UIT LIEFDE VOOR DIEREN!
We houden van onze dieren alsof het familie is.

Aantal huisdieren in Europa1
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72,9

miljoen Amerikaanse
huishoudens
hebben huisdieren.

Dit aantal is groter dan het
aantal gehuwden in Amerika
en zelfs twee keer zoveel
dan het aantal gezinnen
in Amerika.2

Diesel, heb je de
vuilcontainer al buiten gezet?

37%

van de huisdiereigenaren geeft
toe de naam van zijn huisdier
weleens te verwarren met
de naam van hun partner.3

27%

1op de 3
huisdiereigenaren
heeft een foto van
zijn hond of kat
in huis hangen.4

van de huisdiereigenaren
heeft zijn huisdier
professioneel op de foto
laten zetten.4
Oh liefje, wat ben je toch
mooi! Je bent de knapste
snoezepoes ter wereld!

ALLEEN HET ALLER –
ALLERBESTE VOOR ONZE VRIENDJES
We overladen onze huisdieren met liefde en cadeautjes.

45%

Zal ik het voor u
inpakken meneer?

van de huisdiereigenaren
koopt weleens een
cadeautje voor zijn huisdier.5

25%

50%

van de huisdiereigenaren
föhnt zijn hond of kat
droog na een heerlijk
lang bad.4

van de honden en katten
krijgt een kerstcadeau.6

Sheila, kom uit
die boom. NU!

10 jaar lang een Duitse herder in huis

kost meer dan
de aankoop van een Volkswagen Jetta uit 2011.2

versus

54%

De Amerikaanse
zakenvrouw Leona Helmsley
had één grote liefde:
haar Maltezer Trouble.
Bij haar overlijden in 2007 liet ze
hem een vermogen na van zo’n

van de huisdiereigenaren
zou zijn huisdier opnemen
in zijn testament.3

12 miljoen
dollar!2

WERELDBEROEMD OP HET WEB

Steeds meer huisdieren groeien uit tot ware internetfenomenen. Tientallen populaire dieren hebben
hun eigen videokanaal of Instagram-account. Met meer likes en volgers dan de gemiddelde BN’er.

27%

Wereldwijd zijn er naar schatting

23 miljoen
huisdieren met een eigen Facebook
profiel. 20% heeft tussen
de 50 en 100 volgers.7

CATBOOK
Sheila adde
d
a picture.
Why is
there a
tree in
our house?
#lolhumans

8 out of 10

van de hondeneigenaren
start een YouTube kanaal
met daarop filmpjes
van zijn hond.7

De bloopers
zijn het leukst.

cats like this

"Grumpy Cat" is het beroemdste
dier op internet met meer dan

37,8 miljoen

Je bent toch
niet jaloers?

YouTube views. Met meer dan 250.000
abonnees is zijn kanaal een groot succes!9

LEUKE FEITJES OVER HONDEN EN KATTEN
Katten en honden hebben verschillende eigenschappen, wat ze unieke vaardigheden geeft.

Wie vindt jullie nou leuk?
Niemand! Duh.
Boe-woef! Ga terug
naar je mand man!

Honden hebben meer dan 100 verschillende
gezichtsuitdrukkingen. Ze gebruiken vooral hun oren.8

Puppy’s maken ‘gelukshormonen’ aan bij mensen;
zoals serotonine en dopamine. Deze hormonen zorgen ervoor
dat je je blij voelt en minder stress en concentratieproblemen
ervaart.10
Honden kunnen ongeveer 10 geluiden produceren.11

Een dalmatiër wordt wit geboren. Pas twee weken
na de geboorte ontstaan de eerste vlekken.11

Honden rollen zich vaak instinctief op: zo houden
ze zich warm en beschermen ze hun vitale organen
tijdens het slapen.12

Het reukvermogen van een hond is meer dan een
miljoen keer beter dan het reukvermogen van een
mens! (Een hondenneus bevat zo’n 220 miljoen
reukreceptoren; een mensenneus ‘maar’ 5 miljoen).12

Katten hebben geen sleutelbeen, waardoor ze zeer
wendbaar en flexibel zijn.9
Katten spenderen 30% van hun tijd aan hun uiterlijke
verzorging.9 Ze wassen en poetsen heel wat af!

Katten kunnen meer dan 100 verschillende geluiden maken.
Katten miauwen niet naar andere katten. Wél naar mensen:
zo krijgen ze aandacht en – vaak nog veel belangrijker – eten!11

Katten hebben een duidelijke voorkeur voor de linker of
rechterpoot. Poezen zijn meestal rechtspotig, katers zijn
meestal linkspotig. Sommige katten zijn – net als mensen –
‘tweehandig’.11

Huiskatten slapen gemiddeld 16 uur per dag. In het wild
verbruiken katten vaak meer energie, waardoor ze zelfs
nog langer slapen dan huiskatten.11

De gemiddelde kat heeft 4 tenen aan elke poot. Op de
voorpoot zit nog een zogenaamde ‘wolfsklauw’; een
extra teen die de grond niet raakt.6

Number of pet animals in European Union in 2016, by animal type (in 1000s). (2017). Retrieved October 10, 2017, from https://www.statista.com/statistics/515010/pet-population-european-union-eu-by-animal/
America's Pet Frenzy: Finding The Balance [Chart]. (n.d.). In Pinterest. Retrieved October 10, 2017, from https://www.pinterest.de/pin/285837907569957584/sent/?
sfo=1&sender=650840721057694381&invite_code=39678afa6068493e9ff5684b4ecb9e4b
Pet Business World (2011). Retrieved January 15, 2018 from http://www.petbusinessworld.co.uk/news/feed/pet-census-shines-spotlight-on-pets--roles-in-our-lives
4.
20 Crazy Fact About Pet Ownership in America [Chart]. (n.d.). In Petfinder. Retrieved October 10, 2017, from https://www.pinterest.de/pin/151081762469817440/feedback/?sender_id=650840721057694381
5.
Cision, PR Newswire (2016). More Than Ever, Pets are Members of the Family. Retrieved January 15, 2018 from https://www.prnewswire.com/news-releases/more-thanever-pets-are-members-of-the-family-300114501.html
6.
Fun Facts about Pet Ownership. (2010, September 02). Retrieved October 10, 2017, from http://healthypets.mercola.com/sites/healthypets/archive/2010/09/02/fun-facts-about-pet-ownership-in-america.aspx
7.
Fido & Facebook [Chart]. (n.d.). In Pinterest. Retrieved October 10, 2017, from https://www.pinterest.de/pin/685532374500082324/sent/?
sfo=1&sender=650840721057694381&invite_code=c46c612a342f41d28ec1de7d09bbc144
8.
Fun Facts About Pets. (n.d.). Retrieved October 10, 2017, from https://phz8.petinsurance.com/ownership-adoption/pet-ownership/pet-owner-topics/fun-facts-about-pets
9.
Fun Facts. (n.d.). Retrieved October 10, 2017, from http://www.animalmedical.org/fun-facts
10.
Marcheggiani, T. (2012, January 31). Are Dog Owners Healthier People? Retrieved October 10, 2017, from https://www.active.com/fitness/articles/are-dog-owners-healthier-people
11.
Ford, A. (2017, January 24). 23 of the Weirdest Facts About Cats and Dogs. Retrieved October 10, 2017, from http://www.more.com/lifestyle/pets/23-weirdest-facts-about-cats-and-dogs
12.
15 amazing dog facts. (2016, August 08). Retrieved October 10, 2017, from https://tractive.com/blog/en/good-to-know/15-amazing-dog-facts
1.

2.

3.

www.my-msd-animal-health.nl

