaar of 15 jaar oud worden, daar kan je toch wel plezier van hebben. 

Kanarie wordt gehouden 
voor de zang, makkelijk te 
houden en laag in kosten 

8.9 Grasparkietjes worden veel gekocht, of dat mensen er een kopen voor hun kindje. Dan willen zij graag een 
grasparkietje, ook omdat zij goedkoop zijn en relatief eenvoudig te houden en niet echt kan bijten bij die 
kinderen. Maar ook mensen die vogels leuk vinden, maar nog niet echt de stap durven te maken naar de 
grotere kromsnavels, die beginnen vaak met een grasparkiet of een Agapornis of een Valkparkiet. Dus zeg 
maar de opstappers en die gaan later, meestal na 1 of 2 jaar, wel eens over op wat grotere dieren. 

Grasparkiet vaak voor 
kinderen of voor mensen 
die nog geen overstap 
naar grotere kromsnavels 
durven maken 

8.10 Dat is bij vogels ook wel maar je ziet ze iets minder vaak, bij ieder tuincentrum heb je wel een paar konijnen 
rondlopen. En vogeltjes worden toch naar mijn idee toch minder tentoongesteld in een winkel, laat ik het zo 
maar zeggen. Vaak zitten de vogeltjes ook wat meer achteraf in een kooitje. Dus wat minder bereikbaar. Ze 
zien er natuurlijk ook wat minder fluffy uit dus je hebt het wel wat minder.  

Impulsaankopen bij 
vogels minder dan bij 
konijnen 

8.11 Als je bijvoorbeeld kijkt naar beurzen en je hebt hier in de Beekse Bergen van die honden en kattendagen, 
daar komen ook veel vogels. Daar heb je heel veel verkopers en daar heb je ook veel impulsaankopen. Als je 
daar eens 10 meter vanaf gaat staan met een kopje koffie dan zie je het met je ogen gebeuren. 

Wel impulsaankopen op 
beurzen  

8.12 Bij degene die het praatje houdt. Eigenlijk is dat bij vogels ontzettend lastig.  
Dan eindig je toch wel in de dierenwinkel, je hebt van die boekjes over dieren en natuurlijk internet. Ja veel 
op internet en daar wordt natuurlijk heel veel zinnigs gezegd maar ook nog veel meer onzin. En die mensen 
kunnen daar absoluut niet tussen selecteren, wat zin is en wat onzin is. Dus dan vind ik echt de meest rare 
dingen. 

Voorlichting door 
verkoper vogel 

8.13 Er zijn best regelmatig mensen die mij bellen. Maar verder zijn er niet heel veel dierenartsen tegenwoordig 
meer die echt ervaring met vogels hebben, echt verstand van vogels hebben. 

Weinig dierenarts die 
verstand hebben van 
vogels 

8.14 Er is natuurlijk een hele vogelwereld die georganiseerd is door de Nederlandse Bond en die onderverdeeld is 
in heel veel dingen. Maar daar weten de mensen niet zo heel veel van. Het is meer een groep die zich niet 
heel erg naar buiten profileert. Het is meer van onderlinge competities en dat soort zaken. Dus mensen die 
gewoon een vogeltje als gezelschapsdier hebben, die kennen dat vaak niet, die kennen de wegen niet.  Dus 
dat is best wel erg moeilijk. 

Nederlandse Bond niet 
erg bekend bij 
vogeleigenaren met vogel 
als gezelschapsdier 

8.15 Ik heb daar niet een bepaald protocol voor, of een bepaald standaard verhaal. Het is heel erg ja van wat zo’n 
eigenaar wil en wat die kan. Wat is zijn budget, wat is zijn ruimte en wat wil hij van een vogel. He, vindt hij het 
mooi om er naar te kijken, wil hij er echt iets mee, moet het tam zijn en praten. Dus dat verhaal is zo 

Geen protocol  of 
standaard verhaal voor 
informeren over sociale 



    

 

verschillend, dat is niet makkelijk dat je het zo even in een papiertje kunt zeggen. Ik heb voor een aantal 
andere zaken, bijvoorbeeld op het gebied van voeding en dat soort zaken, heb ik dingen gewoon op papier 
staan. Als mensen mij bellen, dan print ik het uit en stuur ik het op en dan kunnen mensen het even 
doorlezen. Maar hierbij is dat zo’n maatwerk, ik heb daar geen standaard verhaal voor. 

huisvesting vogel 

8.16 Nee de meeste mensen weten wel dat de vogel die zij in huis nemen dat dat een sociaal dier is, die normaal in 
een groep leeft. Dus onwetendheid, nee. Misschien dat zij het niet heel bewust doen maar zij weten het 
allemaal wel als je het vraagt.  

Geen onwetendheid want 
mensen hebben kennis 

8.17 Een Grijze Roodstaart papegaai bijvoorbeeld, die kost een behoorlijke smak geld. Niet iedereen kan zomaar 2 
Grijze Roodstaart papegaaien betalen. Daarbij komt dat wanneer je 2 dieren neemt dat de kooi groter moet 
zijn dan die voor een individu. Maar de grootste reden bij dit soort dieren is vaak dat wanneer je er 2 neemt, 
het veel moeilijker is om ze tam te krijgen. En dat is bij de grasparkiet eigenlijk idem dito. Bij de kanarie zie je 
ook veel individuele huisvesting en daar zit je met onwil. Een kanarie alleen die zingt en heb je een paartje, 
dan zingen ze veel minder. 

Nadelen vogel met 
soortgenoot  

8.18 Het is heel vaak onwil. Ja, mensen kiezen er voor, althans het merendeel. Er zijn ook mensen die gewoon een 
stelletje hebben, maar het probleem ook bij een stelletje is dat je hormonale werking krijgt. De vrouwen 
worden bijna allemaal verschrikkelijk agressief en die gaan eitjes verdedigen. En dat is bij grasparkieten en bij 
de dames van de grijze roodstaart echt verschrikkelijk, die kan je bijna niet meer hanteren. In die periode dat 
die hormonen gaan lopen pikken. Dus de man gaat zijn vrouw ook verdedigen dus die wil jou niet meer in de 
buurt hebben dus dan krijg je dat hele ritueel van voortplanting en daar willen ze geen mensen bij hebben. En 
de mensen hebben ze als gezelschapsdier. 

Hormonale werking bij 
stelletje  

8.19 Nou zijn er nou wel mensen die er wel bewust van zijn en die kopen dan 2 jonge mannen, en dat gaat wel 
goed. Die groeien goed op en dat gaat prima. Maar dan moet je dat al weten en dan moet je de vogeltjes 
laten seksen want van de buitenkant zie je dat vaak niet. Dus daar gaat een heel traject aan vooraf. En er zijn 
maar weinig die dat traject doorlopen, maar ze zijn er wel. 

Mensen die ervan bewust 
zijn kopen 2 jonge 
mannen 

8.20 Jawel, dat kan je zeker. Want het is natuurlijk aan de ene kant onwil maar aan de andere kant denk ik dat 
mensen niet door hebben wat zij het dier aan doen. Ze zeggen wel ‘nee, ik wil hem alleen want dan wordt hij 
tammer’. Maar dat dat dier dan 8 uur alleen zit en loopt te verkommeren omdat iedereen aan het werk en 
naar school is, dat realiseren ze zich niet.  

Inzet communicatie 
geschikt voor gedrags-
verandering 

8.21 Dus dat kun je wel degelijk met communicatie overbrengen. Wat ik veel tegen kom is dat goede dieren doelen 
het vaak weer naar het extreme toetrekken. Dat je zegt van je bent een dierenmishandelaar als je een dier 
alleen houdt, dat schrikt mensen af. Ook als je zegt ja je moet er 2 bij elkaar zetten want anders ben je niet 
goed voor je beesten, dat schrikt mensen ook af. Maar als je zegt 2 is beter dan 1 maar stop ze in een kooitje 
naast elkaar bijvoorbeeld. Dan zien ze elkaar, horen elkaar en hebben toch gezelschap aan elkaar, maar ze 

Communicatie geschikt 
voor gedrags-verandering 
maar niet te extreem 
brengen 



    

 

trekken toch naar jou toe. En dan kun je ze toch een of voor een uit de kooi halen en dan kunnen ze toch 
samen buiten de kooi spelen. En op die manier maak je het voor de mensen ook veel makkelijker om het te 
doen en wie weet belanden ze uiteindelijk met zijn tweeën in een kooi. 

8.22 Dat is een hele moeilijke. Ik heb zelf jaren geleden een paar jaar een vogeltijdschrift uitgegeven. En niet zoals 
er al veel zijn voor de kwekers maar echt voor de gezelschapsdieren mensen, de groep die jullie willen 
bereiken. En dat is een hele pluriforme groep. Je kan ze niet vangen onder een hoedje, ze zitten niet in een 
groep. Ik heb het geprobeerd via de dierenwinkels, via internet, een website, maar het is heel moeilijk om die 
hele groep te pakken.  

Vogeleigenaren een 
pluriforme groep, hele 
groep bereiken lastig 

8.23 Internet is denk ik de makkelijkste op dit moment en waarbij je de grootste kans hebt dat je de meeste 
mensen te pakken krijgt. En ook dierenwinkels, als ze mee willen werken. Want iedere vogeleigenaar heeft 
toch ook vogelvoer nodig. 

Vogeleigenaren best te 
bereiken via internet en 
dierenwinkels 

8.24 Mensen in dierenwinkels zijn er niet altijd even gemotiveerd in. En wat ik altijd zeg, als je een vogel koopt en 
dat geldt natuurlijk ook voor andere dieren en voeding, daar hoort een verhaal bij. Heel veel dierenwinkeliers 
hebben niet de mogelijkheid, misschien niet de bagage, niet de tijd of niet de zin om dat verhaal te gaan 
vertellen.  

Dierenwinkels niet altijd 
gemotiveerd om 
informatie te verstrekken 
bij verkoop 

8.25 Ik denk websites. Facebook wordt heel snel een welles nietes spelletje want mensen gaan antwoorden en 
iedereen heeft een andere mening. Dus dan komt al heel gauw het praatje op Facebook van nee hoor mijn 
vogel wil helemaal niet op die manier gehouden worden. Dus dat is wel heel erg lastig en met Facebook is dat 
best moeilijk omdat je heel snel zo’n tendens krijgt van degene met de grootste waffel op Facebook die heeft 
het meest gelijk. En met een website kun je op iets meer afstand de neutrale informatie geven en dan krijg je 
niet meteen al die meningen van mensen.  

Website meest geschikt 
voor communicatie, veel 
meningen op Facebook 

8.26 En heel veel dingen van vogels zijn ook gewoon nog niet strikt uitgezocht. Nou om het even keihard te maken, 
als een vogel alleen wordt gehuisvest dan is die niet per definitie ongelukkig, dat kun je niet zeggen. Wij 
weten dat papegaaien sociale dieren zijn bijvoorbeeld en in de natuur leven ze eigenlijk alleen in groepen. 
Maar wij hebben er vroeger in het papegaaienpark proeven mee gedaan. Wanneer jij een papegaai die 10 of 
15 jaar altijd alleen heeft gezeten in een kooi, de keuze geeft van blijf jij in het kooitje of ga jij naar die volière 
naar de andere vogels, 10 van de 10 kiest voor dat kleine kooitje. Dat kennen ze, dat vinden ze veilig. Ze 
vinden het eng om daar naar toe te gaan. Wel als je ze gedwongen in de volière zet bij andere papegaaien, 
dan duurt het echt 2 jaar voordat je ziet dat dat hij een beetje status begint te krijgen in de groep, een beetje 
interactie begint te krijgen met de anderen dieren. Dus ja, je kunt al nooit meer keihard zeggen van iedere 
vogel moet een maatje. Een heel bekend verhaal van een Agapornis die koop je vaak met zijn 2en want die 
kunnen echt niet zonder elkaar, partner gaat dood, probeer dan maar eens een nieuwe partner te krijgen. Dat 
kan best lastig zijn. Soms gaat het in één keer goed en is het liefde op het eerste gezicht en soms vechten ze 

Veel dingen over vogels 
nog niet strikt uitgezocht, 
er kan niet keihard 
gezegd worden dat iedere 
vogel een maatje nodig 
heeft  



    

 

elkaar de kooi uit. 

8.27 Ja, de website zou een hele leuke zijn. En dat je een soort foldertjes maakt als gebruiksaanwijzing en die je 
geeft aan een dierenwinkelier. En wanneer mensen een Grijze Roodstaart, grasparkiet of wat dan ook kopen, 
geef hen een foldertje mee. Waar gewoon in staat wat, heel kort, waar je met dit dier op moet letten. En 
zoiets zal denk ik wel helpen want veel mensen staan op dat moment open voor informatie. 

Website en 
gebruiksaanwijzing 
folders  

8.28 Niet te extreem. Houd het simpel en houd het betaalbaar. Want je kan wel zeggen van een kanarie moet een 
volière hebben van 2 bij 2 bij 2. Maar A. past het niet in huis en B. is het niet te betalen en mensen denken al 
gauw van dan maar niet. En dan kan je beter proberen die kanarie van een klein kooitje naar een middelgroot 
kooitje te krijgen dan ineens naar die grote kooi die de mensen toch niet aanschaffen. 

Communicatie simpel, 
niet te extreem en houd 
het voor mensen 
betaalbaar 

8.29 Zeker met vogeltjes, zeker wat goedkopere vogels, dat zijn over het algemeen geen mensen die hebben 
doorgestudeerd. Iedere vogelsoort heeft zo zijn eigen mensen publiek. En veel kromsnaveltjes en veel tamme 
vogeltjes zijn toch vaak van de niet gestudeerde mensen. De gestudeerde mensen hebben vaker vruchten en 
insecten etende vogels zoals lijsters en dergelijke. 

Iedere vogelsoort eigen 
mensen publiek  

8.30 De kanarie is veel meer het gezelschapsvogeltje en nu ga ik het even karakteriseren, van oma. Opa is dood 
gegaan en oma zit zo alleen en een kanarie lukt dan nog wel. Hoewel die mensen vreselijk verknocht kunnen 
raken aan zo’n kanarietje, zijn de mogelijkheden beperkt.  

Kanarie gezelschaps-
vogeltje oma  

8.31 Grasparkieten zijn veel meer voor mensen die iets met een vogeltje willen.  Grasparkiet voor mensen 
die iets met de vogel 
willen  

8.32 De aanschaf van de grijze roodstaart is ook veel groter. Niet alleen de vogel maar ook de kooi en het hele 
gedoe er omheen. 

Aanschaf grijze 
roodstaart groter 

8.33 De kanariemensen zullen minder op de website kijken, grasparkieten mensen iets meer en grijze roodstaart 
mensen eigenlijk altijd wel.  

Vogeleigenaren zullen op 
website kijken, 
kanariemensen iets 
minder 

8.34 Ja, ik denk dat je dan wel een groot deel te pakken hebt.   Groot deel 
vogeleigenaren bereiken 
via website in combinatie 
folders 

8.35 Nou, waar je ook zeker bij de kromsnaveltjes dus de grasparkiet en de grijze roodstaart op kan wijzen is dat ze 
sociale dieren zijn. Als je ze tam wil hebben of als je ze gelukkig wil hebben dan moet je daar best wel heel 
veel tijd aan spenderen. Kan je dat niet, schaf er dan 2 aan. Dat je die insteek gebruikt en dat je eigenlijk zegt 
wanneer je er 2 houdt, dan houd je een gelukkiger vogeltje en dan krijg je minder problemen. 

Wijzen op vogel 
gelukkiger met 
soortgenoot bij druk 
leven eigenaar 



    

 

 

Nummer Tekstfragment Code 

9.1 De Sophia-Vereeniging kan steun van andere organisaties vragen. Dat ze niet alleen die kar trekken. En zorgen 
ze dat ze sterker worden daardoor. Dus zoiets zou ik dan doen. 
Je krijgt wel gewoon meer resultaat en staat meer in de publiciteit en wordt meer serieus genomen als je heel 
veel achter je hebt staan. 

Samenwerken met 
organisaties  

9.2 Ja maar dan ook zelf een voorbeeld maken van zo’n huisdierenbesluit en dat met heel veel organisaties gaan 
indienen en mensen ermee om de oren slaan. Hun zouden heel goed initiatiefnemer daar van kunnen zijn. ik 
denk dat ze heel veel dierenorganisaties mee kunnen krijgen. 

Voorbeeld 
huisdierenbesluit maken 

9.3 En ja de eigenaren, je zou natuurlijk nog veel meer voorlichting kunnen geven van dat mensen moeten weten 
dat al ze dieren uit de dierenwinkels halen, de oude dieren ontzettend misbruikt worden, dat is gewoon 
dierenmishandeling. En wat er met de dieren gebeurt als ze niet verkocht worden. 

Meer voorlichting aan 
eigenaren 

9.4 Dat zou mooi zijn als cursussen worden gegeven die mensen gewoon moeten doen. Cursussen 

9.5 Dus als ik de Sophia-Vereeniging was zou ik nog veel meer daar op gaan spitsen of voorlichting en dat kunnen 
ze makkelijk van andere organisaties afkijken. Varkens in Nood heeft een tijd geleden nog een hele expositie 
door het hele land gehad en zoiets kun je ook maken over huisdieren. 

Expositie voor huisdieren 

9.6 Wat makkelijk is. Het interesseert ze vaak niet. Zo’n huisdier wordt vaak voor het kind gekocht. De reden is 
natuurlijk al heel vaak verkeerd waarom een huisdier wordt genomen, het is vaak gezeur van een kind en ze 
willen dat kind een plezier doen maar het is niet om het dier zelf. Het is alleen maar omdat het er schattig 
uitziet, daarom nemen ze een huisdier. Tenminste een dier als een konijn. 

Reden aanschaf is al 
verkeerd 

9.7 Twee dieren geeft wel meer gedoe, veel meer schoonmaken, naar de dierenarts 2x, dieren castreren, 
tenminste met een mannetje en vrouwtje bij elkaar, maar die kunnen wel het makkelijkst bij elkaar gehouden 
worden. Dus het is ook wel weer heel veel gedoe, je hebt meer ruimte nodig. Dus ik denk dat mensen het ook 
niet doen omdat ze het gewoon makkelijk vinden. 

Twee konijnen geeft 
meer gedoe 

9.8 En ze weten het vaak ook gewoon niet. Het is ook zo, als je een dier koopt in de dierenwinkel dan krijg je na 
de verkoop een foldertje mee daar staat wel in dat konijnen sociale dieren zijn maar ja dan heb je het 
natuurlijk al gekocht. Ik denk dat de meeste mensen het foldertje weggooien. Kijken ze er geen eens in. 

Onwetendheid 

9.9 Ik denk dat onverschilligheid dan wel het grootst is. Ja ik denk dat toch wel. Want mensen horen het vaak best 
wel van iemand soms in hun kennissen- of vriendenkring dus dan horen ze het wel, dus ik denk toch 
onverschilligheid. Maar die is het moeilijkste om aan te pakken. 
 
Nee, maar dat zie je gewoon overal. Iedereen weet wel hoe de bio-industrie in elkaar zit, de meeste mensen. 
Maar er is gewoon hele grote onverschilligheid en mensen kijken vaak naar de portemonnee. En dat geldt ook 

Onverschilligheid het 
grootst 



    

 

voor de huisdieren. 

9.10 En je kunt je ook afvragen, dat is wel heel ver vooruit, eigenlijk moeten ze gewoon niet als huisdier genomen 
worden. Maar goed dat krijgen we niet zomaar voor elkaar, dat snap ik ook wel. 

Is een konijn wel geschikt 
als huisdier 

9.11 Ik denk dat mensen die bij de dierenwinkel komen ook vaak wel een impulsaankoop doen omdat het er leuk 
en schattig uitziet. Ik denk dat deze pas daarna kijken als ze dat doen. Dus pas achteraf. Ze krijgen wel een 
foldertje mee als het goed is, dat zijn de dierenwinkels tegenwoordig verplicht. 

Impulsaankoop 

9.12 Ik denk dat ze dan toch actie moeten gaan voeren en om publiciteit te krijgen ook artikelen. Ja wat ik 
vertelde, wat varkens in nood heeft gedaan zo’n ding dat heel Nederland doorgaat met foto’s. Rapporten 
opstellen en daarmee aandacht voor vragen. Dat soort dingen denk ik. 

Actie voeren, rapporten 
opstellen 

9.13 Dus eigenlijk zou ook van bovenaf, de overheid, de regels moeten veranderen. De Sophia-Vereeniging kan wel 
aangeven hoe het eigenlijk zou moeten in een document en dat laten zien aan de overheid van zo moet het. 

Overheid regels 
veranderen 

9.14 En ze kunnen een petitie starten en via sociale media lanceren. Ik denk ook gewoon veel meer 
dierenorganisaties betrekken bij wat ze doen. 

Dierenorganisaties erbij 
betrekken 

9.15 Nee, mensen moeten zich ook gaan schamen. Dat ze een konijn in hun eentje houden en zolang het allemaal 
nog mag, zolang er geen goede regels voor zijn en je een konijn in een klein hokje mag houden dan hoeven ze 
zich niet te schamen want het mag toch en de dierenwinkel zij dat het allemaal goed was, dus ik denk dat je 
mensen niet gauw op andere gedachten krijgt tenzij ze gewoon doorhebben dat het gewoon niet kan. Dat je 
twee manieren van houden hebt, je hebt hebzucht en dan kijken ze niet naar het dier. Terwijl dat eigenlijk 
voorop moet staan want als je van dieren houdt dan moet je kijken van hij moet het leuk hebben, hij moet 
zich als konijn kunnen gedragen of als vogel. Confronteer mensen ermee. 

Mensen ermee 
confronteren 

Bijlage II. Tabel axiaal coderen 

 
Eerste ordening Tweede ordening 

Vogelgeneeskunde gestudeerd, eigen praktijk, behandeling vogels (8.1) 
Medische gedragsinformatie, informeren kinderboerderijen, ondersteunen konijnenopvang, 
informeren publiek (3.1) 
Verantwoord houden van huisdieren (4.1) 
Houderij voorschriften voor minder makkelijk te houden dieren, website, media (4.2) 
Scholing, adviesvragen, konijnenkapper, konijnenhokken maken (7.1) 
VIER VOETERS internationaal (2.1) 
Campagnes, lobby’s en opvangcentra (2.2) 
Wilde dieren, gezelschapsdieren, productiedieren en dieren die door mensen worden gehouden 

Gespecialiseerd in vogels (8.1, 6.1, 6.2) 
Gespecialiseerd in konijnen (3.1, 7.1) 
Gespecialiseerd in zowel vogels als konijnen (4.1, 
4.2, 2.1, 2.2, 2.3) 
 



    

 

(2.3) 
Vogeldierenarts (6.1) 
Sluiting dierenartsenpraktijk en oprichting organisatie (6.2) 

Behandelen vogels en geven adviezen (8.2) 
Facebook, informatiemateriaal, internet en telefonisch (3.3) 
Contact konijnen- en vogeleigenaren via website en mail (4.3) 
Online contact met konijnen- en vogeleigenaren (2.5) 
Contact met eigenaren via mail, telefoon, website, facebook (1.1) 
Contact met vogel- en konijneigenaren uit eigen achterban (2.4) 
Advies op website, mail, telefoon (1.5) 
Advies bij open dagen opvangen, dierenartsenpraktijken (1.6) 
Beurzen (1.7) 
Voorlichting op website, telefonisch en op beurzen (6.10) 
Vooral eigen achterban wordt bereikt (2.12) 

Adviezen geven aan konijnen- en vogeleigenaren 
(8.2, 1.5, 1.6) 
Contact met konijnen- en vogeleigenaren via 
website (3.3, 4.3, 2,5, 1.1, 1.5, 6.10)  
Contact met konijneneigenaren via Facebook 
(3.3, 1,1,) 
Contact met konijneneigenaren via mail (4.3, 1.1, 
1.5) 
Telefonisch contact met konijnen- en 
vogeleigenaren (3.3, 1.1, 1.5, 6.10) 
Contact met konijnen- en vogeleigenaren op 
beurzen (1.7, 6.10) 
Online contact met konijnen- en vogeleigenaren 
(3.3, 4.3, 2.5, 1.1, 1.5, 6.10)  
Vooral eigen achterban wordt bereikt (2.12, 2.4) 
Contact met konijneneigenaren door vertrekken 
informatiemateriaal (3.3) 

Dagelijks contact met vogeleigenaren (8.3) 
Dagelijks contact met konijneneigenaren (3.4) 
Regelmaat contact konijnen- en vogeleigenaren wisselend (4.4) 
Dagelijks contact met konijneneigenaren (7.2) 
Momenteel geen contact met konijnen- en vogeleigenaren (2.6) 
Veel contact met eigenaren (1.2) 
Dagelijks contact met eigenaren (6.7) 

Veel contact met vogeleigenaren (8.3, 6.7) 
Veel contact met konijneneigenaren (3.4, 7.2, 
1.2) 
Regelmaat contact met konijnen- en 
vogeleigenaren wisselend (4.4) 
Geen contact met konijnen- en vogeleigenaren 
(2,6) 
 

Kanarie kopen in dierenwinkel of van bekende (8.4)  
Grasparkieten worden voornamelijk in dierenwinkel gekocht (8.5) 
Grijze roodstaart kopen bij kweker na informatie dierenarts (8.7) 
Opvanghouder geeft goede informatie maar veel verkoop winkel (3.5) 
Mensen gewend aan konijn kopen van opvang (3.7)  

Mensen kopen vogel in winkel (8.4, 8.5, 4.6, 2.14) 
Mensen kopen vogel van een bekende of online 
(8.4, 2.14) 
Mensen kopen een vogel bij een kweker (8.7) 
Mensen kopen een konijn in een winkel (3.5, 3.8, 



    

 

Nieuwe konijneneigenaren kopen van fokker of dierenwinkel (3.8) 
Vogelverkoop redelijk georganiseerd maar toch vaak uit winkel (4.6) 
Verkoop winkel en marktplaats (7.3) 
Verkoop online, bij tuincentra en via via (2.14) 
Veel verkoop via marktplaats, fokker, dierenwinkel en tuincentra (1.9) 

2.14, 1.9, 7.3) 
Mensen kopen een konijn online (2.14, 1.9) 
Mensen kopen een konijn bij een opvang (3.7) 
Mensen kopen een konijn bij een fokker (3.8) 

Informeren grijze roodstaart vaak via internet (8.6) 
Voorlichting door verkoper vogel (8.12)  
Nederlandse Bond niet erg bekend bij vogeleigenaren met vogel als gezelschapsdier (8.14)  
Verbeteringen door informatie Facebook (3.12) 
Voorlichting pas op dag aankoop door verkoper (4.9) 
Te weinig informatie vooraf (4.11) 
Website, waarschuwingen en houderijvoorschriften (4.12) 
Achteraf voorlichten (7.5) 
Google en vragen stellen (7.6) 
Kleine meerderheid  gaat actief opzoek naar voorlichting (2.7) 
Konijn of vogel makkelijk te houden (2.8) 
Vogelexperts gaan actief opzoek naar informatie (2.9) 
Facebook, nieuwsbrief en kwartaalblad (2.11) 
Voorlichten via vereniging (5.23) 
Voorlichten in dierenwinkel (5.24) 
Meer voorlichting aan eigenaren (9.3) 
Geen protocol of standaard verhaal voor informeren over sociale huisvesting vogel (8.15) 
Bij vooraf informeren geen konijn kopen in winkel (3.10) 

Eigenaren laten zich achteraf informeren (7.5, 
3.10 
Eigenaren laten zich laat informeren (4.9, 4.11, 
8.12) 
Informeren via internet (3.12, 4.12, 8.6, 7.6, 2.11,  
Informeren via vereniging (5.23) 
Informeren in dierenwinkel (5.24) 
Meer informatie noodzakelijk (9.3) 
Verkeerde informatie (2.8) 
Eigenaren informeren actief (2.7, 2.9) 
Geen richtlijnen informatie (8.15) 
Onbekendheid informerende organisaties (8.14) 

Kanarie wordt gehouden voor de zang, makkelijk te houden en laag in kosten (8.8) 
Grasparkiet vaak voor kinderen of voor mensen die nog geen overstap naar grotere kromsnavels 
durven maken (8.9) 
Konijn als cadeau (7.4) 
Cadeau (1.11) 
Koopbaar dier (1.12) 
Konijnen voor mensen met kinderen en vogels voor oudere mensen (5.20) 
Reden aanschaf vogels zijn mooi en leuk (6.8) 
Reden aanschaf is al verkeerd (9.6) 
Impulsaankopen bij vogels minder dan bij konijnen (8.10)  

Impulsaankopen (1.10, 3.9, 4.5, 4.7, 8.10, 8.11, 
9.11) 
Konijn als cadeau (1.11, 7.4) 
Reden aanschaf konijn (5.20) 
Reden aanschaf vogel (5.20, 6.8, 8.9) 
Verkeerde reden aanschaf (1.12, 8.8, 9.6) 



    

 

Wel impulsaankopen op beurzen (8.11) 
Konijn impulsaankoop in winkel (3.9) 
Vaak een impulsaankoop bij dierenspeciaalzaak en tuincentrum (4.5) 
Konijnen vaak impulsaankoop (4.7) 
Impulsaankopen (1.10) 
Impulsaankoop (9.11) 

Geen onwetendheid want mensen hebben kennis (8.16) 
Knelpunt onwetendheid en onverschilligheid (3.2) 
Onwetendheid belangrijkste beweegreden (3.11) 
Onwetendheid de meest belangrijke beweegreden (4.16) 
Stukje onverschilligheid, konijn als speelgoed (4.17) 
Onwetendheid het makkelijkst aan te pakken (4.27) 
Onwil belangrijkste beweegreden individuele huisvesting (7.7) 
Konijn niet willen delen (7.8) 
Redelijk beeld beweegreden individuele huisvesting (2.15) 
Onwetendheid belangrijkste beweegreden, gevolg door onverschilligheid (2.16) 
Onwetendheid (1.13) 
Gemakzucht (1.16) 
Kwaadaardigheid (6.11) 
O’s kloppen alleen voor eigenaren (6.12) 
Onwil bij organisaties (6.13) 
Onwetendheid bij eigenaren (6.14) 
Twee konijnen geeft meer gedoe (9.7) 
Onwetendheid (9.8) 
Onverschilligheid het grootst (9.9) 
Nadelen vogel met soortgenoot (8.17)  
Hormonale werking bij stelletje (8.18) 
Mensen die ervan bewust zijn kopen 2 jonge mannen (8.19) 
Lastig achterhalen waarom geen twee konijnen (7.9) 

Onwetendheid bij eigenaren en verkooppunten 
(1.13 2.16, 3.2, 3.11, 4.16, 4.27, 6.14, 9.8) 
Geen onwetendheid (8.16) 
Onwil bij eigenaren (6.11, 7.7) 
Onwil bij organisaties (6.12, 6.13) 
Onverschilligheid (1.16, 2.16, 3.2, 4.17, 9.9) 
Redelijk beeld van beweegreden (2.15) 
Beweegreden onbekend (7.9) 
Bewuste keuze individuele huisvesting (7.8, 8.17, 
9.7) 

Inzet communicatie geschikt voor gedragsverandering (8.20) 
Communicatie geschikt voor gedragsverandering maar niet te extreem brengen (8.21)  
Campagne geschikt voor gedragsverandering (4.22) 
Gedragsverandering lastig (7.10) 

Communicatie tot gedragsverandering (2.26, 
8.20, 8.21) 
Gedragsverandering lastig (2.24, 7.10 
Communicatie effectief (1.19, 2.25) 



    

 

Zonder dwang is gedragsverandering lastig (2.24) 
Communicatie effectief voor aankoop (2.25) 
Gedragsverandering enkel mogelijk bij structureel inzetten communicatiemiddelen (2.26) 
Constant blijven vertellen (1.19) 
Organisaties moeten belangen van vogels serieus nemen (6.15) 
Organisaties zeggen op te komen voor belangen dieren (6.3) 
Organisaties en opleidingen komen niet op voor belangen vogel (6.4) 
Voor communicatiemiddel inzetten probleem daar omheen aanpakken (6.16) 
Inzetten dierenwelzijn wekt agressie op (4.15) 

Organisaties en opleidingen moeten belangen 
vogels serieus nemen (6.3, 6.4, 6.15) 
Voor communicatiemiddel inzetten probleem 
daar omheen aanpakken (6.16) 
Inzetten dierenwelzijn wekt agressie op (4.15) 

Vogeleigenaren best te bereiken via internet en dierenwinkels (8.23) 
Vogeleigenaren zullen op website kijken, kanariemensen iets minder (8.33) 
Groot deel vogeleigenaren bereiken via website in combinatie folders (8.34) 
Bereiken via website en facebook (1.17) 
Eigenaren bereiken op evenementen en via website, nieuwsbrieven (6.6) 
Vogeleigenaren een pluriforme groep, hele groep bereiken lastig (8.22) 
Mensen zonder internet moeilijk te bereiken (3.18) 
Mensen moeilijk te bereiken na impulsaankoop (2.10) 
Onbekend wie konijn gaat kopen (3.14) 
Pas bij nood informeren (3.15) 
Onduidelijk wie konijn of vogel gaat kopen (4.13) 
Communicatie op iedereen richten (4.19) 
Informatie op verkooppunten (4.20) 
Mensen bereiken op verkooppunten (4.24) 
Doelgroep ouders met kinderen (2.17) 
Online, op marktplaats en bij tuincentra (2.18) 
Iedere vogelsoort eigen mensen publiek (8.29) 
Kanarie gezelschapsvogeltje oma (8.30) 
Vrijwilligers zijn zelf eigenaren (6.5) 
Grasparkiet voor mensen die iets met de vogel willen (8.31) 
Weinig jonge mensen nemen een vogel (4.8) 
Aanschaf grijze roodstaart groter (8.32) 

Eigenaren bereiken via internet, facebook, 
website, folders en verkooppunten (1.17, 4.24, 
8.23, 8.33, 8.34) 
Eigenaren bereiken op evenementen, 
nieuwsbrieven (6.6) 
Eigenaren lastig te bereiken (2.10, 3.18, 8.22) 
Onbekend wie konijn of vogel gaat kopen (3.14, 
4.13) 
Te laat informeren (3.15) 
Informeren op internet en verkooppunten (2.18, 
4.20) 
Doelgroepen informeren (2.17, 4.8, 4.19, 6.5, 
8,29, 8.30, 8.31, 8.32) 

Dierenwinkels niet altijd gemotiveerd om informatie te verstrekken bij verkoop (8.24) 
Verkeerde informatie in winkel (3.6) 

Te weinig of verkeerde informatie in dierenwinkel 
en tuincentra (1.15, 1.4, 3.6, 4.10, 4.26, 6.9, 8.24) 



    

 

Verkeerde voorlichting door verkoper konijn (4.10) 
Verkopers weinig kennis, verkeerde voorlichting (4.26) 
Verkeerde informatie op Marktplaats (1.3) 
Verkeerde adviezen in dierenwinkels (1.4) 
Goede informatie konijnenopvang (1.8) 
Onvoldoende kennis bij dierenartsen (1.14) 
Onvoldoende kennis bij dierenwinkels (1.15) 
Verkeerd advies op internet, in dierenwinkels en bij kwekers (6.9) 
Weinig dierenartsen die verstand hebben van vogels (8.13) 

Te weinig of verkeerde informatie op internet 
(1.3, 6.9) 
Te weinig of verkeerde informatie bij kwekers 
(6.9) 
Te weinig of verkeerde informatie in 
dierenartsenpraktijken (1.14, 8.13) 
Goede informatie konijnenopvang (1.8) 

Website meest geschikt voor communicatie, veel meningen op Facebook (8.25) 
Website en gebruiksaanwijzing folders (8.27) 
Informatieboekje geschikt middel (3.13) 
Informatie uitdelen, open dagen, op beurzen staan (3.17) 
Informatie verspreiden via papier en internet (3.19) 
Iedereen bereiken via huis- aan huisblaadjes maar ook Facebook geschikt medium (3.22) 
Boekjes via konijnenopvang, dierenarts, kinderboerderij (3.23) 
Vaker een campagne (4.14) 
Confronterende campagne (4.21) 
Foto’s en filmbeelden (7.11) 
Dierenwinkels juiste tools meegeven (7.13) 
Voorlichting op basisscholen en beeldmateriaal (7.16) 
Radio campagne (2.13) 
Filmpje (2.20) 
Mensen opzoeken via media (1.21) 
Voorlichting op beurzen (1.22) 
Voorlichting op scholen (1.23) 
Cursussen (9.4) 
Expositie voor huisdieren (9.5) 

Eigenaren voorlichten op internet, website, 
facebook (1.21, 3.19, 3.22, 8.25, 8.27) 
Eigenaren voorlichten met huis- aan huisblaadjes, 
folders, informatieboekjes (3.13, 3.22, 3.23, 8.27) 
Eigenaren voorlichten op open dagen, beurzen en 
scholen (1.22, 1.23, 3.17, 7.16) 
Eigenaren voorlichten door campagnes en 
exposities (2.13, 4.14, 4.21, 9.5) 
Eigenaren voorlichten door cursussen (9.4) 
Eigenaren voorlichten door foto’s en filmbeelden 
(2.20, 7.11, 7.16) 
Dierenwinkels juiste tools meegeven (7.13) 

Communicatie simpel, niet te extreem en houd het voor mensen betaalbaar (8.28) 
Wijzen op vogel gelukkiger met soortgenoot bij druk leven eigenaar (8.35) 
Pakkende foto die aandacht trekt, korte stukjes tekst (3.20) 
Konijn is een sociaal dier en niet geschikt om eenzaam te wonen (3.21) 
Neutraal en confronterend (4.23) 

Eigenaren laten inzien en confronteren dat 
sociaal dier met soortgenoot hoort te leven (1.18, 
2.19, 3.21, 4.23, 8.35, 9.15) 
Communicatiemiddel niet extreem en betaalbaar 
(8.28) 



    

 

Visualisatie werkt het best (7.14) 
Mensen zijn leesmoe (7.15) 
Dierenwelzijn centraal zetten, confronterende communicatie (2.19) 
Aantonen konijn sociaal dier (1.18) 
Mensen ermee confronteren (9.15) 
Emotie (2.21) 
Veel dingen over vogels nog niet strikt uitgezocht, er kan niet keihard gezegd worden dat iedere 
vogel een maatje nodig heeft (8.26) 

Eenvoudige inhoud communicatiemiddel (3.20) 
Visueel communicatiemiddel (7.14, 7.15) 
Communicatiemiddel richten op emotie eigenaar 
(2.21) 
Geen harde feiten dat vogel met soortgenoot 
moet leven (8.26) 

Vogel gaat bij slechte verzorging snel dood (5.1) 
Vogels zitten alleen tijdens tentoonstellingen (5.2) 
Vogels apart in kweekseizoen (5.3) 
Hobbymatige vogels perfect leven (5.4) 
Vogel die alleen zit heeft geen slecht leven (5.5) 
Vogels hebben een perfect leven (5.6) 
Negatieve kant wordt het meest belicht (5.7) 
Veel alleenstaanden hebben één vogel, veel contact met vogel (5.8) 
Vogels worden vertroeteld (5.9) 
Beter leven in gevangenschap dan in natuur (5.10) 
Veel vogels komen uit het buitenland, prestatiegericht (5.11) 
Hobby afgelopen wanneer vogel slecht leven heeft (5.12) 
PvdD heeft een eenzijdige blik (5.13) 
Vogels kosten veel tijd en geld (5.14) 
Geen behoefte aan soortgenoot buiten kweekseizoen (5.15) 
Mensen willen plezier van vogel hebben (5.16) 
Vogel niet gelukkig met soortgenoten (5.17) 
Meerdere vogels hebben meer ruimte nodig (5.18) 
Vogels op vogelmarkt tijdelijk in kleine kooi (5.19) 
Mens als soortgenoot van vogel (5.21) 
Iemand die geen tijd heeft voor vogel, neemt geen vogel (5.22) 
Vogelhouderij positief (5.25) 
Verzorging bij alle soorten slecht (6.17) 

Vogels die alleen leven hebben een goed leven 
(5.5, 5.6, 5.8, 5.9 
Vogels met soortgenoten niet gelukkig (5.15, 
5.17) 
Vogels in houderij hebben een goed leven (5.25, 
5.4) 
Vogels in houderij (5.11, 5.14, 5.19, 5.2, 5.3) 
Welzijn vogels in houderij belangrijk (5.12) 
Mensen willen plezier van vogel hebben (5.16) 
Vogel gaat bij slechte verzorging snel dood (5.1) 
Negatieve kant wordt het meest belicht (5.13, 
5.7) 
Vogels met soortgenoten meer ruimte nodig 
(5.18) 
Vogels zonder soortgenoten zien mens als 
soortgenoot (5.21) 
Verzorging bij alle soorten slecht (6.17) 
Beter leven in gevangenschap dan in natuur 
(5.10) 
Iemand die geen tijd heeft voor vogel, neemt 
geen vogel (5.22) 



    

 

Wettelijke verordening (3.16) 
Geen wetgeving dus communicatie (7.12) 
Wetgeving (2.22) 
Verkopers dwingen inzetten dierenwelzijn (2.23) 
Overheid regels veranderen (9.13) 
Verbod verkoop tuincentra (4.25) 
Verbod op verkoop op Marktplaats en in dierenwinkels (1.20) 
Is een konijn wel geschikt als huisdier (9.10) 
Samenwerken met organisaties (9.1) 
Voorbeeld huisdierenbesluit maken (9.2) 
Actie voeren, rapporten opstellen (9.12)  
Dierenorganisaties erbij betrekken (9.14) 
Bedenktijd aanschaf konijn (4.18) 

Geen wetgeving dus communicatie (7.12) 
Nieuwe wet, besluit of regeling huisvesting van 
vogels en konijnen (2.22, 3.16, 9.13, 9.2) 
Verbod op verkoop op internet, in dierenwinkels 
en tuincentra (1.20, 4.25) 
Samenwerken met organisaties (9.1, 9.14) 
Actie voeren, rapporten opstellen (9.12) 
Verkopers dwingen inzetten dierenwelzijn (2.23) 
Bedenktijd aanschaf konijn (4.18) 
Konijn wel of niet geschikt als huisdier (9.10) 
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