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Limburgse dierenartsen informeren
toekomstige
hondeneigenaren
Een hond aanschaffen kan op elk moment van de
dag. Dat neemt niet weg dat het cruciaal is om
jezelf te informeren voordat je een viervoeter
in huis haalt. ‘Dat gebeurt nog te weinig’,
vertellen de initiatiefnemers van een
nieuw project. ‘Daarom sloegen enkele
dierenartsen twee jaar geleden de
handen in elkaar met Pup4Life als
resultaat. Dit online platform moet
mensen bewuster maken van hun
aankoop, zodat ze meteen vertrokken
zijn voor jaren hondengeluk.’
Op 19 februari werd Pup4Life, een
initiatief van de Limburgse Dierenartsen,
officieel boven het doopvont gehouden. De
initiatiefnemers hopen dat deze webstek de
komende jaren uitgroeit tot een vaste
waarde voor iedereen die een hond wil
aanschaffen. ‘Veel mensen gaan pas op
zoek naar informatie nadat ze een hond
kochten’, vertellen de Limburgse Dierenartsen. ‘Met Pup4Life willen we daar
verandering in brengen door mensen aan te
moedigen om vooraf advies in te winnen.
Hoewel dieren een alsmaar belangrijkere
plaats in ons leven innemen, krijgen we
nog te vaak jonge dieren met fysische en
mentale klachten over de vloer. Met
Pup4Life hopen we hier in de toekomst
verandering in te brengen.’

VRAGENLIJSTEN ALS HOUVAST

Waar moeten toekomstige hondeneigenaars

rekening mee
houden? Hoe
kunnen ze nagaan
welke hond het beste
bij hun levenssituatie past
en waar schaffen ze die dan het
beste aan? ‘Wie voorafgaand aan de
aankoop van een puppy informatie inwint,
doet dit nog te vaak bij vrienden en
familie, bij kennissen of bij de plaatselijke
kapper’, klinkt het bij de initiatiefnemende
dierenartsen. ‘Nochtans zijn wij als
dierenartsen perfect geplaatst om toekomstige eigenaars bij te staan met raad en
daad. Helaas merken we dat het eerste
bezoek aan de dierenarts pas plaatsvindt
wanneer de hond al aangekocht is. Zo
moeten we dikwijls vaststellen dat mensen

in vele gevallen verkeerde keuzes maken.
Ofwel kopen ze een zieke pup aan, met alle
gevolgen vandien, ofwel nemen ze een ras
in huis dat helemaal niet bij hun persoonlijkheid en levensstijl past. Pup4Life moet
toekomstige hondeneigenaars ervan
overtuigen om eerst bij de dierenarts langs
te gaan om informatie in te winnen. Zo
kunnen ze niet alleen een bewustere keuze
maken, maar voorkomen ze ook mogelijke
gezondheids- en gedragsproblemen in het
verdere leven van de hond.’
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BETROUWBARE INFORMATIE

De Limburgse Dierenartsen beseffen dat
voor sommige mensen de drempel van de
dierenarts soms te hoog is. Met de
kersverse website hopen ze die drempel
dan ook danig te verlagen. ‘Als beroepsgroep is het onze taak om mensen correct
te informeren en te begeleiden bij hun
keuze. De website pup4life.be biedt in
eerste instantie vrijblijvende informatie
over thema’s die het verdere leven van de
pup kunnen bepalen. Aan de hand van
vragenlijsten kunnen potentiële kopers te
weten komen welke hond al dan niet in
hun leven past. De vragenlijst ”welke hond
past bij mij” moet mensen aanmoedigen
om een viervoeter in huis te halen die
matcht met hun levensstijl. De raskeuze is
hierbij een niet te onderschatten aspect.

‘Veel mensen gaan
pas op zoek naar
informatie nadat
ze een pup kochten.
Daar willen we
verandering in
brengen’
Denk maar aan alle herders en staffords die
in asielen wachten op een beter leven,
omdat de eerste eigenaar zich “vergiste”
van ras. Maar ook de fokker kan een
cruciale rol spelen in het verdere verloop
van het hondenleven. Om deze zoektocht
te vergemakkelijken kunnen mensen een
beroep doen op de vragenlijst die hen naar
de juiste fokker leidt.’

EEN GOEDE FOKKER

Toch is het de dag van vandaag een hele
opgave om de juiste fokker te vinden. Dat
beseffen de initiatiefnemers maar al te
goed. ‘Het aantal rassen dat een fokker
aanbiedt en de nodige socialisatie zijn

daarbij de voornaamste aandachtspunten.
Zo zal een goede fokker ervoor zorgen dat
zijn pups voldoende in contact komen met
prikkels van buitenaf. Dit zorgt ervoor dat
de hondjes zich in hun latere leven
makkelijker kunnen aanpassen aan de
meest uiteenlopende situaties. Een goede
fokker zal de pups laten kennismaken met
de stofzuiger, de auto, andere dieren en
noem maar op. Hoewel niet elke kleinschalige fokker evenveel garanties biedt. Denk
maar aan pups die de eerste weken van hun
leven doorbrengen in een stal. Ze
worden onvoldoende blootgesteld
aan prikkels, omdat ze amper
contact hebben met de buitenwereld. Een fokker die amper tijd in de
socialisatie van pups investeert,
levert daarom niet per se betere
hondjes af. Ze mogen dan misschien wel gezonder zijn dan de
hondjes die je in een dierenwinkel
aanschaft, gedragsproblemen in het
verdere leven zijn hier echter niet
uit te sluiten. Als dierenarts kunnen
we een zieke pup in het beste geval
genezen. Eentje dat in de eerste
levensdagen onvoldoende gesocialiseerd werd, is vaak problematischer.’

pup life

‘We stellen vaak vast
dat mensen een
zieke pup kochten
of een hond die
totaal niet bij hun
levensstijl past’

Een nieuwe pup kopen?
Spannend en leuk!
kies bewust!
Vraag vooraf raad
aan je dierenarts!

IMPULSAANKOPEN

De Limburgse Dierenartsen hopen
met Pup4Life ook de impulsaankopen een halt toe te roepen. Denk
hierbij aan alle kerstpups die
enkele maanden later van eigenaar
veranderen of in het asiel
belanden. ‘De aanschaf van een
hond gebeurt inderdaad nog te
vaak impulsief’, bevestigen de
dierenartsen. ‘Zijn mensen wel
klaar om een puppy in huis te
halen? Laten ze zich niet te veel
leiden door modeverschijnselen
als herders, staffords en sledehonden? Mensen die deze dieren
aanschaften hebben zich helaas
te weinig of foutief geïnformeerd, met betreurenswaardige
gevolgen. Want vergis je niet:
niet alle info die over honden
circuleert is even betrouwbaar.

e e n i n i t i at i e f v a n d e l i m b u r g s e d
ierenartsen

ww w.p up4 life .be
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‘Een zieke pup kunnen we
in het beste geval nog
wel genezen, een pup
die tijdens de eerste
levensweken
onvoldoende werd
gesocialiseerd, dat
is een ander paar
mouwen’

Wie dan toch moeite
doet om vooraf wat te surfen op het net,
komt niet altijd op even betrouwbare
websites terecht. Als dierenartsen is het
onze plicht om mensen zo accuraat en
correct mogelijk te informeren. Alle info
die je op Pup4Life vindt, is dan ook
honderd procent betrouwbaar.’

een pup aan
te schaffen?
Wel, om deze
redenen. We willen
mensen hoe dan ook vrij
laten in hun keuze, maar we
hopen ze aan te moedigen om een
doordachte keuze te maken. We willen
toekomstige hondeneigenaars vooral
informeren, sensibiliseren en aangeven hoe
het mogelijk beter kan. Denk bijvoorbeeld
aan zij die een broodfokpup willen redden.
Deze mensen zullen we erop wijzen dat ze
een bepaald systeem in stand houden, ook
al zijn hun bedoelingen goed.’

verliezen en soms wel eens vuiligheid mee
naar huis brengen. Het lijken allemaal
banale dingen, maar sommige mensen
staan er gewoon niet bij stil. Een hond in
huis halen is eigenlijk als een baby
grootbrengen: je moet er soms ook ‘s
nachts voor opstaan. Een viervoeter vraag
energie, tijd en geld. Het ene ras is duurder
dan het andere. Het zijn allemaal zaken die
belangrijk zijn om te weten. Met Pup4Life
willen we mensen wapenen tegen de
verleidingen, maar ook tegen zichzelf. Op
het einde van de dag moet het welzijn van
de hond de centraal staan.’

DOORDACHTE KEUZE

ENERGIE, TIJD EN GELD

‘Met Pup4Life willen we vooral een
positief verhaal brengen. Mensen moeten
beseffen dat ze al voor de aankoop van een
pup bij ons kunnen aankloppen, dus niet
alleen wanneer ze al een huisdier hebben.
Uiteraard zijn we er voor honden die
medische zorgen nodig hebben, maar we
willen er evenzeer zijn voor mensen die op
zoek zijn naar raad en advies over de
aanschaf van een pup of eender welke
straat- of adoptiehond. Het is voor ons
uiteraard ook leuker om stabiele en goed

Pup4life moet mensen begeleiden in hun
keuze, wat niet wil zeggen dat de Limburgse Dierenartsen mensen zullen dwingen
om bepaalde keuzes te maken. ‘We weten
allemaal dat er broodfokkers zijn en dat je
daar best geen pup aanschaft’, benadrukken de dierenartsen. ‘Toch zullen we nooit
zeggen: ‘Daar moet je kopen of daar mag
het niet’. Alle info die we geven, willen we
zoveel mogelijk onderbouwen. Waarom
het niet de beste keuze is om bij “fokker x”

Hoewel het voor de bewuste hondeneigenaar duidelijk is waaraan hij begint
wanneer hij een dier in huis haalt, is dit
niet altijd vanzelfsprekend voor iedereen.
‘Sommige mensen beseffen niet wat er
allemaal komt kijken bij het houden van
een hond. Zo heeft die dagelijks zijn
beweging en uitdagingen nodig. Uiteraard
moet hij ook op regelmatige tijdstippen
eten, wat allemaal logisch is. Toch beseffen
sommigen niet dat honden ook haar

POSITIEF VERHAAL
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Pup4Life is een initiatief dat tot stand
kwam dankzij de onvoorwaardelijke en
vrijwillige inzet van Ann Coomans, Ann
Criel, Annick Luts, Els Minsen, Hilde Bouchaut, Ilse Rediers, Karen Briffoz, Luc

“ Echt klaar

voor je gezinsuitbreiding?

“

gesocialiseerde honden over de vloer te
krijgen, die een mooie toekomst met hun
baasje tegemoet kunnen gaan. We hopen
dan ook dat Pup4Life in de komende jaren
mag bijdragen aan een positief verhaal,
zodat we niet langer achter de feiten aan
moeten hollen. Als de start van een nieuw
hondenleven vlot en aangenaam verloopt,
dan is dit niet alleen leuker voor de pup in
kwestie, maar ook voor de eigenaar en
voor ons’, besluiten de Limburgse
Dierenartsen.

‘Een hond in huis
halen is eigenlijk als
een baby grootbrengen: je moet er
soms ook ‘s nachts
voor opstaan’
Nagels, Magda Westhovens en Pascale
Trimpeneers. Zij konden voor de financiering van dit project rekenen op de steun
van de Limburgse Dierenartsen, Ceva,
Val’d Honny-Verdifarm en Provincie
Limburg.
De lancering van pup4life.be op 19
februari was het startschot van een lokale
campagne. Dierenartsen in Limburg zullen
aan de hand van stickers en andere
communicatie het initiatief verdere
bekendheid geven. Indien alles volgens
plan verloopt, krijgt dit project in de
toekomst nog een Vlaams staartje. Surf
voor meer info naar pup4life.be

3oopup
life
dierenartsen
staan je graag
bij met raad!

een initiatief van de
limburgse dierenartsen

ww w.p up4 lif e.b e
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