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Voorwoord
Voor u ligt de scriptie ‘Welfare Quality Protocol voor kennels’. Het onderzoek is geschreven in het
kader van mijn afstuderen aan de opleiding Diergezondheid & Management aan de Aeres
Hogeschool te Dronten. Van februari 2018 tot en met november 2020.
De vorm en inhoud van deze scriptie zijn informatief. Het onderzoek richt zich voornamelijk op de
opvangcentra en dierenpensions binnen Nederland, en biedt daarnaast informatie over het houden
van honden voor alle hondeneigenaren. De informatie in het verslag is voornamelijk gericht naar het
welzijn en het houden van honden. Het onderzoek is interessant voor de eigenaren van
opvangcentra en/of dierenpensions. Daarnaast is het onderzoek interessant voor de overheid en de
NVWA om het dierenwelzijn in hondenkennels te kunnen controleren en te verbeteren waar nodig.
Dronten, 2020
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Samenvatting
Per jaar zitten er in Nederland gemiddeld 113.250 honden voor een onbekende periode in een
kennel. Voor deze kennels zijn geen specifieke richtlijnen bekend, enkel een globale omschrijving
over hoe de dieren gehouden moeten worden. Voor het houden van landbouwhuisdieren zijn er wel
duidelijke richtlijnen. Deze worden onder andere gecontroleerd aan de hand van Welfare Quality
protocollen. Hierin staan verschillende criteria waar de houders van landbouwhuisdieren zich aan
moeten houden: juiste voeding, juiste huisvesting, juiste gezondheid en geschikt gedrag.
De onderzoeksvraag luidt als volgt; ‘hoe moet een Welfare Quality protocol voor hondenkennels van
opvangcentra en/of dierenpensions eruit zien, kijkend naar de 12 criteria van de al bestaande
Welfare Quality protocollen, om het welzijn van de honden in de Nederlandse opvangcentra en
dierenpensions te waarborgen?’
Uit literatuurstudie is gebleken dat de hoofdcriteria in het protocol voor hondenkennels hetzelfde
kunnen blijven als in de protocollen voor landbouwhuisdieren. Wel worden er andere
subcategorieën gebruikt in het protocol voor hondenkennels. Aan de hand van deze categorieën kan
er beter worden ingegaan op de gezondheid en het welzijn van honden in plaats van
landbouwhuisdieren.
De score toekenning is niet geheel gelijk aan de al bestaande score toekenningen. In het protocol
voor hondenkennels wordt gebruik gemaakt van een beslissingsboom. Ieder onderdeel heeft een
score toegekend gekregen. Het gemiddelde van deze scores laat de beoordeling voor de
hondenkennel zien.
Het concept protocol wat is ontstaan uit de literatuurstudie is getest bij verschillende kennels. Hieruit
is gebleken dat het protocol nog niet helemaal compleet is. Op verschillende onderdelen moeten er
nog verdere toelichtingen gegeven worden.
Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat het Welfare Quality protocol voor hondenkennels
niet precies dezelfde 12 criteria zal moeten gebruiken als de al bestaande Welfare Quality
protocollen. De vier hoofdcriteria, voeding, huisvesting, gezondheid en gedrag, blijven wel hetzelfde.
Aan de hand van het onderzoek en de conclusie wordt er aanbevolen dat er instanties als de NVWA
de controles moeten gaan uitvoeren. Dit kan aan de hand van het ontwikkelde protocol. Het is
belangrijk om een vervolgonderzoek te doen. Hierbij kan het protocol aangepast worden zodat er
meer in detail ingegaan kan worden tijdens het beoordelen van de opvangcentra en dierenpensions.
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Abstract
Each year there are around 113.250 dogs locked up in a shelter for an unknown period of time in the
Netherlands. There are no specific guidelines for how to keep the dogs in the shelters. There are only
some global descriptions about how to keep the animals. Though, for keeping farm animals, there
are some very clear guidelines. These rules are checked on the basis of Welfare Quality protocols.
Contained herein different criteria a farmer must adhere to; good feeding, good housing, good health
and appropriate behaviour. This method of checking is also desperately needed for dog kennels.
This is why the main question for this research is as follows; ‘how does a welfare Quality protocol for
dog kennels of shelters and dog hotels look like, looking at the 12 criteria of the existing Welfare
Quality protocols, to guarantee the welfare of the dogs in Dutch shelters and dog hotels?’
Literature study has shown that the main criteria in the protocol for dog kennels can stay the same as
the protocols for farm animals. However, other subcategories will be used in the dog kennel
protocol. These categories make it possible to better address the health and well-being of the dogs
instead of farm animals.
The score assignment is not entirely the same as the existing assignment. The dog kennel protocol
uses a decision tree. Each part of the protocol has been assigned a score. The mean of these scores
shows the rating for the kennel.
The draft protocol that emerged from the literature study has been tested at various kennels. This
has shown the protocol is incomplete. Further explanation needs to be given on various parts.
It can be concluded that the Welfare Quality protocol for dog kennels will not have to use the exact
same criteria as the already existing Welfare Quality protocols. The four main criteria, good feeding,
good housing, good health and appropriate behaviour, will remain the same.
Based on the research and the conclusion, it is recommended that authorities such as the NWVA will
have to carry out the checks. This is possible based on the developed protocol. It is important to do a
follow-up study. The protocol can be adapted so more details can be given during the assessment of
the shelters and dog hotels.
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1. Inleiding
Binnen Nederland zijn er verschillende instanties en bedrijven actief waar honden voor één of
meerdere dagen worden opgevangen. Dit kunnen opvangcentra zijn maar ook dierenpensions.
Momenteel telt Nederland 138 opvangcentra en 750 dierenpensions (HAS Hogeschool & Faculteit
Diergeneeskunde, 2015). In totaal komen er gemiddeld per jaar 10.500 honden binnen bij
opvangcentra en tellen de dierenpensions in totaal ongeveer 102.750 plaatsen voor honden (HAS
Hogeschool & Faculteit Diergeneeskunde, 2015). Dit betekent dat er per jaar gemiddeld 113.250
honden voor een onbekende periode in een kennel verblijven.
Om als ondernemer een pension te mogen starten moet er het Vakbekwaamheidsbewijs “Houder
van honden en katten” worden behaald. Dit moet behaald worden volgens de wetgeving ‘’Besluit
houders van dieren’’ (Aeres Training Centre Barneveld, z.d.).
Wanneer er honden worden gehouden zal dit bedrijf of deze instantie zich moeten houden aan een
aantal wet- en regelgevingen. Deze zijn opgesteld in het Besluit voor houders van dieren. Volgens de
regelgeving vallen binnen dit besluit verschillende diersoorten, zowel landbouwhuisdieren als
gezelschapsdieren. Hierin staat beschreven hoe de verschillende soorten dieren gehouden moeten
worden en welke regels er zijn voor het doden van dieren voor de productie van dierlijke producten.
Met het laatste zullen hondenhouders geen rekening hoeven te houden. Onderstaand zijn de
verschillende regels beschreven die opgevolgd moeten worden door hondenhouders. Onder de
hondenhouders worden onder andere opvangcentra en dierenpensions in Nederland verstaan, maar
ook eigenaren van erven, landerijen en andere terreinen (Besluit houders van dieren, 2014).
Voor het houden of het vastleggen van een hond zijn de volgende regels opgesteld waar de
opvangcentra en dierenpensions zich aan moeten houden:




Het is verboden een hond te houden aan een ketting of op andere wijze vast te leggen, mits
de hond incidenteel is vastgelegd (Besluit houders van dieren, 2014);
Het is verboden een hond te houden in een ingesloten ren, mits de hond incidenteel is
ingesloten (Besluit houders van dieren, 2014);
Het is verboden een hond te houden in een ren en daarin vast te leggen aan een ketting of
op een andere wijze, mits de hond incidenteel is vastgelegd (Besluit houders van dieren,
2014).

Voor het houden van een hond in een ren en/of kennel zijn de volgende regels opgesteld waar de
opvangcentra en dierenpensions zich aan moeten houden:







De ren is uitsluitend bestemd voor het verblijf van één of meerdere honden (Besluit houders
van dieren, 2014);
De ren is aan één zijde open (Besluit houders van dieren, 2014);
De ren heeft voldoende oppervlak en hoogte voor de dieren die erin worden gehouden
(Besluit houders van dieren, 2014);
De bodem van de ren moet zodanig onderhouden worden dat deze schoon blijft (Besluit
houders van dieren, 2014);
De ren biedt bescherming tegen nadelige weersinvloeden en kou (Besluit houders van
dieren, 2014);
De ren kan eenvoudig schoon gehouden worden (Besluit houders van dieren, 2014);
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Binnen de ren bevinden zich geen voorwerpen waaraan de hond zich kan verwonden (Besluit
houders van dieren, 2014).

Naast de wet- en regelgeving kan er ook gekozen worden om mee te doen aan Dierbaar keurmerk.
Via dit keurmerk kan een instantie/bedrijf laten zien dat de kennis binnen het bedrijf verder reikt dan
alleen de wetgeving. Ook de huisvesting wordt bij dit keurmerk strenger toegelicht dan in de
wetgeving. Zo worden er eisen gesteld aan de vloeren, het klimaat en de verlichting. De instantie
Dibevo is eigenaar en uitvoerder van het keurmerk. Dibevo zal dus de keuring uitvoeren, beoordelen
en de certificaten uitreiken (Dierbaar, 2017).
Het is niet verplicht voor de eigenaar van een hondenkennel om het Dierbaar keurmerk te hebben. In
Nederland zijn er in totaal 29 dierenpensions die een Dierbaar keurmerk hebben
(Huisdierenspecialist, z.d.). Dit betekent dat 3.8% van de dierenpensions in Nederland gecontroleerd
worden op het houden van dieren. De overige 96.2% hoeft zich enkel te houden aan de wet- en
regelgeving die is opgelegd door de overheid en worden gecontroleerd door de NVWA. Echter, deze
regels bestaan niet uit specifieke richtlijnen. De regels zijn een globale omschrijving hoe de dieren
gehouden moeten worden. Uiteindelijk betekent dit dat iedere instantie en/of bedrijf zelf een kennel
kan inrichten op de manier waarvan gedacht wordt wat het beste is voor het welzijn van de honden.
Naast de landelijke wet- en regelgeving zijn er ook plaatselijke regelgevingen die opgesteld en
gecontroleerd worden door de gemeentes. Dit zijn alleen regels over het aanlijnen van honden,
uitwerpselen opruimen en geluidsoverlast. Als opvangcentrum en/of dierenpension gaan de regels
voornamelijk over de beperking van overlast (Raad van Beheer, z.d.).
Voor het houden van gezelschapsdieren zijn er dus weinig specifieke richtlijnen. Voor
landbouwhuisdieren zijn er wel specifieke richtlijnen te vinden waar de bedrijven zich aan moeten
houden. Daarnaast worden deze bedrijven gecontroleerd op het welzijn van de dieren. Een van de
instanties die zich hiermee bezig houdt is het Welfare Quality Network.
Het Welfare Quality Network heeft voor verschillende landbouwhuisdieren protocollen ontwikkeld
om het dierenwelzijn op bedrijven te meten. De protocollen zijn in verschillende onderwerpen
uitgewerkt en geeft een score aan de hand van de bevindingen op een bedrijf. De onderwerpen zijn
in de volgende vier hoofdcriteria verdeeld: juiste voeding, juiste huisvesting, juiste gezondheid en
geschikt gedrag. Deze groepen zijn onderverdeeld in verschillende vraagstukken om de score
optimaal te berekenen. De criteria en vraagstukken staan in tabel 1, op de volgende pagina,
beschreven.
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Tabel 1 Groepen en vraagstukken Welfare Quality Protocol (Welfare Quality, 2009)

Welfare principles
Good feeding

Welfare criteria
1
Absence of prolonged hunger
2
Absence of prolonged thirst
Good housing
3
Comfort around resting
4
Thermal comfort
5
Ease of movement
Good health
6
Absence of injuries
7
Absence of disease
8
Absence of pain induces by management procedures
Appropriate behaviour
9
Expression of social behaviours
10
Expression of other behaviours
11
Good human-animal relationship
12
Positive emotional state
Wanneer ieder vraagstuk op het bedrijf is beantwoord, wordt de score berekend. Zowel het
beantwoorden van de vraagstukken als de score berekening wordt gedaan door leden van het
Welfare Quality Network. Dit wordt gedaan aan de hand van verschillende berekeningen. Uiteindelijk
worden de bedrijven onderverdeeld in verschillende groepen, van excellent naar not classified. In
grafiek 1 staat een voorbeeld hoe de bedrijven onderverdeeld worden (Welfare Quality, 2009).

Grafiek 1 Voorbeeld onderverdeling bedrijven (Welfare Quality, 2009)

Tot dusver zijn er voor een aantal diersoorten Welfare Quality protocollen opgesteld. Dit is voor
melk- en vleeskoeien, varkens en kippen. Voor hondenkennels is er geen protocol ontwikkeld. De
ondernemers zullen zich alleen te hoeven richten op de wet- en regelgeving met betrekking tot het
houden van dieren.
De bestaande regels beschrijven vrijwel alleen hoe de kennel, waar het dier zich bevindt, eruit moet
zien. Er wordt nergens gesproken over het welzijn van het dier, terwijl dit een belangrijk aspect is
voor de dieren die gehouden worden in de kennels.
Welzijn kan op verschillende manieren worden uitgelegd. Volgens The World Organisation for Animal
health is welzijn van een dier goed wanneer het gezond is, comfortabel is, goed gevoed is, in staat is
om natuurlijk gedrag te vertonen en geen last heeft van pijn, angst en/of ziekte (X. Manteca, E.
Mainau, D. Temple, 2012). Deze aspecten kunnen vergeleken worden met de vijf vrijheden.
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De vijf vrijheden zijn in 1965 door het Brambell Comité opgesteld en in 1993 door de Farm Animal
Welfare Council bijgesteld. Onderstaand zijn de vijf vrijheden beschreven zoals deze nu worden
gebruikt (Dierenwelzijnswijzer, 2006):
1.
2.
3.
4.
5.

Vrij zijn van dorst, honger en ondervoeding
Vrij zijn van fysiek en fysiologisch ongerief
Vrij zijn van pijn, verwondingen en ziektes
Vrij zijn van angst en chronische stress
Vrij zijn om het normale gedrag te kunnen uitvoeren

De vijf vrijheden zijn een globale richtlijn voor wat de behoeftes van een hond zijn. Dit zijn ongeveer
dezelfde richtlijnen die worden gebruikt in de al bestaande protocollen voor landbouwhuisdieren en
zullen dus ook een belangrijke richtlijn zijn in het ontwikkelen van het nieuwe protocol voor kennels.
Op dit moment wordt er door de overheid gecontroleerd op de wet- en regelgeving. Zoals eerder al
benoemd wordt er hierin alleen gelet op hoe de dieren worden gehouden en niet op het welzijn van
de dieren. Aan de hand van de vijf vrijheden wordt duidelijk dat een dier meer nodig heeft dan alleen
een goedgekeurde kennel. Daarom is het van belang om een nieuw protocol op te zetten waarin
rekening wordt gehouden met het welzijn van de dieren in de kennels.
Wanneer er een protocol ontwikkeld wordt waar het welzijn van de dieren in bedrijven met kennels
wordt getest, kan de overheid betere controles uitvoeren. Als de NVWA deze protocollen meeneemt,
waar alle aspecten voor een hondenkennel gecontroleerd worden, komt er een beter overzicht van
het welzijn van de honden in kennels in Nederland. Daarnaast kunnen er consequenties volgen voor
de bedrijven die zich niet houden aan de protocollen.
In dit onderzoek zal een protocol ontwikkeld worden om de welzijnsregels voor hondenkennels aan
te scherpen en om een duidelijkere controle uit te kunnen voeren bij deze instanties en bedrijven.
Het protocol zal zo gemaakt worden zodat de overheid een beter zicht krijgt op het welzijn van de
honden die worden gehouden in kennels. Dit is van belang voor de honden aangezien er nu geen
controle is op de gezondheid en het welzijn van de honden in Nederlandse kennels. Het is onduidelijk
of de houders van de honden deze controles ondersteunen.
Het protocol wat ontwikkeld zal worden zal zich alleen richten op honden in kennels van asielen en
pensions, niet op verdere gezelschapsdieren. De dieren en de behoeftes van de dieren verschillen te
veel van elkaar om met één protocol te kunnen controleren. Honden hebben bijvoorbeeld andere
veel voorkomende ziektes dan katten en/of konijnen, honden hebben een andere leefomgeving dan
katten en/of konijnen en het gedrag van honden wijkt veel af van het gedrag van andere
gezelschapsdieren. Daarom is ervoor gekozen om het protocol alleen te richten op de
hondenkennels.
De onderzoeksvraag voor dit afstudeerwerkstuk is als volgt; hoe moet een Welfare Quality protocol
voor hondenkennels van opvangcentra en/of dierenpensions eruit zien, kijkend naar de 12 criteria
van de al bestaande Welfare Quality protocollen, om het welzijn van de honden in de Nederlandse
opvangcentra en dierenpensions te waarborgen?
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Met als deelvragen;
 Welke instrumenten en methodes moeten er worden gebruikt om de 12 criteria uit het al
bestaande Welfare Quality protocol voor landbouwhuisdieren om te buigen naar een
Welfare Quality protocol voor honden?
 Hoe moeten de scores aan de opvangcentra en/of dierenpensions toegekend worden zodat
het welzijn gemeten kan worden?
 Hoe ziet het concept protocol eruit?
Om alle bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden zijn er verschillende onderzoeken nodig. Ten
eerste is er een literatuurstudie nodig waar het antwoord wordt gegeven welke instrumenten en
methodes er moeten worden gebruikt om de al bestaande criteria om te buigen naar criteria voor
honden. In deze studie wordt er gekeken naar de behoeftes van de hond en wat het natuurlijke
gedrag richting de mens is. Zoals eerder benoemd zijn deze criteria vergelijkbaar met de vijf
vrijheden. Aangezien deze vrijheden aspecten zijn van het welzijn van een dier, zullen deze ook
worden gebruikt binnen het protocol om een schets te maken van het welzijn van de honden in de
Nederlandse kennels.
Om te onderzoeken hoe de scores moeten worden berekend, zullen de al bestaande protocollen
dieper bestudeerd worden. Hieruit kan een keuze komen of het effectief is om de score op dezelfde
manier te berekenen als de bestaande protocollen, of dat er een nieuwe berekening gemaakt moet
worden.
Wanneer er aan de hand van deze literatuurstudies een concept protocol is ontwikkeld zal dit
protocol getest worden bij verschillende opvangcentra en dierenpensions. Aan de hand van dit
onderzoek zal het concept worden aangepast tot een uiteindelijk Welfare Quality protocol voor
hondenkennels.
Het doel van het bovenstaande onderzoek is om een compleet en onderbouwd protocol op te stellen
voor hondenkennels zodat het welzijn van de honden in Nederland beter gemeten kan worden. Met
dit protocol zal er een duidelijkere richtlijn zijn waar de hondenkennels aan moeten voldoen. Op
deze manier zal het welzijn van de honden in opvangcentra en dierenpensions gecontroleerd kunnen
worden en waar nodig verbeteren. Zo kan het welzijn van de honden in kennels beter gewaarborgd
worden. Na het afronden van het onderzoek zal het eindproduct neergelegd worden bij de overheid
in de hoop dat het protocol in gebruik genomen zal worden. Aan de hand van het protocol kan er een
regelmatige controle, door bijvoorbeeld instanties als de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
(NVWA), ingevoerd worden waar ieder bedrijf op dezelfde manier beoordeeld wordt.
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2. Materiaal en methode
In dit hoofdstuk zal er worden aangegeven welke onderzoeken er zijn gedaan en hoe deze uitgevoerd
zijn. Het hoofdstuk is opgedeeld in het aantal deelvragen. Per deelvraag zal worden aangegeven hoe
het antwoord op de vraag wordt verkregen.
2.1 Nieuwe criteria aan de hand van de al bestaande criteria
De eerste deelvraag van het onderzoek is welke instrumenten en methodes er moeten worden
gebruikt om de al bestaande criteria om te buigen naar honden. Zoals al eerder is beschreven zal
deze vraag op verschillende manieren beantwoord worden. In het vooronderzoek is aangegeven dat
de criteria gebaseerd zijn op de vijf vrijheden. Er zal meer verdieping nodig zijn om de criteria juist te
kunnen formuleren.
Er is een literatuurstudie gedaan over de behoeftes van de hond. Aan de hand van deze gevonden
behoeftes werden de criteria geformuleerd. Niet alle literatuur is betrouwbaar en/of relevant voor
het onderzoek. Er waren een aantal criteria waar de bron aan moest voldoen om het te kunnen
gebruiken in het onderzoek.
 De bron moet aansluiten bij het onderwerp;
 De bron moet van recente datum zijn, tenzij er geen bronnen van recente datum te vinden
zijn;
 De bron moet van voldoende kwaliteit zijn. Het moet valide en betrouwbaar zijn;
 De bron moet beschikbaar en toegankelijk zijn (Basisboek Methoden en Technieken, 2006).
Naast de bovenstaande criteria is het van belang om wetenschappelijke bronnen te gebruiken. Pas
wanneer er geen wetenschappelijke bronnen te vinden waren over het onderwerp kunnen andere
bronnen als een website of boeken geraadpleegd worden. Naast de wetenschappelijke bronnen
werden de huidige protocollen van het Welfare Quality Network geraadpleegd voor informatie en
inspiratie.
Om bij de juiste bronnen te komen werd er gezocht via de al bestaande criteria. Deze werden als
uitgangspunt gebruikt, waarna er gezocht werd naar bronnen die beschrijven hoe deze criteria op
honden toegepast kunnen worden. Dezelfde databases als de eerste deelvraag werden gebruikt voor
het zoeken van informatie. De onderstaande kernwoorden werden in zowel het Nederlands als het
Engels ingevoerd in de databases.









De vijf vrijheden
Lichaamsbouw van de hond
Veel voorkomende ziektes in een kennel
Natuurlijke omgeving van de hond
Natuurlijk gedrag van de hond
Gedrag van de hond richting mensen
Behoeftes van de hond
Welfare Quality protocol

-

Five freedoms
Physique of the dog
Common diseases in a kennel
Natural environment of the dog
Natural behavior of the dog
The dog’s behavior toward people
Needs of the dog
Welfare Quality protocol
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De resultaten van beide onderzoeken zijn in een overzicht vermeld. De belangrijkste onderwerpen
werden puntsgewijs opgeschreven. Ieder onderwerp kreeg subonderwerpen voor ondersteuning en
verduidelijking van de hoofdonderwerpen. Uiteindelijk werden deze criteria verwerkt in een tabel
zoals tabel 1 in de inleiding. In deze tabel zullen de criteria bondig worden opgeschreven zodat het
overzichtelijk is. Deze tabel is het uitgangspunt van het concept protocol.
2.2 Score berekening
De tweede deelvraag van het onderzoek is hoe de scores toegekend zullen worden aan de
opvangcentra en/of dierenpensions. Om deze deelvraag te kunnen beantwoorden moest er verdiept
worden in de al bestaande protocollen van het Welfare Quality Network. In deze protocollen worden
de scores toegekend op verschillende manieren. Er werd uitgezocht of de scores bij het nieuwe
protocol op dezelfde manier toegekend gaan worden of dat er een nieuwe manier ontwikkeld moet
worden.
Wanneer er blijkt dat er een nieuwe manier ontwikkeld moet worden zal hier literatuurstudie voor
gedaan moeten worden. Er wordt onderzoek gedaan op welke manieren een score toegekend kan
worden en welke de beste manier is voor het protocol. Het belangrijkste is dat de score toekenning
niet ingewikkeld wordt en voor iedereen, die het protocol gebruikt, toepasbaar moet zijn.
De antwoorden van het onderzoek worden uitgeschreven en verwerkt in een nieuw ontwikkelde
formule wanneer een al bestaande formule niet mogelijk is. Daarnaast zal de score toekenning
vermeld en verwerkt worden in het protocol. Dit gebeurd zodat het duidelijk is voor de persoon die
het protocol gebruikt welke scores er toegekend mogen worden.
In de tabel van het protocol wordt aangegeven hoeveel punten er per antwoord toegekend mogen
worden. Onderaan het protocol komt de scoreberekening te staan om de uiteindelijke score te
kunnen berekenen.
2.3 Testen van het concept protocol
Wanneer de bovengenoemde onderzoeken zijn gedaan is hier een concept protocol uit ontstaan. In
dit protocol staan alle criteria waar een kennel op beoordeeld zal worden. Aan de hand van het
volgende onderzoek zal het concept protocol getest worden.
Er zijn zes hondenkennels bezocht voor het onderzoek. Deze kennels zijn willekeurig uitgekozen. Drie
verschillende mensen hebben dit onderzoek uitgevoerd waarbij alle drie de personen twee
willekeurige kennels toegewezen kregen. De eerste onderzoeker is de schrijfster van het onderzoek.
Op deze manier werd er getest of het protocol daadwerkelijk zo gebruikt kan worden als wat de
intentie was. De tweede onderzoeker is iemand uit de gezelschapsdierensector. Deze onderzoeker
heeft kennis van zaken en kan dieper ingaan op de details van het protocol. De laatste onderzoeker
was iemand van buiten de sector. Deze onderzoeker heeft getest of het protocol uit te voeren is voor
iemand met geen of weinig kennis van de sector. Op deze manier werd er getest of het protocol door
ieder willekeurig persoon uitgevoerd kan worden, of dat het uitgevoerd moet worden door iemand
met kennis van de sector.
Aan de hand van de bevindingen van de onderzoeken werd het concept protocol aangepast. Het kan
zijn dat er een aantal criteria veranderd, dat de vraagstelling veranderd wordt of dat de lay-out
veranderd. Het uiteindelijke protocol is terug te vinden in de aanbeveling van het onderzoek.
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3. Resultaten
In dit hoofdstuk zullen de gevonden antwoorden worden gegeven op de deelvragen. De deelvragen
zijn beantwoordt aan de hand van literatuurstudie. Het hoofdstuk is verdeeld onder de verschillende
deelvragen. Per deelvraag zal er antwoord worden gegeven op een overzichtelijke manier. Er zullen
in dit hoofdstuk geen conclusies worden getrokken of meningen worden gegeven.
3.1 Nieuwe criteria aan de hand van de al bestaande criteria
Bij de deelvraag, welke instrumenten en methodes er moeten worden gebruikt om de al bestaande
criteria om te buigen naar honden, worden de criteria van de al bestaande welfare protocollen als
uitgangspunt gebruikt. Aan de hand van deze criteria en een literatuurstudie is er gekeken naar wat
honden nodig hebben. De al bestaande criteria staan beschreven in tabel 1 van hoofdstuk 1.
Deze paragraaf is onderverdeeld in vijf subparagrafen; voeding, huisvesting, gezondheid, gedrag en
overzicht gevonden resultaten.
3.1.1 Voeding

Als eerste criterium zal er worden gekeken naar de voeding. Onder voeding wordt ook het water mee
gerekend en de lichaamsconditie van de hond.
Onder het criterium voeding zullen verschillende onderwerpen gecontroleerd worden. De
onderwerpen zijn het type voeding, de hoeveelheid voeding en het dieet voer. Hieronder worden de
verschillende onderwerpen verder uitgewerkt.
Type voeding
Bij het onderwerp type voeding wordt er onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten
structuren waarin voeding op de markt is. Dit houdt in droogvoer, natvoeding of vers vlees. Er is
onderzoek gedaan welk type voer het best gegeven kan worden aan de dieren en aan de hand van
dit onderzoek zal de score toegekend worden. De toekenning van de score zal worden gedaan in de
conclusie.
Droogvoeding
Droogvoeding bestaat voor ruim 90% uit voedingsstoffen. De overige procenten zijn vocht. Dit
betekend dat er een stuk minder voeding nodig is dan natvoeding voor hetzelfde energie percentage.
Daarnaast krijgen de honden alle juiste voedingsstoffen binnen in de juiste verhoudingen, het is een
complete voeding (Dogline, z.d.).
Natvoeding
Natvoeding bestaat voor 65% tot 85% uit water. De overige 35% tot 15% bestaat uit voedingsstoffen
waar energie uit gehaald kan worden. Natvoeding kan dus goed gebruikt worden voor dieren met
overgewicht aangezien hier minder energie in zit dan droogvoeding (Dierenarts van Kessel, z.d.).
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Vers vlees
Er is voor alsnog geen wetenschappelijk bewijs dat vers vlees goed of slecht is voor de gezondheid
van de hond. Er is er wel gebleken dat er verschillende risico’s zitten aan het voeren van vers vlees.
Ten eerste is er een risico op het oplopen van zoönosen voor zowel het dier als de voeder. Deze
besmetting kan worden voorkomen door de voeding eerst te verhitten en door uitermate hygiënisch
om te gaan bij de bewaring en verwerking van het vlees (Lefebvre, SL., Reid-Smith, R., Boerlin, P.,
Weese, JS., 2008, 470-80).
Ten tweede is er een risico op het voeren van een incompleet dieet. Onderzoeken hebben
aangetoond dat vers vleesdiëten niet altijd de benodigde ingrediënten bevatten. Hierdoor kunnen er
op termijn tekorten ontstaan bij het dier waardoor er verdere problemen zich kunnen voordoen
(Corbee, RJ., Hagen-Plantinga, E., Nijsse, R., Overgauw, P., 2015, 21).
Hoeveelheid voeding
Bij het onderdeel hoeveelheid voeding worden verschillende onderdelen verstaan. Te beginnen met
hoe vaak de honden op een dag gevoerd worden. Daarnaast wordt er gekeken naar hoeveel voer die
honden krijgen en welke richtlijnen hiervoor zijn. Ook bij dit onderdeel zullen de scores in de
conclusie toegekend worden.
Aantal voedingsrondes per dag
Het is belangrijk om minimaal twee maal per dag te voeren. Wanneer er maar één maal per dag
gevoerd wordt kan er een kans ontstaan op maagtorsies en braken. De maagtorsies ontstaan
aangezien er teveel voeding in één keer binnen komt. Daarnaast kan een maagtorsie ontstaan door
onrust vlak na het eten (LICG, z.d.).
Het braken van de hond kan ook komen doordat er één maal per dag gevoerd wordt. De maag is dan
voor een lange tijd leeg geweest en moet teveel maagzuur in één keer aanmaken. Hierdoor kan er
uiteindelijk gal gebraakt worden door de hond (Rodi, z.d.).
Hoeveelheid voer per hond
Per hond verschilt het hoeveel voer het dier nodig heeft. Een Deense dog heeft meer voeding nodig
dan een Jack Russel. Daarnaast verschilt het ook per voeding hoeveel een hond nodig heeft. Voor het
protocol moet er gecontroleerd worden welke voeding er wordt gegeven, wat de richtlijnen van deze
voeding is en of er rekening wordt gehouden met de verschillende behoeften van de verschillende
soorten honden.
Dieetvoeding
Met het voeren van honden moeten er met een aantal speciale groepen rekening worden gehouden.
Dit houdt in dat deze groepen andere voeding moeten krijgen dan de gezonde, volwassen honden.
Onder deze groepen vallen de puppies, senioren en zieke honden. Bij dit onderdeel zullen de scores
wederom in de conclusie toegekend worden.
Puppies
Puppies hebben andere voeding nodig dan volwassen of senior honden. Dit komt omdat zij in de
groei zijn en het lichaam de juiste voedingsstoffen nodig heeft om te kunnen ontwikkelen. Om goed
te kunnen groeien heeft een puppy meer eiwitten nodig. Dit moeten wel eiwitten zijn die makkelijk
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verteerbaar zijn, aangezien het lichaam van een puppy meer moeite heeft met verteren dan een
volwassen hond.
Daarnaast moet de voeding goed uitgebalanceerd zijn. Wanneer de puppy teveel voedingsstoffen
binnen krijgt is de kans op te hard groeien groot. Hierbij kunnen later grote problemen ontstaan als
gewrichts-, bot- en bewegingsproblemen (Denkadog, z.d.).
Senioren
De senioren honden hebben andere benodigdheden dan volwassen honden of puppies. Bij een
senior hond verandert in het algemeen er lichamelijk veel en neemt het activiteiten niveau af. Dit
gebeurt bij kleine honden rond een jaar of 8 en bij grote honden rond een jaar of 6. Deze honden
hebben dus ander voer nodig dan de volwassen honden of puppies. Eigenschappen van dit voer zijn
als volgt:
-

-

Een verlaagd vetgehalte:
Dit is om het risico van overgewicht te verminderen aangezien er in het algemeen senioren
honden minder bewegen en dus minder vet verbranden;
Een verlaagd fosfor- en natriumgehalte:
Dit is om het risico op nier- en hartproblemen te verlagen;
Een verlaagd eiwitgehalte:
Dit is om het risico op nierproblemen te verlagen;
Een verhoogd gehalte aan omega 3 en omega 6 vetzuren:
Dit verbetert het immuunsysteem en stimuleert een gezonde huid, vacht en nierfunctie;
Een verhoogd vezelgehalte:
Dit verlaagt het risico op verstopping en geeft een sneller gevoel van verzadiging.

Wanneer er geen seniorvoeding gegeven wordt aan een senior hond zal het dier sneller last krijgen
van ouderdomskwalen (Dierenkliniek Hulst, z.d.).
Zieke honden
Honden met problemen aan bijvoorbeeld de blaas of nieren hebben speciale dieetvoeding nodig. Er
moet worden gecontroleerd of er zieke dieren in het verblijf zitten en of deze dieren de juiste
voeding krijgen. Dit betekend dat er door het bedrijf moet worden bijgehouden welke dieren op een
dieet zitten en dus niet mee mogen eten met de overige honden.
Water
Ieder dier heeft water nodig om te overleven, zo ook een hond. Het is belangrijk dat de honden altijd
beschikken over vers water. Het water mag niet ouder dan een dag zijn aangezien er dan ziektes in
kunnen ontwikkelen. Onderstaand zijn een aantal functies beschreven waarom het lichaam water
nodig heeft:
-

Alle chemische processen in het lichaam kunnen alleen plaatsvinden in een waterig milieu;
Water is het belangrijkste onderdeel in de transport binnen het lichaam;
Via water kunnen afvalstoffen worden uitgescheiden, denk aan urine en zweet;
Water is nodig bij verdeling en afgifte van warmte;
Bij melkgevende dieren is water van belang voor de productie van melk.
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Veel van de bovenstaande processen kunnen alleen worden uitgevoerd in een waterig milieu. Dit is
dan ook de reden waarom een hondenlichaam bestaat uit 60 à 70% water (van der Molen, R. 2001).
Lichaamsconditie
Om te kunnen zien of een hond voldoende voeding krijgt kan er worden gekeken naar de
lichaamsconditie. In figuur 1 is er te zien hoe een hond eruit ziet welke te weinig, voldoende of teveel
voeding krijgt.

Figuur 1 Lichaamsconditie hond (Cool, M. 28 maart 2017)

Aan de hand van dit figuur zal er in de conclusie een score worden toegekend voor het onderdeel
lichaamsconditie.
3.1.2 Huisvesting

Als tweede criterium zal er worden gekeken naar de huisvesting. Onder het criterium huisvesting
zullen verschillende onderwerpen gecontroleerd worden. De onderwerpen zijn hoe comfortabel de
kennel is, het thermisch comfort en de beweegruimte. Hieronder worden de verschillende
onderwerpen verder uitgewerkt.
Comfort
Bij het onderwerp comfort horen verschillende subonderdelen om te onderzoeken. Er zal worden
gekeken naar de inrichting van de kennel, scherpe onderdelen in de kennel en naar de hygiëne van
zowel de kennel als het dier. Zoals bij de anderen onderdelen zullen de scores in de conclusie worden
toegekend.
Inrichting kennel
Er zijn weinig wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar de inrichting van een kennel. Veel
kennels bevatten een bed/mand maar zijn verder kaal. Dit kan komen door onder andere hygiëne en
lage kosten. Er is gebleken dat wanneer de mand van de hond voor in de kennel wordt geplaatst, de
dieren sneller geadopteerd worden, wat het welzijn van het dier verbeterd (Mills, D.S. & Taylor, K.D.,
2007).
Daarnaast is gebleken dat wanneer de kennel in delen wordt gesplitst, de hond meer zelfverzekerd
wordt. Vaak wordt er in kennels gebruik gemaakt van hoogteplateaus die zowel fysiek gezond zijn
voor de hond evenals dat dit uitkijkmogelijkheden biedt. Honden met een hoogteplateau worden
uiteindelijk meer zelfverzekerd, vriendelijker en speelser dan honden zonder een hoogteplateau
(Mills, D.S. & Taylor, K.D., 2007).

18
Welfare Quality protocol voor kennels

Scherpe onderdelen
Bij dit onderdeel moet er worden onderzocht of er scherpe randen of hoeken in de kennel aanwezig
zijn. Hiermee wordt bedoeld dat er geen mogelijkheden zijn dat de hond zich kan verwonden aan de
kennel. Dit hoeft niet te betekenen dat de hond zich open haalt aan de kennel, het kan ook
betekenen dat de hond zichzelf pijn doet zonder te bloeden.
Hygiëne
Zowel de kennel als de honden in de kennel moeten schoon en droog zijn. Wanneer dit niet het geval
is zal er eerder kans zijn op ziektes. Daarnaast zal er in een asiel minder kans zijn op adoptie wanneer
de hond nat en vies is (Barnard, S., Candeloro, L., Dalla Villa, P., Ferri, N., Pedernera, C., Velarde, A.
2016).
Een hond zal nooit zijn behoeften doen in de buurt van zijn nest/mand. Dit betekend wanneer de
kennel een groot oppervlakte heeft, de hond minder snel in de buurt van zijn mand zijn behoeften zal
doen en de kans dus minder klein is dat hij hierin zal gaan liggen en vies wordt (Barnard, S.,
Candeloro, L., Dalla Villa, P., Ferri, N., Pedernera, C., Velarde, A. 2016).
Thermisch comfort
Honden kunnen op verschillende manieren laten zien of ze het te warm of te koud hebben. Dit zijn
dan ook de onderdelen waarop gelet moeten worden tijdens het uitvoeren van het protocol.
Te warm
Wanneer een hond het te warm heeft zal hij dit op de onderstaande manieren laten zien;
-

-

De hond zal zeer snel en oppervlakkig gaan ademen ofwel hijgen. Een enkele keer zal de
hond diep ademhalen om de longen verse lucht te geven. Daarnaast zal hij een enkele keer
de bek sluiten om zijn mond te bevochtigen;
De hond zal wijduit gaan liggen. Vaak zal hij daarbij op een koele ondergrond gaan liggen om
door direct contact warmte te kunnen afgeven;
De hond zal gaan zweten door zijn zweetklieren onder de poten. Dit kan op enkele vloeren
worden gezien door de pootafdrukken van zweet die hij achterlaat.

Naast de bovenstaande manieren zal ook de eetlust dalen, hij zal meer gaan drinken en zal de hond
weinig inspanning vertonen (van der Molen, R. 2001).
Te koud
Wanneer de hond te koud wordt zal hij dit op de onderstaande manieren laten zien;
-

De hond zal gaan rillen. Hierdoor blijven de spieren warmer en dus de hond warmer;
De hond kruipt zo veel mogelijk in elkaar en zal een beschutte plek opzoeken;
Wanneer er meerdere honden in een kennel zitten zullen deze tegen elkaar aan gaan liggen.

Daarnaast zal de eetlust stijgen en zal de hond meer gaan bewegen om warm te blijven (van der
Molen, R. 2001).
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Beweegruimte
Het is van belang dat honden niet alleen in een kennel zitten. Het zijn van oorsprong roedeldieren en
hebben soortgenoten nodig om hun welzijn op pijl te houden. Het is wel van belang dat iedere hond
voldoende beweegruimte heeft in de kennel. Dit betekend hoe meer dieren per kennel, hoe groter
de kennel moet zijn. Om het minimale oppervlakte te berekenen wordt er gebruik gemaakt van het
gewicht van de hond. In Tabel 2 is te zien hoeveel oppervlakte per kg hond er nodig is (Hubrecht, R.,
z.d.).
Tabel 2 Minimale oppervlakte per hond per kennel (Hubrecht, R.)

Gewicht van de hond (in kg)
Minder dan 5
5-10
10-25
25-35
Meer dan 35

Minimale m² per hond
1.00
1.90
2.25
3.25
4.00

Minimale hoogte (in cm)
150
150
200
200
200

3.1.3 Gezondheid

Als derde criterium zal er worden gekeken naar de gezondheid van de honden. Onder het criterium
gezondheid zullen verschillende onderwerpen gecontroleerd worden. De onderwerpen zijn of de
dieren verwondingen hebben, parasieten hebben, ziek zijn of pijn hebben. Hieronder worden de
verschillende onderwerpen verder uitgewerkt.
Verwondingen
Een hond kan verschillende soorten verwondingen oplopen. Het kunnen botbreuken zijn,
schaafwonden, open wonden of zwellingen. Bij deze soort verwondingen moet dit worden vermeld
in het protocol. Alleen van verwondingen groter dan 2 cm moet er een melding worden gemaakt.
Daarnaast kunnen honden last hebben van haarverlies of kreupelheid. Ook dit zal vermeld moeten
worden in het protocol. De score toekenning zal in de conclusie verder verwerkt worden.
Parasieten
Een hond kan verschillende parasieten bij zich dragen. In dit onderdeel zullen de meest
voorkomende parasieten behandeld worden, de ectoparasieten en de endoparasieten.
Ectoparasieten
De ectoparasieten zijn de parasieten die op het dier te vinden zijn. Dit zijn zowel spinachtige als
insecten. Onder deze twee groepen vallen de vlooien, luizen, vliegen, teken en mijten. Het verschil
tussen de teken en mijten en de overige parasieten is dat teken en mijten in volwassen toestand acht
poten hebben, waar de overige parasieten er zes hebben (Metman, P., 2015).
Endoparasieten
De endoparasieten zijn de parasieten die in het dier te vinden zijn. Dit zijn de verschillende
wormsoorten die een hond kan oplopen. De wormen worden onderverdeeld in twee groepen; de
platwormen en de rondwormen. Onder de platwormen vallen de verschillende soorten lintwormen
en onder de rondwormen vallen de spoelwormen, haakwormen en zweepwormen (Metman, P.,
2015).
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Waar de ectoparasieten veelal met één oogopslag te vinden zijn zal er voor de endoparasieten nader
onderzoek moeten worden gedaan. Hierbij moet de faeces van verschillende honden gecontroleerd
worden op wormen, en nog is er mogelijkheid op besmetting zonder dat het terug te zien is.
Ziektes
Er zijn veel soorten ziektes die honden op kunnen lopen. Een aantal springen er bovenuit wanneer
het gaat over ziektes in een kennel.
Diarree
Diarree is de meest voorkomende ziekte bij honden binnen een kennel. Doordat het een
besmettelijke ziekte is zal het in een kennel sneller voorkomen dan thuis, aangezien de honden hier
dichter op elkaar zitten en dus meer kans hebben op besmetting. Door de diarree kan een hond snel
problemen krijgen als uitdroging (Gosling, S., Holmes, M., Rose, J. & Rose, L., 2017).
Uit onderzoek is gebleken dat een kennel het beste kan werken met synbiotische supplementen.
Synbiotische supplementen zijn een combinatie van probiotica en prebiotica. Probiotica zijn
levenden ziektekiemen die in een juiste hoeveelheid in de gastheer worden gebracht om
antilichamen te ontwikkelen en de originele bacterie te kunnen verslaan, denk hierbij aan een vaccin.
Prebiotica zijn stoffen die in het maag-darmkanaal worden ingebracht om zo de bacteriën die hier
leven te versterken. Een combinatie van deze twee manieren is een synbiotisch supplement. Via deze
manier zullen minder dieren besmet worden (Gosling, S., Holmes, M., Rose, J. & Rose, L., 2017).
Kennelhoest
Kennelhoest is een ziekte in de luchtwegen van de hond. Honden in kennels hebben een grotere kans
om deze ziekte op te lopen door de hoge populatie een vaak slechte ventilatie. Kennelhoest kan zich
ontwikkelen door een droge en geïrriteerde keel. De symptomen van de ziekte zijn droge hoest, een
schor geluid uit de keel en in sommige gevallen braakneigingen (Edinboro, C.H., Glikman, L.T. &
Ward, M.P., 2005).
Om kennelhoest te voorkomen moeten de honden die binnenkomen direct gevaccineerd worden, de
zieke honden moeten direct in quarantaine en de hygiëne en ventilatie van de kennel moeten
optimaal zijn. Op deze manier wordt er zo veel mogelijk voorkomen dat de honden besmet worden
met de ziekte (Edinboro, C.H., Glikman, L.T. & Ward, M.P., 2005).
Pijn
Wanneer een hond pijn heeft zal hij dit niet snel laten zien. Er moet goed worden gekeken naar de
lichaamstaal om te zien of de hond zich niet lekker voelt of pijn heeft. Wanneer een hond lusteloos is
en de staart tussen de benen heeft terwijl de benen gestrekt staan is dit een teken van pijn (Coren,
S., 2014).
Wanneer een dier pijn blijkt te hebben moet achterhaald worden of het management hier
maatregelingen voor treft. Dit moet worden vermeld in het protocol.
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3.1.4 Gedrag

Als laatste criterium zal er worden gekeken naar het gedrag van de honden. Onder het criterium
gedrag zullen verschillende onderwerpen gecontroleerd worden. De onderwerpen zijn het sociale
gedrag van de honden, de overige gedragingen, de mens-dier relatie en de emotionele
gemoedstoestand. Hieronder worden de verschillende onderwerpen verder uitgewerkt.
Sociaal gedrag
Veel honden kunnen het natuurlijke sociale gedrag niet uiten. Dit komt omdat de dieren te verstoord
zijn door mensen. Vrijwel de enige mogelijkheid om het natuurlijke sociale gedrag te uiten is
wanneer honden in een roedel worden gehouden en wanneer deze roedel bestaat uit familieleden.
Wanneer honden per koppel worden gehouden zal er blijken dat de honden zich meer zullen richten
op de mens dan op de andere hond (Serpell, J., 2017).
Aangezien het vrijwel niet te meten is of een hond zijn sociale gedrag kan uiten zal er in het protocol
worden gekeken hoeveel honden er per kennel geplaatst zijn. Aan de hand hiervan kan namelijk wel
worden gekeken of er sociaal gedrag geuit kan worden. Wanneer een hond alleen zit of met zijn
tweeën is dit niet mogelijk. Wanneer een hond in een roedel wordt gehouden is dit wel mogelijk. In
de conclusie zal de score toekenning gegeven worden aan de hand van hoeveelheid honden per
kennel.
Overige gedragingen
Onder overige gedragingen zullen de abnormale gedragingen worden besproken.
Abnormaal gedrag
Onder het abnormale gedrag verstaan we stereotype gedrag. Dit zijn gedragingen die herhaaldelijk
worden uitgevoerd met geen duidelijk doel. Deze gedragingen worden veelal vertoond door dieren
met een slecht welzijn en het komt voort uit onder anderen frustratie, stress, angst en/of verveling.
Uit onderzoek is gebleken dat ruim 46% van de honden in kennels stereotype gedragingen laten zien
(Bradshaw, J.W.S., Denham, H.D.C. & Rooney, N.J., 2014).
Er zijn verschillende voorbeelden van stereotype gedragingen bij honden. Zo vallen de volgende
gedragingen hieronder:
-

Heen en weer lopen of draven langs een grenslijn (hek of muur);
Cirkelen door de kennel;
Draaien in een strakke cirkel rond de as van de achterpoten;
Opspringen tegen de muur of het hek van de kennel.

Dit zijn allen gedragingen die herhaaldelijk worden uitgevoerd en geen verdere functie hebben
(Bradshaw, J.W.S., Denham, H.D.C. & Rooney, N.J., 2014).
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Mens-dier relatie
Angst en agressie zijn de meest voorkomende gedragingen van honden richting mensen. Dit komt
voornamelijk door het niet begrijpen van elkaars communicatie. Wanneer een hond eenmaal een
persoon kent kan er snel een band worden gecreëerd. De kans dat kennelhonden angstig of agressief
reageren is groot aangezien deze honden vaak weinig sociaal contact hebben met mensen en dus
nog geen band hebben kunnen opbouwen (Barrera, G., Bentosela, M., Elgier, A., Jakovcevic, A. &
Mustaca, A., 2010).
Er wordt onderscheid gemaakt tussen vier verschillende reacties van de hond richting een
onbekende persoon. Deze reacties kunnen ontstaan wanneer deze persoon voor de kennel staat en
verder niks doet. Aan de hand van de gedragingen zal er in de conclusie een score toekenning
gegeven worden. In tabel 3 zijn de verschillende gedragingen geschreven en zijn er illustraties
toegevoegd voor verduidelijking.
Tabel 3 Reacties van de hond richting een vreemd persoon (Barnard, S., Dalla Villa, P., Pedernera, C. & Velarde, A., 2014)

Omschrijving gedrag
Geen tekenen van angst of agressie. De
lichaamshouding is neutraal en ontspannen. De
hond kijkt naar de persoon of negeert hem. Het
is mogelijk dat de hond de persoon komt
groeten.

Verduidelijking gedrag

Lichte tekenen van angst. De hond maakt zich
klein en gaat weg van de persoon voor de
kennel. De oren liggen in de nek, de staart
tussen de benen en de hond maakt indirect
oogcontact met de persoon.
Tekenen van angst en agressie verdediging. De
staart zit tussen de benen en de oren liggen in
de nek. De nekharen staan omhoog en de hond
laat de tanden zien.

Veel tekenen van agressie. De staart staat strak
omhoog en de oren staan naar voren. De tanden
zijn ontbloot en de hond maakt duidelijk
oogcontact met de persoon. De hond staat op
het punt om aan te vallen.
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Emotionele gemoedstoestand
In tabel 4 staan de meest voorkomende emoties van honden met daarbij de beschrijving van de
gedragingen die bij de emoties horen. Aan de hand van de gedragingen wordt er dus bepaald welke
emotie de hond voelt.
Tabel 4 Emoties van de hond met bijbehorende gedragingen (Konoka, V., Miklósi, Á. & Nagy, K.,2015)

Emotie
Blijdschap

Verdrietig

Boos

Bang

Schaamte

Verrast
Jaloers

Gedragingen
De hond beweegt actief en kwispelt met zijn
staart. Het hoofd staat hoog met de oren naar
voren gevouwen. De hond kan gaan blaffen,
opspringen en piepen.
De hond maakt zich klein en beweegt langzaam.
Het hoofd hangt laag evenals de staart en de
oren. De hond kan gaan huilen.
De hond maakt zichzelf groot en houdt de kop
hoog. De hond beweegt actief en blijft staren.
De hond kan gaan blaffen en de lip optrekken.
De hond maakt zichzelf klein en kruipt weg. De
staart zit ver tussen de benen (tegen de buik
aan) en het hoofd hangt laag.
De hond beweegt langzaam en probeert niet te
dicht in de buurt te zijn. De hond maakt zichzelf
klein en het hoofd hangt laag.
De kop komt omhoog evenals de oren. De hond
blijft stil staan en staren.
De hond blijft in de buurt van de persoon en
beweegt actief. De hond maakt zich groot en
houdt de kop omhoog. De hond kan tegen de
persoon in kwestie aan gaan staan schuren of
aan blijven staren.
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3.1.5 Overzicht gevonden resultaten

In deze paragraaf is er een overzicht gemaakt van de gevonden resultaten in het bovenstaande
hoofdstuk. Aan de hand van de literatuurstudie zijn de belangrijkste hoofd- en subonderwerpen voor
het protocol onderzocht. Om hier een kort en bondig overzicht van te krijgen zijn alle onderwerpen
in een tabel gezet. Deze zijn te vinden in tabel 5.
Tabel 5 Criteria Welfare Quality protocol voor honden kennels

Criteria
Voeding

Huisvesting

Gezondheid

Gedrag

Onderwerpen
Type voeding
Hoeveelheid voeding
Dieet voeding
Water
Lichaamsconditie
Comfort
Thermisch comfort
Beweegruimte
Verwondingen
Parasieten
Ziektes
Pijn
Sociaal gedrag
Overige gedragingen
Mens-dier relatie
Emotionele gemoedstoestand
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3.2 Score berekening
In dit hoofdstuk zal worden uitgezocht hoe de score berekening het best uitgevoerd kan worden. Er
zal worden onderzocht hoe de score berekeningen in de al bestaande Welfare Quality Protocollen
gedaan wordt. Wanneer blijkt dat deze berekening niet gebruikt kan worden voor het protocol voor
de hondenkennels zal er een nieuwe score berekening ontwikkeld worden.
In het al bestaande protocol wordt gebruik gemaakt van drie verschillende hoofdberekeningen. Dit
wordt gedaan zodat de verschillende niveaus van het bedrijf een eigen score toekenning hebben. De
niveaus zijn het bedrijfsniveau, individueel niveau en groepsniveau. Op deze manier zal er geen
overlap plaatsvinden tussen verschillende gemeten onderwerpen (Welfare Quality, 2009). In de
laatste paragraaf zal worden aangegeven hoe de score berekening zal worden gedaan bij het
protocol voor hondenkennels.
Bedrijfsniveau
Bij het bedrijfsniveau wordt de score toegekend aan de hand van een beslissingsboom. Er moet hier
rekening worden gehouden dat de onderdelen in een beperkt aantal categorieën kan worden
uitgedrukt. Wanneer een onderdeel uit teveel categorieën bestaat wordt de boom te groot en te
onoverzichtelijk. Aan de hand van de beslissingsboom worden per onderdeel scores toegekend van 0
tot 100. In figuur 2 is een voorbeeld gegeven van een beslissingsboom (Welfare Quality, 2009).

Figuur 2 Voorbeeld beslissingsboom (Welfare Quality, 2009)

Individueel niveau
Op individueel niveau wordt de score toegekend aan de hand van een berekening. Wanneer er
enkele dieren worden gecontroleerd op bijvoorbeeld gezondheid dan moet er een percentage
worden berekend bij hoeveel dieren de gezondheid niet is zoals hij hoort te zijn zonder dat ieder dier
gecontroleerd moet worden. In figuur 3 staat aan de hand van een voorbeeld beschreven hoe de
berekening uitgevoerd moet worden (Welfare Quality, 2009).
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Figuur 3 Voorbeeld Berekening individueel niveau (Welfare Quality, 2009)

Groepsniveau
Wanneer er op groepsniveau wordt gecontroleerd zal de score van de groep die het slechtst heeft
gescoord gebruikt worden. Hierbij moeten dan van de gecontroleerde dieren er zich minimaal 15%
bevinden in een van de groepen die de slechtste score hebben behaald (Welfare Quality, 2009).
Eindscore
Wanneer de bovenstaande berekeningen zijn gedaan volgt er een berekening om de eindscore uit te
rekenen. Als eerste moeten de verschillende categorieën worden samengevoegd. Bijvoorbeeld om
uit te rekenen wat de score is voor gezondheid moeten de scores van afwezigheid van
verwondingen, afwezigheid van ziektes en afwezigheid van pijn samengevoegd worden (Welfare
Quality, 2009).
Daarnaast moet er rekening worden gehouden met het feit dat sommige onderdelen belangrijker zijn
dan anderen. Zo vonden onderzoekers afwezigheid van ziektes belangrijker dan afwezigheid van
letsel. Daarnaast mocht er ook geen compensatie tussen scores plaatsvinden. Aan de hand van
Choquet integral, een wiskundige operator, werd er een berekening ontwikkeld die met beide
redeneringen rekening hield. Uiteindelijk is de berekening, die te vinden is in figuur 4, hier uit voort
gekomen (Welfare Quality, 2009).
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Figuur 4 Berekening eindscore (Welfare Quality, 2009)

Uit de bovenstaande berekening komt een getal. Dit is de score die het bedrijf heeft gekregen aan de
hand van het protocol. In grafiek 1 in de inleiding is terug te vinden of het bedrijf een goede score
heeft behaald of niet en of het bedrijf nog verbeteringen moet doen om een hogere score te kunnen
behalen in een volgende controle (Welfare Quality, 2009).
Voor het protocol voor hondenkennels is het niet haalbaar om de bovenstaande berekeningen uit te
voeren. Dit komt voornamelijk omdat het protocol minder uitgebreid en gedetailleerd is dan het
Welfare Quality protocol. Er is gekozen om alle criteria aan de hand van de beslissingsboom te
scoren.
Wanneer er voor ieder onderdeel een eigen beslissingsboom gemaakt zou worden zal dit
onoverzichtelijk worden. Daarom is ervoor gekozen om de scores in het protocol te verwerken. Dit
betekend dat in de checklist achter ieder antwoord een score staat. De scores die gegeven kunnen
worden zijn tussen de 0 en de 100. Aan de hand van de literatuurstudie zijn de scores per antwoord
verdeeld. Vervolgens zal er een gemiddelde berekend worden. Ten eerste zal dit per onderdeel
gedaan worden. Dus van de vier verblijven of honden zal er een gemiddelde score per onderdeel
uitkomen. Deze score zal worden ingevuld in de kolom gemiddelde score in de checklist. Dit zal
ervoor zorgen dat wanneer minimaal één hond en/of verblijf afwijkt van het gemiddelde, de score zal
dalen.
Vervolgens zullen er gemiddelden berekend worden per criterium. Deze score kan onder iedere
criterium in de daarvoor bestemde kolom ingevuld worden. Dit geeft voor zowel de persoon die de
checklist uitvoert als voor het bedrijf een overzicht waar de pijnpunten binnen het bedrijf zich
bevinden.
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Als laatst zullen alle scores per criterium bij elkaar opgeteld worden en in de formule onderaan de
checklist worden ingevuld. Hier zal een cijfer uitkomen tussen de 0 en de 10. In tabel 6 is te zien hoe
het bedrijf beoordeeld wordt aan de hand van het verkregen cijfer. In bijlage I is de gehele score
berekening terug te vinden in het protocol.
Tabel 6 Beoordeling bedrijf aan de hand van score protocol

Cijfer
0 – 3.5
3.5 – 5.5
5.5 – 7.5
7.5 - 10

Beoordeling
Zware onvoldoende
Onvoldoende
Voldoende
Uitstekend

3.3 Concept protocol
In dit hoofdstuk zijn alle uitkomsten van het onderzoek samen gevoegd tot een concept protocol
voor honden in een kennel. Het protocol is te vinden in bijlage I. In het protocol wordt voor ieder
onderdeel gevraagd om bij vier verschillende verblijven te controleren. Dit zorgt voor een duidelijk
beeld van de kennel als wanneer er bij één verblijf getest wordt.
Het protocol is getest door verschillende test personen zoals benoemd is in het hoofdstuk materiaal
en methode. De uitgevoerde testen zijn te vinden in bijlage II. De kennels zijn op willekeurige manier
geselecteerd. De eigenaren wilden niet benoemd worden in het verslag. In de discussie is terug te
vinden welke aanpassingen er gedaan moeten worden ter verbetering van het concept protocol.
De eerste testpersoon was de schrijfster van dit onderzoek (bijlage II – A), zo kon er worden getest of
het protocol gebruikt kan worden op de manier als dat de intentie was. De tweede persoon was
iemand uit de gezelschapsdieren sector (bijlage II – B). Deze persoon kon door haar kennis van zaken
dieper ingaan op de details van het protocol. De laatste persoon was iemand van buiten de sector
(bijlage II – C). Zo kon er worden gekeken of het haalbaar was om het protocol uit te laten voeren
door iemand die geen kennis van zaken heeft.
Tijdens het testen van de protocollen zijn er verschillende punten naar voren gekomen welke
aangepast moeten worden:



De tester zonder kennis vanuit de sector kon de vragen over gezondheid niet of nauwelijks
beantwoorden;
Iemand met weinig of geen kennis van honden kan aan de hand van het concept protocol
niet uitmaken wanneer een hond abnormaal gedrag vertoont of ernstig ziek is.

Daarnaast zijn enkele onderdelen niet diep genoeg in detail beschreven waardoor ook bij deze
onderdelen iemand zonder kennis uit de sector de vragen niet tot nauwelijks kan beantwoorden. Het
gaat hier om de onderdelen temperatuur, ziektes, pijn en emoties.
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4. Discussie
In dit hoofdstuk zal er een reflectie worden gegeven van het onderzoek en de behaalde resultaten
van het onderzoek. De deelvragen van het onderzoek zullen als leidraad worden gebruikt.
Het onderzoek richtte zich op de vraag hoe een Welfare Quality protocol voor hondenkennels van
opvangcentra en/of dierenpensions eruit moet zien, kijkend naar de 12 criteria van de al bestaande
Welfare Quality protocollen om het welzijn van de honden in Nederlandse opvangcentra en
dierenpensions te waarborgen?
De eerste deelvraag richtte zich op de criteria. Er werd onderzocht welke instrumenten en methodes
er moeten worden gebruikt om de al bestaande criteria om te buigen naar honden. Aan de hand van
literatuurstudie zijn de al bestaande criteria omgebogen naar informatie over de behoeften van
honden. Aan de hand van deze informatie is er een concept protocol ontwikkeld. In tabel 5 staan de
criteria die zijn gebruikt in het Welfare Quality protocol voor honden kennels. De tabel is terug te
vinden in hoofdstuk 3.1.5.
Als tweede deelvraag werd er onderzocht welke score toekenning er gebruikt moest worden voor
het protocol. Aan de hand van literatuurstudie is er gebleken dat de al bestaande protocollen op drie
manieren scores toegekend krijgen, op bedrijfsniveau, individueel niveau en groepsniveau. Zoals
besproken in hoofdstuk 3.2 is het niet haalbaar om alle methodes te gebruiken in het protocol voor
hondenkennels. Daarom is er gekozen voor de beslissingsboom.
Alle criteria zijn aan de hand van de beslissingsboom gescoord. Dit houdt in dat ieder antwoord in het
protocol een cijfer toegekend heeft gekregen aan de hand van de literatuurstudie van de eerste
deelvraag. Uit alle antwoorden komt een gemiddelde score naar voren. Deze zal in een formule
worden verwerkt waarna er een cijfer tussen de 0 en de 10 uitkomt. Aan de hand van tabel 6 in
hoofdstuk 3.2 is de beoordeling van de kennel aan de hand van het cijfer terug te vinden.
De derde en tevens laatste deelvraag van het onderzoek richtte zich op het concept protocol. Aan de
hand van de verschillende literatuurstudies is er een protocol opgesteld. Zoals eerder benoemd is dit
protocol terug te vinden in bijlage I. Dit protocol is getest door verschillende testpersonen uit
verschillende sectoren om een bredere uitkomst in de resultaten te kunnen verkrijgen. De
uitgevoerde testen zijn de vinden in bijlage II. Uit de resultaten is gebleken dat het protocol niet
genoeg is uitgebreid en onvoldoende op de details ingaat.
Dit houdt in dat tijdens een vervolgonderzoek het protocol moet worden aangepast. Er moeten
zowel foto’s als meer informatie ter beschikking komen bij het uiteindelijke protocol. Ook kan er voor
worden gekozen om het protocol te laten uitvoeren door iemand met kennis over de gezondheid en
het gedrag van honden. Op deze manier zal er geen extra informatie gegeven hoeven te worden
aangezien die persoon weet waar de vraag over gaat.
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Het onderzoek heeft niet helemaal volgens planning gelopen. De planning was om het complete
onderzoek in een aanzienlijk korter tijdsbestek uit te voeren. Daarnaast hadden er in het
vooronderzoek foto’s gemaakt moeten worden van verschillende kennels om later te gebruiken bij
het protocol. Ook was het een beter idee geweest om tijdens het beantwoorden van deelvraag twee
een bezoek te brengen aan verschillende kennels. Aan de hand hiervan had sneller bekeken kunnen
worden welke onderdelen uit de al bestaande protocollen belangrijk zouden zijn voor het nieuwe
protocol. Dit had tijdens het onderzoek veel tijd gescheeld aan literatuur studie.
Tijdens het onderzoek bleek er al een protocol voor kennels te bestaan. Echter is hier niks mee
gedaan aangezien het niet gebaseerd was op de Nederlandse wet- en regelgeving. Er is enkel
gekeken naar de opbouw van dat protocol om vervolgens te vergelijken met het hier besproken
concept protocol.
Verder is er dankzij de literatuur studie wel veel belangrijke informatie naar boven gekomen. Er is
een duidelijk beeld geschetst wat een hond in een kennel nodig heeft. Dit was een belangrijk
onderdeel van het onderzoek aangezien er nog geen duidelijke regelgeving voor was. Op deze manier
kan er een goede leidraad worden neergezet voor verschillende instanties die honden in kennels
houden. De gevonden informatie bevat zeker bruikbare en betrouwbare gegevens. De informatie
komt uit verschillende wetenschappelijke artikelen.
Het concept protocol had op een andere manier opgebouwd moeten worden. Het protocol had zo
ontwikkeld moeten worden dat de al bestaande scores hier op toegepast konden worden. Wanneer
er een vervolg onderzoek zal plaatsvinden is het belangrijk om het protocol op te bouwen op de
manier van de al bestaande protocollen. Dus aan de hand van bedrijfsniveau, individueel niveau en
groepsniveau. Zo zal ook de deelvraag, welke score berekening er gebruikt moet worden,
nauwkeuriger beantwoord kunnen worden.
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5. Conclusie
In dit hoofdstuk zal er antwoord worden gegeven op de hoofdvraag en de deelvragen van het
onderzoek aan de hand van de gevonden resultaten. Om te beginnen zal er antwoord worden
gegeven op de deelvragen. De conclusies daarvan zullen antwoord geven op de hoofdvraag van het
onderzoek. De hoofdvraag van het onderzoek is als volgt; ‘hoe moet een Welfare Quality protocol
voor hondenkennels van opvangcentra en/of dierenpensions eruit zien, kijkend naar de 12 criteria
van de al bestaande Welfare Quality protocollen, om het welzijn van de honden in de Nederlandse
opvangcentra en dierenpensions te waarborgen?’
Uit onderzoek is gebleken dat er voor het concept protocol voor honden kennels dezelfde
hoofdcriteria zullen worden gebruikt als de bestaande Welfare Quality protocollen. Dit gaat om de
criteria voeding, huisvesting, gezondheid en gedrag. Echter worden er andere subcriteria gebruikt in
het nieuwe protocol. Deze criteria zijn op het welzijn van honden gericht en geven een beter
overzicht over de gezondheid en het welzijn van de honden in de kennels. Denk hierbij aan
verschillende soorten voeding, inrichting van de kennels, verschillende parasieten en hondenziektes.
In de bestaande Welfare Quality protocollen wordt er gebruik gemaakt van drie verschillende score
berekeningen. Deze berekeningen zijn gericht op verschillende lagen in de organisatie. Het gaat
hierbij om de lagen bedrijfsniveau, individueel niveau en groepsniveau. Uit onderzoek is gebleken dat
de best toepasbare scoreberekening een beslissingsboom is. Dit houdt in dat de gemiddelde score
van het protocol een cijfer creëert. Aan de hand van dit cijfer komt de beoordeling van de kennel
naar voren.
Tot slot is het concept protocol getest. Dit protocol is getest door verschillende testpersonen uit
verschillende sectoren om een bredere uitkomst in de resultaten te kunnen verkrijgen. Uit onderzoek
is gebleken dat het protocol niet genoeg is uitgebreid en onvoldoende op de details ingaat. Dit zal in
een vervolgstudie aangepast moeten worden.
Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat het Welfare Quality protocol voor hondenkennels
niet precies dezelfde 12 criteria zal moeten gebruiken als de al bestaande Welfare Quality
protocollen. De vier hoofdcriteria zullen wel hetzelfde blijven. Dit gaat om de criteria voeding,
huisvesting, gezondheid en gedrag. De subcriteria worden omgebogen naar de nodige criteria voor
honden. Dit worden uiteindelijk de volgende onderdelen; type voeding, hoeveelheid voeding, dieet
voeding, water, lichaamsconditie, comfort, thermisch comfort, beweegruimte, verwondingen,
parasieten, ziektes, pijn, sociaal gedrag, overige gedragingen, mens-dier relatie en emotionele
gemoedstoestand. De score van het protocol zal toegekend worden door middel van een
beslissingsboom.
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6. Aanbeveling
Aan de hand van de conclusie en het onderzoek wordt er aanbevolen om aan de hand van het
opgezette protocol controles uit te gaan voeren. In de inleiding werd er duidelijk dat er weinig tot
geen controles worden gedaan bij instanties die honden in kennels houden. Dit zijn instanties als
asielen en dierenpensions. Daarnaast zijn er geen duidelijke regels betreffende het houden van
honden in kennels.
Er wordt aanbevolen om aan de hand van een vervolgonderzoek het protocol verder uit te werken
en zo aan te passen dat ook personen met geen of weinig kennis over honden het protocol kunnen
uitvoeren. Op deze manier zullen er meer mensen de controles kunnen uitvoeren in plaats van alleen
de mensen met kennis over hondenwelzijn en gezondheid. Zo kunnen de kennels sneller
gecontroleerd worden en kan er sneller gewerkt worden naar het doel om alle kennels zo
diervriendelijk mogelijk te maken. Daarnaast is het ook van belang om in het vervolgonderzoek na te
gaan in hoeverre kennelhouders belang hebben bij een protocol.
Tot slot wordt er aanbevolen om met het Welfare Quality protocol voor hondenkennels
daadwerkelijk aan de slag te gaan en te gebruiken als leidraad om controles uit te gaan voeren bij
instanties die honden in kennels houden. Er wordt aanbevolen om te controles uit te laten voeren
door instanties die gerecht zijn om consequenties door te voeren. Denk hierbij aan instanties als de
NVWA.
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Bijlage I – Concept protocol
Voeding
Verblijf 1
Type voeding
□ Droogvoeding
(100)
□ Natvoeding (75)
□ Vers vlees (85)
Aantal voedingsrondes
□ Één keer per dag
per dag
(25)
□ Twee keer per
dag (75)
□ Meer dan twee
keer per dag (100)
Wordt de juiste
□ Ja (100)
hoeveelheid voeding per
□ Nee (0)
hond gegeven?
□ Onbekend (0)
Krijgen de puppy’s aparte
□ Ja (100)
puppyvoeding?
□ Nee (0)
□ Onbekend (0)
Krijgen de senioren aparte
□ Ja (100)
seniorenvoeding?
□ Nee (0)
□ Onbekend (0)
Krijgen de zieke honden
□ Ja (100)
aangepaste voeding
□ Nee (0)
wanneer nodig?
□ Onbekend (0)
Hebben alle honden
□ Ja (100)
water tot hun
□ Nee (0)
beschikking?
□ Onbekend (0)
Is het water schoon?
□ Ja (100)
□ Matig (50)
□ Nee (0)
Welfare Quality protocol voor kennels

Verblijf 2
□ Droogvoeding
(100)
□ Natvoeding (75)
□ Vers vlees (85)
□ Één keer per dag
(25)
□ Twee keer per
dag (75)
□ Meer dan twee
keer per dag (100)
□ Ja (100)
□ Nee (0)
□ Onbekend (0)
□ Ja (100)
□ Nee (0)
□ Onbekend (0)
□ Ja (100)
□ Nee (0)
□ Onbekend (0)
□ Ja (100)
□ Nee (0)
□ Onbekend (0)
□ Ja (100)
□ Nee (0)
□ Onbekend (0)
□ Ja (100)
□ Matig (50)
□ Nee (0)

Verblijf 3
□ Droogvoeding
(100)
□ Natvoeding (75)
□ Vers vlees (85)
□ Één keer per dag
(25)
□ Twee keer per
dag (75)
□ Meer dan twee
keer per dag (100)
□ Ja (100)
□ Nee (0)
□ Onbekend (0)
□ Ja (100)
□ Nee (0)
□ Onbekend (0)
□ Ja (100)
□ Nee (0)
□ Onbekend (0)
□ Ja (100)
□ Nee (0)
□ Onbekend (0)
□ Ja (100)
□ Nee (0)
□ Onbekend (0)
□ Ja (100)
□ Matig (50)
□ Nee (0)

Verblijf 4
□ Droogvoeding
(100)
□ Natvoeding (75)
□ Vers vlees (85)
□ Één keer per dag
(25)
□ Twee keer per
dag (75)
□ Meer dan twee
keer per dag (100)
□ Ja (100)
□ Nee (0)
□ Onbekend (0)
□ Ja (100)
□ Nee (0)
□ Onbekend (0)
□ Ja (100)
□ Nee (0)
□ Onbekend (0)
□ Ja (100)
□ Nee (0)
□ Onbekend (0)
□ Ja (100)
□ Nee (0)
□ Onbekend (0)
□ Ja (100)
□ Matig (50)
□ Nee (0)

Gem. score
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Lichaamsconditie
Wat is de
lichaamsconditie van
de honden in verblijf
1?
(omcirkel de conditie)

Gem. score

0

30

100

30

0

0

30

100

30

0

Wat is de
lichaamsconditie van
de honden in verblijf
2?
(omcirkel de conditie)
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Lichaamsconditie
Wat is de
lichaamsconditie van
de honden in verblijf
3?
(omcirkel de conditie)

Gem. score

0

30

100

30

0

0

30

100

30

0

Wat is de
lichaamsconditie van
de honden in verblijf
4?
(omcirkel de conditie)

Gemiddelde score onderdeel voeding: …….
Gemiddelde score onderdeel lichaamsconditie: …….
Gemiddelde score criteria voeding (gemiddelde onderdeel voeding en lichaamsconditie): …….
39
Welfare Quality protocol voor kennels

Huisvesting
Is er een bed aanwezig
voor de honden?

Is er een plateau in de
kennel geplaatst?
Zijn er scherpe
onderdelen of andere
mogelijkheden voor de
hond om zich te
bezeren?
Is de kennel droog en
schoon?

Verblijf 1
□ Mand (100)
□ Kussen (100)
□ Deken (75)
□ Niks aanwezig (0)
Ja (100)
Nee (50)
Onbekend (50)
Ja (0)
Nee (100)
Onbekend (25)

□
□
□
□
□
□

Ja (100)
Nee (50)
Onbekend (50)
Ja (0)
Nee (100)
Onbekend (25)

□
□
□
□
□
□

Ja (100)
Nee (50)
Onbekend (50)
Ja (0)
Nee (100)
Onbekend (25)

□
□

□
□

□

Ja (100)
Nee, de kennel is
nat (0)
Nee de kennel is
vies (0)
Onbekend (0)
Ja (100)
Nee, de honden zijn
nat (0)
Nee, de honden zijn
vies (0)
Onbekend (0)

□
□

□

Ja (100)
Nee, de kennel is nat
(0)
Nee de kennel is vies
(0)
Onbekend (0)
Ja (100)
Nee, de honden zijn
nat (0)
Nee, de honden zijn
vies (0)
Onbekend (0)

□

Ja (100)
Nee, de kennel is
nat (0)
Nee de kennel is
vies (0)
Onbekend (0)
Ja (100)
Nee, de honden zijn
nat (0)
Nee, de honden zijn
vies (0)
Onbekend (0)

□
□
□

Normaal (100)
Te warm (25)
Te koud (25)

□
□
□

Normaal (100)
Te warm (25)
Te koud (25)

□
□
□

Normaal (100)
Te warm (25)
Te koud (25)

□
□
□
□

Hoe is de temperatuur
in de kennels?

Verblijf 3
□ Mand (100)
□ Kussen (100)
□ Deken (75)
□ Niks aanwezig (0)

□
□
□
□
□
□

□

Zijn de honden in de
kennel droog en
schoon?

Verblijf 2
□ Mand (100)
□ Kussen (100)
□ Deken (75)
□ Niks aanwezig (0)

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

Verblijf 4
□ Mand (100)
□ Kussen (100)
□ Deken (75)
□ Niks aanwezig
(0)
□ Ja (100)
□ Nee (50)
□ Onbekend (50)
□ Ja (0)
□ Nee (100)
□ Onbekend (25)

□
□
□
□
□
□

□

□
□
□
□

Gem. score

Ja (100)
Nee, de kennel
is nat (0)
Nee de kennel
is vies (0)
Onbekend (0)
Ja (100)
Nee, de
honden zijn nat
(0)
Nee, de
honden zijn
vies (0)
Onbekend (0)
Normaal (100)
Te warm (25)
Te koud (25)
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Huisvesting
Hoeveel honden zitten
er in één kennel?

Vul het aantal m² per
kennel in

Verblijf 1
□ Minder dan 5 (100)
□ 5 -10 (75)
□ 10-25 (50)
□ 25-35 (25)
□ Meer dan 35 (0)

….. m²

Verblijf 2
□ Minder dan 5 (100)
□ 5 -10 (75)
□ 10-25 (50)
□ 25-35 (25)
□ Meer dan 35 (0)

Verblijf 3
□ Minder dan 5 (100)
□ 5 -10 (75)
□ 10-25 (50)
□ 25-35 (25)
□ Meer dan 35 (0)

….. m²

….. m²

Verblijf 4
□ Minder dan 5
(100)
□ 5 -10 (75)
□ 10-25 (50)
□ 25-35 (25)
□ Meer dan 35
(0)

Gem. score

….. m²

Gemiddelde score criteria huisvesting: …….
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Gezondheid
Hebben één of meerdere
honden verwondingen
van groter dan 2 cm?

Hebben één of meerdere
honden last van
haarverlies of
kreupelheid?
Hebben één of meerdere
honden last van
parasieten?
Wat doet de kennel om
parasieten te voorkomen?

Verblijf 1
□ Nee (100)
□ Ja, een botbreuk
(0)
□ Ja, een
schaafwond (0)
□ Ja, een open
wond (0)
□ Ja, een zwelling
(25)
□ Nee (100)
□ Ja, haarverlies (0)
□ Ja, kreupelheid (0)
□
□
□
□
□

□

Hebben één of meerdere
honden last van ziektes?

□
□
□
□

Ja (0)
Nee (100)
Onbekend (25)
Niks (0)
De kennel vraagt
om bewijs van
preventie van
eigenaren (100)
De kennel zorgt
zelf voor
preventie (100)
Onbekend (0)
Ja (0)
Nee (100)
Onbekend (0)

Verblijf 2
□ Nee (100)
□ Ja, een botbreuk
(0)
□ Ja, een
schaafwond (0)
□ Ja, een open
wond (0)
□ Ja, een zwelling
(25)
□ Nee (100)
□ Ja, haarverlies (0)
□ Ja, kreupelheid (0)
□
□
□
□
□

□

□
□
□
□

Ja (0)
Nee (100)
Onbekend (25)
Niks (0)
De kennel vraagt
om bewijs van
preventie van
eigenaren (100)
De kennel zorgt
zelf voor
preventie (100)
Onbekend (0)
Ja (0)
Nee (100)
Onbekend (0)

Verblijf 3
□ Nee (100)
□ Ja, een botbreuk
(0)
□ Ja, een
schaafwond (0)
□ Ja, een open
wond (0)
□ Ja, een zwelling
(25)
□ Nee (100)
□ Ja, haarverlies (0)
□ Ja, kreupelheid (0)
□
□
□
□
□

□

□
□
□
□

Ja (0)
Nee (100)
Onbekend (25)
Niks (0)
De kennel vraagt
om bewijs van
preventie van
eigenaren (100)
De kennel zorgt
zelf voor
preventie (100)
Onbekend (0)
Ja (0)
Nee (100)
Onbekend (0)

Verblijf 4
□ Nee (100)
□ Ja, een botbreuk
(0)
□ Ja, een
schaafwond (0)
□ Ja, een open
wond (0)
□ Ja, een zwelling
(25)
□ Nee (100)
□ Ja, haarverlies (0)
□ Ja, kreupelheid (0)
□
□
□
□
□

□

□
□
□
□

Gem. score

Ja (0)
Nee (100)
Onbekend (25)
Niks (0)
De kennel vraagt
om bewijs van
preventie van
eigenaren (100)
De kennel zorgt
zelf voor
preventie (100)
Onbekend (0)
Ja (0)
Nee (100)
Onbekend (0)
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Gezondheid
Wat doet de kennel om
ziektes te voorkomen?
(Indien meerdere
antwoorden juist;
gemiddelde punten
invullen bij score)

Hebben één of meerdere
honden pijn?
Wanneer er één of
meerdere honden pijn
hebben, is het
management hiervan op
de hoogte?

Verblijf 1
□ Niks (0)
□ De kennel vraagt
om bewijs van
inenting van
eigenaren (100)
□ De kennel zorgt
zelf voor
inentingen (100)
□ Quarantaine (100)
□ Onbekend (0)
□ Ja (0)
□ Nee (100)
□ Onbekend (25)
□ Ja (100)
□ Nee (0)
□ Onbekend (0)

Verblijf 2
□ Niks (0)
□ De kennel vraagt
om bewijs van
inenting van
eigenaren (100)
□ De kennel zorgt
zelf voor
inentingen (100)
□ Quarantaine (100)
□ Onbekend (0)
□ Ja (0)
□ Nee (100)
□ Onbekend (25)
□ Ja (100)
□ Nee (0)
□ Onbekend (0)

Verblijf 3
□ Niks (0)
□ De kennel vraagt
om bewijs van
inenting van
eigenaren (100)
□ De kennel zorgt
zelf voor
inentingen (100)
□ Quarantaine (100)
□ Onbekend (0)
□ Ja (0)
□ Nee (100)
□ Onbekend (25)
□ Ja (100)
□ Nee (0)
□ Onbekend (0)

Verblijf 4
□ Niks (0)
□ De kennel vraagt
om bewijs van
inenting van
eigenaren (100)
□ De kennel zorgt
zelf voor
inentingen (100)
□ Quarantaine (100)
□ Onbekend (0)
□ Ja (0)
□ Nee (100)
□ Onbekend (25)
□ Ja (100)
□ Nee (0)
□ Onbekend (0)

Gem. score

Gemiddelde score criteria gezondheid: …….
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Gedrag
Hoeveel honden zitten er
in de kennel?
Zijn één of meerdere
honden heen en weer aan
het lopen of draven langs
een hek of muur?
Zijn één of meerdere
honden aan het cirkelen
door de kennel?
Zijn één of meerdere
honden aan het draaien in
een strakke cirkel rond de
as van de achterpoten?
Zijn één of meerdere
honden aan het
opspringen tegen de muur
of het hek van de kennel?

Verblijf 1

Verblijf 2

Verblijf 3

Verblijf 4

□
□
□

Ja (25)
Nee (100)
Onbekend (0)

□
□
□

Ja (25)
Nee (100)
Onbekend (0)

□
□
□

Ja (25)
Nee (100)
Onbekend (0)

□
□
□

Ja (25)
Nee (100)
Onbekend (0)

□
□
□
□
□
□

Ja (25)
Nee (100)
Onbekend (0)
Ja (0)
Nee (100)
Onbekend (0)

□
□
□
□
□
□

Ja (25)
Nee (100)
Onbekend (0)
Ja (0)
Nee (100)
Onbekend (0)

□
□
□
□
□
□

Ja (25)
Nee (100)
Onbekend (0)
Ja (0)
Nee (100)
Onbekend (0)

□
□
□
□
□
□

Ja (25)
Nee (100)
Onbekend (0)
Ja (0)
Nee (100)
Onbekend (0)

□
□
□

Ja (25)
Nee (100)
Onbekend (0)

□
□
□

Ja (25)
Nee (100)
Onbekend (0)

□
□
□

Ja (25)
Nee (100)
Onbekend (0)

□
□
□

Ja (25)
Nee (100)
Onbekend (0)

Gem. score
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Mens-dier relatie
Hoe reageren
de honden in
verblijf 1
wanneer u
richting de
kennel stapt?
(omcirkel de
reactie)
Hoe reageren
de honden in
verblijf 2
wanneer u
richting de
kennel stapt?
(omcirkel de
reactie)
Hoe reageren
de honden in
verblijf 4
wanneer u
richting de
kennel stapt?
(omcirkel de
reactie)
Hoe reageren
de honden in
verblijf 5
wanneer u
richting de
kennel stapt?
(omcirkel de
reactie)

Gem. score

100

50

25

0

100

50

25

0

100

50

25

0

100

50

25

0
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Emoties
Welke emoties laten
de honden in verblijf 1
zien?
(meerdere
antwoorden mogelijk)
Welke emoties laten
de honden in verblijf 2
zien?
(meerdere
antwoorden mogelijk)
Welke emoties laten
de honden in verblijf 3
zien?
(meerdere
antwoorden mogelijk)
Welke emoties laten
de honden in verblijf 4
zien?
(meerdere
antwoorden mogelijk)

Gem.
score
Blijdschap

Verdrietig

Boos

Bang

Schaamte

Verrast

Jaloers

100

25

0

0

25

50

25

Blijdschap

Verdrietig

Boos

Bang

Schaamte

Verrast

Jaloers

100

25

0

0

25

50

25

Blijdschap

Verdrietig

Boos

Bang

Schaamte

Verrast

Jaloers

100

25

0

0

25

50

25

Blijdschap

Verdrietig

Boos

Bang

Schaamte

Verrast

Jaloers

100

25

0

0

25

50

25

Gemiddelde score onderdeel gedrag: …….
Gemiddelde score onderdeel mens-dier relatie: …….
Gemiddelde score onderdeel emoties: …….
Gemiddelde score criteria gedrag (gemiddelde van gedrag, mens-dier relatie en emoties): …….
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Vul vervolgens de onderstaande formule in.
Gem. score voeding

+

gem. score huisvesting

+

gem. score gezondheid

…….…….…….………

+

…….…….…….………

+

…….…….…….………

Uitkomst gemiddelde score gehele protocol

…….…….…….………

+ gem. score gedrag / 4 = gemiddelde score gehele protocol
+

…….…….…….………

/ 4 = gemiddelde score gehele protocol

/ 10 = eindcijfer protocol

/ 10 =

…….…….…….………
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Bijlage II – Concept protocol praktijktest
A. Schrijfster onderzoek
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B. Persoon uit de gezelschapsdierensector
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C. Persoon buiten de gezelschapsdierensector
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