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Geachte heer, mevrouw, 
 
In onze hoedanigheid van dierenarts en dierwelzijnsdeskundigen schrijven wij u om onze zorgen te uiten over uw 
advertentie waarin u een brachycefaal (kortsnuitig) dier gebruikt. 
 
Kortsnuitige dieren – zoals mopshonden, Franse en Engelse buldogs, maar ook Perzische katten en Britse- en 
Exotische kortharen – zijn de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Dit komt deels door de media: 
bekende mensen die zulke dieren als huisdier hebben, of reclames waarin deze dieren gebruikt worden om een 
product aan te prijzen, beïnvloeden het publiek. 
Veel mensen zijn verrukt van de platgedrukte, gerimpelde snuiten van deze dieren. Maar de situatie is schrijnend: 
zelfs bij normale activiteit kunnen de dieren nauwelijks aan voldoende lucht komen. Voor dierenartsen is het een 
hard gelach om fokkers en eigenaren te horen beweren dat snurken en hijgen ‘normaal is voor het ras’; wij weten 
heel goed dat dit luidruchtige ademen te maken heeft met ernstige luchtwegobstructie en benauwdheid. 
Bovendien gaan de veel te korte snuit en de gedrongen bouw samen met een grote hoeveelheid erfelijke 
aandoeningen: gebitsproblemen – en daardoor moeite met eten –, oogaandoeningen, rugaandoeningen, 
pootafwijkingen, geboorteproblemen en huidontstekingen. 
 
Kortom: kortsnuitige honden en katten hebben ernstige gezondheids- en welzijnsproblemen, die hun leven tot een 
lijdensweg maken. Caring Vets en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde hebben hun 
zorgen hierover geuit. In een wetenschappelijk onderbouwd standpunt leggen zij uit dat deze dieren lijden als 
gevolg van de uiterlijke kenmerken waarop ze gefokt worden.  
 
Sinds maart 2019 zijn er bovendien in de wet duidelijke regels vastgelegd die het verbieden honden met zulke korte 
snuiten te fokken. Daaronder vallen onder andere de mopshond, de Franse en Engelse buldogs. 
 
Hoe vaker kortsnuitige dieren in de media te zien zijn, hoe meer hun populariteit zal groeien, en hoe meer er gefokt 
zullen worden. Dat is voor de toekomstige dieren een ramp. Namens Dier&Recht doen wij een beroep op 
organisaties en bedrijven om voor reclamedoeleinden uitsluitend gezonde dieren te gebruiken. We zien dit als een 
logisch onderdeel van ethische bedrijfsvoering. 
 
We vertrouwen erop dat u, nu u hiervan op de hoogte bent, uw reclamebeleid zult aanpassen. Wij willen u vragen 
de advertentie te verwijderen.  
 
Graag zien wij uw reactie tegemoet. Voor vragen kunt u altijd bij ons terecht. We zijn bereid mee te denken over 
toekomstige reclamecampagnes. 
 
Vriendelijke groet 
Frederieke Schouten, dierenarts 
Kelly Kessen, dierenarts  
Lisenka Otte, dierenarts 
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