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Nummer 1! 

Het doet mij genoegen u te mogen verwelkomen in deze 

eerste editie van DierenCentraal. Vanaf nu zal dit e-

magazine maandelijks verschijnen. Het doel van 

DierenCentraal is om u maandelijks nieuws, tips, weetjes en 

nog veel meer te brengen over uw huisdieren. 

 

Deze maand gaat het hoofdartikel over het verzekeren van 

huisdieren. Daarnaast vindt u nog een aantal interessante 

items. Ik hoop dat u ons e-magazine met plezier zult lezen. 

Mocht u reacties hebben, of tips of ideetjes voor een 

volgende uitgave, mag u ze mij altijd mailen. 

 

Plezier voor Mens en Dier! 

 

Bert Tijhoff (berttijhoff@uwbrokkenpiloot.nl)  
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DierenCentraal 

Maandelijks Gratis in 

uw Mailbox! 

DierenCentraal is het 

maandelijkse e-magazine 

van UwBrokkenPiloot.nl 

met interessante weetjes, 

tips, artikelen en meer 

over uw huisdier. U kunt 

dit e-magazine gratis 

ontvangen, wanneer u 

zich hiervoor even 

aanmeldt op 

www.dierencentraal.nl.  

More Than PuppyLove voor Slechts € 4,95 
 

Na het lezen van dit E-book kunt u een goede keuze kan maken bij de aanschaf 

van een hond. Zo kunt u eigenschappen van de rassen e.d. vergelijken en 

uitzoeken welk ras het beste bij uw situatie past. Meermaals wordt een 

(ras)hond aangekocht en ziet men pas wanneer de mooie lieve pup volgroeid is 

dat het toch niet de beste keuze was, waardoor er jammer genoeg vele dieren 

in de asielen terecht komen.  

 
Meer info of bestellen: www.morethanpuppylove.nl 

 

mailto:berttijhoff@uwbrokkenpiloot.nl
http://www.dierencentraal.nl/
http://www.morethanpuppylove.nl/
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Verzekeren of Niet?! 

Is het verstandig mijn huisdier te verzekeren tegen ziektekosten?! 

Wij krijgen regelmatig de vraag of het verstandig is om een huisdier te verzekeren 

tegen ziektekosten. Of dit verstandig is, hangt af van heel veel zaken. In dit artikel 

geven wij u een aantal handvatten zodat u voor u zelf kunt bepalen wat in uw 

situatie de verstandigste keuze is. 

Wat wilt u verzekeren? 

Een huisdier verzekeren kan op verschillende manieren. U kunt alles wat met 

ziektekosten te maken heeft verzekeren, waarbij ook de eventuele entingen en 

ontwormingskuren worden vergoed, of er voor kiezen om alleen bepaalde ziekten of 

operaties te verzekeren. 

Zet vooraf op een rij welke kosten u wellicht mee te maken krijgt zoals: 

 Inentingen 

 Ontwormen 

 Jaarlijkse controle 

 Sterilisatie/Castratie 

 Tandsteen verwijderen 

 Röntgenfoto’s, MRI’s, bloedonderzoek, etc. 

 Botbreuken 

 Medicijnen 

 Onderzoeken 

 Erfelijke ziekten 

 Kanker 

 Oorontsteking 

 Diabetes 

 Etc. 

 

Grote verschillen in tarieven Dierenartsen! 

De ziektekosten voor huisdieren zijn niet gestandaardiseerd. Tussen de verschillende 

dierenartsen kunnen grote tariefverschillen zitten. Deze worden mede ingegeven 

door: 

 Waar u woont! 

 Dierenarts of Veearts 

 Specialisaties van de Dierenarts 

 Aantal medewerkers 

 Huisvesting van de praktijk 

 Aanwezige apparatuur. 
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Over het algemeen kun je stellen dat een dierenarts op het 

platteland voordeliger is dan een dierenarts in de stad, als 

ook dat de tarieven in de randstad gemiddeld hoger liggen 

dan in de rest van het land. Een plattelands dierenarts is 

meestal het voordeligst, wanneer deze ook 

landbouwhuisdieren verzorgt en als veearts niet volledig 

afhankelijk is van de inkomsten uit huisdieren. 

Hoe specialistiser een dierenarts hoe hoger de kosten. En 

dat geldt ook wanneer een dierenarts veel vaste lasten voor 

personeel, praktijk en apparatuur heeft. 

Hoe ver wilt u gaan? 

Wanneer u een jong dier in huis neemt, staat u waarschijnlijk nog niet stil bij de 

eventuele ziektes die een dier op latere leeftijd kan krijgen. Net als bij de mens kan 

er steeds meer behandeld worden. Daar hangt echter wel een fiks prijskaartje aan. 

En het is verstandig vooraf voor u zelf te bepalen hoe ver u daar in wilt gaan. 

Niet alleen financieel, maar ook richting uw huisdier. Een huisdier wordt meestal een 

onderdeel van het gezin en daar wilt u liever geen afstand van nemen. Toch weten 

we allemaal dat wij onze huisdieren normaliter zullen overleven en er dus een 

moment van afscheid komt. Maar hoe ver wilt u daar in gaan om dat moment uit te 

stellen? Daarbij is het erg belangrijk u zelf de vraag te stellen wat voor uw huisdier 

het beste is. 

 

 

Wanneer u dat voor u zelf bepaald heeft, kunt u ook inschatten welke kosten daar 

mogelijk aan zullen hangen. 

Wat kunt u betalen?! 

Over het algemeen is het verstandig eerst uw eigen risico’s in te schatten en na te 

gaan of u deze kosten wel of niet kunt dragen. Kunt u dit niet of deels, dan is 

verzekeren een goede optie. Kunt u dit wel, dan bent u op de lange termijn vaak 

meer geld kwijt met een verzekering (die wil immers ook verdienen en gaat er 

vanuit dat zij meestal moeten betalen) dan wanneer u zelf de kosten voor uw 

rekening neemt. 

Het voordeel van een verzekering is dat u maandelijks dezelfde kosten betaalt. 

  

 Vergelijk de tarieven 

van de dierenartsen bij u in 

de buurt. Vraag gewoon 

een aantal prijzen op en 

vergelijk deze. U kunt ook 

vragen of zij eventueel 

korting geven. Zeker 

wanneer u meerdere 

huisdieren bij hen wilt 

laten behandelen als het 

nodig is. 

  

“Verleng mijn leven, Niet mijn lijden!” 
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Grote verschillen in tarieven verzekeringen 

Wanneer je verschillende dierenverzekeringen vergelijkt, 

zie je vaak grote verschillen in de tarieven. Dat komt 

omdat de verzekeringen ook sterk van elkaar verschillen 

en ze vaak heel verschillende voorwaarden hebben en 

dus ook verschillende zaken verzekeren, of juist niet. 

Een verzekeringspremie hangt onder andere af van: 

 Wat u wilt verzekeren 

 De grote van uw huisdier 

 Het soort huisdier 

 Het Ras van uw huisdier 

 Eigen risico. 

Zo kan het zijn dat zelfs de premie binnen een verzekering voor het zelfde pakket, 

sterk kan verschillen als gevolg van bijvoorbeeld het ras van uw huisdier. Op basis 

van de gegevens de verzekeraars in de afgelopen jaren verzameld hebben weten ze 

bijvoorbeeld heel goed wat de gemiddelde leeftijd is dat een bepaald ras behaalt, 

maar ook welke ziekten en klachten er bij bepaalde rassen veel voor komen. 

De grote van een huisdier is van invloed op bijvoorbeeld de hoeveelheid van 

eventuele medicijnen, maar ook de hoeveelheid narcose in geval van een operatie. 

Hoe groter het dier, hoe hoger de kosten over het algemeen zullen zijn. 

En met het eigen risico dat u wilt nemen, kunt u de hoogte van de premie natuurlijk 

sterk beïnvloeden. Maar ook het maximale bedrag dat een verzekering per jaar 

uitkeert. 

Acceptatie door de verzekering 

Wanneer u een huisdier wil verzekeren, betekent dat niet automatisch dat dit ook 

kan. Een verzekeraar probeert zijn risico’s ook te beperken en zal dus nagaan welke 

risico’s hij neemt met het verzekeren van uw huisdier. Hierbij spelen leeftijd, 

aanwezige ziektes of kansen daarop (omdat ze bij een bepaald ras bijvoorbeeld vaak 

voorkomen) en welke risico’s u wilt verzekeren een belangrijke rol. 

Meestal krijgt u een vragenlijst die u moet invullen. Aan de hand daarvan gaat de 

verzekeraar zijn risico inschatten en op basis daarvan u een aanbieding doen met de 

te betalen premie, maar ook met de voorwaarden waaronder de verzekering wordt 

aangeboden. Daarin kan heel goed staan dat bepaalde ziekten worden uitgesloten 

van de verzekering. Een ziek dier kan dus vaak nog wel verzekerd worden, maar niet 

voor de ziekte die hij al heeft. 

  

 Je Eigen Spaarpot 

In plaats van een 

verzekering, is het ook een 

optie om zelf een potje aan 

te leggen door maandelijks 

geld apart te zetten voor de 

ziektekosten. Op die manier 

bouwt u een reserve op voor 

de eventuele ziektekosten 

van uw huisdier, maar 

behoudt u ook het geld 

wanneer uw huisdier niet 

ziek wordt. 
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Verzekeren! Welke verzekering dan? 

Wanneer u besloten heeft om uw huisdier te gaan verzekeren en u weet wat u wel 

en wat u niet wilt verzekeren, komt natuurlijk de vraag welke verzekering dan het 

beste bij u past. Op het internet zijn verschillende sites die u daar bij kunnen helpen. 

 

Foto van de Maand 

 

 
 

 

Uw foto hier?! 

Heeft u ook een mooie foto van uw huisdier die u graag met ons wilt delen? Mail 

deze dan naar info@ecovitaal.nl met als onderwerp “Foto DierenCentraal”. Vermeld 

ook even uw naam en adres. Bij plaatsing wordt alleen uw naam en woonplaats 

vermeld. Mocht u dit niet willen, dan kunt u ook aangeven dat u graag anoniem wilt 

blijven. 

Wanneer uw foto wordt geplaatst in dit item, ontvangt u een verrassing van ons! 

  

mailto:info@ecovitaal.nl


DierenCentraal 

DierenCentraal 27 november 2014 ! Pagina 6 
 

 

Wist u dat…  

 Voeding een belangrijke rol speelt bij de conditie van huid en vacht?  

De huid is het grootste orgaan van het lichaam: het kan tot 25% van het 

lichaamsgewicht van een pasgeboren puppy en circa 12% van dat van een 

volwassen hond uitmaken. Een groot deel van de voeding is dan ook nodig 

voor het in conditie houden van huid en vacht. 

 

 Haren een van de belangrijkste beschermende barrières van het 

lichaam van uw huisdier zijn?  

Haren bestaan voor 95% uit eiwit. Mede daarom is het belangrijk dat het voer 

goed eiwit uit vlees(meel) bevat.  

 

 Uw hond graag met u wil spelen wanneer hij voorpoten en buik tegen 

de grond legt en zijn achterste in de lucht steekt?  

Op dat moment is hij ook zeer ontvankelijk voor nieuwe trucjes. 

 

Dieren in het Nieuws! 

Honden zijn niet Kleurenblind 

Russische onderzoekers hebben pas 

aangetoond dat honden niet kleurenblind 

zijn. Dit werd tot nu toe wel gedacht. Het 

blijkt echter dat honden niet alle kleuren 

kunnen zien en juist die kleuren zijn in 

eerdere onderzoeken gebruikt. De hond kan 

namelijk de kleuren rood en oranje niet zien 

(mogelijk de reden waarom ze 

DierenCentraal niet kunnen lezen ). 

 

Dierlijke Bijproducten in Diervoeding 

Op 23 oktober 2014 zond de Keuringsdienst van 

Waarde een uitzending uit over Dierlijke 

Bijproducten in Hondenvoeding. Een interessant 

programma, waar echter wel een paar 

kanttekeningen bij geplaatst dienen te worden. Ik 

raad u aan om de uitzending eerst te bekijken en 

daarna onze reactie te lezen. Deze reactie staat 

onder de video die u kunt bekijken op: 

http://www.uwbrokkenpiloot.nl/vitale-voeding/dierlijke-bijproducten/ 

 

 
 

Nieuw: EcoVit Lam/Rijst 

 

Van af nu verkrijgbaar: 

EcoVit Lam/Rijst. 

7,5 kg voor slechts € 25,- 

 

www.ecovit.nl  
Vitaal en Gezond voor Kat en Hond! 
 

EcoVit Nieuws 

http://www.uwbrokkenpiloot.nl/vitale-voeding/dierlijke-bijproducten/
http://www.ecovit.nl/
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Huiskatten zijn nog bijna wild! 

Genetisch gezien verschilt de huiskat niet veel van de wilde kat. Het DNA blijkt op 

slechts een paar kleine punten te verschillen.  

Sinds zo’n 9.000 jaar wordt de kat al als “huisdier” gehouden. Vermoedelijk is men 

begonnen katten te houden om de oogst te 

beschermen tegen ongedierte. De kat mocht 

dus de muizen vangen en dat kunnen ze nog 

steeds goed. De mensen zijn vermoedelijk gaan 

selecteren op weinig angst voor mensen en 

gevoelig voor beloning. Het blijkt namelijk dat 

in het DNA hier de verschillen in zitten.  

 

Vraagt u maar! 

Heeft u een vraag over de voeding of verzorging van uw hond of kat, mail deze dan 

naar info@ecovitaal.nl met als onderwerp “Vraagt u maar DierenCentraal”. Wanneer 

de vraag interessant voor meer mensen is, wordt deze hier geplaatst. U ontvangt 

sowieso een reactie van ons. 

 

Vermeld ook even uw naam en adres. Bij plaatsing wordt alleen uw naam en 

woonplaats vermeld. Mocht u dit niet willen, dan kunt u ook aangeven dat u graag 

anoniem wilt blijven. 

 

Vitale voeding 

Onder verantwoorde vitale voeding verstaan wij producten vervaardigd uit 

hoogwaardige grondstoffen welke ook geschikt zijn voor menselijke consumptie, 

zonder geur-, kleur-, smaakstoffen, zonder soja, zonder kadavermeel, zonder 

chemische antioxidanten en zonder chemische 

conserveringsmiddelen.  

 

Vitale voeding is de basis voor een goede conditie 

van uw huisdier voor nu en in de toekomst! 

 

Daarom adviseren wij EcoVit want Ecovit is: 

 Vrij van chemische conserveringsmiddelen 

 Vrij van chemische geur-, kleur- en 

smaakstoffen 

 Vrij van soja 

 Vrij van genetisch gemodificeerde grondstoffen 

 Vrij van kadavermeel 
 

www.ecovit.nl  

Colofon! 

DierenCentraal is een uitgave van 

UwBrokkenPiloot.nl! Voor vragen 

kunt u contact opnemen met 

info@ecovitaal.nl.  

Wilt uw DierenCentraal ook gratis 

ontvangen, kunt u zich gratis en 

vrijblijvend aanmelden op: 

www.dierencentraal.nl.  

UwBrokkenPiloot.nl en 

DierenCentraal, zijn onderdeel 

van EcoVitaal 

Oosteinde 194 

7671 AD  Vriezenveen 

 

 
 

 Geen Gesjouw met zakken Voer! 

 Nooit meer een lege voerbak! 

 Uw bestelling gratis thuis bezorgd! 

 

www.uwbrokkenpiloot.nl 
Uw DiervoedingSpecialist aan Huis! 
 

UwBrokkenPiloot.nl 

mailto:info@ecovitaal.nl
http://www.ecovit.nl/
mailto:info@ecovitaal.nl
http://www.dierencentraal.nl/
http://www.uwbrokkenpiloot.nl/


DierenCentraal 

DierenCentraal 27 november 2014 ! Pagina 8 
 

Kleurplaat 

 

 


