
Veel Dibevo-leden kennen het LICG met name 
van de huisdierenbijsluiters, maar het LICG 
doet veel meer dan dat. “Behalve via ruim 
honderd huisdierenbijsluiters is het LICG 
onder andere degene die de rashondengids 
heeft ontwikkeld en geschreven”, vertelt 

LICG-voorzitter prof. dr. Erik Teske. Teske is universitair 
hoofddocent oncologie aan de Faculteit Diergeneeskunde. 
Wellicht ken je hem nog van de Dibevo-ledenvergadering of 
uit het Dibevo-Vakblad. “Daarnaast staat er ontzettend veel 
feitenkennis op de LICG-website en doet het LICG ook goed 

werk met verschillende campagnes. Bijvoorbeeld over het 
voorkomen van bijtincidenten of om mensen te waarschu-
wen tegen malafide hondenfokkers.”

In een handomdraai
De huisdierenbijsluiters zijn zeer complete, altijd kloppende 
en in een handomdraai te downloaden informatiebronnen, 
die je gratis kunt downloaden van de LICG-website. Als een 
dierenspeciaalzaakondernemer de huisdierenbijsluiters 
uitprint en meegeeft aan klanten die een huisdier aan-
schaffen, voldoet hij gelijk aan de wettelijke verplichting. 

“Waar Dibevo overigens honderd procent achter staat”, zegt 
Dibevo-voorzitter Joost de Jongh. “Maar dat geldt voor het 
hele LICG. We staan er niet alleen achter, we stonden aan de 
wieg ervan. Samen met een aantal belangrijke spelers in de 
huisdierenwereld.”

LICG-voorzItter erIk teske:

“Website met meer dan anderhalf 
miljoen unieke bezoekers per jaar”
LICG-voorzitter prof. dr. Erik Teske vertelt dat het LICG 
gesteund wordt door meerdere partijen en dat Universiteit 
Utrecht naast de voorzitter, ook kennis levert. “Dat betekent 
dat alle teksten door de faculteit worden gescreend op 
wetenschappelijke correctheid”, vertelt hij. 
Hoofddoel van het informatiecentrum is om Nederlandse 
huisdierenbezitters te voorzien van kennis. Op de vraag of 
het LICG daar in die tien jaar in geslaagd is, zegt Erik: “Dat 
dénken we zeker wel, maar helaas kunnen we dat niet 
meten. Wat we wel kunnen meten is het aantal mensen dat 

Tien jaar geleden was het toenmalige ministerie van LNV – terecht – van 

mening dat veel problemen op het gebied van dierenwelzijn ontstonden 

door een gebrek aan kennis bij huisdierenbezitters. Daarom besloot 

het ministerie dat er een informatiecentrum moest komen waar 

iedereen terecht zou kunnen voor informatie die gewoon klopt, die 

wetenschappelijk getoetst en compleet onafhankelijk is. 
tekst: JanIne versChure
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Onkunde de wereld uit

de website van het LICG bezoekt; dat zijn inmiddels meer 
dan anderhalf miljoen unieke bezoekers per jaar. Daarmee 
mogen we wel stellen dat het nut van het LICG bewezen is 
en dat het harde werken van de medewerkers zijn vruchten 
afwerpt.”

DIbevo-voorzItter Joost De JonGh:

“Niet kwade wil maar onkunde 
veroorzaakt onwelzijn”
Dibevo is een van de partijen die aan de wieg stond van 
het LICG. “Een van de speerpunten was destijds – en is nog 
steeds – dat de informatie op de LICG-website onafhankelijk 
en onpartijdig moest zijn”, vertelt Joost de Jongh. “Het LICG 
heeft geen binding met commercie, het enige belang waar 
dit instituut rekening mee moet houden, is dierenwelzijn. 
Wij ‘leveren’ de secretaris-penningmeester van het LICG – in 
de persoon van Henk van Houwelingen, Dibevo voert de 
LICG-administratie en daarnaast geven wij jaarlijks een 
flinke financiële bijdrage. Het belang is immers groot.” Een 
van de aspecten van het LICG waar niet alleen Dibevo-leden 
maar ook consumenten baat bij hebben, zijn de huisdie-
renbijsluiters. Joost: “Als jouw klant kennis neemt van zo’n 
bijsluiter weet je zeker dat hij goede informatie krijgt. Onaf-
hankelijk, niet commercieel gekleurd of geschreven onder 
invloed van bepaalde belangen. Want onwelzijn van gezel-
schapsdieren wordt praktisch nooit veroorzaak door onwil, 
maar eigenlijk altijd door onkunde.”

Gemma WILLemsen, De DIerenbesChermInG:

“Bibliotheek van betrouwbare 
informatie”
De Dierenbescherming is een van de oprichters van het LICG. 
Zij maakt deel uit van het LICG-bestuur en geeft een jaarlijk-
se bijdrage voor het werk van het LICG. Gemma Willemsen, 
LICG-bestuurslid namens de Dierenbescherming, vertelt: 

“Onze inspectiedienst maakt gebruik van de informatie van 
het LICG en ook onze servicebalie verwijst naar het
LICG. Het LICG is een soort bibliotheek waar betrouwbare 

Meer 
weten?
Kijk op www.licg.nl. 
Het LICG is ook te 
vinden op Facebook, 
Twitter en LinkedIn.

informatie over gezelschapsdieren te vinden is, maar ook 
over wet- en regelgeving voor zover die betrekking heeft op 
gezelschapsdieren.” Op de vraag of de Dierenbescherming 
denkt dat het welzijn van gezelschapsdieren sinds het ont-
staan van het LICG verbeterd is, antwoordt Gemma: “Het 
welzijn is wel verbeterd, maar dat komt niet aanwijsbaar 
door het LICG. Zo is er betere wet- en regelgeving. Denk 
onder andere aan het nieuwe Besluit houders van dieren, 
de verplichte identificatie en registratie van honden, het 
meldpunt 144 en de dierenpolitie. Dit zijn geen zaken waar 
het LICG direct effect op had, maar het feit dat het LICG veel 
kennis deelt, vormt wel een ondersteuning voor dergelijk 
ontwikkelingen.”

DIerenarts Daphne WestGeest,  
konInkLIJke neDerLanDse maatsChappIJ voor 
DIerGeneeskunDe (knmvD):

“Ook dierenartsen kijken er 
regelmatig op”
Binnen de KNMvD verenigt de Groep Geneeskunde Gezel-
schapsdieren (GGG) de gezelschapsdierenartsen. Dierenarts 
Daphne Westgeest is bestuurslid van de GGG en maakt deel 
uit van het LICG-bestuur. De GGG stond aan de wieg van het 
LICG en levert jaarlijks een financiële bijdrage. “Het LICG is 
een betrouwbare informatiebron voor dierenartsen en hun 
klanten”, vertelt Daphne. “Gezelschapsdierenartsen ver-
wijzen heel regelmatig naar het LICG. Er staat bijvoorbeeld 
uitgebreide en altijd up-to-date informatie op de LICG-web-
site over het reizen met dieren. Iemand die op vakantie gaat 
met zijn huisdier, kan bijna niet zonder de informatie van 
het LICG. Ook dierenartsen kijken er regelmatig op. Het is 
waardevol dat huisdierenliefhebbers met enkele muisklik-
ken toegang hebben tot onafhankelijke informatie die klópt. 
Dat is beter dan bijvoorbeeld te rade gaan bij een van de 
vele forums op het internet.”

GertWIm De haas, DIreCteur aeres 
opLeIDInGsInstItuut barneveLD (voormaLIG 
Groenhorst):

“Staat als een huis”
Gertwim de Haas is directeur van Aeres MBO Barneveld en 
Aeres Training Centre Barneveld. Hij is een van de bestuurs-
leden van het LICG. “Wij bieden al tien jaar onderdak aan 
het LICG”, vertelt hij. “In die tien jaar is er veel veranderd in 
de manier waarop we naar dierenwelzijn kijken. Dat merken 
we ook hier op school en natuurlijk is het een goede zaak 
dat er meer aandacht is voor welzijn. Omdat het LICG puur 
uitgaat van het belang van de dieren, niet ‘gehinderd’ wordt 
door commerciële belangen, is de informatie die het ver-
strekt volstrekt objectief. Vandaag de dag staat het LICG als 
een huis. Het is uitgegroeid tot een loket waar ook bijvoor-
beeld Tweede Kamerleden regelmatig een beroep op doen. 
De LICG-website is ontzettend actueel. Het is knap hoe ze 
dat met een relatief klein team voor
elkaar weten te krijgen.” ←

“Iemand 
die op 
vakan-
tie gaat 
met zijn 
huisdier, 
kan bijna 
niet zon-
der de 
informa-
tie van 
het LICG.”

De LICG-website heeft een speciaal gedeelte voor 
huisdierprofessionals.
←
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