Hondenpoep donaties gezocht
Heb jij een grote boodschap voor
Wageningen University & Research?

Wij willen de variatie in de ontlasting van honden onderzoeken.
Daarom zijn wij op zoek naar hondendrollen en informatie over
uw hond en zijn dieet. Let op! Woont u niet in omgeving
Wageningen?

Neem

dan

even

contact

op

voor

de

mogelijkheden!
Wat hebben wij van u nodig?
1) Gegevens over uw hond
2) Gegevens over wat uw hond eet gedurende 2
dagen
3) 1 hondendrol op dag 3
Helpt u mee?

Vul de checklists in en laat het ons weten wanneer we de
ontlasting op kunnen halen.

Alvast bedankt!

Checklists

Gegevens over uw hond
Naam
Ras
Leeftijd
Geslacht
Gewicht

.... kg

Details gewicht (1-5): …

1 - Ribben en botten zijn duidelijk zichtbaar en
eenvoudig te voelen, geen vetlaag
2 - Ribben en botten zijn zichtbaar met minimale
vetlaag tussen huid en bot
3 - Ribben zijn niet zichtbaar, maar wel
eenvoudig te voelen
4 - Ribben zijn niet zichtbaar en moeilijk te
voelen door een matige vetlaag
5 - Ribben zijn niet zichtbaar en niet te voelen
door een dikke vetlaag

Gecastreerd/

Ja / nee

gesteriliseerd
Drachtig

Ja / nee

Lacterend

Ja / nee

Gezond

Ja / nee

Medicatie

Ja, namelijk: ........................... /
nee

Overige bijzonderheden

Gegevens dieet
Voorbeeld

Datum

Tijd van voeren

Merk

Hoeveelheid

Bijzonderheden

(in gram)

01-02-2021 08.00 uur en 17.00

Dag 0

Prins procare adult

uur

Lam en Rijst

15.00 uur

Boxby Chicken/carrots Sticks

2x 300 gram

Brokken heel de dag
beschikbaar

2 stuks
(40 gram totaal)

Dag 1
__-__-2021

Dag 2
__-__-2021

Dag 3
Noteer totdat u de
hondenpoep heeft

__-__-2021

verzameld
Tijdstip waarop uw hond gepoept heeft (op dag 3):
Dag 3

… uur

Heeft uw hond gepoept? Contact ons dan even, wij zullen het dezelfde dag op komen halen!
(+31 6 45 162 462). U kunt het buiten klaarleggen mocht u niet thuis zijn!

Ophaalmoment hondendrol
Nadat u twee dagen de voeding van uw hond heeft bijgehouden
vragen wij u om op dag 3 hondenpoep te verzamelen in een
plastic zakje.
Vul hieronder in waar en hoe laat wij de hondenpoep bij u op
kunnen halen!

Datum ophalen
hondendrol:
Tijdstip:

Straat + huisnummer:

Plaats:

U heeft nu alles ingevuld!
Mailt u dit document naar anouk.alberts@wur.nl?

Alvast bedankt !

Ik wil u nogmaals bedanken voor uw bijdrage, mocht u het
leuk vinden dit onderzoek te blijven volgen waarbij wij ook de
resultaten van uw hond zullen gebruiken, houd dan onze
Facebook en website in de gaten!
Bij verdere vragen kunt u altijd
contact opnemen via:
anouk.alberts@wur.nl
Of kunt u mij bereiken op WhatsApp
of telefonisch via:
+31 6 45 162 462

www.betterpetworld.com
Facebook: De petfood in-home studie
Mocht u het leuk vinden om in het vervolg ook mee te doen aan
andere studies binnen dit onderzoek, schrijf u dan hieronder in!
U zult een mail van ons ontvangen zodra een nieuw onderzoek
start. U kunt op dat moment aangeven of u mee wilt doen met
die specifieke studie, u zit dus nergens aan vast!
Mijn naam:
Mijn woonplaats:
Mijn emailadres:

Ik wil mij aanmelden met mijn:
Hond
Kat
Hond en kat

