  

Ben jij een honden- of kattenmens?
Zet een kruisje bij het antwoord dat het dichtst bij jou ligt en tel aan het eind de punten bij elkaar op.
Het totaal aantal punten geeft je een indicatie of jij waarschijnlijk een honden- en/of kattenmens bent.
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Ik voel me snel op mijn gemak met mensen om mij heen die ik niet ken
Ik ben geïnteresseerd in andere mensen
Ik maak gemakkelijk een praatje met vreemde mensen
Ik ben zachtaardig
Ik ben relaxed
Ik voel me zelden ongelukkig
Als ik op een feestje ben, praat ik met veel verschillende mensen
Ik sta graag in het middelpunt van de aandacht
Ik voel emoties aan van andere mensen
Ik stel andere mensen graag gerust
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Hoeveel beweeg je per dag?
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Hoe geïnteresseerd ben je in sport?
Hoe geïnteresseerd ben je in de natuur?

 tot  punten: Kattenmens
Kattenmensen zijn introverter dan hondenmensen. Dit kan komen omdat een kattenmens subtiel, bedachtzaam en mysterieus is. Misschien zijn kattenmensen wel zoals katten zelf, katten houden er immers ook meer
van om met rust gelaten te worden en hun eigen ding te doen. Kattenmensen hebben een iets minder actieve
levensstijl en zijn minder geïnteresseerd in sport. Kattenmensen worden ook omschreven als onafhankelijke,
elegante en intelligente mensen. Verder bewegen kattenmensen ongeveer een halfuur per dag en zijn ze
geïnteresseerd in de natuur, klimaat, koken, eten, films en series.

 tot  punten: Honden- en kattenmens
Honden- en kattenmensen vallen precies tussen de twee typen mensen in. Ze zijn introverter dan hondenmensen, maar weer extraverter dan kattenmensen. Ze hebben de vriendelijkheid van hondenmensen, maar
zijn weer niet zo neurotisch als hondenmensen. Een honden- en kattenmens is geïnteresseerd in koken, sport,
eten, klimaat, vakantie, reizen, films, en is gek op de natuur. Een echt honden- en kattenmens beweegt gemiddeld meer dan een uur per dag.

 tot  punten: Hondenmens
Hondenmensen zijn extraverter dan kattenmensen. Hondenmensen lijken in dat opzicht ook op hun hondenviervoeter: ze maken graag contact met anderen en verblijven graag in een groep. Daarnaast zijn hondenmensen ook neurotischer dan kattenmensen. Een echt hondenmens wordt omschreven als een loyaal, direct,
trouw en behulpzaam persoon. De interesse van een hondenmens gaat uit naar koken, eten, klimaat, sport,
vakantie, reizen en de natuur. Gemiddeld bewegen hondenmensen meer dan een uur per dag.

Deze test wordt je aangeboden
door Dibevo, de brancheorganisatie
voor de huisdierensector

LET OP!
Deze test is een zeer
verkorte versie van een
uitgebreid onderzoek naar
de verschillen tussen honden- en kattenmensen. Om
die reden is de uitkomst van
deze test louter indicatief.
Je kunt uit de resultaten dus
geen conclusies trekken of
een keuze bepalen voor een
huisdier. Denk je erover om
een huisdier aan te schaffen,
laat je dan adviseren door
een huisdierprofessional in
bijvoorbeeld een dierenspeciaalzaak.

