18-11-2014

(drog)redenen
• Rede: verstand
• Reden: waarom je iets (niet) doet
• Drogreden: reden of redenering die
niet klopt, maar wel aannemelijk lijkt.

Redenen en drogredenen
http://www.storck.nl/nl/brand/werthers/#video=3

Iaira Boissevain
boissevain@bvdv.nl

Voorbeelden:
-

Daarna/daarmee, dus daarom
Autoriteit
Overhaaste generalisatie
Beroep op gevolgen
Cirkelredenering: het is zo,
want het is zo.
- Ad nauseam (oneliners)

Redenen voor een
buitenlandse hond
•
•
•
•
•

(drog)redenen rond
buitenlandse honden

Niets mee mis!
Zwerfhonden zijn niet alleen maar slecht.

Ik wil een leuke (sociale) bastaard
Ik wil een hond redden
Ik val op kneuzen
Ik zit zelf in de rescue-wereld
Deze kwam toevallig langs, en
toen…
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Drogreden 1: je moet ter
plaatse helpen

Drogreden 2: zwerfhonden
hebben ziektes:

Drogreden 4: de Nl asielen
zitten vol genoeg

Drogreden 3
Zwerfhonden zijn niet geschikt voor
het leven in huis.

Drogreden 5: wij zijn tegen
illegale puppyhandel
Rescue is geen handel!
Handel blijft makkelijk (auto ipv
vliegtuig)
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Drogreden 6: rabies-risico
• 2012: geen rescuehond, falende
autoriteiten, falende diergeneeskunde.
• Iedereen de dupe, schade tenminste
€45.000-70.000. Veroorzaker gaat vrijuit.

Rabies-risco:
• Slachtoffers in Azie en Afrika
• In Nl: 1962, 1996, 2007, 2014
• Rapport ‘infectious diseases’ RIVM 2013:
Rabies allerlaagste incidentie!
• Oorzaak: hondenbeten, maar ook vleermuis
Slachtoffers: REIZIGERS. Vaccinatiebeleid?
Geen.
• Waarom geen vaccinatiebeleid reizigers naar
die streken?

Landelijk coordinatie centrum
reizigersadvisering (www.lcr.nl)
Homepage:

malaria, soa’s, hoogteziekte, voedselinfectie, vogelgriep

Infectieziekten algemeen:
Difterie, Polio, Tetanus, tbc, meningitis, Schistosomiasis,
legionella, hep C, vogelgriep, Rift Valley Fever, Mazelen, Hantavirus,
Leptospirose

Door zoogdieren: Anthrax, Lassa-koorts,
Rabies.

Advies per land, bijv India:

Drogreden 7
• Wij (overheid) keuren import af, dus
• Interpretatie niet-toereikende EU
wetgeving zo dat we het u moeilijk
gaan maken.
• Wij doen dit met excuus rabiës.
• We noemen uw acties commercieel;

Geen vaccinatie-advies rabies.

En:
• De enige die erg geld aan gaat
verdienen is: de staat der
Nederlanden

Alternatieven:
• Stoppen met oneliners en andere
drogredenen
• Zet in op samenwerking
• Zet in op vaccinatie
• Zet in op goede selectie op
gedrag, gezondheid en
geschiktheid als huishond.

• De bedragen blijven onduidelijk
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Hartelijk dank voor uw
aandacht!
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