
Reactie AniCura 
 
AniCura is blij dat Kassa zo uitgebreid aandacht besteed aan dit belangrijke onderwerp. Onze 
dierenklinieken zien de, soms doodzieke, puppies op regelmatige basis. Als dierenartsen zetten we ons 
niet alleen in voor dierenwelzijn, maar hebben we ook een rol om de volksgezondheid te beschermen 
tegen gevaarlijke ziekten die over kunnen slaan van dier op mens.  
  
De problemen van deze buitenlandse puppies spelen al jaren, maar de aantallen zijn sinds de start van 
corona enorm gegroeid.Hieronder lichten we graag toe wat de gevaren zijn van deze handel. 
  
Ziektes en erfelijke gebreken 
Deze pups komen vaak veel te jong naar Nederland en hebben niet de zorg gehad die een pup nodig 
heeft. Levensgevaarlijke ziektes die we in Nederland al jaren buiten de deur hebben gehouden liggen op 
de loer. Ziektes zoals hondsdolheid bijvoorbeeld. Dit is niet alleen gevaarlijk voor het gezin waarbij de 
pup opgroeit, maar ook voor onze medewerkers en de hele volksgezondheid. Daarnaast zien we veel 
puppies die parvo hebben, een besmettelijke hondenziekte. Veel pups die dit hebben kunnen we niet 
meer redden. Met veel verdriet als gevolg. Tot slot worden deze puppies onder schrijnende 
omstandigheden gefokt en krijgen veel honden erfelijke gebreken door bijvoorbeeld inteelt. Als er 
vervolgens in Nederland nog weer nestjes worden gefokt met deze honden, dan verspreidt het probleem 
zich weer verder. 
  
Deze ziektes en aandoeningen kosten veel verdriet, geld en de kwaliteit van leven voor deze honden die 
ziek zijn is vaak laag. Verzeker daarom uw dier, zo bent u er zeker van dat u het dier kunt geven wat het 
nodig heeft.  
  
Denk goed na voordat u een dier neemt 
Een dier is een grote verantwoordelijkheid. Het is geen product dat u even kan nemen en vervolgens 
weer weg kan geven als de nieuwigheid eraf is. Het dier heeft iedere dag zorg, eten en beweging nodig. 
Door de corona crisis werkt iedereen veel thuis. Maar wat doet u met uw hond als u straks wel weer naar 
het werk gaat? Kan de hond mee? Heeft u een oppas? En zorg ervoor dat u uw hond nu al goed laat 
wennen aan alleen zijn. Neem eventueel eens een kijkje op de site van Stichting OOPOEH, zij verbinden 
ouderen die op zoek zijn naar een oppashondje.  
  
Doe goed onderzoek naar de fokker / verkoper voordat u de pup gaat halen. 
Wij horen veel verhalen van klanten die aangeven dat ze wel al nattigheid voelden, maar heel 
graag een pup wilden en op locatie toch door de knieën zijn gegaan. Of ze hadden het gevoel 
dat ze de pup redde uit de slechte omstandigheden. Doe dit niet! Hoe zielig het ook is, zo houdt 
u deze handel in stand en blijft dit een zeer goed verdienmodel voor de handelaren. 
  
Let minimaal op de volgende dingen: 
- is de moederhond aanwezig;  
- zijn er meerdere nestjes;  
- groeien de pups in huis op; 
- is het schoon; 
- zijn de pups schichtig of zelfs bang;  
- stelt de fokker vragen aan u en krijgt u de kans om rustig te kijken of zelfs vaker langs te komen; 
- zijn er papieren waaruit blijkt dat de ouders van de pup gecontroleerd zijn op erfelijke gebreken;  



- is er een paspoort en kloppen de data waarop de entingen zijn gezet? 
  
Twijfelt u? Doe het dan niet! Of neem contact op met uw dierenarts voor advies. 
 


