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In deze nieuwsbrief vind je de volgende onderwerpen:

Oppasservice voor huisdieren: Daniëlle Dessauvagie

De HuisdierenApp

Castratie (van reu of teef)

Lezing stress bij honden

Winnaars nieuwjaarscadeautje

OPPASSERVICE VOOR HUISDIEREN
Als je een logeeradres zoekt voor je hond i.v.m. bijvoorbeeld vakantie of ziekenhuisopname,
dan gaat het om meer zaken dan een slaapplaats en een gevulde voerbak. Ik ben dan ook
erg blij dat Daniëlle Dessauvagie van Gevoelsdier.nl te Zaandam is gestart met een
oppasservice. Ik kan haar van harte aanbevelen! Hieronder vind je haar eigen introductie:
‘’Veel dieren voelen zich niet thuis in een gewoon pension, raken gestrest of zelfs
getraumatiseerd. Bij Gevoelsdier is je dier gewoon in huis, net als thuis. Geen kennels, geen
hokken, geen geblaf en 24 uur per dag tijd voor jouw dier. Alles is er op gericht om je dier
zich zo prettig mogelijk te laten voelen.
Ik weet uit ervaring hoe belangrijk het is om een fijn oppasadres voor je hond te hebben als
je een dagje, een paar dagen of langer weg wilt of moet. Sinds mijn laatste hondje een half
jaar geleden is overleden, ben ik gaan nadenken over wat ik honden en hun baasjes hierin
zou kunnen bieden.
De afgelopen tien jaar heb ik in een honden- en kattenspeciaalzaak gewerkt. Tevens heb ik
diverse opleidingen gevolgd op het gebied van dierengedrag en gezondheid, waaronder een
opleiding tot Tellington TTouch Practitioner. Dit is een aanrakings- en bewegingstechniek
voor dieren. Ik geef hierin workshops en privé sessies.
In mijn werk kom ik veel honden tegen die om diverse redenen niet naar een gewoon pension
kunnen. Een veel voorkomende reden is dat de hond niet met andere honden kan. Er zijn
natuurlijk wel pensions waar de honden niet in een kennel hoeven, of waar de opvang wat
kleinschaliger is, maar er zijn altijd meerdere honden aanwezig en vaak ontbreekt het toch
aan individuele aandacht.
Met mijn kennis en ervaring bied ik nu een professionele en unieke oppasservice voor
honden; een individuele opvang zonder andere, onbekende dieren. (Meerdere honden uit
één huishouden zijn uiteraard welkom).

Ook hoeft de hond niet alleen thuis te blijven. Veel honden vinden dit erg lastig in een nieuwe
omgeving, dus is er 24 uur per dag iemand thuis. Tevens dieren met gedrags- of
gezondheidsproblemen zijn welkom en in goede handen. Ik heb veel ervaring met honden
die niet graag in contact komen met andere honden of mensen en honden die wat meer
begeleiding nodig hebben. Er zijn geen kinderen of andere huisdieren in huis, er heerst dus
vooral rust.
Ik woon in een groene omgeving en ben met de auto binnen 10 minuten in een
recreatiegebied. De wandelingen worden volledig aangepast aan de behoeften van de hond.
Gooien met ballen of stokken doe ik zeker niet. Wel samen snuffelen en op ontdekking. Wil
of mag de hond om welke reden dan ook niet (lang) wandelen, dan bied ik hersenwerk in
huis aan. Daarnaast kan ik het als Tellington TTouch Practitioner natuurlijk niet laten om te
kijken of je hond wat TTouches of massage kan waarderen. Ik heb een ruime, geheel
afgesloten tuin, waar de hond uiteraard ook vrij in kan lopen.

Een ruime afgesloten tuin

Voor meer informatie kun je een kijkje nemen op www.gevoelsdier.nl. Wil je meer weten of
heb je interesse in een kennismakingsgesprek? Neem dan gerust contact op.
PS: juist omdat ik een individuele oppasservice aanbied, is het wel zaak om tijdig te
reserveren.’’

HUISDIERENAPP
Recent werd ik benaderd over de HuisdierenApp. Hieronder vind je wat informatie erover.
De HuisdierenApp is een app voor huisdiereigenaren met allerlei informatie bij elkaar. Centraal
staat ‘Mijn dier’, waarin diverse gegevens van je huisdier/hond bewaard kunnen worden zoals
chip- en verzekeringsnummer. De app heeft diverse functionaliteiten zoals de dichtstbijzijnde
dierenarts, dierenspeciaalzaak en uitlaatgebieden. Het heeft ook een herinneringenservice met
betrekking tot ontwormen, ontvlooien en enten/titeren.
Vanzelfsprekend gaat mijn voorkeur uit naar niet standaard ontwormen en niet standaard
enten. Meten is immers weten!
Meer informatie over de HuisdierenApp kun je vinden op hun website: https://huisdierenapp.nl/
Dan kun je zelf bekijken of het je handig lijkt.

CASTRATIE
(bij zowel reu als teef spreek je meestal van castratie)
Recent heb ik een bericht op Facebook geplaatst waarop veel reacties kwamen. Het onderwerp
was castratie van de hond, verplicht door rmiddel van een contract tussen eigenaar en
fokker/organisatie. Het is duidelijk dat dit onderwerp in hondenland leeft. Ik heb het er niet opgezet
om de knuppel in het hoenderhok te gooien o.i.d. Ik denk dat het belangrijk is dat mensen vooraf
nadenken over het contract dat ze tekenen. Ervaring leert dat lang niet iedereen op het moment
van ondertekenen de consequensties overziet. Een voorbeeld hiervan is castratie.
Regelmatig word ik geconfronteerd met het feit dat een hond beter niet gecastreerd kan worden.
De eigenaar heeft echter een contract getekend met de fokker of met de stichting waar de hond
vandaan komt, waarin vermeld staat dat castratie op een bepaalde leeftijd verplicht is. In het
contract staat meestal een boete vermeld bij het niet laten castreren van de hond. De boetes
kunnen oplopen tot EUR 10.000,= of meer. Reden voor bijna iedere hondeneigenaar om de
castratie automatisch te laten uitvoeren.
Als je een contract tekent, dan is dat bindend in Nederland. Je komt daar dus niet zo 123 onderuit.
Mocht blijken dat het beter is voor de hond om niet te laten castreren en je hebt een verklaring van
bijvoorbeeld de dierenarts, dan wordt het onderwerp bespreekbaarder. Het contract is echter nog
steeds bindend, tenzij alle betrokken partijen besluiten er vanaf te wijken.

Ik heb me laten voorlichten door mijn rechtsbijstandsverzekering en ik ga ervan uit dat de
informatie juist is. Een collega van mij is op hetzelfde uitgekomen toen zij het aan een advocaat
heeft voorgelegd, en een andere collega van me heeft het aan Dier&Recht voorgelegd en ik citeer
een stukje uit hun reactie:
QUOTE
"Wij durven ook niet te garanderen dat de rechter een dergelijke boetebepaling buiten toepassing
zal laten. In principe heeft de koper zich bij het tekenen van de koopovereenkomst verbonden tot
castratie van de hond. Schending van deze afspraak maakt wanprestatie, de fokker kan een
schadevergoeding eisen."
UNQUOTE
Kortom: er ontstaan problemen als een fokker/organisatie er een zaak van maakt.
Ik betreur het dat een castratieverplichting van een hond in een contract wordt opgenomen.
Het wel of niet castreren zou geen standaard verplichting moeten zijn, maar een afweging,
gebaseerd op de hond zelf, de wensen van de eigenaar en de omstandigheden, waarbij alle
voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen worden.
Ik pleit dan ook voor het vermelden van een fokverbod in een contract, in plaats van verplichte
castratie, zodat gekeken kan worden naar het totale plaatje, en met name naar het welzijn van de
hond.

LEZING STRESS BIJ HONDEN
Op 23 februari a.s. geef ik de lezing Stress bij honden. Hieronder vind je alle informatie:
Tijden: 13.00 - 15.15 uur
Locatie: Amstelveen
Prijs: EUR 27,50
Onderwerpen die aan de orde komen:
* Waarom is dit thema belangrijk?
* Wat kun je er in het dagelijks leven mee?
* Hoe herken je stress bij je hond?
* Diverse videovoorbeelden uit de praktijk
* Wat zijn de oorzaken en gevolgen van stress?
* Hoe los je het op?
* Valkuilen
* Rondvraag
Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar info@michellevrolijk.nl

WINNAARS NIEUWJAARSCADEAUTJE
De winnaars van de gratis lezing hebben inmiddels bericht gekregen en sommigen hebben al een
lezing bijgewoond. Mocht je deze keer achter het net vissen, dan heb je misschien een volgende
keer beet ;)

Met Vrolijke groet,
Michelle

