
Risicogedrag van katten- en hondeneigenaren 

       

OPZET 
 

Doel:  

Het vergaren van kennis die kan helpen bepalen of er 

interventies nodig zijn om gedragsveranderingen van  

katten- en hondeneigenaren te stimuleren om het risico  

op zoönosen te beperken. 

 

Vraagstelling:  

In welke mate vertonen katten- en hondeneigenaren 

gedrag dat de overdracht van zoönosen beïnvloedt? 

 

 Elektronische vragenlijst 

 Uitnodiging per post 

 Populatie: steekproef GBA 

 Data-analyse met SPSS 

Toxoplasmose bij mensen komt in Nederland zeer frequent 

voor. Over het algemeen is dat geen probleem: Toxoplasmose 

verloopt in de grote meerderheid van de gevallen mild. Met 

name het ongeboren kind van zwangere vrouwen die voor 

het eerst besmet raken met Toxoplasma loopt risico. De 

symptomen van een congenitale toxoplasmose variëren van 

mild tot zeer ernstig, zoals bijvoorbeeld mentale retardatie of 

intra-uteriene vruchtdood. Zo’n 80% van de congenitaal 

geïnfecteerde onbehandelde kinderen heeft bovendien na 

18 jaar last van visusvermindering of blindheid. Schattingen 

over de prevalentie van congenitale toxoplasmose wisselen 

van 8,1 tot 21 per 10.000 levendgeborenen. 

 

In dit onderzoek gaven 5 van de 19 (26%) respondenten met 

een kind tot en met 3 jaar oud aan, dat een zwangere vrouw in 

de afgelopen 3 jaar hun kattenbak had verschoond.  

 Tips voor toekomstige onderzoekers: 

 Als je er tijdens de analyse achter komt welke vragen je 

eigenlijk had moeten stellen, weet je dat je er van tevoren 

toch nóg beter over na had moeten denken. 

 Wissel niet te vaak van baan tijdens de onderzoeksperiode: 5 

banen verdeeld over 2 onderzoekers binnen een half jaar is 

teveel. 

2,9 miljoen katten 

 

1,5 miljoen honden 

 

16,8 miljoen mensen 
      

RESPONS 
 

Geschatte respons:  

 18.1% katteneigenaren 

 16,7% hondeneigenaren 

 

677 respondenten, waarvan: 

 419 respondenten met katten 

 287 respondenten met honden  

 

Gemiddelde leeftijd:  44 jaar 

 

Overrepresentatie van vrouwen en hoger opgeleiden. 

22% van de volwassenen laat zich in het gezicht 

likken door de kat, waarvan 3% dagelijks. 

52% van de volwassenen laat zich in het gezicht 

likken door de hond, waarvan 15% dagelijks. 

 

OP TIJD ONTWORMEN 

 Kat                                                                    Hond 

Slechts 38% van de katteneigenaren en 53% van de honden-

eigenaren ontwormt het huisdier met de juiste frequentie. 

Meer dan de helft van de katten komt op bed en op het aanrecht.  

 

HONDENPOEP OPRUIMGEDRAG 

30% wordt wel eens gekrabd door de kat;  

10% door de hond. 

20% wordt wel eens gebeten door de kat;  

2% door de hond. 

Bij 3% van de katteneigenaren had iemand in 

het huishouden in de afgelopen 3 jaar een 

geïnfecteerde bijt- of krabwond gehad. 

Mannen laten 

hondenpoep op 

straat vaker liggen 

dan vrouwen:  

33% van de mannen 

geeft aan dat ze 

hondenpoep nooit 

opruimen, tegen  

10% van de vrouwen. 

Man Vrouw 
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