
 
 

 

Aankoopmotieven gezelschapsdieren 
 

Onderzoek beweegredenen en overwegingen van de houders bij aanschaf van het dier 
 

In opdracht van het ministerie El&I 

Gezelschapsdieren zijn een ZEGEN voor ons 
De gezelligheid, het geven van zorg; aaien en knuffelen. Voor velen een 
structuur in het persoonlijke leven. Goed bij de opvoeding van de kinderen 
en in het contact komen met anderen (uitlaten).  Maar ook het simpel ge-
nieten van het (bijzondere) uiterlijk en het verdiepen in ras en gedrag.  
Kortom, dieren verrijken ons leven.  
 

Echter, soms zijn gezelschapsdieren een ZORG 
Voor de eigenaar vanwege de kosten en verplichtingen. Voor de omgeving 
door stank– of geluidoverlast. Maar natuurlijk ook voor het dier zelf van-
wege gezondheids- en gedragsproblemen.  

Waarom dit onderzoek? 

We willen meer inzicht in de beweegredenen en overwegingen van de 
houders bij de aanschaf van het dier. Waarom, omdat we dan voorlichting 
op maat kunnen ontwikkelen en hopelijk een nog betere match tussen 
eigenaar en dier. Immers, het gaat uiteindelijk om meer verantwoord huis-
dierbezit. Dus, meer ZEGEN en minder ZORG. 

Wat willen wij van u weten? 
Waar u op lette toen u een dier aanschafte? Kwamen die verwachtingen 
uit? Maar ook, hoe maakt u een beslissing en vanuit welke waarden en 
vanuit welke  persoonlijke eigenschappen.  

Wat levert dat op? 
Mensen zijn verschillend in wie ze zijn en hoe ze in het leven staan. De 
dierhouder past daarom niet in één maat.  Dit onderzoek legt de profielen 
bloot en koppelt dit aan houden van dieren.  Het gaat hierbij om soorten 
(hond, kat, konijn) en niet om rassen.   
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Hoe nu verder? 

Wilt u meewerken aan dit onderzoek klik de volgende link aan: 

 

ENQUETE AANKOOPDIEREN 
 
Of stuur een mail naar aankoopdieren.vhl@wur.nl  

http://www3.lei.wur.nl/selectsurvey1/TakeSurvey.aspx?SurveyID=9lM3l99
mailto:aankoopdieren.vhl@wur.nl

