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VVDH Nieuwsbrief 
U hebt net de laatste nieuwsbrief van 2019 ontvangen, editie 44 al ondertussen en de 24ste van 2019. 

 

We hebben wederom een jaar lang geprobeerd om u 2 maal per maand van nieuws te voorzien, foto's te 

delen en informatie te verspreiden. De ene nieuwsbrief was al beter gevuld dan de andere, gemiddeld is hij 

16 bladzijden lang met 13% betaalde reclame. Ze zijn, op een na, allemaal tijdig verschenen zoals beloofd. 

 

Voor de fokkers blijkt deze nieuwsbrief belangrijk voor het verkopen van hun pups, dat merken we aan de 

updates die telkens worden gegeven net voor het verschijnen van de nieuwsbrief. 

Voor onze sponsors is het een extra manier om onze leden te bereiken. Wij danken hen hierbij dan ook voor 

hun steun. 

Voor de kringgroepen die de moeite hebben gedaan om een affiche te maken voor hun evenement levert het 

ook extra publiciteit op. 

 

Na meer dan 40 edities zijn we ook blij dat kringgroepen en leden spontaan een bijdrage insturen en dat het 

dus niet altijd helemaal op de redactie neerkomt om teksten te schrijven en foto's te zoeken. 

 

Ook in 2020 gaan we verder op de ingeslagen weg. We hopen op verdere bijdragen vanwege de leden en laat 

ons gerust weten indien u ideee n hebt om iets te veranderen. 

 

We wensen u een voorspoedig eindejaar en veel succes in de hondensport en het leven in 2020 

 

Vanwege de nieuwsbrief redactie, 

 

Ina Frix / Henk Willems 



Activiteiten 

 

22/12/2019 IGP/IGP-V/BH/SpH-Wedstrijd   Kg. 38 Land van Aalst en Dender 

 

18/01/2020 IGP/IGP-V/BH-Wedstrijd    Kg. 13 Witven 

 

26/01/2020 Wandeling      Kg. 49 De Duivelsberg 

 

26/01/2020 Provinciaal kampioenschap IGP Antwerpen  Kg. 09 Balen 

 

 

Meer informatie of adresgegevens nodig?  

    

https://www.vvdh.be/clubs/ 
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Voor meer informatie over de wedstrijden 

(keurmeesters, pakwerkers, spoorleggers, 

inschrijvingen,…) verwijzen we je graag naar 

onze website. 

www.vvdh.be 

https://www.vvdh.be/clubs/
http://www.vvdh.be/




Op zoek naar een pup? 
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von Hause Valke – Africhtingslijn 

Vantorre Hendrik 

Esdoornstraat 20 

8870 Izegem 

051/30.87.27 

0477/29.04.93 

v_hause_valke@hotmail.com  

 van Corsalabroek – Kynologische lijn 

Cauberghs Theophile 

Bosstraat 43 

3582 Koersel-Beringen 

011/42.10.62 

0478/42.11.20 

theocauberghs@hotmail.com  

van Esblokhof – Africhtingslijn 

Stuer Gerard 

Botermelkstraat 11A 

9120 Haasdonk 

03/485.72.67 

0495/31.22.49 

van.esblok@skynet.be  

vom Haus Tarlars – Africhtingslijn 

Peeters Glenn 

Luikersteenweg 203 

3920 Lommel 

011/64.68.53 

0499/27.56.80 

glenn_peeters01@hotmail.com  

van de Ossies – Africhtingslijn 

Schreurs Jean 

Zandstraat 9 

3665 As 

089/65.88.32 

jhm.schreurs@skynet.be  

van ‘t Aardshof – Kynologische & africht-

ingslijn 

Seyen Jozef 

Broekstraat 17 

2440 Geel 

014/85.27.83 

0475/42.69.76 

vantaardshof@gmail.com  

 von Scents Haus – Kynologische lijn 

Van Oerle Marc 

Grotstraat 80 

2990 Wuustwezel 

0477/51.71.29 

info@vanoerle.be  

  

Onderstaande kennels hebben momenteel pups.  

Voor meer informatie over de combinaties, neem contact op met de kennels of kijk op de puppy-

pagina van de VVDH. 

 

mailto:v_hause_valke@hotmail.com
mailto:theocauberghs@hotmail.com
http://www.duitseherderpup.be/
mailto:van.esblok@skynet.be
http://www.vomhaustarlars.be/
mailto:glenn_peeters01@hotmail.com
mailto:jhm.schreurs@skynet.be
http://www.ybajohoeve.nl/
mailto:vantaardshof@gmail.com
http://facebook.com/VonScentsHaus/
mailto:info@vanoerle.be
https://www.vvdh.be/beschikbare-pups/
https://www.vvdh.be/beschikbare-pups/


Beste leden, 

 

De dagen worden korter, de temperatuur kouder, de feestdagen komen in het zicht,…. Het einde van het 

jaar is dus nabij. Tijd om je lidgeld van de VVDH te hernieuwen. 

 

Wil je lid blijven en geen enkel ledenblad missen, betaal dan zeker op tijd (voor 15/12/19) 

 

Ben je kringgroeplid, dan kan je het lidgeld aan je secretaris van de kringgroep betalen. 

 

Ben je rechtstreeks lid bij de VVDH, dan kan je het 

lidgeld (55€) rechtstreeks betalen op rekeningnummer: 

 

 

IBAN: BE03 9731 6985 2084 

met vermelding van je lidnummer. 

 

Alle lidgelden moeten voor 15 december 2019 betaald worden. 
 
 
 
 
 
 
We brengen u in primeur de cover van de kalender 2020. Vanaf begin januari mag u deze samen met het 
ledenblad  in uw brievenbus verwachten. 
Het Hoofdbestuur wenst u en geliefden alvast mooie Kerstdagen en een gezond en sportief 2020. 

Laatste dag om te betalen!!!! 





Op 8 oktober plaatste hln.be een artikel met de titel ‘Hond aan je zijde? 24 procent min-
der kans op vroegtijdig overlijden’, onder andere omdat een hond hebben positieve ef-
fecten zou hebben voor de lichamelijke en mentale gezondheid van de baasjes. Daarvoor 
verwijst de krant naar twee studies uit het vakblad Circulation , van de American Heart As-
sociation. HLN schrijft: “Wie een hond heeft, leeft langer”. Maar klopt dat ook? 

De twee studies waar HLN naar verwijst, heten respectievelijk “Dog ownership and survi-
val” en “Dog ownership and survival after a major cardiovascular event”. Beide bijdragen 
verschenen inderdaad op 8 oktober 2019 in het Amerikaanse vakblad Circulation . De sa-
menvattingen van de studies zijn gratis online te raadplegen, voor de volledige artikels 
moet je betalen. 

KLEINE VERTALINGSFOUT 

Ten eerste haalt HLN correcte cijfers aan uit de eerste studie, over hondenbezit en algeme-

ne levensverwachting. Mensen met een hond hebben volgens de studie 24% minder kans 

op vroegtijdig overlijden en 31% minder kans op overlijden door een cardiovasculaire aan-

doening. Maar bij het derde cijfer is er een kleine vertaalfout in het artikel van HLN geslo-

pen. 

“Het verschil is nog markanter bij patie nten die een hartaanval krijgen: hun risico op over-

lijden als gevolg daarvan, ligt 65 procent lager dan bij mensen die geen hond hebben,” staat 

er bij HLN te lezen. 

 

VROEGTIJDIG OVERLIJDEN ≠ HARTAANVAL 

 

Maar de samenvatting van Circulation zegt over die 65% het volgende: “Notably, in indivi-

duals with prior coronary events, living in a home with a dog was associated with an even 

more pronounced risk reduction for all-cause mortality”. Ofwel: hondeneigenaars die een 

hartaanval kregen, hebben 65% minder kans om vroegtijdig te overlijden om eender welke 

reden, dan mensen zonder hond die ook een hartaanval overleefden. 

HLN interpreteerde “all-cause mortality” (sterven om eender welke reden, ofwel vroegtij-
dig overlijden) dus verkeerdelijk als “sterven door de eerdere hartaanval”. 
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Hondeneigenaars hebben minder kans op 
vroegtijdig overlijden 

De redactie heeft een artikel ontvangen van een VVDH –lid, lid sinds 1972. Een familielid van 

deze persoon deze tekst geschreven naar aanleiding van een artikel in ‘Het laatste nieuws’ 

van 8 oktober.  

We danken de heer Hubert Parmentier hartelijk om ons deze tekst ter beschikking te stellen.  



OPNIEUW MINDER KANS OP VROEGTIJDIG OVERLIJDEN 

Eenzelfde fout wordt in het artikel van HLN gemaakt bij de volgende cijfers, afkomstig uit 

de tweede studie: “Wie alleen woont met zijn trouwe viervoeter, heeft 33 procent minder 

kans op een nieuwe hartaanval en 27 procent minder kans op een nieuwe beroerte, in ver-

gelijking met alleenstaanden zonder hond.” 

Bij de eerste twee cijfers van 33% en 27% blijkt uit de oorspronkelijke studie dat de kans 

werd berekend op vroegtijdig overlijden, en niet de kans op een tweede hartaanval of een 

tweede beroerte. Alleenstaanden met een hond hebben na een hartaanval dus 33% minder 

kans op vroegtijdig overlijden, en na een beroerte hebben ze met een hond 27% minder 

kans op vroegtijdig overlijden. 

INVLOED VAN GEZINSSAMENSTELLING 

Het laatste duo van cijfers in het HLN-artikel gaat over de invloed van de gezinssamenstel-

ling: “Wie samenwoont met een partner of kind, heeft respectievelijk 15 procent en 12 pro-

cent minder kans om opnieuw een hartaanval of beroerte te krijgen.” 

Uit deze zin zou je kunnen concluderen dat hondeneigenaars met een partner een langere 

levensverwachting hebben dan zij die enkel samenwonen met een kind. Maar dat blijkt niet 

te kloppen. De cijfers (12% en 15%) slaan niet op een verschil tussen het hebben van een 

partner of kinderen, maar op een verschil tussen mensen die een hartaanval overleefden en 

mensen die een beroerte overleefden. 

Uit de oorspronkelijke studie blijkt dat hondeneigenaars met een gezin die een hartaanval 
overleefden, 15% minder kans hebben op vroegtijdig overlijden. Mensen die een hond en 
een gezin hebben, en die een beroerte overleefden, hebben daarna 12% minder kans op 
vroegtijdig overlijden dan vergelijkbare mensen zonder hond en zonder gezin. 
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Hondeneigenaars hebben minder kans op 
vroegtijdig overlijden 
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24% minder kans op vroegtijdig overlijden 

31% minder kans op overlijden door hartaanval 

65% minder kans op vroegtijdig overlijden na overleven hartaanval 

 Hartaanval  Beroerte  

Alleenstaande patie nt  33% minder kans  27% minder kans  

Patie nt woont samen met partner 

of kind  

15% minder kans  12% minder kans  

DE CIJFERS UIT DE OORSPRONKELIJKE STUDIE 

Onderstaande tabellen geven een overzicht van de resultaten van de twee onderzoeken.  
 
 
 
 
 
 
 

Studie 1: Hondenbezit en invloed op de algemene levensverwachting  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studie 2: Hondenbezit en invloed op levensverwachting na hartaanval of beroerte (kans op vroegtijdig 
overlijden)  

GELIJKAARDIGE STUDIES, VERSCHILLEND RESULTAAT 

In beide studies was er een onderdeel dat de kans op vroegtijdig overlijden onderzocht bij 

mensen met of zonder hond, en die een hartaanval overleefden. Beide studies geven ver-

schillende cijfers: de eerste spreekt over 65% minder kans voor hondeneigenaars, de twee-

de over 33% minder kans voor wie alleenstaand is en 15% minder kans voor wie samen-

woont met een partner of kind. Die verschillen kunnen ontstaan zijn doordat de twee stu-

dies aparte werkwijzen en selectiemethodes gebruikten. 

Zo gebeurde de eerste studie via een meta-analyse van 10 studies, met de gegevens van on-

geveer 3,8 miljoen mensen uit de VS, het VK, Canada, Scandinavie , Nieuw-Zeeland en Au-

stralie . De tweede studie was een onderzoek bij zo’n 182.000 Zweden van 40 tot 85 jaar 

oud, die tussen 1 januari 2001 en 31 december 2012 een hartaanval of beroerte kregen. 

Behalve dat de tweede studie de resultaten bekeek per gezinssituatie, kan het verschil ook 

schuilen in de grotere en meer diverse onderzoeksgroep die de eerste studie had. 

 

Hondeneigenaars hebben minder kans op 
vroegtijdig overlijden 



Hondeneigenaars hebben minder kans op 
vroegtijdig overlijden 

ER IS EEN VERBAND, MAAR GEEN OORZAKELIJK VERBAND 

Onderaan het artikel van HLN nuanceert de krant de resultaten van de twee studies, via een 

citaat van e e n van de onderzoekers. “Er is nu meer onderzoek nodig om zekerheid te ver-

werven over een eventueel causaal verband, vooraleer honden worden voorgeschreven als 

preventiemiddel,” aldus professor Tove Fall van de Uppsala-universiteit in Zweden, en co-

auteur van de tweede studie. Want het is niet omdat er een verband is tussen twee zaken, 

dat dat betekent dat de ene de oorzaak is van de andere. Er kunnen nog andere, onderlig-

gende, factoren meespelen. 

Hetzelfde argument werd ook aangehaald bij een gelijkaardige factcheck in Nederland, die 
verscheen op de website nu.nl (). Daar ging het om een studie uit 2017 die het verband na-
ging tussen het hebben van een hond en de kans op vroegtijdig overlijden en op cardiovas-
culaire aandoeningen. Die studie had dezelfde 5 auteurs als de tweede die HLN vermeldde, 
samen met 2 anderen. Ook op nu.nl werd de claim gefactcheckt dat mensen met honden 
langer zouden leven. 

TOCH IS EEN HOND GOED VOOR DE GEZONDHEID 

Nu.nl beoordeelde de claim als “grotendeels onwaar”, omdat het oorzakelijk verband niet 

werd bewezen, hoewel het hebben van een hond wel degelijk positieve effecten kan hebben 

voor de gezondheid van het baasje. De website geeft mogelijk onderliggende oorzaken aan 

van de hogere levensverwachting. Ze stellen bijvoorbeeld: “Zo is het mogelijk dat mensen 

die meer van bewegen houden eerder een hond nemen, maar sowieso al een kleinere kans 

hadden om vroegtijdig komen te overlijden.” 

FYSIEKE EN MENTALE VOORDELEN 

Professor Rudi D’Hooge, biologisch psycholoog aan de KU Leuven, bevestigt dat: “Het klopt 

dat dergelijke onderzoeken altijd een verband of correlatie nagaan, maar geen causaal ver-

band. Toch weten we door andere onderzoeken dat fysieke activiteit zoals gaan wandelen 

met een hond, goed is voor het hart en de bloedvaten. Ook op sociaal vlak is het zo dat een 

huisdier hebben, heel goed is om eenzaamheid tegen te gaan, zeker bij oudere mensen. Een 

hond is dan wel geen mens, het is toch een compagnon.” 

“Een hond hebben is dus goed voor zowel de fysieke als mentale gezondheid. Vaak gaan die 

twee ook samen. De cijfers verbazen me dus helemaal niet. Ten slotte mogen we ook het 

placebo-effect niet uitsluiten, dat speelt mogelijk ook mee bij de betere gezondheid van 

hondeneigenaars,” aldus nog professor D’Hooge. 
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CONCLUSIE 

De claim dat mensen met een hond langer leven dan mensen zonder hond, is waar , maar 

het blijft onduidelijk of er een oorzakelijk verband is. Hoewel een huisdier hebben wel de-

gelijk goed is voor de mentale en fysieke gezondheid, voegt het niet automatisch enkele ja-

ren toe aan de levensverwachting van de baasjes. Het is lang niet zeker dat de honden de 

reden zijn voor het langere leven van de baasjes. Een ongezonde levensstijl wordt in elk ge-

val niet opgelost door een hond in huis te halen. Andere, onbekende, factoren spelen moge-

lijk meer mee in de levensverwachting van de baasjes dan enkel het hebben van een hond. 

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN  

 
• Het Laatste Nieuws, ‘Hond aan je zijde? 24 procent minder kans op vroegtijdig overlijden’, 8 oktober 2019 

• Circulation: Cardiovascular Quality and Outcome, ‘Dog ownership and survival’ (Caroline K. Kramer, Sadia 
Mehmood en Renée S. Suen), 8 oktober 2019 

• Circulation: Cardiovascular Quality and Outcome, ‘Dog ownership and survival after a major cardiovascular 
event’ (Mwenya Mubanga, Liisa Byberg, Agneta Egenvall, Erik Ingelsson en Tove Fall), 8 oktober 2019 

• Nu.nl, ‘NUcheckt: Zweedse hondenbezitters leven langer, maar onduidelijk waarom’ (Shannon Bakker), 6 
april 2019 

• Nature Research, ‘Dog ownership and the risk of cardiovascular disease and death – a nationwide cohort 

study’ (Mwenya Mubanga, Liisa Byberg, Christoph Nowak, Agneta Egenvall, Patrik K. Magnusson, Erik In-

gelsson en Tove Fall), 17 november 2017 

 

• Telefoongesprek met professor Rudi D’Hooge (KU Leuven), op 6 november 2019 

 

AUTEUR 

Magali Bruneel 
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Hondeneigenaars hebben minder kans op 
vroegtijdig overlijden 

https://www.nature.com/articles/s41598-017-16118-6
https://www.nature.com/articles/s41598-017-16118-6
https://www.nature.com/articles/s41598-017-16118-6
https://www.kuleuven.be/wieiswie/en/person/00043549


Uw bestuursploeg 

 

Voorzitter:           Secretaris:  Penningmeester: 

Johan Van Looy              Ina Frix   Henk Willems 

voorzitter@vvdh.be          secretaris@vvdh.be    penningmeester@vvdh.be 

 

 

Verantwoordelijke africhting     

Guido Quinten     africhting@vvdh.be     

 

Verantwoordelijke communicatie : 

Chantal Sneijkers     redactie@vvdh.be 

 

Verantwoordelijke tentoonstellingen:   

Guy Verheyen      tentoonstellingen@vvdh.be 

 

Verantwoordelijke aankeuringen: 

Frank Verbeke      aankeuring@vvdh.be  

 

Verantwoordelijke pups /fokkers: 

Philip Michielsen     puppy@vvdh.be 

 

Verantwoordelijke BOP: 

Rudi Mostien      bop@vvdh.be  

 

Verantwoordelijke wandelingen: 

Frans Van Dingenen     wandeldagen@vvdh.be  

 

Verantwoordelijke jeugd:     

Stefaan Dewerte     jeugd@vvdh.be 

 

Verantwoordelijke Agility: 

Guy Vermeerbergen     com.agility@vvdh.be  

 

Economaat:   

An Janssens      economaat@vvdh.be  

 

Verantwoordelijke nieuwsbrief en website: 

       nieuwsbrief@vvdh.be 

 
Vlaamse Vereniging voor Duitse herdershonden 
 
Maatschappelijke zetel: Onze-Lieve-Vrouwstraat 61,3570 Alken 
Ondernemingsnummer / BTW-nummer: 0414.007.777  
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