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Voorwoord

Voor u ligt het evaluatierapport van het pilotproject Blijf van mijn Dier. Het idee van dit project is eigenlijk al 
ontstaan toen ik tijdens mijn studie Diermanagement in contact kwam met stichting Cirkel van Geweld, dat zich 
richt op de relatie tussen Huiselijk Geweld en Dierenmishandeling. Ik heb destijds onderzoek gedaan naar de 
verbetering van de (h)erkenning, signalering en aanpak van dierenmishandeling in relatie tot huiselijk geweld 
binnen Nederlandse gemeenten. 

Vijf jaar geleden ben ik gaan werken bij het IFAW. Ik ben in die jaren de ontwikkelingen op het gebied van 
Huiselijk geweld en Dierenmishandeling blijven volgen. Hoewel de relatie tussen beide onbetwistbaar is, werd 
dit echter niet vertaald naar een oplossingsgerichte aanpak. Dit was voor mij de reden om met het IFAW in 
gesprek te gaan om te kijken of wij als dierenwelzijnsorganisatie hier iets in konden betekenen.

Op het moment dat ik toestemming kreeg om binnen Nederland te inventariseren wat er gedaan werd en of 
wij daar een rol in konden spelen, kwam ik in contact  met vrouwenopvang Kadera. Kadera wilde, net als het 
IFAW, onderzoeken of er door het creëren van opvangmogelijkheden voor huisdieren, een oplossing geboden 
kon worden voor de slachtoffers van huiselijk geweld. Vanaf het moment dat het IFAW en Kadera met elkaar in 
contact kwamen is het snel gegaan en hebben wij gezamenlijk het project, zoals in dit rapport beschreven is, tot 
stand gebracht.

Ik ben het IFAW erg dankbaar dat zij mij de kans en het vertrouwen hebben gegeven om dit project op te 
zetten.  Naast het IFAW wil ik ook Kadera bedanken omdat zij zich volledig ingezet hebben om Blijf van mijn Dier 
binnen hun organisatie een plek te geven. Door aanpassingen in het systeem wordt vrouwen bij de intake nu 
gevraagd of er huisdieren aanwezig zijn en of hier opvang voor geregeld dient te worden. Zonder deze vraag 
zouden de huisdieren van slachtoffers uit beeld blijven. 

Als laatste wil ik mijn dank uiten naar de gastgezinnen die zich vrijwillig hebben aangemeld om tijdelijk voor een 
dier te zorgen. Deze gastgezinnen zijn essentieel voor het succes en het voortbestaan van Blijf van mijn Dier. 

Ik vind het bijzonder op te merken hoe ook bij verschillende instanties en politieke afdelingen het draagvlak 
voor het project is gaan groeien. We hebben enthousiaste betrokkenheid opgemerkt bij dierenartsen, asielen, 

politie en andere overheidsinstanties en ik hoop dat dit rapport bijdraagt aan continuering 
en uitbreiding van de samenwerking.

Mijn streven is dat dit project een start zal zijn voor een landelijk gedragen 
oplossing voor slachtoffers van huiselijk geweld zodat zij, zonder zich zorgen te 
maken over hun huisdier, de vlucht in kunnen zetten en een toekomst zonder 
geweld tegemoet kunnen gaan. Tegelijkertijd zal door dit project dierenleed 
eerder gesignaleerd en aangepakt kunnen worden en komt zo het belang van 

de relatie mens en dier steeds vaker op de agenda. 

Rianne Haaijema



1.  Inleiding

Er is veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling in landen zoals 
de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk. De uitkomsten van deze onderzoeken bevestigen 
keer op keer dat er een duidelijke relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling bestaat. Waar 
huiselijk geweld voorkomt, is in veel gevallen ook sprake van dierenmishandeling en vice versa. In het 
Verenigd Koninkrijk is er een stichting genaamd ‘Paws for Kids’ die de opvang van huisdieren, uit een 
huiselijk geweld situatie, op zich neemt. Stichting IFAW (International Fund for Animal Welfare) is officieel 
partner en ondersteunt Paws for Kids al jaren. 

Ook in Nederland is een groeiende belangstelling voor de relatie tussen huiselijk geweld en 
dierenmishandeling. In 2008 is de universiteit van Utrecht in samenwerking met stichting ‘Dierzijn’ een 
onderzoek gestart naar het nationale en internationale bewustzijn over deze relatie. Dit onderzoek 
heeft getracht in kaart te brengen in hoeverre de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling 
werd herkend, welke zaken bijdragen aan oplossingen voor mens en dier en of er steun er is voor 
beleidsveranderingen. 

De onderzoekers concludeerden dat er in Nederland nauwelijks bewustzijn over de relatie tussen huiselijk 
geweld en dierenmishandeling bestond. Bovendien bleek dat er in Nederland geen onderzoek was 
gedaan naar het bestaan van de relatie. Het onderzoek gaf wel aan dat de relatie tussen huiselijk geweld 
en dierenmishandeling in andere landen garandeert dat er ook een relatie tussen huiselijk geweld en 
dierenmishandeling in Nederland is.1

Om die reden is de universiteit van Utrecht in samenwerking met vrouwenopvang Kadera2 en de 
Hondenbescherming in 2012 een veldonderzoek gestart. Hierin werd onderzocht of de relatie tussen huiselijk 
geweld en dierenmishandeling ook in Nederland bestond en of hier al oplossingen voor waren. Aan dit 
onderzoek deden 51 vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld mee die op dat moment in een opvang 
verbleven. Van deze 51 vrouwen gaf 33% aan dat haar mishandelaar ook het huisdier bedreigde, 55% gaf 
aan dat haar mishandelaar het huisdier daadwerkelijk mishandeld had en 41% gaf aan dat zij eerder van de 
gewelddadige situatie waren weggegaan als er een veilige opvang voor het huisdier was. De vrouwen gaven 
aan dat zij hun vlucht 3 maanden tot maar liefst 10 jaar uitgesteld hebben vanwege het huisdier, met een 
gemiddelde duur van 52 weken. 

Het is daarom belangrijk om mogelijkheden te creëren voor de opvang van deze huisdieren. Hiermee worden 
de dieren beschermd en kunnen de slachtoffers van huiselijk geweld eerder hun vraag naar hulp uitzetten.

Met dit in het achterhoofd startten het IFAW en vrouwenopvang Kadera in juli 2014 de pilot ‘Blijf van mijn Dier’. 

4 5

2.  Samenvatting 

Het afgelopen jaar zijn het IFAW en vrouwenopvang Kadera van start gegaan met het pilotproject 
Blijf van mijn Dier. Blijf van mijn Dier biedt hulp aan slachtoffers van huiselijk geweld door 
opvangmogelijkheden voor het huisdier te creëren. Omdat huisdieren in veel opvanglocaties niet zijn 
toegestaan, kan dit voor een slachtoffer van huiselijk geweld de reden zijn om de vlucht uit te stellen of 
om helemaal niet meer weg te gaan, met alle gevolgen van dien. 

Blijf van mijn Dier heeft een groot netwerk van geselecteerde gastgezinnen die bereid zijn tijdelijk de zorg 
voor een dier over te nemen. Deze gezinnen kunnen het dier de verzorging, aandacht en rust geven die 
het nodig heeft.

Op het moment dat een slachtoffer de stap zet om de situatie te ontvluchten en contact opneemt met 
een vrouwenopvang (zoals Kadera) wordt haar de vraag gesteld of er ook huisdieren aanwezig zijn en of 
hier opvang  voor geregeld dient te worden. Is dit het geval dan wordt er contact opgenomen met Blijf 
van mijn Dier. Op het moment van vertrek kan het slachtoffer haar huisdier achterlaten bij een drop-off-
point waar het dier nagekeken wordt en daarna door een medewerker van Blijf van mijn Dier opgehaald 
en naar een gastgezin gebracht wordt. 

Door dergelijke opvang te bieden zijn het afgelopen jaar 33 dieren opgevangen, 
waarvan 18 dieren inmiddels het project hebben verlaten. 11 dieren zijn 
teruggeplaatst bij de eigenaresse en 5 dieren zijn herplaatst bij een 
nieuwe eigenaar. 

De vrouwen die gebruik hebben gemaakt van Blijf van mijn Dier 
geven aan dat het project hen een hoop zorgen uit handen 
heeft genomen. Het feit dat ze zich geen zorgen meer hoeven te 
maken over het lot van hun huisdier en wetende dat het huisdier 
in goede handen is, geeft hen veel rust. Hierdoor kunnen ze zich 
beter op hun eigen herstel concentreren. 

1  Enders-Slegers, M.J. & Janssen, M.A., Cirkel van geweld. Verbanden tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld. Stichting DierZijn, Amsterdam, January 2009
2  Een organisatie die huiselijk geweld aanpakt in het oosten van Nederland. Erkend als AWBZ zorg. 

“Blijf van mijn Dier heeft mijn hondje de kans gegeven 
om tot rust te komen en liefde en goede verzorging te krijgen. 
Voor ons zorgde dit voor veel minder stress in een tijd waarin 

we dit hard nodig hadden. Heel erg bedankt!”

“Slachtoffers van huiselijk geweld met huisdier gaven aan gemiddeld 52 weken 
later hulp gezocht te hebben vanwege het huisdier.”



3.  Werkwijze Blijf van mijn Dier

Blijf van mijn Dier (BvmD) is in het leven geroepen om huisdieren van slachtoffers van huiselijk geweld 
tijdelijk op te vangen, zodat het slachtoffer de situatie kan ontvluchten, zonder zich zorgen te maken 
over het welzijn van zijn of haar dier(en). Het huisdier wordt tijdelijk ondergebracht bij zorgvuldig 
geselecteerde gastgezinnen zolang de eigenaresse in de vrouwenopvang verblijft.

3.1 Procedure

Op het moment dat een slachtoffer van huiselijk geweld de intentie heeft om haar situatie te ontvluchten, 
neemt zij contact op met een vrouwenopvang. In de beginfase van de pilot ging het uitsluitend om 
hulpbehoevenden uit de regio Zwolle die bij vrouwenopvang Kadera binnen kwamen. Dit is in de loop 
van de pilot uitgebreid naar andere opvanglocaties in Nederland (zie 5.3). Kadera vraagt sinds juli 2014 bij 
elke telefonische intake of er huisdieren aanwezig zijn en of er voor de dieren opvang geregeld is. Is dit 
niet het geval en maakt de cliënte zich zorgen over het lot en het welzijn van haar huisdier, dan krijgt zij de 
contactgegevens van BvmD.

BvmD vraagt naar alle relevante informatie die van belang is voor plaatsing bij een gastgezin, zoals:
 Soort dier
 Ras
 Naam
 Leeftijd
 Geslacht
 Castratie/sterilisatie
 Gedrag t.o.v. Kinderen
 Gedrag t.o.v. andere dieren 
 Alleen thuis zijn
 Beweging
 Woonomstandigheden
 Chip
 Entingen
 Paspoort
 Ziekte/dieet
 Andere zaken die noodzakelijk zijn

Na dit telefoongesprek neemt BvmD contact op met een geschikt gastgezin om hen voor te bereiden op 
een eventuele plaatsing. Er zal altijd geprobeerd worden om twee geschikte gastgezinnen te benaderen, 
zodat er indien nodig een back-up is. 

BvmD heeft dierenartspraktijken in haar netwerk opgenomen die bereid zijn als ‘drop-off-point’ te 
fungeren. Een drop-off-point is een plek waar de eigenaresse haar huisdier kan afgeven, voordat ze naar 
de opvang gaat. Op deze locatie wordt het huisdier door een dierenarts nagekeken en krijgt het, indien 
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nodig, de verplichte entingen. De eigenaresse tekent op het drop-off-point ook het volmachtcontract. 
Vanaf het moment van tekenen neemt BvmD officieel de zorg van het huisdier over en kan de eigenaresse 
haar vlucht naar de opvang voortzetten. 

Vooraf wordt door BvmD en de eigenaresse overlegd over het meest geschikte en dichtstbijzijnde drop-
off-point. Wanneer de eigenaresse haar huisdier heeft afgegeven, het dier gecontroleerd is en de papieren 
zijn getekend, haalt een medewerker van BvmD het huisdier bij het drop-off-point op.

BvmD brengt het huisdier vervolgens naar het gastgezin, dat zich in verband met de veiligheid altijd ver 
buiten de oude woonplaats van het slachtoffer bevindt. Dit gastgezin neemt de zorg van het huisdier 
op zich totdat het slachtoffer de opvang heeft verlaten en een veilig onderkomen voor zichzelf (en haar 
huisdier) heeft gevonden. Omdat er geen fysiek contact mogelijk is tussen de eigenaresse en het huisdier 
(uit veiligheid voor eigenaresse, het gastgezin en het huisdier) stuurt het gastgezin elke twee weken 
een update naar BvmD over het huisdier. BvmD stuurt de update naar de eigenaresse door. Wanneer de 
eigenaresse aangeeft dat ze weer voor haar dier kan zorgen en de opvang gaat verlaten, neemt BvmD 
contact op met het gastgezin om hen voor te bereiden op het komende afscheid. BvmD zorgt in dat geval 
op korte termijn voor hereniging tussen het dier en de eigenaresse.

3.2 Bijzondere gevallen

Het kan voorkomen dat een eigenaresse aangeeft niet in staat te zijn langer voor het dier te zorgen. In 
die gevallen zal in eerste instantie aan het gastgezin de keuze voorgelegd worden of zij het dier willen 
overnemen. Indien zij hier van af zien, zal voor het dier een permanente opvang gezocht worden. Ook kan 
het voorkomen dat de eigenaresse weer terugkeert naar haar partner. Wanneer dit het geval is zal er indien 
nodig een melding gedaan worden bij de dierenpolitie. De eigenaresse wordt hiervan op de hoogte 
gesteld.

Afbeelding 1: Overzicht opvang BvmD.



3.3 Financiering

Het IFAW heeft de volledige financiering van de pilot op zich genomen. Voor zowel de eigenaresse als 
voor het gastgezin betekent dit dat er geen kosten zijn verbonden aan het onderbrengen of opvangen 
van een huisdier bij BvmD. Dierenartskosten, voer en alle andere benodigdheden worden tijdens de 
opvangperiode door het IFAW betaald. Hiervoor is gekozen zodat een mogelijke extra drempel voor de 
eigenaresse weggenomen wordt. Wel wordt er aan het einde van de opvangperiode aangegeven hoe 
hoog de kosten zijn geweest en is er de mogelijkheid een vrijwillige financiële bijdrage te leveren, zodat 
ook andere vrouwen en hun huisdieren in de toekomst geholpen kunnen worden. 
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4. Project doelen

Om te bepalen of dit project levensvatbaar en praktisch uitvoerbaar is en of er vanuit de maatschappij 
voldoende vraag bestaat, zijn er een aantal basisdoelen opgesteld.

4.1 De doelstellingen voor het eerste jaar

  Het verzorgen van opvang voor 30 huisdieren afkomstig uit een huiselijk geweld situatie;
  Het creëren van een netwerk van 60 gastgezinnen, die bereid zijn om een dier op te vangen voor 

minimaal één jaar;
  Het creëren van een netwerk van 70 dierenartsen die bereid zijn om als drop-off-point te worden 

gebruikt;
  Het creëren van een netwerk van vrijwilligers om te helpen bij het plaatsen van de dieren;
  Het verzamelen en rapporteren van data om het verband tussen huiselijk geweld en 

dierenmishandeling aan te tonen. Daarnaast op basis van deze data aantonen dat niet alleen het welzijn 
van het dier, maar ook van het slachtoffer verbetert wanneer het huisdier wordt opgevangen door een 
gastgezin.

In de inleiding is te lezen dat er uit eerdere onderzoeken reeds is gebleken dat er een verband bestaat 
tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling en dat dit verband zich zeer waarschijnlijk ook in 
Nederland voordoet.

Met het project BvmD willen het IFAW en Kadera de problematiek in Nederland inzichtelijk maken. Zo 
werd onderzocht of het aanbieden van opvang voor de huisdieren een bijdrage levert aan het oplossen, 
dan wel zichtbaar maken, van de hulpvraag in Nederland.

Er is gekeken naar het aantal dieren dat binnen het pilotjaar 
is geholpen, wat dit voor zowel de eigenaresse als 
de vrouwenopvang heeft betekend, de fysieke 
omstandigheden van de dieren en de kosten die dit 
project met zich mee brengt. 



5. Resultaten

In juli 2014 startte het IFAW en Kadera met de opvang van huisdieren die afkomstig zijn uit een 
huiselijk geweld situatie. Hieronder staan de resultaten uit het pilotjaar beschreven. 

5.1 Dieren

In het afgelopen jaar zijn er 33 dieren van 21 vrouwen bij gastgezinnen van BvmD ondergebracht. 
In onderstaande tabel is te zien dat naarmate het jaar verstreek er steeds meer dieren werden aangemeld. 
Dit is mede te danken aan het onderlinge contact tussen de vrouwen (zie 5.2) en het uitbreiden van de 
samenwerking met andere vrouwenopvanglocaties in Nederland (zie 5.3).

Bij de start van het project werden direct 2 dieren aangemeld. In de maanden hierna had het project een 
constante stijgende lijn van 2,2 dieren per maand tot aan december. In januari is er een piek te zien met 
een aantal van 9 dieren. In de maanden februari t/m april kwamen er geen tot weinig dieren binnen. In de 
maanden mei en juni stijgt het aantal dieren weer, met 5 dieren per maand. 

Blijf van mijn Dier biedt opvang aan verschillende soorten huisdieren, zoals 
honden, katten, knaagdieren, konijnen, vogels en reptielen. Alle aanvragen 

dit pilotjaar bestonden uit honden en katten (18 honden en 15 katten). 
Er zijn ook een fret en een hamster aangemeld, maar omdat de 
eigenaresse veilig bleek na de arrestatie van de vermoedelijke pleger 
en elders opvang gevonden kon worden, zijn deze dieren niet in de 
pilot opgenomen. Daarnaast zijn er drie aanmeldingen geweest van 
honden en katten die, na contact met de eigenaresse, toch elders 

geplaatst konden worden.
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Door alle gegevens van de dieren samen te voegen en te vergelijken zijn de volgende resultaten naar 
voren gekomen:

Katten: 
 9 poezen waarvan 4 gesteriliseerd; 
 6 katers waarvan 2 gecastreerd;
  De leeftijd varieert van 8 weken tot 11 jaar oud. De gemiddelde leeftijd van de poezen is 3,9 jaar en de 

gemiddelde leeftijd van de katers is 3,2 jaar;
 Voorkomende rassen zijn Europese korthaar (67%), Maine Coone (20%) en Heilige Birmaan (13%);
  6 van de 15 katten hebben het project verlaten, waarvan er 4 teruggebracht zijn naar de eigenaresse en 

2 zijn herplaatst (bij een nieuwe eigenaar) met een gemiddelde opvangduur van 4,5 maand.

Honden:
 8 teven waarvan 3 gesteriliseerd;
 10 reuen waarvan 3 gecastreerd;
  De leeftijd varieert van 5 maanden tot 9 jaar met een gemiddelde van 4 jaar. De gemiddelde leeftijd van 

de teven is 3,8 jaar en de gemiddelde leeftijd van de reuen is 4,2 jaar; 
  Voorkomende rassen zijn Stafford (17%), kruisingen (17%), Maltezer (17%), dashond dwerg (11%), 

labrador*, Labradoodle*, Turkse Herder*, Boomer*, Chihuahua*, Beagle* en Spaanse Mastin*; 
 * 5,5% wat gelijk staat aan 1 hond. 
  12 van de 18 honden hebben het project verlaten, waarvan er 8 teruggebracht zijn naar de eigenaresse 

en 4 zijn herplaatst (2 bij het gastgezin en 2 bij een nieuwe eigenaar) met een gemiddelde opvangduur 
van 5,2 maand.

In totaal betekent dit dat er:
  36,4% dieren gesteriliseerd/gecastreerd binnenkomen;
  De leeftijd varieert van 8 weken tot 11 jaar oud, met een gemiddelde leeftijd van 3,8 jaar. De 

gemiddelde leeftijd van de vrouwtjes is 3,9 jaar en de gemiddelde leeftijd van de mannetjes is 3,6 jaar;
  18 van de 33 dieren hebben het project verlaten waarvan er 12 teruggebracht zijn naar de eigenaresse 

en 6 zijn herplaatst (2 bij gastgezin en 4 bij een nieuwe eigenaar).

5.1.1 Gezondheid

Het is gebleken dat een groot aantal dieren (82%) onvoldoende diergeneeskundige behandeling heeft 
genoten. Dit is op te maken uit het feit dat bij 51,5% van de dieren de entingen niet op orde waren, 24% 
van de dieren te mager of te dik was en er bij 36,4% van de dieren een aanvullende behandeling van de 
dierenarts nodig was. Hierbij ging het met name om behandeling tegen niesziekte (33%), gebits,- (8,3%) 
en gewrichtsbehandelingen (8,3%).

Dit werd ook door een groot aantal van de eigenaressen bevestigd. Veel vrouwen waren niet meer in de 
gelegenheid om de dieren te geven wat ze nodig hadden. Dit kwam veelal door geldproblemen en ook 
door de psychische situatie waarin de vrouwen zich bevonden. Zo is er een hond binnengekomen die 



zwaar overgewicht had en waarvan de eigenaresse vertelde dat ze hem ‘gaf 
wat hij lekker vond’. Als dit een frikandel was, dan kreeg hij een frikandel. 

Geld voor goed voer was er niet meer, dus kreeg hij wat zij zelf ook at. 
Ondanks dat ze ontzettend veel van haar hond hield, overzag ze niet 
meer wat ze hem in feite aan deed. Ze gaf hem wat hij wilde om het 
leed wat te verzachten, maar dat had helaas het tegengestelde effect 
op het dier.

5.1.2 Gedrag

Veel dieren zijn gevoelig voor stressvolle situaties en zullen hier op 
verschillende manieren op reageren. Naast angst werd ook verwacht dat er 

vormen van agressie gezien zou worden. Uit eerder onderzoek is al gebleken dat 
dieren soms ook ingezet worden om tegen de partner op te treden (Garnier, W., & Enders-Slegers,  
M.J., 2012). 

Bij de dieren die het afgelopen jaar binnen de pilot zijn ondergebracht valt op dat er van agressie geen 
sprake is. Er is geen enkel dier geweest dat naar personen agressief gedrag vertoond heeft. Ook naar 
andere dieren vertoonden ze over het algemeen normaal gedrag.

Wat wel duidelijk naar voren is gekomen, is dat vrijwel alle dieren symptomen vertonen van angst 
gerelateerd gedrag. Hierbij valt te denken aan het reageren (wegduiken) bij harde geluiden, onverwachte 
bewegingen of het verheffen van de stem. Bij een aantal dieren is waargenomen dat wanneer men de 
dieren snel benaderde het dier in elkaar dook en stresssignalen liet zien (hijgen, tongelen, krabben etc.) 
Dit was vooral waarneembaar bij honden. Katten daarentegen gaan meer hun eigen weg en zullen zich 
bij angst sneller verstoppen en pas tevoorschijn komen wanneer ze de situatie vertrouwen. Dit is in een 
aantal gevallen waargenomen. 

Opvallend was, dat een groot aantal van de dieren (vooral honden) zich erg aanhankelijk opstelde ten 
opzichte van het gastgezin. Al na een paar dagen was er een duidelijke gedragsverandering waar te 
nemen en leken de dieren tot rust te zijn gekomen. Dit is ook waargenomen door de medewerkers van 
BvmD die een hond bij een drop-off-point ophaalden. De hond zat in elkaar gedoken in een verblijf en 
het zag er niet naar uit dat hij zich zomaar zou laten meenemen. De medewerker is rustig op de grond 
gaan zitten en heeft gewacht totdat de hond langzaam (kruipend) op haar af kwam. Op het moment dat 
de hond bij de medewerker was en even geroken had verdween alle angst en sprong hij letterlijk om de 
medewerker heen waarbij hij haar likte en wild kwispelend heen en weer rende. De angst leek opeens 
helemaal verdwenen. 
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5.2 Slachtoffers

Om inzicht te krijgen wat het project voor de vrouwen heeft betekend is er bij terugplaatsing van de 
dieren een enquête afgenomen (deze is terug te vinden in bijlage I). In een aantal situaties was het niet 
mogelijk om het formulier ter plekke in te vullen waardoor er een respons is verkregen van 50%. Naast de 
enquête over de ervaringen met BvmD is een profielschets gemaakt van de vrouwen die gebruik maakten 
van het project. Dit is gedaan om een beeld te vormen van de vrouwen met een hulpvraag en of hier in de 
toekomst op ingesprongen kan worden (de vragenlijst is terug te vinden in bijlage II).

De gemiddelde leeftijd van de vrouwen is 37,5 jaar met een bereik van 23 tot 49 jaar. Alle vrouwen hebben 
een Nederlandse nationaliteit. De hoogst afgeronde opleiding is HBO, de laagste opleiding is VMBO. 50% 
van de vrouwen heeft na het middelbaar onderwijs een vervolgopleiding gevolgd. Hiervan heeft 75% op 
MBO niveau gestudeerd en 25% op Hbo-niveau. Het percentage met een middelbare opleiding (HAVO/
Vwo-diploma of MBO niveau 2,3 of 4) in Nederland is 40%. De vrouwen uit het project wijken hier niet veel 
van af, daar is het percentage wat middelbaar opgeleid is 50%. Het percentage dat hoger opgeleid (HBO 
of universitair) is ligt in Nederland op 28%, in vergelijking met 12,5% van de vrouwen uit het project. Het 
percentage van de vrouwen dat lager opgeleid (VMBO of MBO niveau 1) is 37,5%, in vergelijking met 30% 
lager opgeleiden in Nederland.3

De werksituatie van de vrouwen is werkloos (62,5%), werkend (25%) waarvan 1 zelfstandige en 1 parttime 
baan en student (12,5%). Bij de vraag wat de gezondheidstoestand van de vrouwen is, antwoordt 87,5% 
dat ze gezond zijn. Eén van de vrouwen (12,5%) geeft aan een chronische aandoening te hebben. De 
gezinssituatie van de vrouwen verschilt erg van elkaar, van alleenstaand tot getrouwd en kinderen. 62,5% 
van de vrouwen heeft kinderen in de leeftijdscategorie van 1 tot 15 jaar. De gemiddelde leeftijd van de 
kinderen is 7 jaar. 

Daarnaast is er ook gekeken naar eerdere vluchtpogingen en de rol die het dier hierin gespeeld heeft. 
Helaas is niet elke vraag door iedereen ingevuld waardoor de aantallen in respons verschillen. Hieronder 
worden een aantal vragen uit de vragenlijst uitgelicht: 
 
Heeft u eerder overwogen om te vluchten of pogingen tot vluchten gedaan?
Bij deze vraag geven 6 vrouwen aan dat zij haar vlucht al eerder overwogen of getracht heeft in te zetten. 
Van deze 6 vrouwen gaven 3 vrouwen aan dat zorgen om het huisdier de grootste reden was om niet 
te vluchten. Andere redenen waren zorgen over kinderen, woonplek, vrienden en niet weten hoe alles 
geregeld moest worden. 

Als u meerdere huisdieren had, die niet door ‘Blijf van mijn Dier’ zijn opgevangen, waar heeft u 
deze dieren dan ondergebracht? 
Een vrouw gaf aan dat zij het dier bij haar ouders ondergebracht zou hebben. Een andere vrouw zou het 
dier naar een kennis in Thailand gestuurd hebben. Verder gaf een vrouw aan dat zij het dier weggegeven 
zou hebben en in een situatie had een vrouw ervoor gekozen het dier in te laten slapen. 
3  Gegevens zijn verzameld uit het onderzoek ‘Beroepsbevolking; behaalde onderwijs naar persoonskenmerken 2001-2012’ van het CBS gepubliceerd in 2013.  

De gemiddelden zijn genomen in het jaar 2012. 

“Dan hield hij de hond vast richting mij en riep: ‘ATTACK, ATTACK!’. 
Dan werd dat beest helemaal lijp.” 

33 jarige vrouw uit de opvang



Hoe lang was het huiselijk geweld al gaande voordat u in de opvang kwam?
  50% : minder dan een jaar
  25% : tussen 3 en 5 jaar
  12,5% : langer dan 5 jaar

Tegen wie was het huiselijk geweld gericht?
7 vrouwen gaven aan dat het geweld voornamelijk tegen haar was gericht. 2 vrouwen gaven aan dat het 
geweld ook tegen haar kinderen was gericht en 1 vrouw gaf aan dat het geweld ook tegen het huisdier 
was gericht. 

De enquête over BvmD is opgesteld om zeker te weten of de 
aangeboden hulp voldoet aan de vraag en of er eventuele 

aandacht/verbeterpunten aan te geven zijn. De uitkomsten 
van deze vragenlijst waren zeer positief. De vrouwen konden 

op schaal van 1 t/m 5 aangeven hoe tevreden zij waren met 
de service van BvmD, waarbij 5 voor zeer goed staat. Alle 
vrouwen hebben op elk punt wat er gevraagd werd een 
5 ingevuld, wat betekent dat de vrouwen zeer tevreden 
zijn over de service van BvmD. Alle vrouwen geven aan 

nogmaals gebruik te willen maken van BvmD wanneer dit 
nodig zou zijn.

Onderstaand vindt u een aantal reacties van de vrouwen bij de 
vraag wat het project Blijf van mijn Dier voor hen heeft betekent:

“Heel veel, anders had ik haar in laten slapen. Wetende dat er goed voor ons dier gezorgd werd, hield vooral mijn 
dochter op de been tijdens het verblijf in opvang.”

“Ben blij dat de stichting bestaat zodat wij toch ons diertje kunnen behouden en wij weer herenigd kunnen 
worden met elkaar.” 

“Ik zou willen dat het eerder bestaan had! Dan was ik jaren eerder al gevlucht! Het heeft ons nu vele kostbare 
en onnodig angstige jaren gekost.” 

“Alles, mijn hondje is belangrijk voor me en ze is super opgevangen! Ik ben jullie dankbaar!” 

“Blijf van mijn Dier heeft mijn hondje de kans gegeven om tot rust te komen en liefde en goede verzorging 
te krijgen. Voor ons zorgde dit voor veel minder stress in een tijd waarin we dit hard nodig hadden. Heel erg 
bedankt!”
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5.3 Vrouwenopvang

De pilot BvmD is ontstaan door de samenwerking tussen het IFAW en vrouwenopvang Kadera te Zwolle. 
Wat Kadera uniek maakt is dat zij tot op heden de enige organisatie in Nederland is waar tijdens de intake 
actief wordt gevraagd naar de aanwezigheid van een huisdier. 

Wanneer een cliënte naar Kadera belt met een opvangvraag, wordt de cliënte gevraagd naar de 
aanwezigheid van huisdieren. Ook wordt er gevraagd of het dier zelf ook slachtoffer of getuige van 
mishandeling is geweest en zo ja in welke mate. Er wordt de cliënte ook gevraagd waar het dier naartoe 
gaat wanneer zij gebruik gaat maken van de opvang van Kadera. 

Als laatste wordt gevraagd of de cliënte gebruik wil maken van de service van BvmD. De cliënte krijgt 
informatie over de gang van zaken rondom BvmD en krijgt uitgelegd dat vanwege veiligheid van alle 
betrokkenen er geen fysiek contact mogelijk is met het dier ten tijde van de opvang. Zodra de cliënte alle 
informatie van de medewerker heeft gehad en zij nog steeds gebruik wil maken van de service, krijgt zij 
het telefoonnummer van BvmD om daar de vervolgintake voor het dier te doen.

Bij de ontwikkeling van het project was er nog wel wat weerstand te merken bij de medewerkers van de 
opvang. Er is daarom vooral ingezet op de bewustwording m.b.t. het onderwerp onder de medewerkers. 
Waar er in het begin ‘gelachen’ werd over een crisisopvang voor dieren en de naam ‘Blijf van mijn 
Dier’, wordt dit inmiddels serieus genomen omdat de vraag en noodzaak zijn 
aangetoond. Een aantal medewerkers kende het belang al van huisdieren 
(hetzij omdat ze zelf dieren hadden, ofwel omdat zij het herkennen bij 
vrienden familie en kennissen), maar een aantal had niets met dieren. 
Medewerkers van diverse afdelingen moesten duidelijk wennen, 
maar nemen het onderwerp inmiddels serieus. Voornamelijk 
omdat zij zien wat het voor de cliënten waar zij zich dagelijks voor 
inzetten, betekent:

“Blijf van mijn Dier is vernieuwend en sluit aan bij de behoeften van de 
cliënt. Het is een middel om de stap naar hulp of opvang voor cliënten 
met huisdieren te verlagen. Je merkt dat als je bespreekbaar maakt met 
cliënten dat hun huisdieren evt. ook opgevangen kunnen worden, je een 
zucht van verlichting hoort. Mijn ervaring is dat cliënten dankbaar zijn dat dit 
bestaat en het voor hen een zorg minder is.”
Medewerker SHG, Kadera

“Toen cliënt hoorde dat zij gebruik kon maken van Blijf van mijn Dier, moest ze huilen van blijdschap, dit was een 
zorg minder en hierdoor kon ze zich meer richten op haar eigen proces. Cliënte vertelde later dat ze jaren eerder 
in de opvang was geweest als ze van dit project af wist. Ze vindt dat dit meer bekendheid moet krijgen en dat het 
een landelijk project moet worden. Door deze casus ben ik meer gaan inzien wat dit project voor een vrouw kan 
betekenen. Bij deze cliënt was ook goed te zien dat zij pas aan zichzelf toekwam nadat haar hond een langdurige 



veilige plek had. Een mooi project en de complimenten voor Linda, Nicky en Rianne voor hoe ze dit hebben 
opgepakt!” 
Casemanager, Kadera

“Meerdere vrouwen van COZ hebben al gebruik mogen maken van dit project en reageren eigenlijk allemaal 
hetzelfde: Tranen, omdat er een zorg minder is, omdat ze weten dat hun dier een goede plek krijgt. Dieren die 
vaak niet zomaar dieren zijn, maar een maatje. Juist in de moeilijke situatie van huiselijk geweld kan een dier 
troost bieden. Hoe erg moet het dan zijn om je maatje achter te moeten laten, omdat je gewoonweg niet weet 
hoe het anders moet. En wat raakt het mij ook elke keer weer om te zien dat dit zoveel zorgen wegneemt bij een 
vrouw. Het enthousiasme over een update die ze krijgen, de tranen van het gemis, maar tegelijkertijd ook de 
dankbaarheid, omdat ze weten dat ze het goed hebben. Dat is waar BvmD voor zorgt, hoe waardevol is dat! ”
Casemanager, Kadera

Al vrij snel na de start van BvmD kwam er een telefoontje uit een ander deel van het land met de vraag of 
er een hond opgevangen kon worden van een cliënte die zich in Roosendaal bevond. In eerste instantie 
werd dit afgewezen aangezien er (nog) geen samenwerking was met de opvang in Roosendaal. Na 
overleg met Kadera bleek al snel dat dergelijke hulpvragen niet genegeerd konden worden omdat het 
zowel voor mens als dier niet uit zou moeten maken in welk deel van Nederland je je bevindt. Wanneer er 
opvang nodig is voor een huisdier van een vrouw die door de benarde thuissituatie moet vluchten, moet 
deze hulp geboden kunnen worden. 
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Het netwerk van zowel gastgezinnen als dierenartsen was ruim voldoende waardoor er besloten werd de 
hond toch in het project op te nemen. Dit was het begin van de landelijke uitbreiding van het project.

Het afgelopen jaar is er weinig tot geen aandacht geschonken aan de bekendmaking van het project. 
Hiervoor is gekozen om de aanvragen geleidelijk binnen te laten komen zodat er goed gekeken 
kon worden of alles op de juiste manier was gestructureerd en er voldoende aandacht gegeven kon 
worden aan de lopende aanvragen. De vragen díe binnenkwamen verliepen veelal door vrouwen die 
het onderling met elkaar deelden en medewerkers binnen de opvang die persoonlijke affiniteit met 
dieren hadden. De samenwerking met de vrouwenopvanglocaties zelf verliep wat moeizamer. Door alle 
veranderingen binnen de organisatie is het onderwerp dierenwelzijn nog verder op de agenda gezakt. 
Door te laten zien dat het de opvang weinig tot geen extra energie kost maar het voor de cliënten 
binnen de opvang zo ontzettend veel kan betekenen hoopt BvmD dat de verschillende opvanglocaties in 
Nederland in gaan zien dat dit project ook voor hen van veel waarde kan zijn. Het enige dat BvmD vraagt 
is het bij de cliënten onder de aandacht te brengen en te laten weten dat BvmD er zowel voor hen als hun 
huisdieren is.

Afbeelding 2: Herkomst (vrouwenopvang) dieren uit project.
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6. Kosten

In hoofdstuk 3 werd al aangegeven dat het pilotjaar van BvmD geheel door het IFAW is gefinancierd. 
Het IFAW heeft in het eerste jaar een budget vrijgemaakt van € 20.000, -. Dit budget is gebaseerd op 
een vooraf opgesteld plan waarbij rekening werd gehouden met de opvang van 30 dieren in het eerste 
jaar.

Al vroeg in de pilotfase bleek dat dit budget niet toereikend was om het project in z’n geheel en volgens 
de standaarden van het IFAW uit te voeren. Zo werd voor het ontwikkelen van de contracten (voor 
eigenaresse en gastgezin) een advocaat ingeschakeld omdat het van groot belang is dat de afspraken 
duidelijk zijn en er goed gekeken wordt naar de veiligheid, verantwoordelijkheid en voorwaarden van de 
verschillende partijen. Deze bedragen zijn naast het huidige budget door het IFAW beschikbaar gesteld.
Hieronder worden de belangrijkste kostenposten genoemd en daarbij aangegeven waardoor dit tot stand 
is gekomen.

 Totale kosten Gem. kosten per dier
  Dierenarts € 5.941,02 € 180,03

Deze kosten bevatten de consulten, entingen, chipregistratie, geneesmiddelen (t.g.v. niesziekte), teek, - 
vlooienmiddelen, castratie en operatie (gebit, - knie).

Bij de start van het project is er contact opgenomen met verschillende dierenartspraktijken in Nederland 
met de vraag of zij als drop-off-point wilden fungeren. Daarbij is ook de vraag gesteld of er een 
mogelijkheid is om in de kosten tegemoet te komen. Dit was niet bij elke praktijk mogelijk. Toch is er een 
groot aantal praktijken dat een korting heeft gegeven op behandelingen waardoor de uiteindelijke kosten 
lager zijn uitgevallen. 

 Totale kosten Gem. kosten per dier
  Voer € 3.155, 82 € 95,63

Hierbij moet vermeldt worden dat een groot deel van de gastgezinnen deze kosten op zich genomen 
heeft. Vaak waren er al dieren in het gezin aanwezig en lieten ze het ‘gastdier’ met de anderen mee-eten. 
Daarnaast was er een aantal gezinnen dat aangaf dat ze deze bijdrage zelf wilden en konden leveren. Het 
bedrag hierboven is dat wat gedeclareerd is.

 Totale kosten
  Vervoer € 4.944,31

Het eerste jaar is er gereden met de privéauto van een van de medewerkers van BvmD. Doordat dit al 
een verouderd voertuig was en er ook een moment kwam dat het niet meer functioneerde is er een 
periode gebruik gemaakt van huurauto’s wanneer nodig. Mede hierdoor en ook doordat het project 
zich professionaliseerde is er besloten een bus (Opel Combi) aan te schaffen. Met deze bus kunnen 

dieren verantwoord vervoerd worden en kunnen er ook de nodige materialen in opgeslagen worden. 
De aanschaf van deze bus is niet bij het eerste budget meegenomen waardoor de uiteindelijke kosten 
hoger uitkwamen. Wel is er door twee organisaties, De Gravin van Bijlandt Stichting en Stichting voor 
Daadwerkelijke Dierenbescherming, bijgedragen aan de aanschaf van het voertuig. Naast de kosten voor 
eigen vervoer valt hier ook het gebruik van de dierenambulance onder. Hiervan is in het eerste jaar nog 
weinig gebruik gemaakt (alleen in noodsituaties), maar verwacht wordt dat dit vaker zal voorkomen er 
vanuit gaande dat het project zal groeien en de medewerker dit niet zelf kan berijden.

 Totale kosten Gem. kosten per dier
  Overige dierbenodigdheden € 1.497,66 € 45,38

Deze kosten bevatten verschillende posten. Hierbij valt te denken aan speeltjes voor de dieren, huisvesting 
(manden, riemen, voerbakken etc.), uitlaatservice, pension en trimsalon.

 Totale kosten
  Personeelskosten € 28.873,44

Dit bedrag bestaat uit de loonkosten van de projectcoördinator van BvmD. Dit bedrag is niet 
meegenomen in het budget voor het project.

Naast het loon van de projectcoördinator vanuit het IFAW is er door de gemeente Zwolle 
€ 15.000, - beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project binnen Kadera. 

De overige kosten bevatten voornamelijk communicatieve kosten. Hierbij valt te denken aan het drukken 
van de verschillende folders en flyers, ontwikkelen van banners en posters, het bijwonen van diverse 
events (Huisdierdagen, Animal Event en Woofstock), en telefoonrekeningen. 



7. Evaluatie

Nu het pilotjaar is afgerond kan er gekeken worden naar de doelen die voorafgaand aan de pilot zijn 
gesteld:

1.  Het verzorgen van opvang voor 30 huisdieren met een achtergrond in huiselijk geweld in het 
eerste projectjaar (pilot fase).

In het afgelopen pilotjaar zijn er 33 dieren opgevangen.

2.  Het creëren van een netwerk van 60 gastgezinnen, die bereid zijn om een dier op te vangen voor 
minimaal één jaar, in het eerste projectjaar.

Het aantal gastgezinnen dat dieren op kan vangen fluctueert van maand tot maand. 
Gemiddeld zijn er nu zo’n 50 gastgezinnen die geschikt zijn om een dier op te vangen. Van belang is dat dit 
aantal stabiel blijft, omdat er per situatie gekeken moet worden welk gezin bij welk dier past. Zo krijgt men te 
maken met 1) verschillende diersoorten 2) het geslacht van het dier (waarbij ook gedacht moet worden aan 
gecastreerd/gesteriliseerd) 3) grootte van het dier 4) gedrag van het dier 5) aantal dieren.

3.  Het creëren van een netwerk van 70 dierenartsen die bereid zijn om als drop-off-point te worden 
gebruikt.

Net zoals er bij de start van het project is gewerkt aan een groot netwerk aan gastgezinnen is er ook getracht 
met een groot aantal dierenartspraktijken een samenwerking aan te gaan die willen fungeren als drop-off-
point. Dit aantal staat nu op 40 dierenartspraktijken. 80% van deze praktijken heeft aangegeven een korting te 
kunnen geven op de behandeling.

4.  Het creëren van een netwerk van vrijwilligers om te helpen bij het plaatsen van dieren.
Dit netwerk is zich in de loop van het project gaan ontwikkelen. Al vrij snel bleek dat er eerst goed gekeken 
moest worden naar de daadwerkelijke werkzaamheden die het project met zich mee bracht om vervolgens 
te kijken welke taken door vrijwilligers overgenomen konden worden. Dit is een focuspunt voor de komende 
jaren. 

5.  Het verzamelen en rapporteren van data om het verband tussen huiselijk geweld en 
dierenmishandeling aan te tonen in het eerste projectjaar (pilot fase). En hierbij bewijzen dat niet 
alleen het welzijn van het dier, maar ook van het slachtoffer verbetert wanneer het huisdier wordt 
opgevangen door een gastgezin. 

Door aan de eigenaressen van de dieren te vragen hoe zij het project hebben ervaren is gebleken dat de 
mogelijkheid om het dier nu veilig onder te kunnen brengen van groot belang kan zijn voor het welzijn 
van de vrouw en eventuele kinderen. Wanneer er gekeken wordt naar het welzijn van de dieren kan gesteld 
worden dat zonder de komst van BvmD de dieren langer in dezelfde situatie hadden verbleven en een groot 
deel van de dieren de nodige behandeling was onthouden. 
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8. Discussie

In de evaluatie van het pilotproject is er gekeken naar de inhoud en omvang van het project. Hierbij zijn 
enkele kanttekening te plaatsen. 

Het betreft geen wetenschappelijk onderzoek waardoor er vragen gesteld kunnen worden over de mate van 
significatie van de cijfers. Ook kan er op deze manier geen verband gelegd worden met de reeds bestaande 
cijfers die in Nederland bekend zijn. Reden hiervoor is capaciteit. Het afgelopen jaar is het project vanuit het 
IFAW fulltime door één persoon uitgevoerd. Aan het einde van het project werd dit ondersteund door een 
stagiaire. Ook Kadera heeft het eerste half jaar één persoon beschikbaar gesteld voor 8 uur per week.
Wellicht komt er in de toekomst meer mogelijkheid en capaciteit om de cijfers op een wetenschappelijke 
manier te benaderen waardoor het vergeleken kan worden en er verbanden gelegd kunnen worden met 
andere onderzoeken elders op de wereld en in Nederland. 

Daarnaast zijn de bevindingen over gedrag en welzijn van de dieren voortgekomen uit de ervaringen van de 
medewerkers van BvmD. Hieruit voortkomend zijn protocollen ontwikkeld die de komende jaren in gebruik 
worden genomen om dergelijke bevindingen door zowel een gedragstherapeut als een dierenarts te laten 
beoordelen. 



9. Toekomst

Het IFAW heeft besloten om het project Blijf van mijn Dier op te nemen als een volwaardig project van de 
organisatie. Er zijn voldoende aanwijzingen dat dit project bijdraagt aan het welzijn van dieren die uit een 
huiselijk geweld situatie komen. 

Door de krachten van zowel dierenwelzijnsorganisaties als maatschappelijke organisaties te bundelen zal 
zowel huiselijk geweld als dierenmishandeling sneller zichtbaar worden en zullen de slachtoffers de situatie 
ook sneller kunnen/durven ontvluchten. Er wordt op deze manier aandacht gegeven op beide terreinen wat 
elkaar in dit geval versterkt. Het is daarom van groot belang dat er binnen Nederland een netwerk ontstaat 
van zowel dierenwelzijnsorganisaties als maatschappelijke organisaties waar nauw samengewerkt wordt om 
dergelijke problematiek aan te pakken. 

BvmD heeft aangetoond dat de vraag in Nederland voor een dergelijke opvang aanwezig is en dat door zorg 
te bieden aan het huisdier er inderdaad een hoop vrouwen geholpen zijn en zij de stap naar een nieuw leven 
sneller durven te zetten. Daarnaast zorgt de wetenschap dat het dier veilig is ervoor dat het slachtoffer zich 
tijdens de opvangperiode volledig op zichzelf en haar eventuele kinderen kan richten zonder zich zorgen te 
maken over het huisdier. 

Het pilotproject is klein gestart. Dit is gedaan om te kijken of er wel degelijk vraag was vanuit de maatschappij 
en hoe dit in de praktijk gebracht diende te worden. In het pilotjaar is het project uitgegroeid tot een 
volwaardig project en voldoet het aan alle eisen en standaarden die het IFAW aan een project stelt. Nu is dan 
ook het moment aangebroken dat het project uitgebreid kan worden en er meerdere dieren en slachtoffers 
geholpen kunnen worden. Echter, zal dit niet gaan zonder de samenwerking met andere partners. 

Vrouwenopvang:
Een van de grootste partijen die van invloed zijn op de daadwerkelijke 

opvang van de dieren zijn de vrouwenopvanglocaties. Zij zijn 
uiteindelijk degene die al in een vroeg stadium contact hebben 

met de slachtoffers en via hen dus ook kunnen achterhalen of 
er huisdieren aanwezig zijn en of hier opvang voor geregeld 
dient te worden. Kadera is hierin leidend en heeft laten zien 
dat door een aanpassing in de intakeprocedure de vraag 
naar opvang zichtbaar werd. Kadera is dan ook bereid om 
andere vrouwenopvanglocaties in Nederland informatie 

te verschaffen over de ontwikkelingen die zij binnen hun 
organisatie hebben doorgevoerd om er zo voor te zorgen dat 

ook andere opvanglocaties hun goede voorbeeld volgen.

Politie:
In het afgelopen jaar is gebleken dat eveneens de politie een grote rol kan 

spelen bij het vroegtijdig signaleren van huiselijk geweld situaties waarin ook 
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dieren aanwezig zijn. Belangrijk is dat er oog is voor het leed dat 
niet direct zichtbaar is. Bij de bewustwording dat huiselijk 
geweld een signaal kan zijn voor dierenmishandeling en vice 
versa, zal er meer aandacht zijn voor dergelijke situaties en 
zal er ook sneller leed gesignaleerd dan wel voorkomen 
kunnen worden. Daarnaast komt de politie in aanraking 
met mogelijke slachtoffers die nog niet de stap hebben 
durven zetten om daadwerkelijk te vluchten. De politie 
kan hen informeren over de opvangmogelijkheden 
voor het huisdier. Zij kunnen hiermee een grote bijdrage 
leveren aan de bekendheid van het project.

Dierenartsen:
In het belang van dierenwelzijn spelen dierenartsen een cruciale 
rol. Veel van de dieren die opgevangen worden hebben al enige tijd 
geen diergeneeskundig behandeling gehad. In veel gevallen was er sprake 
van verwaarlozing en soms ook dierenmishandeling. Door een samenwerking met dierenartsen aan te gaan 
kan onderzocht worden in welke mate de verzorging en het welzijn van dieren geschaad is en hoe dit in de 
toekomst verminderd dan wel voorkomen kan worden. 

Gastgezinnen:
Zonder gastgezinnen kan het project Blijf van mijn Dier niet bestaan. Daarom is het van belang om het 
netwerk van gastgezinnen optimaal te houden waardoor er een goede doorstroom van dieren plaats kan 
vinden. De gastgezinnen bieden een veilige haven voor een dier dat vaak al het nodige heeft meegemaakt. 
Ook voor gastgezinnen kan het tijdelijk opvangen van een dier een positief effect hebben. Zo zijn er 
gastgezinnen die door welke omstandigheid dan ook zelf niet de mogelijkheid hebben om een eigen dier 
aan te schaffen maar kunnen zij wel tijdelijk de liefde en aandacht geven aan een dier uit een dergelijke 
situatie dat het zo hard nodig heeft.



EVALUATIEFORMULIER 
Hoe heb je Blijf van mijn Dier ervaren als het gaat om:

  De (telefonische) intake

Negatief    Positief
1 2 3 4 5

Opmerkingen:

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

  De overdracht van het dier (huis -> dierenarts -> opvang gastgezin)

Negatief    Positief
1 2 3 4 5

Opmerkingen:

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

  Het contact gedurende de opvangperiode

Negatief    Positief
1 2 3 4 5

Opmerkingen:
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  Informatie en updates over jouw huisdier

Negatief    Positief
1 2 3 4 5

Opmerkingen:

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

  De zorg voor huisdier door gastgezin

Negatief    Positief
1 2 3 4 5

Opmerkingen:

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

  De deskundigheid van Blijf van mijn Dier

Negatief    Positief
1 2 3 4 5

Opmerkingen:
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  Vertrouwelijkheid (gegevens, contact, etc)

Negatief    Positief
1 2 3 4 5

Opmerkingen:

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

  Zou je in dezelfde situatie weer gebruik maken van Blijf van mijn Dier?

Ja Nee

Opmerkingen:

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

  Kun je kort omschrijven wat Blijf van mijn Dier voor jou heeft betekend?

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

VRAGENLIJST 

Deze vragenlijst is volledig anoniem, uw gegevens worden voor niets anders gebruikt dan de eindrapportage 
van het project ‘Blijf van mijn Dier’. Met behulp van deze vragenlijst wordt een onderzoek gedaan naar de 
effectiviteit van het project. Zo willen we graag weten of u door het project eerder heeft kunnen vluchten, 
wat er anders met de huisdieren was gebeurd als het project er niet was etc. Verder worden er een aantal 
gegevens van u gevraagd, zodat er onderzocht kan worden of er overeenkomsten zijn tussen de vrouwen die 
aan het project meededen.

Ik vraag u om de vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen, u bent welkom om op- of aanmerkingen in de 
kantlijnen zetten als u dat nodig vindt.

Persoons gegevens

  Vraag 1:  Wat is uw leeftijd?

                                                                                                                                                                                                 

  Vraag 2:  Wat is uw nationaliteit?

                                                                                                                                                                                                 

  Vraag 3:  Wat is uw hoogste afgeronde opleidingsniveau?

A.  VMBO
B.  HAVO/VWO
C.  MBO
D.  HBO
E.  Universiteit

  Vraag 4:  Wat was uw werksituatie?

A. Ik was werkloos
B.  Ik had een parttime baan
C.  Ik had een fulltime baan
D.  Anders, namelijk
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  Vraag 5:  Wat was uw gezondheidsstatus?

A.  Gezond
B.  Chronische aandoening
C.  Psychische aandoening
D. Verslaving
E.  Anders, namelijk  

                                                                                                                                                                                                 

  Vraag 6:  Wat is/was uw gezinssituatie (voordat u in de opvang kwam)?
Je mag meerdere antwoorden aankruizen

A.  Alleenstaand
B.  Samenwonend met partner
C.  Getrouwd met partner
D.  Inwonende kinderen met partner
 a. Wat is het aantal kinderen?

                                                                                                                                                                                                 

 b. Wat is de leeftijd van de kinderen?

                                                                                                                                                                                                 

E. Inwonende stiefkinderen
 a. Wat is het aantal kinderen?

                                                                                                                                                                                                 

 b. Wat is de leeftijd van de kinderen?

                                                                                                                                                                                                 

F.  Anders, namelijk:

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

Vragen over het huisdier

  Vraag 7:   Hoeveel huisdieren had u voordat u in de opvang terecht kwam (incl. het opgevangen dier).

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

Wat voor huisdieren zijn dit (hond, kat, konijn etc.)?

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

  Vraag 8:   Als u meerdere huisdieren had, die niet door ‘Blijf van mijn Dier’ zijn opgevangen, waar 
heeft u deze dieren dan ondergebracht?

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

  Vraag 9:   Als Blijf van mijn Dier er niet geweest was, wat was er dan met uw huisdier gebeurd?
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Einde vragenlijst.

Bedankt voor het invullen!

Vragen over de vlucht

  Vraag 10:   Heeft u uw vlucht uitgesteld vanwege het dier  
(omdat u geen goede verblijfplek kon vinden o.i.d)?

                                                                                                                                                                                                 

Zo ja, hoe lang heeft u uw vlucht uitgesteld?

                                                                                                                                                                                                 

  Vraag 11:   Heeft u eerder overwogen om te vluchten of pogingen tot vluchten gedaan?

                                                                                                                                                                                                 

Zo ja, hoe lang overwoog u al om te vluchten en hoeveel pogingen had u al gedaan?

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

  Vraag 12:   Als u al langer overwoog om te vluchten, wat waren de redenen waardoor u uw vlucht 
heeft uitgesteld?

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

Vragen over het huiselijk geweld

  Vraag 13:  Hoe lang was het huiselijk geweld al gaande voordat u in de opvang kwam?

A.  Minder dan een jaar
B.  Tussen de 1 en 3 jaar
C.  Tussen de 3 en 5 jaar
D.  Langer dan 5 jaar

  Vraag 14:  Tegen wie was het huiselijk geweld gericht?
Je mag meerdere antwoorden aankruizen

A.  Tegen uwzelf
B.  Tegen mijn kinderen
C.  Tegen het huisdier
E.  Anders, namelijk

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

  Vraag 15:   Bent u in het verleden eerder in aanraking geweest met huiselijk geweld?  
Zo ja, hoe oud was u toen?

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

  Vraag 16:  Hoe lang bent u in de vrouwenopvang gebleven?
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