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Voorwoord
In opdracht van de Dierenbescherming Limburg is dit educatieplan gemaakt als
afstudeerproject voor de opleiding Dier- en veehouderij aan hogeschool HAS Den Bosch. Dit
educatieplan is geschreven voor de doelgroep Limburgse bevolking boven de 50 jaar. Het
plan is opgesteld voor het Dierenwelzijnscentrum Limburg en verschillende activiteiten
daaromheen.
Via deze weg willen wij Reineke Hameleers bedanken voor de inhoudelijke feedback. Ook
Manon de Kort en Nina Leenders willen wij bedanken voor de begeleiding en ondersteuning
binnen dit project.

HAS Den Bosch, 1 februari 2011
Irene Geukers
Esther Oomen
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Samenvatting
De Dierenbescherming Limburg zal in de toekomst een Dierenwelzijnscentrum oprichten. In
dit centrum komen verschillende zorgaspecten voor dieren bij elkaar en daarnaast een groot
gedeelte educatie en informatievoorziening voor verschillende doelgroepen.
Om de doelgroep ouderen hierbij te betrekken, zijn verschillende activiteiten en projecten
ontwikkeld. Er is specifiek voor deze doelgroep gekozen omdat er in Limburg veel vergrijzing
voorkomt.
Het doel van dit plan is het maken van handvaten voor de Dierenbescherming om de
doelgroep bij dierenwelzijn en het Dierenwelzijnscentrum te betrekken.
De Dierenthuiszorg Limburg
Om het welzijn van huisdieren bij ouderen en tegelijk ook het welzijn van de mensen zelf te
bevorderen, wordt de Dierenthuiszorg opgericht. Dit is een vrijwilligerscentrale vanuit de
Dierenbescherming waarbij vrijwilligers ouderen helpen met de verzorging van hun huisdier.
Eigenaar en huisdier kunnen door deze dienst langer bij elkaar blijven.
Om dit onder de aandacht te brengen moet veel gebruik gemaakt worden van de media en
vooral de free publicity.
Ook zal er samengewerkt moeten worden met betrokken partijen als thuiszorgorganisaties,
de Dierenbescherming, de doelgroep en de vrijwilligers.
Om de vraag naar de dienst te peilen is er onderzoek gedaan bij thuiszorgorganisaties,
dierenasielen en bij de doelgroep zelf middels een enquête. Uit deze enquête/ peiling is
gebleken dat veel mensen enthousiast zijn over de Dierenthuiszorg.
De Dierenthuiszorg zal beginnen als pilot. Aan de hand van de pilot kan het concept getest
worden en eventueel bijgesteld worden. Daarna kan de Dierenthuiszorg daadwerkelijk van
start gaan.
Voor de start van de Dierenthuiszorg moeten de promotiematerialen zoveel mogelijk
verspreid worden, zodat deze nieuwe dienst zoveel mogelijk bekendheid krijgt. Cliënten en
vrijwilligers moeten zich aanmelden. Een coördinator moet aangesteld worden voor de
Dierenthuiszorg zodat degene alles kan inplannen en dergelijke. Alle vrijwilligers moeten
opgeleid worden en moeten allereerst kennismaken met de cliënten die zij zullen gaan
helpen.
Voor een succesvol project is het belangrijk dat er regelmatig evaluaties plaatsvinden.
Activiteiten in het Dierenwelzijnscentrum Limburg
Om de doelgroep ouderen ook bij het Dierenwelzijnscentrum te betrekken zijn er
verschillende ontspannende en educatieve activiteiten ontwikkeld. Dit zijn onder andere
uitstapjes of rondleidingen voor groepen, jubileumfeesten, vrijwilligerswerk en een
uitlaatprogramma. Ook een workshop bewust koken kan worden georganiseerd, als de
keuken in het centrum hiervoor beschikbaar is.
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Activiteiten voor ouderenorganisaties
Ouderen die het Dierenwelzijnscentrum niet of nauwelijks kunnen bereiken, kunnen toch aan
activiteiten meedoen die op locaties elders worden georganiseerd. Op deze manier worden zij
toch bij dieren en dierenwelzijn betrokken. De activiteiten zijn beschreven in een draaiboek
zodat ouderenorganisaties deze zo kunnen organiseren voor hun leden, maar de
verantwoordelijkheid ligt wel bij de ouderenorganisaties. Er is gekozen voor creatieve,
educatieve en actieve activiteiten zodat deze aansluiten bij de interesses van ouderen. De
activiteiten zijn workshop kaarten maken, huisdier schilderen, schrijven en uitstapjes naar
veehouderijbedrijven, dierenpension en dierendiëtist.
Oudere afstandsdieren plaatsen
Oudere dieren uit een asiel zijn moeilijk opnieuw te plaatsen. Om deze (oudere) dieren een
betere leefomgeving te bieden en overvolle asielen te voorkomen wordt ernaar gestreefd
deze dieren zoveel mogelijk in verzorgingshuizen te plaatsen.
De Dierenbescherming blijft verantwoordelijk voor deze dieren en de medische kosten
worden door hen gedragen. Hulp bij de verzorging kan gerealiseerd worden in samenwerking
met de Dierenthuiszorg Limburg.
Doordat het verzorgingshuis geen eigenaar van de huisdier(en) zal worden, zal de drempel
om een dier in huis te nemen minder groot zijn.
Een ander bijkomend voordeel is dat de dieren in een verzorgingshuis goede invloed kunnen
hebben op het welzijn van mensen.
Naar aanleiding van het korte behoefteonderzoek is gebleken dat instellingen niet enthousiast
waren over dit concept. Een andere manier van benaderen is dan ook aan te raden voor een
volgend contactmoment. Persoonlijke benadering tijdens een bezoek zal beter werken.
Aanbevelingen
Aan de hand van de bevindingen in het verslag, worden een aantal tips aangedragen.
Zo kan een introductiefilm gemaakt worden door studenten van een filmopleiding en zijn
persoonlijke contacten van groot belang om succes te boeken bij De Dierenthuiszorg en het
plaatsen van afstandsdieren in verzorgingshuizen. Daarnaast moet een ideeënbus in het
Dierenwelzijnscentrum aanwezig zijn, maar ook op de website, zodat iedereen tips, ideeën en
opmerkingen kunnen doorgeven voor verbeteringen van het centrum, de Dierenthuiszorg en
de activiteiten. Als laatste is het ook belangrijk dat alle activiteiten en initiatieven vermeld
worden op de website van het Dierenwelzijnscentrum, zodat iedereen daar informatie over
kan vinden.
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1.

Inleiding

De Dierenbescherming Limburg gaat een Dierenwelzijnscentrum opzetten om hun
doelstellingen te realiseren. Met dit centrum kan er betere zorg aan dieren geboden worden.
Door inzetten van veel voorlichting en educatie moet toekomstig dierenleed voorkomen
worden.
Deze educatie wordt voor verschillende doelgroepen uitgewerkt om het belang van
dierenwelzijn bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht te brengen. In dit educatieplan
worden de mogelijkheden voor de doelgroep ouderen beschreven.

1.1

Doelgroep en doelstelling

Er is specifiek voor deze doelgroep gekozen omdat er in Limburg veel vergrijzing voorkomt.
De prognose is dat deze provincie komende jaren steeds meer zal vergrijzen. Het percentage
ouderen neem dus toe in Limburg. Op dit moment is het percentage 50plussers in Limburg
41%.
Het doel van dit plan is het maken van handvaten voor de Dierenbescherming om de
doelgroep bij dierenwelzijn en het Dierenwelzijnscentrum te betrekken. Ook ouderen moeten
bewust worden van het belang van dierenwelzijn. Naast de voorlichting over dit onderwerp
wordt deze doelgroep hulp geboden in de vorm van een vrijwillige dienst: De Dierenthuiszorg.

1.2

Onderwerpen

Daar waar ouderen verminderde mogelijkheden krijgen om hun huisdier te kunnen verzorgen,
worden vrijwilligers ingezet om te helpen en te adviseren over de verzorging. Deze dienst
wordt De Dierenthuiszorg Limburg genoemd. Door de hulp kunnen mens en dier langer bij
elkaar blijven waardoor goede banden behouden kunnen blijven. Ook het aantal
afstandsdieren blijft hierdoor beperkt.
Naast de hulp in de verzorging worden verschillende activiteiten aangeboden op het
Dierenwelzijnscentrum. Binnen deze activiteiten moeten de ouderen iets leren over het
dierenwelzijn en relevante actuele onderwerpen binnen dit thema.
Om ook buiten het Dierenwelzijnscentrum interessante activiteiten aan te bieden aan ouderen
worden een paar mogelijkheden uitgewerkt voor ouderenorganisaties. Deze organisaties
kunnen zelf aan de slag gaan met de uitwerking van deze activiteiten.
Ten slotte worden de mogelijkheden onderzocht voor verzorgingshuizen om oudere dieren in
huis te nemen.
Naar aanleiding van de verschillende uitgewerkte onderwerpen worden aanbevelingen
gedaan aan de Dierenbescherming Limburg om de activiteiten te implementeren.
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1.3

Leeswijzer

In dit educatieplan zijn verschillende onderdelen bij elkaar gebracht. Er is gekozen voor een
map met verschillende tabbladen zodat per onderwerp alle informatie, bijlagen en bronnen
samengevoegd zijn. Op deze manier is gemakkelijk te achterhalen welke bronnen gebruikt
zijn en welke bijlagen allemaal tot hetzelfde onderwerp horen.
De doelgroep en doelstellingen zijn als eerste in het algemene deel uitgewerkt omdat deze
gegevens voor alle onderdelen gelden.
Vooraan in deze map is ook een cd-rom bijgevoegd. Op deze cd-rom staat de digitale versie
van het hele verslag. Ook staan hier de bruikbare bestanden apart opgeslagen zodat deze
gemakkelijk te bewerken en te printen zijn. Het gaat hierbij om onder andere de educatiemap
voor de Dierenthuiszorg en het draaiboek van activiteiten voor ouderenorganisaties. Ook de
brieven en formulieren zijn hier terug te vinden.
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2.

Doelgroep

Dit educatieplan is geschreven voor de doelgroep ouderen binnen de provincie Limburg. In dit
hoofdstuk wordt ten eerste beschreven wat onder deze doelgroep verstaan wordt en hoe
deze gesegmenteerd wordt. Vervolgens wordt er beschreven wat de trends en waarden
binnen deze groep zijn. Er wordt toegelicht waarom deze doelgroep voor de
Dierenbescherming van belang is. Ten slotte wordt beschreven hoe de doelgroep ouderen
het beste benaderd kan worden.

2.1

Doelgroepsegmentatie

Met de doelgroep Limburgse ouderen wordt de bevolkingsgroep vanaf 50 jaar bedoeld in
deze provincie. Er wordt van deze leeftijdsgrens uitgegaan omdat veel organisaties en
onderzoeken hiervan uitgaan, zoals Unie KBO (24 september 2010) en professor Schalk met
de Senioren Barometer. Omdat dit een vrij grote groep is, wordt deze gesegmenteerd op
basis van woonsituatie, regio en leeftijd.
Ten eerste wordt er onderscheid gemaakt tussen mensen die nog zelfstandig in een eigen
woning wonen en mensen die in een verzorgingshuis of aanleunwoning wonen. Dit is van
belang bij het ontwikkelen van activiteiten. De mate van zelfstandigheid is belangrijk voor de
vraag of mensen zelf naar het Dierenwelzijnscentrum kunnen komen.
Ten tweede is onderscheid nodig tussen mensen die in de directe omgeving van het centrum
wonen en mensen die verder van het centrum wonen. Er is gekozen voor een straal van 20
kilometer om het centrum heen. Met deze verdeling kunnen activiteiten ontwikkeld worden in
het centrum zelf en voor de mensen die verder weg wonen ergens op een eigen locatie.
Ten slotte is het van belang om rekening te houden met waar mensen lichamelijk nog toe in
staat zijn. Er bestaan veel verschillende verdelingen op basis van leeftijd binnen deze
doelgroep. Binnen deze leeftijdsgroepen kan veel variatie zijn in vitaliteit en zelfstandigheid.
Daarom wordt in dit rapport voor de benadering van de doelgroep de volgende segmentatie
aangehouden:
• Vitale ouderen: Mobiel en goede geestelijke en lichamelijke gezondheid
•

Eenzame ouderen: Lichamelijk goede gezondheid, staan minder open voor activiteiten

•

Beperkte ouderen: Hebben aanpassingen in huis en hulp bij zware taken nodig.

•

Hulpbehoevende ouderen: Mindere gezondheid, hebben op verschillende vlakken
hulp nodig.

(Luijkx, 29 september 2010)
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Bij de ouderenorganisatie Unie KBO wordt gewerkt met de segmentatie in drie verschillende
groepen, namelijk: de jongere ouderen (50 – 65), de meest actieve leden (65 – 75) en de
oudere groep (75+). Over deze leeftijdsgroepen zijn veel getallen bekend en op deze manier
kan er dus een verwachting worden gegeven van de groei binnen deze leeftijdsgroepen.
Deze prognose is te zien in figuur 2.1.

2.2

Trends en waarden doelgroep

Binnen de doelgroep ouderen zijn verschillende trends op te merken.
- Ouderen zijn langer vitaal door goede gezondheidszorg.
- Ouderen zijn zelfstandiger en mobieler door diverse hulpmiddelen.
- Ouderen besteden meer tijd en geld aan recreatie en vrije tijd.
- Ouderen denken meer individualistisch.
- Ouderen maken meer gebruik van het medium internet.
(Heltzel, 22 september 2010)
Vanuit het Ministerie van Algemene Zaken is onderzoek gedaan naar communicatie met
verschillende doelgroepen. De doelgroep ouderen is daar één van en uit dit onderzoek blijkt
dat de volgende punten voor deze doelgroep van belang zijn:
- Comfort
- Zelfredzaamheid
- Laagdrempelige instrumenten
- Goede vervoersvoorzieningen
- Respect
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2.3

Keuze doelgroep

De doelgroep ouderen is bewust gekozen aangezien in de provincie Limburg ernstige
vergrijzing plaatsvindt nu en in de komende jaren. Het aantal inwoners van Limburg is
afgelopen jaren gedaald tot een aantal van ongeveer 1.120 000 mensen. De verwachting is
dat rond het jaar 2035 het aantal inwoners zal dalen onder de 1 miljoen. De verdeling in
leeftijdsgroepen zal dan anders zijn ten opzichte van nu. In figuur 2.1 is de verwachting te
zien van het aantal inwoners naar leeftijd over de komende jaren in Limburg.
1,200,000
1,000,000
Totale bevolking
Limburg

800,000

50-64
600,000
65-74
400,000
75+
200,000
0
2010

2020

2030

2040

Figuur 2.1: prognose inwoners naar leeftijd in Limburg (bron: Etil, 2010)

De doelgroep ouderen wordt relatief gezien steeds groter in Limburg. Op dit moment zijn er
ruim 458.000 Limburgse inwoners boven de 50 jaar (41% van de totale bevolking in Limburg).
Dit percentage zal naar verwachting stijgen tot 50% in 2040. (Etil, 15 september 2010)
Deze vergrijzing heeft consequenties voor de huisdieren. Veel mensen krijgen problemen met
de zorg voor de dieren of moeten ze afstaan. De verminderde mogelijkheden voor de zorg zal
ten nadele zijn van het welzijn van de dieren en bij afstand worden de asielen overvol. Ook
voor de mensen zelf is het moeilijk om om te gaan met deze beperkte mogelijkheden voor de
zorg en het uiteindelijk afstand doen van hun dier. Daarom is het van belang ouderen hulp te
bieden bij de verzorging van hun huisdier, zodat het dier goed verzorgd bij de eigenaar kan
blijven en niet opgevangen hoeft te worden. Daarnaast is het van belang dat de doelgroep op
de hoogte is over dierenwelzijn en een duidelijker beeld heeft over mogelijke consequenties
bij het houden van dieren.
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2.4

Benaderen doelgroep

Bij het benaderen van de doelgroep ouderen moet er rekening gehouden worden met de
eisen en trends genoemd in paragraaf 2.2.
•

•

•

•

•

De ouderen van nu denken veel meer aan wat het voordeel is voor henzelf in plaats
van zich aan te sluiten bij een groep. Deze mensen moeten benaderd worden met
duidelijke informatie over welke voordelen er zitten aan het zorgprogramma voor
dieren of andere activiteiten. (Heltzel, 22 september 2010)
De jongere ouderen moeten benaderd worden met een campagne speciaal gericht op
hen. Deze mensen voelen zich nog te jong en actief om tot de doelgroep ouderen
gerekend te worden. (Heltzel, 22 september 2010)
De mensen die zelfstandig wonen komen aan hun informatie via krantjes, tijdschriften
of het internet. De mensen die onzelfstandig wonen, zijn te bereiken via het
verzorgend personeel of reclamecampagnes binnen het verzorgingshuis. (Ministerie
van Algemene Zaken, 13 september 2010)
De doelgroep ouderen brengt vaak informatie over naar jongere generaties binnen de
familie. Deze vorm van informatieoverdracht is heel belangrijk als mensen bewust
moeten worden van dierenwelzijn. (Heltzel, 22 september 2010)
Om ouderen te betrekken bij activiteiten moeten ze zelfvertrouwen hebben. Vandaar
dat er niet te ingewikkelde apparatuur moet worden gebruikt. De mensen verwachten
comfort op hun leeftijd dus dat moet ook geboden worden. (Ministerie van Algemene
Zaken, 13 september 2010)

Volgens professor Schalk (hoogleraar ouderenbeleid aan de faculteit Sociale Wetenschappen
in Tilburg) kunnen ouderen algemeen benaderd worden, zoals de gemiddelde Nederlander.
Dat komt neer op communicatie via radio, televisie en krant, maar ook via internet.
Een leesonderzoek van Pro Aging geeft aan dat 93 procent van de ouderen een krant leest.
Het populairst zijn de regionale kranten met 33 procent. De Telegraaf en Volkskrant zijn
daarna de meest gelezen kranten onder 50 plussers. Naast kranten zijn er tijdschriften van
bijvoorbeeld een ouderenorganisatie welke veel gelezen worden. Ook is televisie een goed
kanaal om ouderen te bereiken, zeker regionale zenders en het journaal worden goed
bekeken. (Schalk, 28 september 2010)
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3.

Doelstellingen

De doelstellingen voor de doelgroep ouderen worden in dit hoofdstuk besproken.
Het algemene doel van de Dierenbescherming is mensen bewust te maken van dierenwelzijn.
Dit wil de afdeling in Limburg bereiken bij de doelgroep ouderen op verschillende manieren.
Ten eerste het bieden van hulp in de vorm van een Dierenthuiszorg en ten tweede deze
doelgroep betrekken bij verschillende activiteiten in het Dierenwelzijnscentrum en op andere
locaties. Als laatste worden oudere afstands- dieren in verzorgingshuizen geplaatst om
asielen te ontlasten en ouderen afleiding te bieden.

3.1

Doelen per activiteit

De twee belangrijkste doelen bij deze doelgroep zijn het verbeteren van het dierenwelzijn bij
de huisdieren van ouderen en deze mensen laten nadenken over het belang van
dierenwelzijn. Dit kan bereikt worden door het inzetten van verschillende activiteiten. Iedere
activiteit wordt georganiseerd met specifieke doelen.
•

Doelen De Dierenthuiszorg Limburg:
- Het verbeteren van dierenwelzijn bij huisdieren van oudere mensen door het
bieden van hulp in de verzorging.
- Het controleren van leefomstandigheden van deze dieren.
- Door deze hulp in de verzorging moet het aantal afstandsdieren verminderd of beperkt
worden.
- Het geven van voorlichting over de verzorging.
- Vrijwilligers werven voor de Dierenthuiszorg.
Door de zorg voor de huisdieren te verbeteren in de vorm van een Dierenthuiszorg
worden de mensen zelf ook geholpen. Zij kunnen hun dieren langer bij zich hebben en
daardoor wordt er ook bijgedragen aan de oplossing van het maatschappelijke probleem
eenzaamheid. Daarnaast is bewezen dat huisdieren een gunstig effect hebben op de
gezondheid van mensen en het omgaan met stress (Enders-Slegers, 20 september
2010). Natuurlijk staat voor de Dierenbescherming het dierenwelzijn voorop dus moet er
aandacht zijn voor de grens wanneer een dier nog kan blijven en wanneer deze naar een
opvang of een andere eigenaar moet. Als een huisdier eenmaal toch weg moet omdat de
eigenaar naar een verzorgingshuis verhuist, kunnen die opgevangen worden in het
Dierenwelzijnscentrum. Als ouderen hiermee bekend zijn, zal dit een minder vervelende
stap zijn.

•

Doelen activiteiten op het Dierenwelzijnscentrum Limburg:
- Ouderen bewust maken van dierenwelzijn en het belang van het
Dierenwelzijnscentrum. Informatie, in de vorm van workshops en dergelijke, moet op
een interessante manier als dienst aangeboden worden. Dit is aan te raden vanwege
de vaak sceptische houding van ouderen die vaak al beschikken over veel informatie.
13
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-

Vrijwilligers werven voor het Dierenwelzijnscentrum.

De activiteiten worden gekoppeld aan de bewustwording van dierenwelzijn. Zo kan naast
elke workshop of cursus een rondleiding door het centrum verzorgd worden, waarin het
één en ander laten zien en verteld wordt. Daarnaast is een activiteit een uitje voor de
mensen, wat voor een dagje plezier zorgt. Ze zijn een dagdeel weg van huis en zien
andere mensen. Hierdoor worden nieuwe contactmomenten gecreëerd en gezorgd voor
minder eenzaamheid. Een voordeel wat de activiteiten kan opleveren, is dat ouderen zich
betrokken voelen bij de Dierenbescherming en wellicht vrijwillige werkzaamheden willen
gaan uitvoeren.
•

Doelen activiteiten op locatie:
- Ook de minder mobiele ouderen en ouderen die verder dan 20 kilometer van het
centrum wonen betrekken bij de campagne waarbij het belang van dierenwelzijn onder
de aandacht wordt gebracht.
- Vrijwilligers werven voor het Dierenwelzijnscentrum.
Mensen die minder uitstapjes maken omdat dit om vitale redenen niet meer mogelijk is,
kunnen zo toch een uitstapje maken naar een locatie welke wel makkelijk te bereiken is.
Zo kunnen zij ook iets leren en zijn gezellig onder andere mensen. Dit werkt dus ook
tegen eenzaamheid, sociale verstoringen en gezondheidsproblemen.

•

Doelen plaatsing oudere dieren:
- Oudere asieldieren een goede leefomgeving bieden.
- Voorkomen overbelasting asielen
Naast het realiseren van een goede leefomgeving van oudere dieren wordt ervoor
gezorgd dat asielen niet te druk bezet worden. Een ander bijkomend voordeel is dat de
dieren in een verzorgingshuis goede invloed kunnen hebben op de ouderen zoals eerder
vermeld.

3.2

Thema’s

Activiteiten die georganiseerd kunnen worden als workshops en cursussen, worden verder
behandeld en uitgewerkt in hoofdstuk 5 en 6.
Thema’s die hierbij behandeld worden, zijn:
- Het belang van dierenwelzijn
- Verantwoordelijkheid voor dierenwelzijn
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4.

De Dierenthuiszorg Limburg
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1.

Inleiding

Door de vergrijzing in Limburg wordt het percentage ouderen steeds groter. Deze ouderen
kunnen steeds meer problemen ondervinden in het verzorgen van hun huisdier. Om het
welzijn van deze huisdieren en tegelijk ook het welzijn van de mensen zelf te bevorderen
wordt de Dierenthuiszorg opgericht. Dit is een vrijwilligerscentrale vanuit de
Dierenbescherming waarbij vrijwilligers ouderen helpen met bepaalde aspecten van de
verzorging zodat dier en eigenaar langer bij elkaar kunnen blijven.
Het principe van thuiszorghulp bestaat al ongeveer twintig jaar. Een eeuw geleden was er nog
veel vervuiling in Nederland waardoor er veel mensen ziek werden. De gemeenten namen
gedeeltelijk de verantwoordelijkheid op zich en burgers richtten ziekenfondsen op. Sinds 1920
werden taken van gemeente, provincie enzovoorts uitgebreid en de overheid ging subsidies
geven aan onder andere individuele ziekenzorg. Rond 1990 is de thuiszorg ontstaan, doordat
het kruiswerk en gezinszorg ging fuseren. (Kunneman, 4 oktober 2010)
Naast welzijn van de mens is dierenwelzijn ook een belangrijk onderwerp geworden binnen
Nederland. In 1992 is de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren opgezet. (Ministerie van
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, 22 september 2010)
Wanneer mensen ouder worden, zijn de mogelijkheden om de dieren te verzorgen vaak
beperkt. Wanneer deze mogelijkheden zodanig worden dat het welzijn van het dier daaronder
lijdt, moet er worden ingegrepen. Voor het welzijn is het meestal goed om de dieren niet weg
te halen. Mensen zijn minder eenzaam en het dierenwelzijn is beter in een thuissituatie dan in
een asiel. Ze krijgen hier vaak meer bewegingsvrijheid, aandacht en omgevingsverrijking.
Mensen hebben een sterke band met hun huisdier en beide partijen krijgen veel steun en
troost van elkaar. Huisdieren hebben een gunstig effect op de eigenaar, op bijvoorbeeld de
gezondheid, het omgaan met stress en eenzaamheid. (Enders-Slegers, 20 september 2010)
Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat bij het aaien van een hond het hormoon oxytocine
vrijkomt. Dit hormoon heeft invloed op het parasympathische zenuwstelsel. Het zorgt niet
alleen voor een verlaging van de bloeddruk en hartslag, maar ook voor vermindering van
agressie, angst en stress. Ook speelt het hormoon een rol bij het binden van personen, welke
in dit geval voor binding tussen mens en hond zorgt. (Kotrschal, 30 september 2010)
Om deze voordelen van het houden van huisdieren te benutten, worden ouderen geholpen
met de verzorging door vrijwilligers van de Dierenthuiszorg. Ouderen kunnen zelf contact
opnemen indien zij hulp nodig hebben. Zij worden op de hoogte gebracht van de dienst door
informatiefolders en artikelen in tijdschriften, kranten en op internet. Aangezien de mensen
van de thuiszorg bij de ouderen thuis komen, kunnen zij ook snel problemen signaleren en
doorgeven aan de Dierenbescherming. Van daaruit wordt dan zo goed mogelijk geprobeerd
om vrijwilligers in te plannen bij de verzorging van het dier. Werkzaamheden kunnen
bijvoorbeeld zijn: borstelen, kattenbak verschonen, een langere wandeling maken met de
hond, een bezoekje met het huisdier aan de dierenarts brengen en dergelijke.
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2.

Boodschap

Huisdieren zijn voor hun verzorging afhankelijk van mensen. Wanneer hier niet meer aan
voldaan kan worden, is het belangrijk dat er hulp gezocht wordt. Door hulp vanuit de
Dierenthuiszorg kunnen mensen hun dier houden. Dit levert voordelen voor mens en zeker
ook voor het dier op. Mens en dier hebben elkaar namelijk nodig. Wanneer er na jaren een
goede band is ontstaan, is het vaak voor mens en dier heel erg vervelend om uit elkaar te
gaan. Door te voorkomen dat zij afscheid moeten nemen van elkaar wordt mensen- en
dierenleed vermeden.
Slogan passend bij dit project:
“U wilt uw maatje dichtbij? Voor de helpende hand komen wij!”

3.

Media/middelen

Om de dienst en de boodschap van dit project bekendheid te geven worden verschillende
middelen ingezet.
Zowel de doelgroep ouderen als de mogelijke vrijwilligers moeten bereikt worden.
Aangezien er weinig liquide middelen zijn voor de promotie van het project moet er vooral
aandacht besteed worden aan free publicity.
•

Op de website van de Dierenbescherming moet informatie te vinden zijn over de
dierenthuiszorg. Via een digitaal inschrijfformulier kunnen mensen zich aanmelden voor
de diensten van de Dierenthuiszorg. Zowel het aanmelden als vrijwilliger als cliënt moet
hier gebeuren.

•

Er is een persbericht en een artikel geschreven voor onder andere regionale bladen en
magazines van ouderenorganisaties, zodat de dienst bekendheid krijgt. Dit persbericht en
artikel zijn terug te vinden in bijlage 1.

•

Tv-programma op de lokale TV-zender werkt al samen met de Dierenbescherming. In
deze vaste item kan aandacht worden besteed aan nieuwe concepten zoals de
Dierenthuiszorg.

Om de doelgroep te kunnen benaderen kunnen de volgende media benaderd worden:
Kranten
- Limburgse Courant
- De Limburger
- Drimble
- Streekomroep Start
- Maastricht Aktueel
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Tv- en radiozenders
- Loo TV
- Omroep Venray
- Streekomroep Reindonk
- Omroep 3ML
- RTV Parkstad
- L1
Dit zijn belangrijke Limburgse nieuwskanalen waar ouderen mee te bereiken zijn.
De volgende middelen zijn gebonden aan productiekosten. De kostendekking wordt verder
uitgewerkt in hoofdstuk 8: Budget.
•

Er is een informatiefolder ontwikkeld welke bij een verzorgingshuis, huisarts, dierenarts en
grote thuiszorgorganisaties te verkrijgen is. Een voorbeeld is terug te vinden in bijlage 1.

•

Voor het informeren van de nieuwe vrijwilligers worden informatiemappen gemaakt waar
algemene richtlijnen in staan voor het verzorgen van veel voorkomende huisdieren. Deze
informatiemap is gebaseerd op de huisdierbijsluiters van het Landelijk Informatiecentrum
voor Gezelschapsdieren (LICG, 6 oktober 2010). De inhoud van deze map is opgenomen
in bijlage 2.
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4.

Betrokken partijen

De Dierenthuiszorg zal te maken krijgen met verschillende partijen die een rol spelen binnen
dit project. De organisatie, de medewerkers, de externe partijen en de cliënten moeten
allemaal op een goede manier met elkaar kunnen communiceren. Verschillende groepen
vrijwilligers kunnen op verschillende manieren benaderd worden. Mensen moeten
gestimuleerd worden om aan het maatschappelijk belang mee te werken in het kader van
dierenwelzijn.
4.1
Partijen
Ten eerste worden de thuiszorgorganisaties op de hoogte gebracht over de Dierenthuiszorg.
Op deze manier zijn medewerkers geïnformeerd over deze dienst en kunnen eventuele
verzorgingsproblemen van de huisdieren bij de cliënten constateren.
Dan kunnen zij de problemen melden bij de Dierenthuiszorg. Daarnaast kan een
thuiszorgorganisatie handig inspelen op de vraag en behoeftes van cliënten. Mocht er vraag
zijn naar hulp bij de verzorging van huisdieren, kunnen zij deze dienst aanbieden door de
Dierenthuiszorg in te schakelen.
Ook zijn de medewerkers van de thuiszorg belangrijk tijdens de nazorg bij cliënten, wanneer
er afstand moet worden gedaan van een dier.
Ten tweede is de Dierenbescherming een belangrijke schakel. Wanneer er hulp nodig is in de
verzorging zal er aanspraak worden gemaakt op het vrijwilligersbestand voor deze zijtak van
de Dierenbescherming. Het werven van vrijwilligers gebeurt dan ook vanuit deze organisatie.
Het is raadzaam om één coördinator binnen de Dierenbescherming aan te stellen voor het
hele project. Deze coördinator is de contactpersoon voor alle betrokken partijen. Hij of zij zal
de activiteiten inroosteren en de vrijwilligers aansturen.
Ten derde vormen de ouderen natuurlijk een belangrijke partij. De cliënten kunnen zelf
aangeven wanneer ze hulp willen in de verzorging van de dieren. Vanuit de vrijwilligers moet
er voldoende respect en begrip zijn voor deze cliënten.
Als laatste valt of staat De Dierenthuiszorg met het hebben van vrijwilligers. Deze groep kan
uit veel verschillende mensen bestaan. In paragraaf 4.2 wordt beschreven op welke manieren
deze vrijwilligers geworven kunnen worden.
4.2
Vrijwilligers
Een heel erg belangrijke partij binnen De Dierenthuiszorg is de groep vrijwilligers. Daarom
wordt bekeken welke mensen het beste benaderd kunnen worden.
In principe kunnen alle mensen zich aanmelden als vrijwilliger. De groepen die het beste
benaderd kunnen worden zijn de volgende:
- Middelbare scholieren (in het kader van maatschappelijke stage)
- Scholieren van groenscholen (stage in het kader van dierverzorging)
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- Ouderen
- Overige mensen
Het benaderen van middelbare scholen en MBO groenscholen vergt extra aandacht omdat dit
georganiseerd wordt vanuit een instelling. De ouderen en overige mensen regelen hun inzet
als vrijwilliger allemaal individueel.
Websites waar vacatures op geplaatst kunnen worden om deze mensen te bereiken zijn:
- www.vrijwilligerscentrale.nu
- www.vrijwilliger.nl
- www.vrijwilligersvacaturebank.nl
4.3
Stages
Bij het werven van vrijwilligers is het aan te raden middelbare scholen bij het project te
betrekken. Met ingang van het schooljaar 2011- 2012 worden de maatschappelijke stages
verplicht gesteld voor middelbare scholieren. Deze verplichting wordt opgenomen in de Wet
op het voortgezet onderwijs. (Maatschappelijke stage, 17 oktober 2010)
Daarnaast moeten MBO studenten Dierverzorging vaak veel stages uitvoeren.
Beide groepen zijn inzetbaar voor het project de Dierenthuiszorg en zal zorgen voor een grote
groep vrijwilligers. Deze groep moet echter goed begeleid worden en mogen niet ingezet
worden bij cliënten met ernstige problemen zoals terminale ziekten of iets dergelijks.
Het betrekken van de middelbare scholen moet volgens de volgende stappen gebeuren:
1. Contact leggen en informatie over het project verschaffen.
Als eerste stap moeten middelbare scholen benaderd worden om mee te werken in dit
project. Er wordt een poster ontwikkeld die naar alle middelbare scholen gestuurd wordt. Naar
aanleiding van de informatie op deze poster kunnen scholen contact opnemen met de
coördinator van de Dierenthuiszorg. De poster is te zien in bijlage 1: Promotiemateriaal
Dierenthuiszorg.
Tegelijkertijd moeten ook de stagemakelaars op de hoogte zijn van het project. De
stagemakelaar wordt aangesteld per gemeente of regio en bemiddelt tussen scholen en
opdrachtgevers. Op de website www.movisie.nl/132256/def/ zijn de stagemakelaars per regio
te vinden.
2. Nadat beide partijen contact hebben gezocht of met elkaar in contact zijn gebracht door de
stagemakelaars worden de bedoelingen van het project en van de stages op elkaar
afgestemd. De docenten hebben de verantwoordelijkheid voor de leerlingen en staan in voor
goed gedrag. Bij twijfel hierover worden leerlingen niet toegelaten tot het project.
3. Na inventarisatie van het aantal leerlingen dat op deze manier zijn stage wil invullen
worden er lessen voorbereid. Een vrijwilliger vanuit de Dierenbescherming / Dierenthuiszorg
zorgt voor de lessen en neemt voor elke leerling een educatiemap mee. Er wordt vooral
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aandacht besteed aan de gedragscode en de omgang met dieren. De gedragscode wordt
zeer streng benadrukt omdat de Dierenthuiszorg de cliënten ook een zekere veiligheid moet
kunnen garanderen.
4. Na het volgen van de lessen, worden de leerlingen ingedeeld door de coördinator
Dierenthuiszorg en worden afspraken gemaakt voor het eerste bezoek.
5. Het eerste bezoek zal begeleid moeten worden omdat onder andere ook uit de enquête
(zie verder paragraaf 6.1 Behoefteonderzoek) is gebleken dat cliënten vaak ongerust zijn over
de veiligheid. Het inzetten van docenten om deze leerlingen te begeleiden is vanuit het
middelbare onderwijs lastig te realiseren vanwege de grote werkdruk. Eén op één begeleiding
van de leerlingen zou heel veel tijd in beslag nemen. De beste mogelijkheid die dan overblijft
is het inzetten van vrijwilligers van de Dierenbescherming. Ook hiervoor is aangegeven dat er
te weinig vrijwilligers zijn om dit te realiseren. De scholen en de coördinator Dierenthuiszorg
zullen hier dus samen afspraken over moeten maken.
6. Na de het eerste bezoek is het taak aan de coördinator om contact op te nemen met de
cliënten over het verloop van het bezoek. Op deze manier wordt er streng gecontroleerd of de
leerlingen wel op een goede manier met hun verantwoordelijkheden omgaan.
7. Nadat de stage is afgelopen zullen de leerlingen samen klassikaal hun stage afsluiten door
ethische dilemma’s op het gebied van dierenwelzijn te bespreken met elkaar.

Voor de groenscholen geldt dezelfde aanpak alleen is hierbij geen stagemakelaar aanwezig.
Het contact zal verlopen via de stagecoördinator van de scholen en de coördinator van de
Dierenthuiszorg. Voor deze leerlingen is het verzorgen van de dieren al veel meer vertrouwd
en zullen ze vooral begeleid moeten worden om ze kennis te laten maken met de cliënt.
Ook voor deze groep leerlingen geldt dat het lastig zal zijn om begeleiding te vinden die alle
leerlingen kan begeleiden, in ieder geval tijdens de eerste bezoeken.
In beide gevallen geldt dat de begeleiding geregeld moet zijn. Leerlingen mogen niet zomaar
in hun eentje naar een cliënt gestuurd worden. Als het niet te realiseren is tussen beide
partijen dan moet deze groep vrijwilligers helaas overgeslagen worden.
De ouderen en overige vrijwilligers moeten evengoed begeleid worden tijdens een eerste
bezoek maar hier worden geen problemen in voorzien omdat deze vrijwilligers in veel minder
grote getale zich zullen aandienen.
Veiligheid
Om de veiligheid van de cliënten te waarborgen wordt er van elke vrijwilliger verwacht dat hij
of zij een Verklaring Omtrent Gedrag aanvraagt en inlevert voor aanvang van het
vrijwilligerswerk.
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5.

Samenwerking

De genoemde partijen hebben allemaal een andere rol binnen de organisatie. Deze verdeling
is weergegeven in figuur 4.1.

Figuur 4.1 Samenwerking binnen project Dierenthuiszorg
De samenwerkingsverbanden worden per punt beschreven:
1. Cliënten - Thuiszorg
De medewerkers van de thuiszorg komen regelmatig bij de cliënten thuis. Ze kunnen op deze
manier goed controleren of een huisdier nog goed verzorgd wordt of niet. Als dit niet het geval
is, dan kan de thuiszorgmedewerker aangeven dat er hulp moet komen. Dit kan aan de cliënt
aangeboden worden, maar de cliënt moet zelf ook een verzoek in kunnen dienen.
2. Thuiszorg – Coördinator Dierenthuiszorg
De medewerkers van de thuiszorg signaleren de problemen in de verzorging van de
huisdieren. Hier wordt een melding van gemaakt bij de thuiszorgorganisatie. Deze organisatie
neemt op zijn beurt weer contact op met de coördinator van de Dierenthuiszorg. Deze
coördinator maakt afspraken met de cliënt over welke hulp hij of zij graag ontvangt in de
verzorging van de huisdieren. Ook de frequentie hiervan wordt vastgelegd.
3. Coördinator Dierenthuiszorg – Vrijwilligers
De coördinator is verantwoordelijk voor het werven, het opleiden, het inroosteren en het
begeleiden van de vrijwilligers. De vrijwilligers moeten op hun beurt contact houden met de
coördinator om eventuele problemen aan te geven. Vervolgens wordt eens in de twee
maanden vergaderd om alle informatie te delen met elkaar.
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4. Vrijwilligers – Cliënten
De vrijwilligers worden opgeleid om de dieren zo goed mogelijk te verzorgen en de ouderen
advies te geven over deze verzorging. De coördinator probeert zo goed mogelijk combinaties
te maken van cliënt en vrijwilliger. Het is belangrijk dat mensen vertrouwen in elkaar hebben.
Ook in het geval dat de cliënt ernstig ziek is moet de vrijwilliger daarmee om kunnen gaan.
Het verdient de voorkeur om vrijwilligers te plaatsen bij cliënten die in de buurt wonen.
5. Cliënten - Dierenbescherming – Coördinator Dierenthuiszorg
Ook voor mensen die niet geholpen worden door een thuiszorgorganisatie, moet de
mogelijkheid bestaan om Dierenthuiszorg te krijgen. In het verleden is bij andere soortgelijke
projecten (DUO) gebleken dat mensen vaak zelf opbellen naar de Dierenbescherming voor
een dergelijke dienst. De Dierenbescherming kan deze mensen doorverwijzen naar de
coördinator. Tevens moeten mensen zelf de informatie kunnen vinden op de website zodat de
Dierenbescherming hier niet teveel mee belast wordt.

6.

Implementatie

Alvorens de Dierenthuiszorg van start kan gaan, moet er eerst onderzocht worden hoe groot
de vraag is naar deze dienst. Als uit deze peilingen blijkt dat er voldoende geïnteresseerden
zijn, wordt in eerste instantie een pilot gestart waarin getest kan worden of de organisatie
goed verloopt. Naar aanleiding van goede resultaten kan uiteindelijk de Dierenthuiszorg van
start gaan.
6.1
Behoefteonderzoek
Om de behoefte bij de doelgroep te onderzoeken is er via verschillende manieren onderzoek
gedaan. Ten eerste is er telefonisch contact gezocht met thuiszorgorganisaties omdat zij het
meeste zicht hebben op de situatie bij mensen thuis. Daarnaast is bij asielen in Limburg
gekeken of het vaak voorkomt dat er afstand wordt gedaan van dieren omdat oudere mensen
de zorg niet meer aankunnen. Tenslotte is er middels een enquête bij de doelgroep gepeild of
er voldoende vraag is naar deze dienst. Naar aanleiding van al deze resultaten worden een
conclusie en discussie geschreven.
Thuiszorgorganisaties
De medewerkers van thuiszorgorganisaties komen vaak bij mensen thuis en hebben het
snelst in de gaten wanneer er problemen zijn met de verzorging van huisdieren. Om deze
problemen te inventariseren is er contact opgenomen met een aantal thuiszorgorganisaties in
Limburg. Van het totaal van 55 verschillende organisaties zijn er 12 benaderd. De reacties
zijn te zien in bijlage 3.
Wat er in deze gesprekken naar voren is gekomen, is dat er heel erg weinig zicht is op de
situatie bij mensen thuis. Veel organisaties houden zich niet bezig met de verzorging van
huisdieren en enkele organisaties leggen bijvoorbeeld contacten met een
hondenuitlaatservice. Op de vraag of ze bereid waren een signalerende functie te bekleden
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binnen de Dierenthuiszorg, gaf slechts een enkeling aan hiervoor open te staan. De enige
organisatie die heel erg enthousiast reageerde was een particuliere thuiszorgorganisatie.
Het is de bedoeling dat thuiszorgorganisaties uiteindelijk wel problemen signaleren in de
dierverzorging. Alle organisaties worden op de hoogte gebracht van De Dierenthuiszorg
Limburg middels een brief en informatiefolders kunnen voor de cliënten aangevraagd worden.
Indien een organisatie een signalerende rol op zich wil nemen, kan het zijn dat de
medewerkers te weinig kennis hebben om problemen in de dierverzorging te signaleren. In
dat geval kunnen ze meer inzicht verkrijgen door het bestuderen van de informatiemap voor
vrijwilligers vanuit de Dierenthuiszorg.
Dierenasielen
Omdat er weinig gegevens bekend zijn bij de thuiszorgorganisaties, is er ook bekeken of er
gegevens bekend zijn bij asielen in Limburg. De grootste asielen zijn benaderd om te kijken of
er gegevens bekend zijn over de reden van afstand doen van het dier. Hiermee kon een
indruk verkregen worden van het aantal huisdieren die uit huis werden geplaatst omdat de
oudere eigenaar niet meer zelfstandig voor het dier kon zorgen. Deze gegevens zijn echter bij
geen enkel asiel bekend. De bereidheid om mee te werken of informatie op te zoeken voor dit
kleine onderzoek was overal vrij laag door personeelstekort en grote werkdruk.
De Limburgse Dierenasielen die zijn benaderd staan vermeld in bijlage 4.
Enquête
Om de behoefte aan de Dierenthuiszorg in Limburg te peilen onder ouderen, is het wenselijk
om een behoefteonderzoek bij de doelgroep zelf uit te voeren. Zo kan bekeken worden of
ouderen nog wel huisdieren willen houden en of zij daar hulp voor willen inschakelen mocht
dat nodig zijn.
Voor het behoefteonderzoek is een enquête opgesteld die terug te vinden is in bijlage 5. Via
ouderenorganisaties en gemeentes is geprobeerd contactgegevens te verkrijgen van de
doelgroep om deze enquête te kunnen verspreiden. Aangezien deze gegevens wegens
privacyredenen niet worden vrijgegeven, moet de enquête via een andere weg verspreid
worden.
Er is een link aangemaakt die verwijst naar de enquête online, die op websites van
ouderenorganisaties geplaatst is. Leden die de site bezoeken kunnen via de link
doorgestuurd worden naar de enquête en deze digitaal invullen. De link naar de enquête is
ook geplaatst op de website van de Dierenbescherming Limburg. Daarnaast heeft de
Dierenbescherming een brief naar haar 50+ leden gestuurd met de vraag of zij aan het
onderzoek willen deelnemen.
Op deze manier worden er maar relatief weinig gegevens verzameld. Dit onderzoek wordt
dus gezien als een peiling omdat het op dit moment niet mogelijk is om meerdere mensen te
bereiken. Naar aanleiding van deze peiling wordt besloten of de pilot gestart moet worden.
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Resultaten en conclusie
Van de 107 mensen die gereageerd hebben op de enquête zijn er 92 ouder dan 50 jaar
(86%).
88% van de ondervraagden is woonachtig in Limburg en 83% van de ondervraagden heeft
een huisdier.
70% van de ondervraagden geeft aan op latere leeftijd weer een huisdier te willen nemen als
ze hierbij hulp kunnen ontvangen.
De reacties op het initiatief van de Dierenthuiszorg zijn grotendeels positief en er waren een
aantal mensen die aangaven zelf graag als vrijwilliger te komen werken.
Uit de vraag of mensen een kleine vergoeding overhadden voor deze dienst waren de
antwoorden verdeeld. Enkele mensen gaven aan dat ze hier het geld niet voor hebben en
anderen betalen graag een klein bedrag als ze met deze dienst geholpen zijn. Op de vraag
wat de huisdieren voor de mensen betekenen worden veel positieve reacties gegeven. Voor
veel ouderen zijn de huisdieren heel erg belangrijk.
Over het algemeen zijn de reacties heel erg positief en vinden mensen het een goed initiatief.
Wanneer mensen de financiële middelen ervoor hebben zijn ze wel bereid een klein bedrag te
betalen. Er zijn zelfs mensen die zich als vrijwilliger willen aanmelden.
De antwoorden op de enquête zijn terug te vinden in bijlage 6.
Discussie
De peiling die tot nu toe gehouden is, is natuurlijk een veel te kleine steekproef om goede
uitspraken te kunnen doen. Na veel negatieve respons vanuit de bedrijven en instellingen
waren deze positieve reacties niet verwacht. Het blijkt dus dat mensen met een eigen huisdier
veel meer open staan voor dit initiatief dan bedrijven. Vermoedelijk komt dit doordat er vanuit
bedrijven te snel gedacht wordt dat ze met lasten zullen worden opgezadeld. Opvallend was
ook dat een ouderenorganisatie niet eens in gesprek wilde gaan terwijl zij zichzelf als
belangenbehartiger van de senioren in Nederland profileren.
De senioren geven tot zover aan dat ze wel degelijk gebaat zijn met het opzetten van de
Dierenthuiszorg. Op grond van deze resultaten wordt aangeraden om van start te gaan met
de pilot.
Indien er een gegrond onderzoek gedaan moet worden naar de behoefte van de
Dierenthuiszorg, is het noodzakelijk om een representatief aantal antwoorden te verwerken
van de doelgroep. Volgens de steekproefcalculator van Marktonderzoek op 8 november 2010
zijn er 384 reacties van ouderen in Limburg nodig om een goed beeld te krijgen van de vraag.
Ten slotte wordt er verwacht dat de dierenliefhebbers veel eerder geneigd zijn om de enquête
in te vullen dan mensen die niet veel met dieren hebben. Hierdoor is het mogelijk dat het
aantal positieve reacties op deze dienst hoger uit kan vallen dan het werkelijke percentage.
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NB. Het project wordt overgedragen aan een volgende projectgroep om de pilot te realiseren.
Omdat het belangrijk is om te weten wat de doelgroep van het initiatief vindt, blijft de enquête
online beschikbaar. De reacties zullen dus nog aangevuld worden en de volgende
projectgroep moet toegang krijgen tot deze gegevens. In bijlage 7 staat beschreven hoe de
resultaten van de enquête te bekijken zijn in het aangemaakte Google-account. Alle
gegevens zijn hier terug te vinden.
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6.2
Pilot
Uit de reacties op de enquête in bijlage 6 is gebleken dat veel mensen enthousiast zijn en
open staan voor een nieuwe dienst als de Dierenthuiszorg. Daarom is aan te raden om te
beginnen met een pilot. Dit is een proefproject waarin bekeken wordt hoe de dienst zal
verlopen, op welke vlakken de organisatie beter kan worden en wat er allemaal nog
aangepast dient te worden om het daadwerkelijke project goed te laten lopen.
Aangezien er binnen dit project te weinig tijd is om een goede pilot uit te voeren zal dit bij een
volgende projectgroep neergelegd worden. Onderstaande planning en organisatie dienen als
richtlijnen bij het uitvoeren van de pilot.
Planning
Om de pilot op een goede manier te laten verlopen is de planning ontzettend belangrijk.
Goede planning is essentieel voor een communicatieplan. Onder planning wordt verstaan de
volgorde waarin middelen worden ingezet of de boodschap wordt opgebouwd. Er zijn
verschillende mogelijkheden daarvoor.
Volgorde:
1 Vraag inventariseren bij ouderen
2 Vrijwilligers werven
3 Vraag en aanbod van hulp op elkaar afstemmen
4 Studenten instrueren
5 Cliënt en vrijwilliger met elkaar in contact brengen
6 Evalueren
7 Organisatie aanpassen
8 Voorbereiden op het invoeren van de dienst
Voordat de pilot op gang is gekomen en de cliënten en vrijwilligers aan elkaar gewend zijn
duurt het zeker een paar weken. De pilot moet dan ook minstens een maand lopen om
conclusies te kunnen trekken voor de uiteindelijk dienst.
Organisatie
1
Wat:

Vraag inventariseren bij ouderen
De eerste stap van de planning is het onderzoeken van de vraag naar hulp bij
de verzorging van huisdieren. Deze vraag is lastig te onderzoeken. Uit het
behoefteonderzoek is echter wel gebleken dat veel mensen enthousiast zijn en
dit initiatief toejuichen. Voor de pilot zal binnen een of twee gemeentes
geïnventariseerd worden wie er deel wil nemen aan de pilot. Deze mensen
worden via de regionale kranten en dierenartsen benaderd.
Gekeken naar het aanbod van vrijwilligers is het aan te raden om de pilot in
Horst en Heerlen uit te voeren. Zo zijn ook meteen twee heel andere regio’s
van Limburg bij de pilot betrokken.
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Wie:
Wanneer:
Hoe lang:

2

Vrijwilligers werven

Wat:

Wie:
Wanneer:
Hoe lang:

3

Wie:

Wanneer:
Hoe lang:

Wat:

Voor het werven van vrijwilligers voor de pilot worden MBO groenscholen
benaderd. In Heerlen en in Horst zit het Citaverde College waar veel studenten
dierverzorging studeren. Deze studenten hebben stageplaatsen nodig en
kunnen dit combineren met de pilot en eventueel verder in de dienst zelf.
De projectgroep neemt contact op met de stagecoördinatoren van het
Citaverde College. Deze zijn al op de hoogte van de pilot.
Start pilot
Het leggen van contacten gebeurt snel en het inplannen van de stages in de
roosters van de studeren duurt over het algemeen iets langer. Hiervoor moeten
minstens 3 weken gerekend worden.

Vraag en aanbod van hulp op elkaar afstemmen

Wat:

4

Om de pilot voldoende gewicht te geven wordt er gestreefd naar een aantal
van minstens 20 cliënten. Tijdens de pilot worden er nog geen vergoedingen
gevraagd aan de cliënten.
Dit wordt uitgevoerd door de projectgroep die de pilot zal uitvoeren.
Start van het project
De duur van deze inventarisatie is afhankelijk van hoe snel voldoende cliënten
positief hebben gereageerd. De schatting is dat er ongeveer 3 weken nodig
zullen zijn om het aantal van 20 cliënten te bereiken.

Wanneer bekend is welke cliënten deelnemen aan de pilot, waar ze wonen,
welke dieren ze bezitten, welke hulp ze willen ontvangen en hoe vaak ze deze
hulp willen ontvangen, worden studenten ingeroosterd. Vanuit het Citaverde
College zijn er maar een beperkt aantal uur per student die ingeroosterd
kunnen worden. Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk cliënten met
steeds dezelfde studenten in contact te brengen. Er wordt een planning
gemaakt van alle cliënten met studenten en deze wordt bij alle partijen duidelijk
gemaakt.
De projectgroep dient na verkrijgen van alle informatie hier een logische
planning van te maken. Deze is sterk afhankelijk van de vraag en het aanbod
van hulp.
In week 4 van de pilot
Het maken van een goed werkende planning zal ongeveer een week in beslag
nemen.

Studenten instrueren
De studenten hebben al veel kennis van dierverzorging maar er moet
voldoende aandacht besteed worden aan de omgang met de cliënten. Met
name de gedragsregels worden doorgenomen en onverwachte situaties
worden besproken. Dit gebeurt aan de hand van de educatiemap.
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Wie:
Wanneer:
Hoe lang:

5

Cliënt en vrijwilliger met elkaar in contact brengen

Wat:

Wie:
Wanneer:
Hoe lang:

6

Een eerste bezoek wordt gebracht aan de cliënt. De student wordt hierin
begeleid door een vrijwilliger vanuit de Dierenbescherming of door iemand
vanuit school. Zoals eerder vermeld blijft dit een probleem en moet hier nog
steeds een passende oplossing voor bedacht worden.
De student samen met een vrijwilliger of docent
In week 4 en 5 van de pilot, na het volgen van de voorbereidende lessen
Tijdens een eerste bezoek wordt kennis gemaakt en worden de taken samen
doorgenomen en uitgevoerd. De duur is afhankelijk van de taken maar er wordt
geschat dat het bezoek één à anderhalf uur zal duren.

Evalueren

Wat:

Wie:
Wanneer:
Hoe vaak:

7

De leerlingen worden voorbereid door een eigen docent of door een vrijwilliger
van de Dierenbescherming
In week 5 van de pilot
De voorbereidende lessen zullen niet meer dan 2 uur in beslag nemen.

Om het proces goed te bewaken en bij te sturen worden zowel cliënt als
student gevraagd om een evaluatieformulier in te vullen. Deze worden
verzameld door de projectgroep en aan de hand van deze informatie kan het
proces bijgesteld worden.
Projectgroep verspreidt en verzamelt de formulieren, de cliënten en studenten
geven feedback
Gedurende de hele pilot
Na de eerste 2 bezoeken wordt er gepeild wat de bevindingen zijn en daarna
om de twee weken.

Organisatie aanpassen

Wat:

Wie:

Wanneer:

Het proces wordt tussentijds aangepast om problemen te verhelpen. Ook aan
het einde van de pilot is het belangrijk om terug te kijken waar de problemen
zaten. Hoe deze ontstonden en vooral hoe deze op te lossen en te voorkomen
zijn. Na de ervaringen met de pilot kan de projectgroep het plan voor de dienst
zelf aanpassen.
Met inbreng vanuit alle partijen krijgt de projectgroep een idee van het verloop,
de zwakke en sterke punten en dus ook waar het project nog verbeter kan
worden.
Na minstens 9 weken vanaf de start van de pilot zijn de studenten 4 weken
daadwerkelijk bezig met het uitvoeren van de werkzaamheden. Dan pas zijn er
goede conclusies over het proces te trekken.
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8

Voorbereiden op het invoeren van de dienst

Wat:

Wie:

Wanneer:
Hoe lang:

Om na de pilot de dienst Dierenthuiszorg aan te bieden moeten er
voorbereidingen getroffen worden. Met het publiceren van de ervaringen tot nu
toe worden mensen gewezen op het project. Er moet veel gepromoot worden
onder de doelgroep ouderen. Ook moet vanaf dit moment het werven van
vrijwilligers prioriteit krijgen
In de voorbereidingsfase van de dienst moeten de projectgroep en de
coördinator vanuit de Dierenbescherming samenwerken om de taken over te
dragen. De coördinator zorgt er vanaf nu voor dat alles georganiseerd wordt.
Tijdens de overgangsfase.
Het overdragen en opstarten van de echte dienst zal ongeveer een maand
duren omdat het project zich over heel Limburg zal strekken. Er kan ook steeds
een regio bij genomen worden en zo wordt de dierenthuiszorg uiteindelijk in
heel Limburg georganiseerd.

Budget
Er is geen budget voor de pilot. Dat wil zeggen dat alles op vrijwillige basis moet gebeuren.
De promotie gebeurt via free publicity en de projectgroep gaat in het kader van hun onderwijs
aan de slag met de activiteiten.
Vanaf het moment dat de dienst door zal gaan zijn er wel beperkte liquide middelen om de
promotie voor de dienst op te starten. Een mogelijkheid is het aanvragen van subsidies bij de
provincie Limburg of aparte gemeenten. Hierdoor kunnen de promotiekosten al gedekt
worden tijdens de pilot in aanloop naar de start van het project zelf. Meer hierover staat
beschreven in hoofdstuk 8.
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6.3
Start Dierenthuiszorg
Het project moet vervolgens bekendheid krijgen. De verschillende middelen zijn beschreven
in de paragraaf media en middelen. Zoals al eerder vermeld is er weinig budget voor de
promotie. De coördinator dient vooral gratis middelen en media aan te spreken. De PRmedewerker vanuit de Dierenbescherming kan hem of haar hierin bijstaan. De verschillende
informatiefolders en posters worden in huisartsenposten, verzorgingstehuizen en
dierenklinieken verspreid.
Daarnaast is er een brief opgesteld voor de thuiszorgorganisaties om hen op de hoogte te
stellen van de Dierenthuiszorg. De brief wordt dan naar de thuiszorgorganisaties gestuurd als
de Dierenthuiszorg gestart wordt. Op deze manier kunnen de thuiszorgorganisaties de dienst
ook in hun pakket opnemen en de Dierenthuiszorg inschakelen als er behoefte naar is. Deze
brief is opgenomen in bijlage 8.
De folders zijn tevens bedoeld om vrijwilligers aan te spreken en te werven. Er moet duidelijk
naar de website van de Dierenbescherming verwezen worden zodat daar de bedoeling van
het project duidelijk gemaakt wordt. De ‘vrijwilligersdoelgroep’ is vrij breed. Ouderen kunnen
heel goed ingezet worden wanneer ze nog mobiel zijn en hiervoor open staan. Verder kunnen
andere mensen evengoed aangesproken worden. Studenten kunnen ook een goede
vrijwilligersgroep vormen. Tevens is het aan te raden de middelbare scholieren bij het project
te betrekken in het kader van maatschappelijke stages. Deze extra mogelijkheid is verder
toegelicht in paragraaf 4.
De vrijwilligers moeten worden opgeleid. Dit zal voornamelijk gebeuren in het
Dierenwelzijnscentrum en deze opleiding wordt verzorgd door de huidige vrijwilligers van de
Dierenbescherming. Voor middelbare scholieren wordt het op de school zelf georganiseerd,
maar als de mogelijkheden er zijn is het toch interessant om ze ook naar het centrum te laten
komen. Dit is afhankelijk van de afstand en de vervoersmogelijkheden. De vrijwilligers worden
geïnformeerd over veel voorkomende werkzaamheden maar ook problemen die zich kunnen
voordoen met de cliënt. De cursus zal bestaan uit twee delen. Tijdens de eerste avond zal het
draaien om kennismaking, het afstemmen van de doelen en standpunten van de
Dierenbescherming. Tijdens de tweede avond wordt er meer inhoudelijk ingegaan op de
verzorging. Deze cursussen en informatiebijeenkomsten worden in de opstartfase geregeld
gehouden zodat de vrijwilligers allemaal goed voorbereid van start kunnen gaan.
De informatie voor de vrijwilligers wordt tevens in een educatiemap uitgereikt. Belangrijke
contactgegevens van dierenartsen en dergelijke staan hierin vermeld, maar ook algemene
informatie die van belang is bij het omgaan en verzorgen van honden, katten, konijnen en
vogels. Deze educatiemap is in bijlage 2 te vinden.
Op basis van karakter, woonplaats en vraag naar verzorging wordt een vrijwilliger ingedeeld.
In eerste instantie is het van belang om te kijken of het klikt tussen beide partijen. De eerste
twee bezoeken aan de cliënt zullen in de eerste periode begeleid worden door de coördinator
van de Dierenthuiszorg. Naarmate er meer vrijwilligers komen zal deze taak overgenomen
worden door ervaren vrijwilligers.
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Om een goed overzicht te krijgen van welke vrijwilligers bij welke cliënten gaan werken is er
een uitgebreide planning gemaakt door de coördinator. Alle contactgegevens worden
verzameld zodat er gemakkelijk gecommuniceerd kan worden bij annulering van de dienst of
verplaatsing van afspraken.
Bij elke cliënt wordt een map achtergelaten waar de gegevens over het huisdier en de
verzorging in vermeld staan. Op deze manier wordt de communicatie tussen verschillende
vrijwilligers bevorderd en wordt het welzijn en de gezondheid van het dier goed in de gaten
gehouden. Een voorbeeld van een dossier per cliënt staat in bijlage 9.
Wanneer het project van start is gegaan, is het belangrijk om de dienst in de publiciteit te
houden. De ouderenorganisaties geven tijdschriften uit. Dit is bijvoorbeeld een goed middel
om te vertellen over de eerste ervaringen en mogelijke cliënten en vrijwilligers aan te spreken.
Daarnaast is het evalueren van het project ook van groot belang. Alleen op deze manier kan
bekeken worden of het project goed verloopt en zo nodig bijgestuurd worden. In hoofdstuk 9.
Evaluatie staat aangegeven wat tijdens een evaluatie besproken dient te worden.

7.

Tijdsplanning

Om de Dierenthuiszorg te starten zijn verschillende activiteiten nodig. Deze activiteiten
variëren van het verspreiden van informatie tot het opleiden en begeleiden van de vrijwilligers
die ingezet worden. Alle activiteiten zijn uitgezet in een strokenplanning. Deze is te zien in
bijlage 10.

8.

Budget

Het hele project van de Dierenthuiszorg wordt op vrijwillige basis georganiseerd.
Dit is noodzakelijk om de dienst gratis te houden voor de cliënten. Er is maar een klein budget
voor handen om alles te financieren. Wel wordt de cliënten gevraagd om een kleine
vergoeding van ongeveer 5 euro per uur om de vrijblijvendheid bij de vrijwilligers iets weg te
nemen. Indien mensen niet in staat zijn om dit te betalen, wordt het niet verplicht gesteld.
Er wordt binnen dit project rekening gehouden met de volgende kosten:
•

De kosten voor het aanschaffen van goederen voor de dierverzorging en de
dierenartskosten zijn voor rekening van de cliënt zelf. Dit gaat dan ook in
samenspraak met de cliënt en hier kan door de vrijwilligers advies over worden
uitgebracht.

•

De vervoerskosten zijn voor de vrijwilligers zelf. Dit moet vanaf de start van het project
bekend zijn bij deze mensen.

•

De kosten voor promotie en informatievoorziening zijn voor de Dierenbescherming.
Een globale schatting van deze kosten is weergegeven in tabel 4.1
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•

Aangezien de bijeenkomsten plaatsvinden in het Dierenwelzijnscentrum zijn er geen
kosten voor ruimtehuur aangezien dit van de Dierenbescherming zelf is. De extra
kosten zullen zijn voor het aanbieden van koffie en thee. Dit is voor rekening van het
Dierenwelzijnscentrum.

•

De coördinator vanuit de Dierenbescherming zal een betaalde kracht moeten zijn
aangezien deze persoon meerdere verantwoordelijkheden zal hebben. De
urenverantwoording voor deze persoon staat vermeld in tabel 4.2.

Een schatting van de kosten die gemaakt gaan worden voor de informatievoorziening ziet er
als volgt uit:
Tabel 4.1 Schatting kosten promotie en educatie.
Materialen
Kosten
Geschat aantal
Map
2 euro
50 tijdens de pilot,
zal verder groeien
tijdens het project
Informatie in map
1,50 euro/map
50 tijdens pilot, zal
verder groeien
tijdens het project
Folders
149,99/250 stuks
250 folders voor de
start van de
Dierenthuiszorg
zelf

Totaal
100 euro

75 euro

149,99 euro

Om een schatting te maken van de kosten voor een betaalde coördinator voor dit project
worden de werkzaamheden en geschatte werktijden onder elkaar gezet in tabel 4.2
Werkzaamheden coördinator.
Het blijft echter moeilijk te voorspellen hoe lang werkzaamheden zullen duren aangezien er
nog niks gezegd kan worden over het aantal cliënten en vrijwilligers dat zich zal aanmelden
voor dit project.
Uit tabel 4.2 op de volgende pagina zal blijken dat de coördinator ongeveer 50 uur per maand
zal moeten werken om het project in goede banen te leiden. Dit komt neer op:
50 uur * 12 maanden / 52 weken = ± 11,5 uur per week
Voor deze functie kan de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening aangehouden
worden. Op basis van een 36-urige werkweek zal het aanvangsalaris € 2.494,- zijn.
Voor deze functie komt dat dus neer op 11,5 uur / 36 uur * € 2.494,- = € 796,69
(Mogroep, 28 januari 2011)
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Tabel 4.2 Werkzaamheden coördinator
Activiteit
Omschrijving
Roosters
inplannen

Promotie

Informeren

Per maand moeten de taken bij de
cliënten ingedeeld worden. Hierbij
moeten vrijwilligers ingepland worden
die goed met deze cliënt kunnen
opschieten. Ook ervaren krachten
moeten ingedeeld worden bij
vrijwilligers die voor de eerste keer aan
de slag gaan.
Het verspreiden van persberichten,
folders, artikelen en ander
promotiemateriaal
Mensen zullen digitaal en telefonisch
informeren naar de mogelijkheden van
de dienst. Deze mensen moeten te
woord gestaan worden.

Vrijwilligers
voorlichten

Maandelijks zullen er nieuwe
vrijwilligers opgeleid moeten worden.
Hiervoor moet de coördinator
voorbereidingen treffen en de cursus
van 2 * 2 uur geven.
KennismakingsPer cliënt moet de coördinator een
bezoek
kennismakingsbezoek afleggen. De
problemen, wensen en verplichtingen
worden doorgenomen en er wordt
gekeken naar een passende oplossing.
Incidenteel bezoek Wanneer zich problemen voordoen
gaat de coördinator op bezoek bij ofwel
de cliënt ofwel de vrijwilliger. Er moet
voldoende gecommuniceerd worden
om een goede samenwerking te
handhaven
Evalueren
Om het project goed op te starten is in
de beginperiode eens per maand een
bijeenkomst gepland met de
vrijwilligers en medebestuursleden van
de Dierenbescherming. Wanneer het
project eenmaal goed loopt kan de
evaluatie eens per 2 maanden
plaatsvinden.
Totaal aantal uren per maand

Verwachte tijdsduur
per maand
Voor het opstellen en bijstellen
van de maandplanning wordt
uitgegaan van 5 uur per maand.

10 uur per maand

Het is nog onduidelijk hoeveel
reacties er zullen komen dus het
is moeilijk in te schatten hoeveel
telefoontjes en mailtjes er
beantwoord moeten worden. Per
week wordt het totaal geschat op
3 uur. Per maand geeft dit
ongeveer 12-13 uur werk
Maandelijks zal de coördinator
hier 6 uur aan kwijt zijn.

1,5 uur per cliënt
Schatting: gemiddeld 2 nieuwe
cliënten per week
1,5 * 2 * 4 = 12 uur per maand
Per maand zal de coördinator
rekening moeten houden met
ongeveer 2 uur voor deze
bezoeken, afhankelijk van de
gang van zaken.
Per maand is de coördinator
rond de 6 uur bezig met
voorbereiden, evalueren en
aanpassen van het project.

50 uur
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Subsidie
Een andere mogelijkheid om een deel van de Dierenthuiszorg te kunnen financieren is een
aanvraag doen voor subsidie(s).
Voor de provincie Limburg zijn Provinciale Staten bevoegd deze Algemene
Subsidieverordening vast te stellen. In de verordening wordt bepaald welke activiteiten of
projecten voor subsidie in aanmerking komen. Een aanvraag kan middels een
aanvraagformulier ingediend worden. het ingevulde en rechtsgeldig ondertekende formulier
moet opgestuurd worden naar het adres die op het formulier staat aangegeven. Meer
informatie staat op de website van Provincie Limburg, 28 januari 2011.
Als via deze weg geen subsidie verkregen wordt, kan dit nog op een andere manier
aangepakt worden. Bij enkele gemeentes in Nederland kan de aanvraag ingediend worden bij
het College van Burgemeester en Wethouders of aan het bestuur van een stadsdeel. Dan
wordt op het stadhuis of stadsdeelkantoor bekeken wie de aanvraag gaat afhandelen.
(Vrijwilligers Centrale Amsterdam, 28 januari 2011)
In bijlage 11 is het formulier te zien waarmee er bij de provincie Limburg een
subsidieaanvraag kan worden gedaan.
Het project de Dierenthuiszorg Limburg sluit aan bij verschillende beleidsonderdelen,
namelijk:
•

•

•

Vrijwillige inzet:
Er komen samenwerkingsverbanden op regionaal niveau tot stand. Niet alleen de
vrijwilligers met de ouderen maar ook de Dierenbescherming met de
thuiszorgorganisaties in Limburg.
Jongerenparticipatie:
Jongeren worden bij het project betrokken in het kader van maatschappelijke stages.
De leefbaarheid binnen de wijken wordt verbeterd wanneer oudere mensen hun
huisdier bij zich kunnen houden.
Social Return in Investment:
Naast de scholieren die via de maatschappelijke stages betrokken worden bij het
project worden ook andere vrijwilligers gestimuleerd tot maatschappelijke participatie.

Een paar aandachtspunten bij het aanvragen van de subsidie:
- Het project mag maximaal 2 jaar lopen. Het is aan te raden om de subsidie dan aan te
vragen voor de pilot en daarmee de kosten voor de promotie van het vervolgproject.
- Voorwaarde voor het aanvragen van de subsidie is dat er sprake moet zijn van een cofinanciering met minimaal hetzelfde bedrag als de aangevraagde subsidie. Wanneer de
Dierenbescherming hier niet in wil investeren, kan er ook geen aanspraak gemaakt worden
op de subsidie.
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9.

Evaluatie

Voor een succesvol project in de Dierenthuiszorg is het belangrijk dat er regelmatig evaluaties
plaatsvinden. De evaluatiefase start vanaf 2 maanden na de opstart van het project. Na 2
maanden wordt er geëvalueerd en wordt er een vergadering gepland voor alle medewerkers.
De coördinator en de vrijwilligers komen bij elkaar om de voortgang, problemen en algemene
zaken met elkaar te bespreken. Hier kunnen vrijwilligers feedback geven en eventuele
problemen besproken worden.
Zaken die geëvalueerd moeten worden zijn:
- Zijn de cliënten tevreden of hebben ze klachten? (inventariseren bij contactpersonen
in verzorgingshuizen en cliënten zelf)
- Zijn de vrijwilligers tevreden of moeten er veranderingen plaatsvinden?
- Is er voldoende gecommuniceerd door vrijwilligers die bij dezelfde cliënt zijn geweest?
- Zijn de huisdieren in goede gezondheid?
- Zijn de omstandigheden bij de cliënt nog zodanig dat het dierenwelzijn gehandhaafd
wordt?
- Is de tijdsplanning realistisch geweest? En wat moet er nu anders in de planning voor
komende 2 maanden?
- Zijn de doelstellingen behaald?
Naar aanleiding van deze gesprekken en de geïnventariseerde meningen van cliënten kan
het proces aangepast worden. Voor de komende 2 maanden wordt de planning gemaakt en
worden de activiteiten besproken.
Wanneer iemand niet aanwezig kan zijn bij deze vergaderingen wordt er gevraagd om
schriftelijke feedback zodat dit toch besproken kan worden. In bijlage 12 zit een standaard
formulier waar mensen hun punten op kunnen invullen. Daarnaast wordt een ideeënbus
opgehangen in het Dierenwelzijnscentrum zodat ideeën, meningen en dergelijke gelijk
medegedeeld kunnen worden aan de coördinator en deze meegenomen kunnen worden
tijdens de vergaderingen.
Deze evaluatie blijft elke 2 maanden terugkomen.
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Bijlagen
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Bijlage 1

Promotiemateriaal Dierenthuiszorg
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Bijlage 2 Educatiemap
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Informatiemap
Gezelschapsdieren

Februari 2011
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Informatiemap
Gezelschapsdieren

Uitgegeven door:
Mede mogelijk gemaakt door:
Irene Geukers
Esther Oomen
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Voorwoord
In het kader van de Dierenthuiszorg te Limburg is een informatiemap opgesteld. Hierin zal
informatie opgenomen zijn als; een gedragscode, richtlijnen wanneer iemand voor hulp in
aanmerking komt, algemene gegevens van de Dierenthuiszorg, andere contactgegevens en
belangrijke informatie over verschillende huisdieren.
Via deze weg wordt het LICG hartelijk bedankt voor het beschikbaar stellen van de
Dierenbijsluiters voor de informatie van de huisdieren.
‘s- Hertogenbosch, 1 februari 2011
Irene Geukers
Esther Oomen
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1.

Inleiding

Om vrijwilligers achtergrondinformatie en een hulpmiddel te bieden bij hun werk, is deze
informatiemap opgesteld. Alle belangrijke informatie die zij moeten weten of nodig kunnen
hebben, is hierin terug te vinden.
Allereerst worden algemene gegevens van de Dierenthuiszorg in de informatiemap
beschreven. Hierdoor wordt duidelijk waar de dienst voor staat en wat de achtergrond hiervan
is.
Ten tweede wordt de gedragscode besproken. Hierbij gaat het erom hoe de vrijwilligers zich
behoren op te stellen tegenover cliënten, zoals eerst een nette kennismaking voor dat het
echte werk begint. Ook kunnen vrijwilligers in lastige situaties terecht komen, waar de
gedragscode een uitkomst bij kan bieden hoe te handelen.
Wanneer komt een cliënt in aanmerking voor de Dierenthuiszorg? Dit staat tevens
beschreven in de map, zodat duidelijk is wie hulp kan krijgen. Dit om te voorkomen dat
misbruik van deze dienst wordt gemaakt en vrijwilligers onnodig worden ingezet.
Daarnaast zijn de contactgegevens van de coördinator vermeld, zo ook belangrijke
contactgegevens van meewerkende bedrijven. Dit kan gaan om dierenartsen, specialisten en
andere betrokkenen.
Verder bevat de informatiemap belangrijke informatie over verschillende huisdieren. Het gaat
om de dieren; hond, kat, vogel en konijn. Deze diersoorten zijn opgenomen omdat deze
voornamelijk voorkomen bij de doelgroep ouderen.
De informatie gaat over algemene zaken, natuurlijk gedrag, verschillende rassen,
benodigdheden, opvoeding, voeding, huisvesting, verzorging, veiligheid, gezondheids- en
welzijnsproblemen, kosten enzovoorts.
Deze informatie is afkomstig van de bron LICG. Het LICG voorziet (potentiële) kopers en
houders van huisdieren van onafhankelijke, betrouwbare informatie over het houden van
huisdieren en alle aspecten die in dat kader relevant zijn. De informatie is beschikbaar via
www.licg.nl.

De informatiemap bevat nog een evaluatieformulier. Deze is te gebruiken bij vergaderingen
met vrijwilligers en medewerkers van de Dierenthuiszorg waarbij deze dienst geëvalueerd
wordt.
Als laatste zijn de bronnen, die gebruikt zijn voor de informatiemap, weergegeven. Zo zijn
deze voor nadere informatie opnieuw te raadplegen.
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2.

Aanleiding Dierenthuiszorg

In dit hoofdstuk wordt kort omschreven hoe het idee voor de Dierenthuiszorg tot stand is
gekomen. Ook worden de doelen van dit project kort verwoord.
2.1
Achtergrond
Door de vergrijzing in Limburg wordt het percentage ouderen steeds hoger. Deze ouderen
kunnen steeds meer problemen ondervinden in het verzorgen van hun huisdier. Om het
welzijn van deze huisdieren en tegelijk ook het welzijn van de mensen zelf te bevorderen
wordt de Dierenthuiszorg opgericht. Dit is een vrijwilligerscentrale vanuit de Dierenbescherming waarbij vrijwilligers ouderen helpen met bepaalde aspecten van de verzorging zodat dier
en eigenaar langer bij elkaar kunnen blijven.
Het principe van thuiszorghulp bestaat al ongeveer twintig jaar. Een eeuw geleden was er nog
veel vervuiling in Nederland waardoor veel mensen ziek werden. De gemeenten namen
gedeeltelijk de verantwoordelijkheid op zich en burgers richtten ziekenfondsen op. Sinds 1920
werden taken van gemeente, provincie enzovoorts uitgebreid en de overheid ging subsidies
geven aan onder andere individuele ziekenzorg. Rond 1990 is de thuiszorg ontstaan, doordat
het kruiswerk en gezinszorg ging fuseren. (Kunneman, 4 oktober 2010)
Naast welzijn van de mens is dierenwelzijn ook een belangrijk onderwerp geworden binnen
Nederland. In 1992 is de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren opgezet. (Ministerie van
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, 22 september 2010)
Wanneer mensen ouder worden, zijn de mogelijkheden om de dieren te verzorgen vaak
beperkt. Wanneer deze mogelijkheden zodanig worden dat het welzijn van het dier daaronder
lijdt, moet er worden ingegrepen. Voor het welzijn is het meestal goed om de dieren niet weg
te halen. Mensen zijn minder eenzaam en het dierenwelzijn is beter in een thuissituatie dan in
een asiel. Ze krijgen hier vaak meer bewegingsvrijheid, aandacht en omgevingsverrijking.
Mensen hebben een sterke band met hun huisdier en beide partijen krijgen veel steun en
troost van elkaar. Huisdieren hebben een gunstig effect op de eigenaar, op bijvoorbeeld de
gezondheid, het omgaan met stress en eenzaamheid. (Enders-Slegers, 20 september 2010)
Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat bij het aaien van een hond het hormoon oxytocine
vrijkomt. Dit hormoon heeft invloed op het parasympathische zenuwstelsel. Het zorgt niet
alleen voor een verlaging van de bloeddruk en hartslag, maar ook voor vermindering van
agressie, angst en stress. Ook speelt het hormoon een rol bij het binden van personen, welke
in dit geval voor binding tussen mens en hond zorgt. (Kotrschal, 30 september 2010)
Om deze voordelen van het houden van huisdieren te benutten, worden ouderen geholpen
met de verzorging door vrijwilligers van de Dierenthuiszorg. Ouderen kunnen zelf contact
opnemen indien zij hulp nodig hebben. Zij worden op de hoogte gebracht van de dienst door
informatiefolders en artikelen in tijdschriften, kranten en op internet. Aangezien de mensen
van de thuiszorg bij de ouderen thuis komen, kunnen zij ook snel problemen signaleren en
doorgeven aan de Dierenbescherming. Van daaruit wordt dan zo goed mogelijk geprobeerd
om vrijwilligers in te plannen bij de verzorging van het dier. Werkzaamheden kunnen
bijvoorbeeld zijn: borstelen, kattenbak verschonen, een langere wandeling maken met de
48
Educatiemateriaal over dierenwelzijn voor ouderen

hond, een bezoekje met het huisdier aan de dierenarts brengen en dergelijke.
2.2
Doel
Doelen dierenthuiszorg:
•
•
•
•
•

3.

Het verbeteren van dierenwelzijn bij huisdieren van oudere mensen door het
bieden van hulp in de verzorging.
Het controleren van leefomstandigheden van deze dieren.
Door deze hulp in de verzorging moet het aantal afstandsdieren verminderd of beperkt
worden.
Het geven van voorlichting over de verzorging.

Gedragscode

De Dierenthuiszorg is een onderdeel van de Dierenbescherming Limburg en wil dit ook
uitstralen. De zorg voor de dieren komt op de eerste plaats, maar u krijgt ook te maken met
de eigenaren. Naar deze personen moet professionaliteit, kennis en vertrouwen uitgestraald
worden.
Belangrijke begrippen zijn: integriteit, respect en loyaliteit. Deze woorden vormen de basis
hoe de vrijwilliger zich dient op te stellen tegenover de cliënt.
De doelen om deze gedragscode te volgen zijn:
- het goede imago van de Dierenthuiszorg te bewaken en houden
- het bestrijden en voorkomen van agressie, racisme, discriminatie en intimidatie
- reclame als goede organisatie waardoor vrijwilligers en cliënten aangetrokken worden
-het beschermen van de vrijwilliger
(Thuiszorg Samen Verder, 11 oktober 2010)(thuiszorg Arlero, 11 oktober 2010)
Een aantal gedragingen zijn geheel verboden om te vertonen en kunnen tot grote gevolgen
zijn voor de cliënt of vrijwilliger:
- discriminatie
- intimidatie
- seksuele intimidatie
- belangenverstrengeling
- diefstal
Qua kleding wordt verwacht dat de vrijwilliger zich netjes aankleedt, maar niet erg vindt mocht
er een kledingstuk vies worden. Kleding welke bij bepaalde groeperingen hoort, wordt niet
geaccepteerd.
Daarnaast zijn nog enkele gedragingen die niet geaccepteerd worden; het is verboden te
roken, drugs mee te nemen of te gebruiken en mag de woning van de cliënt niet betreden
worden met een slag-, steek- of vuurwapen, of wat als zodanig gebruikt kan worden.
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Hieronder volgen verder een aantal zaken die van toepassing kunnen zijn tijdens het
vrijwilligerswerk.
(Thuiszorg Arlero, 11 oktober 2010) (Zorgkracht, 13 oktober 2010) (Thuiszorg Het Centrum,
14 oktober 2010)
Dienstverlening
Vrijwilligers zullen hun werkzaamheden op grond van professionele en morele plicht
uitvoeren. Deze zullen zorgvuldig worden uitgevoerd en de houding naar de cliënt zal
vakkundig, klantgericht, respectvol en zorgvuldig zijn.
Vanzelfsprekend zal bij een eerste kennismaking de vrijwilliger zich netjes voorstellen en de
cliënt duidelijk maken wat de Dierenthuiszorg biedt. Dan wordt ook duidelijk wat de
werkzaamheden zullen betreffen en heeft de cliënt de mogelijkheid om onduidelijkheden op te
helderen.
Opvattingen
Cliënten kunnen verschillende overtuigingen hebben. Hierbij wordt mogelijk rekening
gehouden met de vrijwilliger, maar wederzijds moet respect zijn. Vanuit een open houding
moet worden gewerkt met de blik op de toekomst en naar de toekomstige mogelijkheden.

Visie
Voor de Dierenthuiszorg staat centraal dat de cliënten hun huisdieren kunnen blijven houden
in het geval dat de zorg niet geheel meer verstrekt kan worden. Hierbij wordt teruggevallen op
de Dierenthuiszorg. Dit is beter voor het welzijn van mens en dier, asielen raken niet onnodig
overvol en oudere dieren hebben ook nog een kans om de laatste levensjaren in een
huishouden (bij een leuk baasje…) te verblijven.
Om op de hoogte te blijven van de werkzaamheden, conditie van het dier en voortgang in de
samenwerking, wordt bijgehouden hoe het per cliënt gaat. Zo zijn eventuele vervangende
vrijwilligers ook gelijk op de hoogte van de situatie.
Aanwezigheid van de cliënt en betreden van de woning
Mocht de cliënt niet aanwezig zijn, wordt verwacht dat zij zelf contact opnemen. De volgende
afspraak wordt aangehouden als nieuw bezoek, indien dit anders wordt afgesproken wordt de
verloren afspraak opnieuw spoedig gepland. Mocht het vermoeden zijn dat de cliënt onwel is
geworden, wordt eerst contact opgenomen met familie of de zorginstelling. Zo nodig zal de
toegang geforceerd worden in medewerking van de politie. Deze kosten worden in rekening
gebracht voor de cliënt.
Als de cliënt niet in staat is om zelf de deur te openen, moet hier zelf naar een oplossing
gezocht worden. Eventuele verpleging van een verzorgingshuis of thuiszorg kan aanwezig
zijn of zorgen dat een vrijwilliger binnengelaten kan worden.
De vrijwilliger zal alleen werkzaamheden uitvoeren als de cliënt ook aanwezig is. Een bezoek
aan de dierenarts zou wel alleen kunnen gebeuren, maar wel in goed overleg met de cliënt.
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Privacy
Om de privacy van klant en vrijwilliger te waarborgen wordt verwacht dat niet alle gegevens
van elkaar bekend worden. Dit wordt zeker niet aan derden medegedeeld.
Schade
Voor mogelijke schade die de vrijwilliger heeft veroorzaakt, is de vrijwilliger zelf verzekerd. Bij kleine
gevalletjes kan dit ook onderling opgelost worden. Natuurlijk zal alles op een correcte manier
afgehandeld worden.
Gedragsnormen
De vrijwilliger en cliënt dienen zich respectvol en vertrouwelijk naar elkaar toe op te stellen. Er
wordt geen discriminatie, op welk vlak dan ook, getolereerd.
Werkzaamheden en materialen
De werkzaamheden dienen duidelijk tussen vrijwilliger en cliënt besproken te worden, zodat
de verwachtingen van beiden duidelijk en hetzelfde zijn.
De materialen die de vrijwilliger gebruikt, dient de cliënt in het bezit te hebben en blijft dit zelf
houden. De vrijwilliger mag dit tijdens de werkzaamheden alleen gebruiken.
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Hoe om te gaan met verschillende situaties
•

Agressieve cliënt

Soms kan het voorkomen dat de cliënt een agressieve houding aanneemt en u zich niet
prettig voelt in deze omgeving. Wanneer dit bekend is van cliënten, zal de vrijwilliger zeker
van te voren op de hoogte worden gebracht en wordt er gekeken wie het beste hier kan
werken. Mocht het toch onverwacht voorkomen dan is belangrijk dat u rustig blijft. Ga niet met
de cliënt in discussie waardoor de emoties verder oplopen. Indien u zich niet op uw gemak
voelt, kunt u het beste weggaan en de coördinator meteen op de hoogte stellen. Deze zal
uitzoeken wat er aan de hand is en hoe de problemen opgelost kunnen worden.
•

Cliënt wil niet luisteren

Wanneer u als vrijwilliger bij de cliënt komt en adviezen geeft over de verzorging kan het zijn
dat de cliënt het niet met alles eens is. Dit is zijn of haar goed recht, maar bedenk wel dat u
de voorlichter bent. Wanneer u adviezen uitbrengt moeten deze goed onderbouwd worden
zodat de cliënt inziet waarom iets moet gebeuren. Wanneer actie noodzakelijk is voor de
gezondheid van het dier en de cliënt wil niet meewerken, is het van belang dat de coördinator
op de hoogte wordt gesteld. Wanneer er van hogeraf uitleg wordt gegeven, gaat de cliënt
misschien wel akkoord. Mocht dit niet het geval zijn en het welzijn van het dier komt ernstig in
het gedrang is het zaak voor de Dierenbescherming om op te treden.
•

Noodsituaties

In geval van acute ziekte van het huisdier is het belangrijk dat u direct contact opneemt met
de dierenarts van het huisdier. Deze kent de voorgeschiedenis en kan oordelen over de ernst
van de situatie. In de informatie die bij de cliënt thuis ligt, is te vinden wie de dierenarts is, wat
zijn contactgegevens zijn en waar de kliniek zich bevindt.
De coördinator moet op de hoogte worden gesteld zodat er rekening kan worden gehouden
met de planning en zodat er eventuele nazorg kan worden toegepast bij die cliënt. (Hetzij
door de coördinator, hetzij door de thuiszorg)

Over het algemeen geldt voor abnormale situaties dat de coördinator altijd moet worden
ingelicht. De hulp kan aan de veranderde situatie worden aangepast, problemen worden snel
opgelost en u kunt op een prettige manier blijven werken.
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4.

Richtlijnen

Om te voorkomen dat iedereen zomaar gebruik maakt van de Dierenthuiszorg, zijn criteria
opgesteld. Hier moet aan voldoen worden voordat de Dierenthuiszorg ingeschakeld kan
worden.
De Dierenthuiszorg is bedoeld om cliënten (ouderen) hulp te bieden bij de verzorging van hun
huisdier als sommige taken niet zelfstandig meer gedaan kunnen worden. Dit kan een
kattenbak verschonen zijn, maar ook een hond borstelen of een bezoekje aan de dierenarts
brengen. Van te voren wordt nagegaan of de klusjes niet door familie en/ of vrienden
uitgevoerd kunnen worden, zodat niet te gemakkelijk met de Dierenthuiszorg contact wordt
gelegd. In het eerste kennismakingsgesprek zal de coördinator dan ook navragen op welke
manieren er al hulp is gezocht zodat er een mate van urgentie kan worden bepaald.
Daarnaast werkt de Dierenthuiszorg samen met de reguliere Thuiszorg, zodat zij een
signalerende functie kunnen vervullen. De Thuiszorg kan wellicht constateren dat een cliënt
moeite heeft met de verzorging van zijn of haar huisdier, het hier over hebben met de cliënt
en dit melden bij de Dierenthuiszorg.
Natuurlijk geldt dezelfde rol voor een verzorgingshuis.
Hoofdcriteria waaraan voldoen moet worden als men in aanmerking komt voor de
Dierenthuiszorg:
 Cliënt moet 50 plusser zijn
 Tijdelijke hulp nodig is door een revalidatie of ziekte
 Cliënt kan thuis zelf niet goed meer functioneren
 Als geconstateerd wordt dat het huisdier verzorging tekort komt

5.

Contactgegevens

•

Coördinator Dierenthuiszorg:
Mevrouw/ meneer ………….…………………………

•

Dierenbescherming Limburg:
Wilhelminastraat 22
6131 KP SITTARD
Telefoon: 0900- 700 9000
Website: http://dierenwelzijnscentrumlimburg.cname.web3.nl/1/homepage
Mail: limburg@dierenbescherming.nl

•

Dierenartsen:
……………………………………………………………………………………………………

•

Specialisten:
……………………………………………………………………………………………………
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6.

De Hond (Canis lupus familiaris)

Algemeen
Als overwogen wordt om een hond als
huisdier te kopen, is het belangrijk dat u
zich van tevoren goed laat informeren. Met
goede informatie kan immers de
consequenties van de aanschaf van een
huisdier beter overzien, en een bewuste
keuze maken voor het al dan niet kopen
van een huisdier.
Voor het op een verantwoorde wijze
houden van een hond is geen specifieke
ervaring nodig. Zorg wel dat u zich van
tevoren goed informeert. Kies een hond
die bij u en uw gezinssituatie past. Er zijn
veel verschillen tussen de rassen, maar
ook binnen een ras kunnen er variaties
zijn. Zo zijn er rassen waarbij er een speciale foklijn voor werkhonden is. De honden uit zo’n
foklijn hebben dan bijvoorbeeld veel beweging nodig en zijn soms ook pittiger van karakter.
Sommige rassen zijn minder geschikt voor een beginner. Rasverenigingen beschikken over
specifieke informatie van hun ras. Bij een bastaard is het vaak moeilijker in te schatten of de
hond qua eigenschappen bij u past omdat informatie over de ouders niet altijd aanwezig is.
Ook is er geen (ras)standaard. Houd er rekening mee dat er voor sommige rashonden een
wachtlijst bestaat.
Natuurlijk gedrag
De hond is een roofdier. Honden staan bekend om hun goede reukvermogen, maar ook de
ogen en oren zijn sterk ontwikkeld.
Mens en hond leven waarschijnlijk al 135.000 jaar samen. Als afstammelingen van de wolf
zijn honden sociale dieren, die graag in een groep (roedel) leven. In zo´n groep is sprake van
samenwerking, maar ook van concurrentie. Sommige honden proberen binnen die roedel zo
hoog mogelijk in rangorde te stijgen. Wolven en honden geven met lichaamstaal aan hoe ze
in de rangorde staan ten opzichte van een andere wolf of hond of een persoon. Een hoog
gedragen kop, een hoog op de poten gehouden lichaam, naar voren gerichte oren en een
hoog gedragen staart geven een dominante positie aan. Een duidelijke rangverhouding
ontstaat wanneer het ondergeschikte dier zijn ondergeschiktheid aan de dominante hond
toegeeft en dat door het aannemen van een verlaagde houding duidelijk maakt. De hond
gebruikt allerlei signalen om een dominante hond vredig te stemmen, zoals het likken van
mondhoeken en het op de rug gaan liggen. Uw gezin is voor de hond ook een roedel.
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Verantwoordelijkheid
De aanschaf van een hond brengt een aantal verantwoordelijkheden met zich mee. Het ras
dat u kiest moet bij u passen. De hond verdient goede voeding en verzorging, ruim voldoende
aandacht en beweging. Een hond moet meerdere malen per dag uitgelaten worden. U zult de
hond een goede opvoeding moeten geven. Ook heeft u een verantwoordelijkheid met
betrekking tot de gezondheid van uw hond, onder meer door voor periodieke inentingen en
wormkuren te zorgen. Als u langere tijd afwezig bent of op vakantie gaat, zult u op tijd
maatregelen moeten treffen. De hond mag geen (over)last vormen voor gezinsleden, buren,
bezoekers en anderen.
Zeker als u voor de eerste maal een hond neemt, is het verstandig om cursussen te volgen.
Voor pups zijn er speciale puppycursussen. Als u een puppy koopt, kan de puppykalender die
u bij het LICG kunt aanschaffen, u houvast bieden bij wat er zo al bij een jong dier komt
kijken.
Benodigdheden
Voor het houden van een hond heeft u verschillende spullen nodig. Denk hierbij aan een
hondenmand van de juiste grootte, etensbakken, borstels, speeltjes, een riem en hondenvoer.
Veel mensen gebruiken voor hun hond een bench, een metalen kooi om de hond binnenshuis
korte tijd in op te kunnen sluiten. Daarnaast is het handig om poepzakjes te hebben, en kunt u
denken aan een hondentandenborstel. Al deze zaken kunt u kopen bij een
dierenspeciaalzaak. Wanneer u een pup koopt, wordt geadviseerd hetzelfde voer te kopen
dat de fokker ook voert.
Van jong tot volwassen dier
Een teef wordt op een leeftijd van zes tot achttien maanden voor het eerst loops, en daarna
gemiddeld tweemaal per jaar. De meest geschikte leeftijd om puppy’s te krijgen ligt tussen de
derde keer dat ze loops is en het zevende levensjaar. Na een dracht van gemiddeld 63 dagen
worden de pups doof en blind geboren. De oren en ogen gaan na ongeveer tien dagen open
en vanaf twee weken kunnen de pups geluiden en beelden onderscheiden. Na zes tot acht
weken drinken de pups nauwelijks meer bij de moeder. Jonge honden mogen vanaf zeven
weken bij de moeder weggehaald worden. De eerste drie levensmaanden (de eerste en
tweede socialisatieperiode) zijn voor de opvoeding van een pup heel belangrijk. De pup moet
in die periode in aanraking komen met zoveel mogelijk situaties, andere dieren, en mensen.
Na een periode van puberteit wordt een hond op een leeftijd van anderhalf tot twee jaar
volwassen.
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Voeding
De hoeveelheid en de aard van de voeding voor een hond is onder andere afhankelijk van de
grootte en het type hond (actief of rustig). Een gecastreerde hond beweegt vaak minder en
heeft daarom minder voer nodig. Er is apart voer verkrijgbaar voor jonge honden en voor
senioren. Let er op dat de hond slank blijft, weeg het dier regelmatig. Geef volwassen honden
twee keer per dag te eten. Geef honden na het eten voldoende rust. Voer kunt u onder
andere kopen bij de dierenspeciaalzaak. Er zijn verschillende soorten voer: droogvoer, diner,
nat voer en diepvriesvoer. Laat het eten altijd eerst op kamertemperatuur komen. Zorg dat er
altijd fris water klaar staat. Diervoeders die voldoen aan een minimale
standaardsamenstelling worden aangeduid met “volledig” of “compleet”. Voeg nooit vitamineen mineralenmengsels toe aan volledige voeding zonder de dierenarts te raadplegen. Voer
uw hond geen botjes van gebakken, gebraden of gekookt gevogelte (zoals kip), en voer ook
geen rauw varkensvlees. Meng bij omschakelen naar een ander voer de eerste vier dagen
het oude en nieuwe voer door elkaar. Dit voorkomt buikpijn en diarree. Geef het dier nooit
chocola of druiven, deze zijn giftig voor uw hond.
Huisvesting en zindelijkheid
Een grote hond heeft meer ruimte nodig dan een kleine hond. Honden hebben behoefte aan
een eigen plek in huis, waar ze niet worden gestoord en waar ze languit kunnen liggen. Een
bench wordt veel gebruikt en moet op een rustige plek staan, dus niet bijvoorbeeld in een
gang waar veel personen passeren. Door het dier ‘s nachts in een bench op te sluiten wordt
een soort van hol gecreëerd, waarin de hond zich veilig gaat voelen. Dit bevordert bij pups
ook de natuurlijke neiging om dit nieuwe nest schoon te houden. Wel zult u de eerste nachten
elke paar uur de pup buiten uit moeten laten om hem te laten plassen en/of poepen, waarbij u
dit gedrag sterk kunt belonen. Zo leert de pup buitenshuis zijn behoefte te doen. Het aantal
malen dat u ‘s nachts op moet staan kunt u geleidelijk verminderen.
De ligplaats moet zacht zijn en niet op de tocht liggen. Het materiaal moet regelmatig
gereinigd worden in verband met parasieten.
Meerdere honden samenhouden kan. De kans dat dit goed gaat is het grootst wanneer u bij
uw hond een hond van het andere geslacht neemt. Wanneer u een reu bij een andere reu
plaatst is de kans op vechtpartijen groot maar is er ook een grote kans dat de honden
uiteindelijk vreedzaam samen leven. De kans op vechtpartijen bij twee teven is minder groot
maar vechtpartijen zijn vaak wel veel ernstiger en er is een kans dat de honden blijvend
gescheiden gehouden moeten worden. Overweeg castratie van reu en/of teef om loopsheid,
probleemgedrag of ongewenste dracht te voorkomen. Wilt u dit vanwege probleemgedrag
laten doen, raadpleeg dan eerst een hondengedragstherapeut.
Honden kunnen leren samenleven met andere dieren, zoals katten. Dit gaat het makkelijkst
wanneer hond en kat van jongs af aan samen opgroeien. Indien dit niet het geval is, is er
vaak meer begeleiding nodig om de dieren aan elkaar te laten wennen. Neem de tijd om de
dieren aan elkaar te laten wennen. Voorkom dat uw hond achter andere dieren gaat jagen en
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zorg ervoor dat de dieren elkaar gaan associëren met leuke dingen, en beloon goed gedrag.
Verzorgen en hanteren
Een hond heeft beweging en verzorging nodig. Langharige rassen hebben meer
vachtverzorging nodig dan kortharige. Nagels knippen, borstelen en tanden poetsen behoren
tot de regelmatige klusjes. Puppy’s en oude honden hebben meer zorg en aandacht nodig.
Laat uw volwassen hond minimaal vier keer per dag op vaste tijden uit, bijvoorbeeld op een
hondenuitlaatterrein. Is er in uw buurt geen hondenuitlaatterrein, neem dan
hondenpoepzakjes mee. Op die manier voorkomt u dat andere mensen ongewild in de
uitwerpselen van uw hond stappen. Bovendien kunnen via de ontlasting van uw hond ziekten
op mensen worden overgedragen. Pups moeten vaker en korter naar buiten. De duur van het
uitlaten en de mate van activiteit daarbij is afhankelijk van leeftijd en ras, en het individuele
karakter van uw hond. Gebruik bij het uitlaten geen slipketting, maar een riem van leer of
kunststof. De hond moet zijn energie ook geestelijk kwijt. Dit kan door speeltjes en spelletjes.
Gebruik van vaste speeltjes waarmee de hond enthousiast kan worden gemaakt is handig. U
kunt daarmee ook makkelijk de aandacht van uw hond naar uzelf trekken als dat nodig is.
Veiligheid voor de houder en zijn omgeving
Helaas zijn er regelmatig bijtincidenten met honden, met name bij jonge kinderen. Houd uw
hond altijd in de gaten en laat u goed informeren over een veilige omgang tussen uw hond en
uw kinderen. Voorkom ook bijtincidenten met andere dieren, bijvoorbeeld andere honden. Het
is voor een pup van belang dat hij in contact komt met andere honden, die er anders uitzien
dan de pup gewend was van de moeder en de nestgenoten. Zo leert de pup goed omgaan
met andere honden. Volg daarom altijd een puppycursus. Als eigenaar van een huisdier staat
u bloot aan van dier op mens overdraagbare ziekten (zoönosen). Was daarom altijd uw
handen na contact met uw huisdier.
Gezondheids- en welzijnsproblemen
Honden kunnen last hebben van erfelijke aandoeningen. Veel erfelijke ziekten zijn
rasgebonden: ze komen vooral voor bij een specifiek ras. Er zijn ook aangeboren afwijkingen
die bij diverse hondenrassen voorkomen. Een bekende aandoening is heupdysplasie. Deze
misvorming van de heup is deels erfelijk. Naarmate de hond ouder wordt komen er steeds
meer pijnklachten. Heupdysplasie is niet te genezen, de pijn kan door behandeling wel
verminderen. Behalve heupdysplasie zijn er nog andere aandoeningen met een erfelijke
achtergrond. Informeer bijvoorbeeld bij de dierenarts naar mogelijke erfelijke aandoeningen
binnen het ras dat u van plan bent aan te schaffen. Wellicht zijn deze erfelijke aandoeningen
voor u aanleiding om niet langer een hond van dit ras aan te willen schaffen om zo leed bij de
hond en bij u als eigenaar te voorkomen.
Bekende besmettelijke hondenziekten zijn parvo en de ziekte van Weil. Het is verstandig de
hond daartegen in te enten. Houd bij vakanties of logeerpartijen in pensions rekening met de
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gevraagde inentingen. Een hond moet regelmatig gecontroleerd worden op wormen en teken.
Teken zijn zichtbaar op de huid van de hond, wormen zijn zelden uitwendig zichtbaar. Bij een
lintwormbesmetting kunt u “rijstkorrels” in de vacht rond de anus vinden. U wordt geadviseerd
om uw volwassen hond vier keer per jaar te ontwormen. Kijk altijd of een hond goed in zijn vel
zit; let op het gebit, de ogen, oren en vacht van de hond. Benader bij twijfel uw dierenarts.
Vakantie
Als verantwoordelijk huisdiereigenaar is het van belang serieus over de vakantieperiode na te
denken. Neemt u uw hond mee op vakantie, of laat u hem liever thuis? En kiest u dan voor
professionele opvang of doet u een beroep op familie of vrienden? Indien u uw hond
meeneemt naar het buitenland, krijgt u te maken met de buitenlandse wet- en regelgeving. Zo
zijn er de verplichte inentingen, maar u kunt ook te maken krijgen met bijvoorbeeld
muilkorfverplichting of verplichte hondengordels in de auto. Op de website van LICG kunt u
meer informatie vinden over “dier en vakantie”.
Wat u verder nog moet weten
•

•

•
•

De relatie tussen hondenbezitters en hun hond(en) kan een positieve invloed hebben
op de gezondheid van de mens. Honden kunnen echter ook ergernis veroorzaken. Zo
ergeren veel mensen zich aan hondenpoep.
In veel bejaarden- en verzorgingshuizen is het niet mogelijk uw hond mee te nemen.
Ook in ziekenhuizen en in verschillende andere openbare ruimtes zijn honden niet
welkom. Houd hier rekening mee en regel indien nodig tijdig oppas voor uw hond.
In Nederland is het couperen van oren en staart bij honden verboden, behalve
wanneer de ingreep medisch noodzakelijk is.
Laat uw hond chippen én registreren zodat uw hond teruggebracht kan worden als hij
wegloopt of verdwaalt. U kunt hiervoor terecht bij uw dierenarts. In juni organiseert het
LICG ieder jaar de Chipmaand. Tijdens deze maand staat het laten chippen én
registreren van je dier centraal.

(LICG, 14-10-2010)
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7.

De Kat (Felis catus)

Algemeen
Wanneer u overweegt een kat te kopen is het
belangrijk dat u stilstaat bij de gevolgen. Een kat
wordt met gemak vijftien jaar oud . Het is een
gezellig huisdier, dat niet uitgelaten hoeft te
worden, maar natuurlijk heeft een kat wel aandacht
en verzorging nodig. De vacht van langharige
katten vraagt meer vachtverzorging dan die van
kortharige katten. Een kitten (jonge kat) is leuk
maar kost veel tijd. Er komen jaarlijks ruim 45.000
katten in asielen terecht. Dit kan een reden zijn om
daar een kat aan te schaffen.
Als u overweegt om een kat als huisdier te kopen,
is het belangrijk dat u zich van tevoren goed laat
informeren.
Natuurlijk gedrag
Duizenden jaren geleden hadden nederzettingen in
Klein-Azië al katten om de graanvoorraden tegen ratten en muizen te beschermen.
Tegenwoordig worden katten vooral als gezelschapsdier gehouden.
Katten hebben, behalve op korte afstand, een goed gezichtsvermogen en kunnen uitstekend
horen.
Katten zijn er - als jagers op kleine prooidieren - op ingesteld om meerdere kleine maaltijden
per dag te nemen. Ze zijn territoriaal en markeren daarom hun territorium. Sproeien, poepen,
krabben, kopjes geven en staart wrijven zijn manieren om met elkaar te communiceren.
Huisvesting
In huis dient de kat de beschikking te hebben over meerdere ruimten, zodat hij zijn normale
verkenningsgedrag kan uiten. Zet de kattenbak op een vaste, rustige en goed bereikbare plek
en zorg ervoor dat de kat weet waar hij staat. Maak de kattenbak regelmatig, liefst dagelijks
schoon. Wanneer u meerdere katten heeft, moeten er ook meerdere kattenbakken zijn. Zet
deze in verschillende ruimten om te voorkomen dat een kat de kattenbak blokkeert voor de
andere katten. Zet etens- en drinkbakjes niet vlakbij de kattenbak neer, dit kan er voor zorgen
dat de kat de kattenbak niet wil gebruiken. Zet het drinkbakje het liefst niet naast de etensbak,
katten drinken liever op een andere plek dan dat ze eten.
Katten hebben afleiding nodig. Geef bijvoorbeeld speeltjes en een klimpaal en speel ook zelf
veel met uw kat. Een kat scherpt regelmatig de nagels. Zorg daarom voor een krabpaal. Vaak
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heeft een kat een eigen ligplek in huis, bijvoorbeeld een mandje. Het materiaal hierin moet
makkelijk te reinigen zijn. Dit geldt ook voor de voer- en drinkbak.
Katten leven van nature niet in groepen, maar ze kunnen wel samenleven. Bij aanschaf van
meerdere katten is het handig om twee dieren te nemen die aan elkaar gewend zijn,
bijvoorbeeld doordat ze uit hetzelfde nest komen. Meestal gaat het ook goed om naast een
oudere kat een nieuw kitten te nemen. Dit gaat het best als het leeftijdsverschil niet meer dan
enkele jaren betreft. Een andere factor die bepaalt of katten succesvol kunnen samenleven, is
de wijze waarop ze als kitten werden gesocialiseerd. Goed gesocialiseerde katten zijn in de
regel verdraagzamer dan dieren die weinig ervaring hebben opgedaan met andere katten.
Katten kunnen samengehouden worden met andere huisdieren zoals honden en konijnen.
Maar let op: een kat gaat achter bewegende kleine dieren aan. Laat een kat daarom nooit
alleen met bijvoorbeeld losvliegende parkieten. Kinderen en katten kunnen prima samen,
maar moeten wel leren met elkaar om te gaan.
Als u verhuist is het belangrijk te weten dat katten aan een nieuw huis moeten wennen. Vaak
zijn ze in het begin schrikachtig. Houd ramen en deuren gesloten en houd de kat de eerste
maand(en) binnen om weglopen te voorkomen.
Hanteren en verzorgen
Katten verzorgen hun eigen vacht door deze regelmatig te likken. Toch is kammen en
borstelen belangrijk. Het is een goede controle op de aanwezigheid van vlooien en voorkomt
klitten en haarballen. Borstel een kat, afhankelijk van de lengte van de vacht en de
ruiperiodes, minimaal één tot twee keer per week. Controleer meteen de oren. Bij overmatig
oorsmeer of regelmatige ontsteking kunt u met oorcleaner de oren reinigen. Gebruik nooit
wattenstaafjes. Katten kunnen gebitsproblemen krijgen. Probeer, indien mogelijk, de tanden
van de kat dagelijks te poetsen. Daarnaast kunt u harde brokjes voeren voor een schoner
gebit.
Katten zijn jagers en hebben daarom scherpe nagels en tanden. Met name bij het spelen kan
een kat fel reageren. Houd daar rekening mee en houd altijd de interactie tussen uw kinderen
en de kat in de gaten. Hoe ongecontroleerder de bewegingen van jonge kinderen, hoe groter
de kans op een plotse, felle reactie van de kat.
Sommige ziekten zoals kattenkrabziekte of toxoplasmose (zoönosen), kunnen worden
overgebracht van katten naar de mens. De kans om een zoönose op te lopen is relatief klein.
Er zijn verschillende preventieve maatregelen bekend. Zwangere vrouwen kunnen beter
handschoenen aantrekken als ze willen tuinieren en de kattenbak door iemand anders
(dagelijks) laten schoonmaken.
Sommige mensen zijn allergisch voor katten.
Voeding
De kat is van nature een vleeseter en heeft dierlijke voeding nodig. Een vegetarisch dieet is
dan ook uit den boze. Er is apart voer voor bijvoorbeeld kittens, senioren en binnenkatten, en
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daarnaast heeft u de keuze uit onder andere brokjes, blikjes, kuipjes, vers of vanuit de
diepvries.Diervoeders waarbij op de verpakking 'compleet' of 'volledig' staat, bevatten
gegarandeerd voldoende voedingsstoffen. Bijvoeren met voedingsstoffen, zoals vitaminen en
mineralen, is dan niet nodig. Voer kunt u onder andere kopen bij de dierenspeciaalzaak. Voer
uw kat liever geen botjes van gebakken, gebraden of gekookt gevogelte (zoals kip). Voer ook
geen rauw varkensvlees, dit kan schadelijke bacteriën bevatten.
Om het natuurlijk eetpatroon van katten na te bootsen, kunt u het beste minstens tweemaal
per dag een (kleine) maaltijd voeren. Laat het eten altijd eerst op kamertemperatuur komen.
Katten willen wel eens gras of planten eten. Let op, want sommige (kamer-)planten zijn giftig
voor katten. Om te voorkomen dat uw kat te dik wordt, is het verstandig hem regelmatig te
wegen en eventueel de voeding aan te passen.
Zorg dat er altijd fris water is. Gewone melk werkt bij de meeste katten laxerend. U kunt wel
speciale kattenmelk geven.
Van jong tot volwassen dier
Katten worden gemiddeld op een leeftijd van zes tot twaalf maanden vruchtbaar. De dracht
van een poes duurt ongeveer 64 dagen. Bij een kitten gaan de oogjes na zeven tot twaalf
dagen open en de gehoorgangen na ongeveer twaalf dagen. De eerste drie maanden uit het
leven van een kitten zijn heel belangrijk. In deze periode wordt de basis gelegd voor het
gedrag dat de kat later zal vertonen, zoals zindelijkheid en sociaal gedrag. Breng de kittens
daarom regelmatig in contact met volwassenen, kinderen, andere katten en katvriendelijke
honden. Laat ze ook wennen aan huishoudelijke geluiden, zoals stofzuigen. Na zeven weken
mag een kitten bij de moeder weg, maar het is beter een leeftijd van 13 weken aan te houden.
In sommige landen worden (ras)kittens gecastreerd voordat ze naar hun nieuwe baasjes
gaan. In Nederland houden we meestal de leeftijd aan van ongeveer vier maanden. Een
gecastreerde kat is rustiger in huis en meer mensgericht. Een kat is volwassen vanaf
ongeveer zeven tot acht maanden. Een poes is eerder volwassen dan een kater.
Een kat wordt gemiddeld vijftien tot twintig jaar oud. Uit onderzoek blijkt dat gecastreerde
katten veel langer leven dan hun vruchtbare soortgenoten.
Ziekten
Katten kunnen lijden aan besmettelijke ziekten zoals kattenziekte, hondsdolheid en
niesziekte. Hier kan een kat tegen ingeënt worden. Daarnaast komen plasproblemen
regelmatig voor, met name bij te dikke poezen en katers. Dit kan ontstaan doordat de kat te
weinig drinkt, door stress, nierproblemen of suikerziekte. Een kat moet regelmatig
gecontroleerd worden op onder andere gebitsproblemen, wormen en vlooien. Benader bij
vragen over de gezondheid van de kat uw dierenarts.
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Bijzonderheden
•
•

•
•

Laat uw kat chippen en registreren zodat hij teruggebracht kan worden wanneer hij
wegloopt of verdwaalt. De dierenarts kan u hierbij helpen.
Raskatten kunt u bij een cattery kopen, adressen vindt u via de rasverenigingen. Ook
kunt u een kat uit het asiel halen. Let er bij het kopen van een kat op dat hij schoon is,
de vacht geen kale plekken vertoont en de ogen en oren schoon en droog zijn.
Niezen, hoesten of kuchen kan duiden op niesziekte.
Een goed gesocialiseerde kat is onderzoekend en niet bang voor mensen.
Laat kinderen nooit alleen met huisdieren!

(LICG, 13-10-2010)
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8.

De Vogel (Aves)

Algemeen
Vogels komen over de hele wereld voor.
Deze dieren verschillen sterk in onder andere
grootte, gedrag en kleur. Veel gehouden
vogels zijn bijvoorbeeld duiven,
papegaaiachtigen en zangvogels.
Alle vogels hebben vleugels en veren.
Dankzij de vleugels kunnen de meeste vogels
vliegen. Vliegen is een zeer arbeidsintensieve
bezigheid. Het hart en de longen van vogels
zijn dan ook buitengewoon goed ontwikkeld.
Er zijn echter ook vogels die niet of niet goed
kunnen vliegen, zoals bijvoorbeeld de
struisvogel en de kip.
De veren van een vogel bieden isolatie.
Tussen de veren wordt een laagje lucht vastgehouden dat wordt opgewarmd door het
lichaam. Daardoor gaat er weinig lichaamswarmte verloren. Bovendien zorgen de veren
samen met vet voor een ideale isolatie tegen water. Net als haren gaan veren niet een
volledig vogelleven mee. Daarom moeten vogels ruien. Vaak gebeurt dat in de herfst, maar
sommige vogels ruien ook nog een keer in het voorjaar.
Huisvesting
Vogels worden vaak gehuisvest in een kooi of in een volière. Daarnaast zijn er vogels die in
een buitenren gehouden worden, zoals bijvoorbeeld kippen en struisvogels. De eisen die
gesteld worden aan de huisvesting zijn afhankelijk van het type vogel.
Kooi:
Als u een kooi gaat kopen voor een vogel zoals de zebravink, kanarie of parkiet, let er dan op
dat de kooi zo groot is dat u er desgewenst een paartje in kunt huisvesten. De kooi moet
tenminste 40 bij 40 centimeter zijn. Zet de kooi op een tochtvrije plek, niet in de volle zon. De
bodembedekking in een kooi is afhankelijk van de soort vogel en kan bestaan uit
schelpenzand of scherp metselzand. U moet de bodembedekking minimaal iedere twee
weken verversen, dit is afhankelijk van de kooigrootte en het aantal vogels. Verschoont u de
kooi te weinig, dan loopt u kans dat de vogels ziek worden, bijvoorbeeld door darminfecties.
Zorg voor voldoende zitgelegenheid: in een kooi moeten minimaal twee ronde zitstokken zijn.
De stokken moeten zo dik zijn dat de teentjes de zitstok bijna kunnen omvatten. Plaats de
zitstokken niet boven de voer- of waterbakjes.
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Volière:
Veel mensen houden vogels buiten in een volière. Bijvoorbeeld kwartels, kanaries,
zebravinken en grasparkieten kunt u uitstekend in een volière huisvesten, mits een tochtvrij
nachthok aanwezig is of er goed beschutte, tochtvrije hoeken zijn. Dit mogen ook struiken en
heesters zijn. De vogels moeten droog en uit de wind kunnen slapen. U kunt in de volière
meerdere dikke en dunne stokken, takken of twijgen aanbrengen. Plaats de zitstokken niet
boven de voer- of waterbakjes. U moet de kooi regelmatig schoonmaken. Denk daarbij niet
alleen aan de bodem, maar ook aan bijvoorbeeld de stokken. Plaats niet te veel vogels in een
volière, zorg ervoor dat u alleen soorten bij elkaar zet die elkaar verdragen en creëer met
bijvoorbeeld planten en struiken vluchtplekjes voor de vrouwtjes. Dit voorkomt een hoop
geruzie.
In de herfst, de winter en ook in het vroege voorjaar moet u verschillende
voorzorgsmaatregelen nemen om vogels in de buitenvolière verantwoord te huisvesten en te
verzorgen. Zo hebben vogels tijdens vorstperiodes meer energierijke voeding nodig.
Voeding
De hoeveelheid en de aard van de voeding voor een vogel is onder andere afhankelijk van de
grootte en het type vogel. Veel vogels, zoals de kanarie, zebravink, dwergpapegaai en
grasparkiet eten voornamelijk zaden. In de dierenspeciaalzaak zijn standaardmengsels en
speciaal voor de soort samengestelde zaadmengsels te koop. In de natuur eten zaadeters
echter niet alleen maar zaden en het is van belang dat naast zaden ook krachtvoer (eivoer)
wordt verstrekt. Vogels ontdoppen het zaad en eten het binnenste op. De doppen ‘vliegen’
weg of blijven in het bakje liggen. Haal deze doppen weg, dit gaat het makkelijkste door het
voer om te schudden en er zachtjes tegen te blazen. Als vogels jongen hebben, moeten ze
altijd over opfokvoer kunnen beschikken. Verder moet in de kooi ook wat grit en maagkiezel
aanwezig zijn. Dat is onder andere nodig voor de botgroei en een goede werking van de
maag. Veel vogels vinden groenvoer (sla of vogelmuur) erg lekker.
Het verdient de voorkeur daar waar beschikbaar voor de betreffende soort geëxtrudeerde
korrels of pellets te voeren. Bij het zelf samenstellen van voeders uit afzonderlijke
bestanddelen kunnen de vogels namelijk selectief gaan eten en kunnen deficiëntieziekten
(door tekorten) ontstaan.
Vogels die in het wild complete prooidieren eten, moet u niet alleen met vlees voeren.
Papegaaien kunt u het beste voeren met een geëxtrudeerde korrel. Tegenwoordig zijn er hier
vele merken van te koop. Bij papegaaien die een zadenmengsel krijgen worden veel
deficiëntieziekten gezien. Loris’ vormen een uitzondering bij de papegaaiachtigen. Voor deze
nectareters is apart voer te koop.
Zorg ervoor dat u zich door een deskundige goed laat informeren over de voeding die voor uw
vogel het beste is en vraag eventueel advies bij een vogelvereniging. Helaas worden er soms
nog steeds verkeerde adviezen gegeven over bijvoorbeeld papegaaienvoeding en worden
zaadmengsels verkocht als compleet papegaaienvoer.
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Alle vogels, ongeacht de soort, moeten elke dag vers drinkwater krijgen. Veel problemen met
de gezondheid, de veren en het gedrag van de vogel hangen nauw samen met het voedsel.
Zitten uw vogels in een volière, laat dan nooit voedsel achter op de voedertafel. Dit trekt
muizen aan, die de vogels kunnen besmetten en in hun slaap kunnen storen.
De meeste vogelsoorten vinden het fijn om in bad te gaan. Geef de vogel daarom ook een
badje, waarvan u het water dagelijks verschoont.
Van jong tot volwassen dier
In de lente en zomer worden veel vogels ‘broeds’. Het mannetje wil een vrouwtje veroveren
door indruk op haar te maken met bijvoorbeeld zang of dans, of met zijn prachtige veren.
Vrouwtjes die niet gediend zijn van het haantjesgedrag van de mannetjes moeten zich
kunnen verschuilen. Planten en struiken helpen daarbij. Laat de vogels tijdens het leggen en
broeden zoveel mogelijk met rust. Uiteraard moet er ook nestmateriaal en nestgelegenheid
aanwezig zijn. Beide zijn te koop in de winkel. Elke vogel stelt daaraan specifieke eisen.
Alle vogels worden geboren met dons. Als ze wat ouder worden, maakt het dons plaats voor
een verenpak.
De levensduur van een vogel is zeer verschillend. Een struisvogel kan wel zestig jaar worden,
en een Molukken kaketoe meer dan veertig jaar. Veel vogels worden echter minder oud. Een
kanarie gemiddeld zeven tot acht jaar, een zebravink vijf jaar en een dwergpapegaai tien jaar.
Gezondheids- en welzijnsproblemen
Een gezonde vogel maakt een levendige indruk, heeft heldere ogen, een regelmatige
ademhaling met een gesloten snavel, een glad verenpak zonder kale plekken, niet te lange
nagels en een droog achterwerk. Een zieke vogel blijft vaker op de bodem van de kooi of
volière slapen of steekt de kop overdag vaker tussen de veren. Een zieke vogel kan er ook
uitzien als een bolletje. Warmte kan dan veel goed doen omdat hij anders teveel afkoelt. Zorg
voor voldoende water en voer. Voor kleinere soorten is een dag zonder een goede combinatie
van warmte, water en voer meestal dodelijk. Een vogel laat niet snel zien dat hij ziek is. Als u
iets afwijkends ziet, wacht dan niet te lang met contact opnemen met een deskundige of
dierenarts.
Pas op voor giftige gassen of dampen. Verf en schoonmaakmiddelen, maar ook het koken
met teflon pannen, kan dampen afscheiden die dodelijk zijn voor vogels. Plaats een vogel
nooit in de keuken omdat dampen van verbrand vet ook dodelijk kunnen zijn voor vogels.
Vogels die samen gehouden worden, kunnen elkaar soms niet verdragen. Dit leidt tot stress
en vechtpartijen. Aan de andere kant kunnen sociale vogels die alleen worden gehouden
probleemgedrag gaan vertonen.
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Vogels kunnen in paniek raken omdat ze schrikken. Plaats een kooi niet bij een raam waar
direct zonlicht binnenkomt of te dicht bij de radiator. Tekort of overmaat aan vitaminen kan
leiden tot ernstige ziekte.
Dieren kunnen ziekten overbrengen op de mens. Deze ziekten worden zoönosen genoemd.
Een belangrijke zoönose is papegaaienziekte of psittacose. Dit is een relatief veel
voorkomende ziekte die bij verschillende vogelsoorten kan voorkomen. Deze ziekte verspreidt
zich makkelijk via de lucht op plaatsen waar meerdere vogels bij elkaar zijn, zoals in een
dierenwinkel of een tentoonstelling. Hier moet u aan denken als u recent contact heeft gehad
met vreemde vogels en griepachtige verschijnselen krijgt die (te) lang aanhouden.
Een andere ziekte is overgevoeligheid voor vogelstof. Dit kan leiden tot een ernstige
longaandoening. Een aanzienlijk deel (8%) van de duivenhouders ontwikkelt deze ziekte
gedurende het leven door voortdurende blootstelling aan duivenstof. Als u vermoedt dat u
door vogels ziek bent geworden, neem dan contact op met uw huisarts.
Andere wetenswaardigheden
•
•

•

Als verantwoordelijk (huis)diereigenaar is het van belang serieus over de
vakantieperiode na te denken. Wie gaat er voor uw vogels zorgen?
Op de positieflijsten van de Raad voor Dierenaangelegenheden staan de vogels die u
als huisdier kunt houden. In deze positieflijsten is geen rekening gehouden met de
afspraken die in het kader van CITES gemaakt zijn. CITES regelt de internationale
handel in bedreigde dieren en planten. Als u twijfelt of een vogelsoort in het CITESverdrag is opgenomen, kijk dan op de website van CITES. Ook met andere wet- en
regelgeving is bij het opstellen van de positieflijsten geen rekening gehouden. Op dit
moment werkt het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan lijsten
waarin hiermee wel rekening is gehouden.
Net als andere dieren kunnen ook vogels gechipt worden. Meer informatie over
chippen en registreren vindt u op de website van LICG.

(LICG, 13-10-2010)
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9.

Het Konijn (Oryctolagus cuniculus)

Algemeen
Het konijn behoort tot de familie van de
haasachtigen (Lagomorpha). Een konijn
is dus, in tegenstelling tot wat veel
mensen denken, geen knaagdier. De
haasachtigen hebben achter hun
bovenste snijtanden nog twee kleine
tandjes staan, de stifttanden. De
onderste snijtanden slijten hier tegen af.
Knaagdieren hebben deze extra tandjes
niet. Konijnen hebben lange oren en
grote, sterke achterpoten. Ze zijn snel en
wendbaar. Het wilde konijn heeft een
grijsbruin gekleurde vacht met een lichte
buik. De onderzijde van de staart is wit.
Als u overweegt om een konijn als huisdier te kopen, is het belangrijk dat u zich van tevoren
goed laat informeren. Deze huisdierenbijsluiter kan daarbij helpen.
Natuurlijk gedrag
In de natuur leven konijnen in grote groepen in grasland, duinen of heidegebieden. Ze zetten
hun territorium af met keutels, plasjes en door hun kin langs voorwerpen te wrijven. In de
groep is een hiërarchie aanwezig. Konijnen hebben zelfgegraven holen en gangenstelsels
met meerdere uitgangen, maar brengen veel tijd boven de grond door met voedsel zoeken,
rennen en spelen. Ze eten vooral in de nacht en ochtend. Midden op de dag rusten ze.
Konijnen vinden het prettig om bij elkaar te liggen en elkaars vacht te verzorgen.
Huisvesting
Konijnen zijn echte groepsdieren. Ze leven niet graag alleen: houd daarom minstens twee
konijnen samen in een hok. Als u twee mannetjes neemt, is de kans groot dat er vechtpartijen
uitbreken wanneer ze volwassen worden. Een ongecastreerd mannetje en een vrouwtje in
één hok geeft hele andere gevolgen: jonge konijntjes. Een mannetje en een vrouwtje is
meestal de beste combinatie, maar laat dan in elk geval het mannetje castreren. Twee
vrouwtjes of gecastreerde mannetjes kunnen vaak goed samenleven, zeker als ze op
neutraal terrein (dus buiten het hok) rustig aan elkaar kunnen wennen en voldoende ruimte
hebben. Zet echter nooit twee vreemde volwassen konijnen zomaar bij elkaar, ze kunnen
elkaar flink verwonden.
De grootte van het hok hangt af van het formaat van de konijnen en hun aantal. Twee kleine
konijnen kunnen met 150 x 60 x 60 centimeter goed uit de voeten. Een konijn moet in zijn hok
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kunnen lopen en rechtop kunnen zitten.
Konijnen kunt u prima buiten houden. Als u konijnen buiten wilt laten leven, zet ze dan voor
het eerst buiten in de zomer. Als ze buiten gewend zijn, ontwikkelen ze een wintervacht
waarmee ze stevige vrieskou kunnen weerstaan. Zorg er wel voor dat de konijnen zich warm
kunnen ingraven in bijvoorbeeld een dikke laag stro en dat het binnenhok water- en winddicht
is. Plaats het hok zo dat er geen ijskoude noordenwind in kan blazen, en zo dat de konijnen 's
zomers de schaduw op kunnen zoeken. Konijnen kunnen slecht tegen
temperatuurschommelingen. Het is daarom niet verstandig om een buitenkonijn 's winters
steeds naar binnen te halen.
Het gelukkigst zijn konijnen in een buitenhok waar ze vrije uitloop hebben, of in een
binnenhok waar ze dagelijks ook een paar uur uit mogen. Laat een konijn echter nooit zonder
toezicht los in huis. Elektriciteitskabels leveren gevaar op: werk ze bijvoorbeeld weg in
kabelgoten, want u kunt uw konijn niet afleren eraan te knagen!
Zorg in de buitenren voor een ondergrond van bijvoorbeeld deels tegels, deels zand of gras,
en breng een laag gaas aan een eind onder de grond om te voorkomen dat het konijn zich
een weg naar de vrijheid graaft. Zorg er ook voor dat er geen katten of roofvogels van
bovenaf in de ren kunnen komen! Als het hok binnen staat, mag het niet op de tocht, bij een
verwarmingsbron of in de zon staan.
Als bodembedekker in het binnenhok is een laag kranten met daarop stro of hooi geschikt. U
kunt ook een onderlaag van bodemmateriaal op basis van maïs of hennep gebruiken.
Zaagsel is ongeschikt, dit is vaak stoffig en er zit naaldhout in, waaruit giftige dampen kunnen
ontstaan. Konijnen zijn heel schone dieren, ze doen hun behoefte het liefst in een vaste hoek
van hun verblijf. In de hoek die uw konijn als toilet kiest, kunt u wat extra kranten of
kattenbakvulling op de bodem leggen. U kunt ook een toiletbak neerzetten, bijvoorbeeld een
speciale hoekbak, een afwasteil of de onderkant van een kattenbak. Hierin kunt u
bodemmateriaal leggen zoals kattenbakkorrels of materiaal op basis van hennepvezel,
afgedekt met hooi. Als u de keutels van de konijnen hier steeds in legt, kunt u de konijnen
vaak leren om deze bak als toilet te gebruiken. Dit kan zowel buitenshuis als binnenshuis.
Gebruik nooit klompvormende kattenbakvulling, dit kan verstopping veroorzaken als het wordt
opgegeten. Pas ook op dat de korrels niet scherp zijn, dit kan de poten beschadigen.
Verzorgen en hanteren
Veel konijnen vinden het fijn om geaaid te worden, maar ze worden meestal liever niet
opgetild. Als u een konijn wilt optillen, doe dat dan door één hand onder zijn lichaam te
schuiven en met de andere hand zo veel mogelijk vel op de schouderbladen (dus niet in zijn
nek!) te pakken. Gebruik uw onderste hand ter ondersteuning: schuif deze onder het
achterwerk en druk het dier zachtjes tegen u aan. Til een konijn nooit op aan zijn oren of
alleen aan zijn nekvel. Zorg ervoor dat het konijn niet kan spartelen, zijn achterpoten zijn zo
sterk dat hij daardoor zijn eigen rug kan breken!
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Kortharige konijnen moeten vooral tijdens de ruiperioden regelmatig gekamd worden. Omdat
de vacht van langharige konijnen gemakkelijk gaat klitten, is het verstandig hen ook als ze
niet ruien dagelijks te kammen. Houd er rekening mee dat de huid van konijnen gevoelig is;
het trekken aan klitten is uit den boze. Bij de dierenspeciaalzaak zijn borstels te koop die
geschikt zijn om de tere konijnenvacht mee te borstelen.
Ook moet u controleren of de nagels niet te lang worden en ze knippen als dat nodig is. Pas
dan op dat u niet in het ‘leven’ knipt, het deel waar bloedvaten en zenuwen doorheen lopen.
Bij witte nagels kunt u dit door de nagel heen zien schijnen, bij donkere nagels is dit lastiger.
Laat het eventueel door uw dierenarts voordoen.
Maak het hok regelmatig schoon. Als het gaat stinken, bent u te laat! Ververs liefst dagelijks
de bodembedekking in de toilethoek. Ververs elke dag het drinkwater en maak regelmatig het
drinkflesje en de voerbakjes schoon.
Voeding
Een konijn is een planteneter en heeft behoefte aan heel veel vezels. Die zitten vooral in
ruwvoer, zoals hooi en stro. Geef uw konijn daarom elke dag onbeperkt hooi. Ook gras en
groenten bevatten vezels, maar wen uw konijn hier langzaam aan om diarree te voorkomen.
Niet elke groente is geschikt, van gasvormende groenten zoals kolen, prei en dergelijke kan
uw konijn erg ziek worden. Fruit en droog brood zijn weliswaar lekker, maar dikmakers. Het
gezondst is het om, naast hooi, hardvoer te geven. Bij de dierenspeciaalzaak is biks (brokjes)
en gemengd konijnenvoer te koop. Een groot voordeel van biks is dat het konijn alle
voedingsstoffen binnenkrijgt in de juiste verhouding. Houd wel in gedachten dat hooi het
hoofdvoedsel moet zijn. Geef een volwassen konijn niet meer dan 20 tot 40 gram brokjes per
kilo lichaamsgewicht per dag zodat uw konijn niet te dik wordt. Een actief buitenkonijn heeft
meer voer nodig dan een rustig binnenkonijn. Weeg het konijn eventueel om zijn gewicht bij te
houden.
Konijnen eten een deel van hun keutels, de zogenaamde blindedarmkeutels, direct uit de
anus op. In deze ontlasting zitten onmisbare voedingsstoffen. Vindt u deze zachte,
glimmende trosjes keutels vaak terug in het hok, dan is de kans groot dat uw konijn teveel
voer krijgt.
Konijnen vinden het lekker om op takken te knagen, bijvoorbeeld van wilgen. Dit geeft ze wat
te doen, het is goed voor de tanden en het levert extra vezels op.
Een konijn moet onbeperkt vers water kunnen drinken. U kunt dit geven in een drinkflesje of
in een stevige stenen bak.
Van jong tot volwassen dier
Konijnen zijn vruchtbaar vanaf drie tot vijf maanden. Vrouwtjes, ook wel voedsters of moeren
genoemd, kunnen dan drachtig worden. Na 29 tot 33 dagen werpen zij een nest jongen. Een
nest bestaat vaak uit drie tot acht jongen, maar kan ook groter zijn. De jongen worden kaal en
blind geboren. Ze worden maar eens per dag door hun moeder gezoogd. Na drie weken
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komen ze uit het nest, maar pas na zes tot zeven weken zijn ze oud genoeg om hun moeder
te verlaten. Houd er rekening mee dat de moeder direct na de worp weer vruchtbaar is. Een
konijn kan gemiddeld zo'n acht jaar oud worden.
Ziekten en erfelijke aandoeningen
Een gezond konijn is een actief, oplettend dier dat graag eet en een schone en droge vacht
heeft. Aanwijzingen dat uw konijn ziek is, zijn: lusteloosheid, niet willen eten, vuile ogen, een
vuile neus, een vieze vacht rond de anus, kwijlen, jeuk, kale plekken en het schuin houden
van de kop. Een belangrijke aanwijzing over de gezondheid van uw konijn zijn de keutels. Zijn
deze klein en hard dan wijst dit op een naderende verstopping, te zachte, natte keutels wijzen
op darmklachten. Vaak wordt dit veroorzaakt door verkeerde voeding. Ook andere
gezondheidsproblemen, zoals olifantentanden (te lange tanden) en vetzucht, kunt u deels
voorkomen door een verantwoorde voeding met voldoende ruwvoer.
U kunt uw konijn laten inenten tegen de dodelijke ziekten myxomatose en VHD.
Vrouwtjeskonijnen hebben op latere leeftijd een vrij grote kans op baarmoederkanker of ontstekingen. Deze problemen zijn te voorkomen door voedsters, liefst voor de leeftijd van
twee jaar oud, te laten castreren.
Raadpleeg in geval van ziekte of een vermoeden daarvan altijd uw dierenarts. Als uw konijn
niet eet, moet u dezelfde dag nog naar de dierenarts gaan: te lang wachten kan dodelijk zijn.
Kosten
U kunt een konijn kopen bij een gespecialiseerde fokker of dierenspeciaalzaak, maar er zijn
ook konijnen van allerlei rassen en leeftijden te vinden bij asielen of een konijnen- en
knaagdierenopvang. De gemiddelde aanschafprijs van een konijn ligt tussen de 5 en 50 euro.
Dit is afhankelijk van het ras. De prijs van een konijnenhok varieert, maar begint bij ongeveer
50 euro. Een ren koopt u vanaf ongeveer 30 euro. Voer kost vanaf ongeveer twee euro per
kilogram. Hooi en stro kost vanaf één euro per kilogram. Prijzen zijn afhankelijk van de
hoeveelheid die u koopt. Houd er rekening mee dat u soms met uw konijn naar de dierenarts
zult moeten gaan, zowel voor de entingen als bij het vermoeden van ziekte.
Bijzonderheden
• Konijnen kunnen bijten, maar ze kunnen met hun achterpoten ook flink krabben als ze
spartelen om weg te komen. Pak ze daarom voorzichtig op.Vrouwtjes die drachtig zijn
kunnen agressiever dan normaal reageren.
• Sommige konijnen, vaak mannetjes maar soms ook vrouwtjes, ‘sproeien’, ofwel spuiten
urine. Na castratie stopt dit meestal.
• De urine van konijnen is meestal dik en geel, maar kan ook oranje of zelfs rood zijn door
kleurstoffen in de voeding, zoals worteltjes.
• Laat kleine kinderen nooit alleen met huisdieren!
(LICG, 12-10-2010)
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10.

Evaluatie

Om de Dierenthuiszorg succesvol te laten verlopen, is het belangrijk dat er geregeld
evaluaties plaatsvinden. De coördinator en de vrijwilligers moeten minimaal eens in de twee
maanden bij elkaar komen om de voortgang, mogelijke problemen en algemene zaken met
elkaar te bespreken.
Zaken die geëvalueerd moeten worden zijn:
- Zijn de cliënten tevreden of hebben ze klachten (inventariseren bij contactpersonen in
verzorgingshuizen en cliënten zelf)
- Zijn de vrijwilligers tevreden of moeten er veranderingen plaatsvinden?
- Is er voldoende gecommuniceerd door vrijwilligers die bij dezelfde cliënt zijn geweest?
- Zijn de huisdieren in goede gezondheid?
- Zijn de omstandigheden bij de cliënt nog zodanig dat het dierenwelzijn gehandhaafd
wordt?
- Is de tijdsplanning realistisch geweest? En wat moet er nu anders in de planning voor
komende 2 maanden?
- Zijn de doelstellingen behaald?
Wanneer iemand niet aanwezig kan zijn bij deze vergaderingen wordt er gevraagd om
schriftelijke feedback, zodat dit toch besproken kan worden. De feedback kan aan de hand
van bovenstaande punten gevormd worden.
Na elk bezoek aan een cliënt worden voor het verlaten van de woning een ander soort
evaluatie ingevuld. Elke cliënt heeft een zogenaamd “Dagboek” gekregen, waarin de
vrijwilliger kan invullen wat de werkzaamheden van die dag zijn geweest, of er
bijzonderheden waren, zaken voorgevallen en dergelijke. Op deze manier wordt er een
overzicht gehouden van de bezoeken van de vrijwilliger(s) en kan geëvalueerd worden hoe
de samenwerking verloopt. Het is namelijk belangrijk dat de communicatie tussen
verschillende vrijwilligers op hetzelfde adres goed verloopt om misverstanden of dubbele
behandelingen te voorkomen.
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Bijlage 3 Behoefteonderzoek – Thuiszorg

Reacties vanuit thuiszorgorganisaties op huisdierproblematiek en hulp door middel van
Dierenthuiszorg.
De Zorggroep
Bij iedereen die hulp in huishouden enz. aanvraagt wordt een indicatie gedaan voor de hulp,
maar hulp voor de verzorging van huisdieren hoort hier niet bij.
Er zijn ook extra servicediensten die aangevraagd kunnen worden, wellicht is dit een goede
extra service, zij willen wel een verwijzende rol spelen.
Eigenlijk moet er eerst een onderzoek opgezet worden om het aantal huisdieren te
onderzoeken en of daar problemen bij zijn met de verzorging.
Meander –Landgraaf
Beschikken wel over een uitlaatservice. Dit wordt doorgegeven aan een leverancier die het
verzorgd. Problemen met de verzorging van de huisdieren bij de ouderen is niet bekend. De
vraag naar zorg wordt doorgegeven aan een betreffende leverancier, dus daar zouden wij er
ook één van kunnen zijn.
Stichting Thuiszorg Noord-Limburg – Venray
Zij doen niks aan de verzorging van dieren
Staan verder ook niet open voor een samenwerkingsverband.
Groenekruis Domicura Huishoudelijke Hulp Maastricht
Hebben wel een uitlaatservice. Een bakje drinken/ eten voor het huisdier zal ook wel
gebeuren..
Verzorging is maar sporadisch vraag naar, ze weten wel van de dienst door de folder. Vraag
is 1 op 20.000
Zorggroep Beek
Er is geen hulp bij verzorging van huisdieren nodig, er zijn geen huisdieren. Er is maar een
klein klantenbestand.
De Parel Thuiszorg – Roermond
Deze particuliere thuiszorg is nog niet opgestart, maar wel staat wel positief tegenover de
plannen voor een Dierenthuiszorg.
Thuiszorg Zuid-Limburg – Nuth
Zij bieden deze service niet aan. Waarschijnlijk zal er wel vraag naar zijn bij de gehandicapten
en chronisch zieken.
Deze organisatie is te klein om eraan mee te werken
Parkstad Landgraaf
Bieden geen hulp bij de verzorging van huisdieren, is ook nog nooit vraag naar geweest.
Taken bij huishoudelijke verzorging bij de gemeente informeren vanwege WMO
mail sturen naar info@parkstadthuiszorg.nl, via Jacqueline Hoogeveen Geen reactie meer
ontvangen, ook niet na een tweede telefonische aanvraag.
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Bijlage 4 Behoefteonderzoek - Dierenasielen

Contactgegevens dierenasielen in Limburg:
1 Stichting de reddingsboei
2 Dierentehuis Mijnstreek
3 Dierenasiel E. Gebhard Stichting
4 Op de smakterheide
5 Dierenasiel de Beestenboel

Geleen
Heerlen
Maastricht
Smakt-Venray
Weert

046-4743537
045-5725834
043-3632197
0478-639062
0495-563981

Er is telefonisch navraag gedaan naar de reden van afstand van de asieldieren. Op deze
manier moest er meer inzicht verkregen worden in het percentage ouderen die afstand
hebben gedaan van hun huisdier omdat ze deze zelf niet meer konden verzorgen.
De volgende reacties zijn verkregen:
1 Na meerdere pogingen om telefonisch contact te krijgen en per email is er tot op vandaag
geen contact geweest.
2 Er zijn geen gegevens bekend bij dit asiel over de reden van afstand. Dit is in ieder geval
niet bijgehouden.
3 Na telefonisch contact is er op verzoek een mail gestuurd. De reactie hierop was dat er
geen gegevens bekend waren. Deze zijn niet bijgehouden en er is geen bereidheid om hier
verder over na te denken wegens grote werkdruk door onderbezetting.
4 Geen gegevens bekend over de reden van afstand.
5 Geen gegevens bekend over de reden van afstand.
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Bijlage 5 Behoefteonderzoek – Enquête

76
Educatiemateriaal over dierenwelzijn voor ouderen

77
Educatiemateriaal over dierenwelzijn voor ouderen

Op dit moment is er via de volgende media en middelen verwezen naar de enquête:
- Via een brief vanuit de Dierenbescherming Limburg naar alle leden boven de 50 jaar
- Via een persbericht
- Via de website van Dierenbescherming Limburg
www.dierenwelzijnscentrumlimburg.cname.web3.nl/1/homepage
- Via de website van ANBO (mini-advertenties) www.anbo.nl
- Via de website van Unie KBO www.uniekbo.nl
- Via de website www.50plusser.nl
- Via de website www.plusonline.nl
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Bijlage 6 Tussentijdse resultaten
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Enkele antwoorden geformuleerd op vraag 4:
4. Ondervindt u problemen bij het verzorgen van uw huisdier(en)?

Nog niet, maar wat niet is kan nog komen.
gelukkig nog niet
NEE
Het verschonen van aquarium.
Nee
Nog niet!
Nee
Neen
nee
De dierenbescherming moet zich beperken tot het beschermen van de dieren en niet op
commercieel vlak gaan werken. In de Regio Limburg is al een bedrijf actief met
huisdierenthuiszorg
neen
Nee
uitlaten hond zelf moeilijk ter been
nee
uitlaten als de pijn te heveig is of als het erg glad buiten is
Mijn moeder heeft mij (zoon) gevraagd dit in te vullen:
Moeders is 87! Woont alleen, man afgelopen jaar overleden, is bang ´s avonds in het donker,
probleem dus met uitlaten.
Ik spreek voor de mensen waar ik voor werk in de thuiszorg.
Het is een geweldig initiatief er is zeker behoefte voor deze vorm van hulp.Als jullie de diverse
thuishulp organisaties benaderen en de gemeente dan denk ik dat jullie hier veel goed werk
kunnen doen.
Mw M de Vries
Ik ben alleenstaand en al eens afhankelijk geweest voor thuiszorg voor mezelf na een
ziekenhuisopname. Na thuiskomst was ik erg verzwakt, ik had te weinig hulp voor mijn
honden en katten.

80
Educatiemateriaal over dierenwelzijn voor ouderen

Enkele antwoorden op vraag 9:
9. De Dierenthuiszorg wordt een hulporganisatie op vrijwillige basis. Ouderen worden geholpen bij de
verzorging van hun huisdier met wat zwaardere klussen als dit niet meer zelfstandig gaat. Op deze
manier blijven eigenaar en huisdier langer bij elkaar. Wat vindt u van dit initiatief?

In Utrecht hebben we dit al. Gaat van de dierenbescherming uit.
Is zeer succesvol. Nadere info? Dierenbescherming Utrecht.
Geweldig, als ik ooit zover kom te zitten, zou ik met deze dienst heel blij zijn.
toppie!!!!!!!!!!!!!!
HEELLLLLLL EEERRGGG GGGOOOEEEDDD!!!!!
"Dit is een gat in de markt......DOEN DUS...!!!!
fantastisch
De dierenbescherming moet zich beperken tot het beschermen van de dieren en niet op
commercieel vlak gaan werken. In de Regio Limburg is al een bedrijf actief met
huisdierenthuiszorg
Ik vindt dit prachtig, dat ze daar niet eerder aan gedacht hebben.
Het is verschrikkelijk dat je je huisdier weg moet doen omdat je het
niet meer kunt verzorgen, het is als of je een kind wegneemt in je leven,
mensen die geen dieren hebben kunnen dit niet begrijpen, het is toch
maar een dier wordt er dan gezegd. Ik hoop dat dit initiatief doorgaat
om ouderen een reden hebben voor verder te leven voor hun dier.
Geweldig goed idee! Zou mij dan ook schrijven als vrijwilligster. Het is juist voor ouderen zo
belangrijk om een "maatje" te hebben. Wanneer een oudere niet zo goed meer een huisdier
kan verzorgen en door dit plan wel kan houden is dit super. Voor baas maar ook zeker voor de
dieren.
Wij, mijn man en ik vinden dit een zeer goed idee omdat wij ervaren hebben wat een huisdier
voor je betekenen kan. Maar... Er kleven ook wat nadelen aan.nl. er komen vreemde mensen
over de vleor en zijn die wel altijd te vertrouwen?
Je hoort zoveel nare dingen tegenwoordig?!
Bij een goede screening en identificatieplicht van de persoon die deze thuiszorg gaat verlenen
is er natuurlijk wel veel te voorkomen.
heel goed omdat het uitlaten van de hond nu door familie gedaan moet worden.
prima
geweldig!!!
Uitstekend initiatief!
Ik spreek voor de mensen waar ik voor werk in de thuiszorg.
Het is een geweldig initiatief er is zeker behoefte voor deze vorm van hulp.Als jullie de diverse
thuishulp organisaties benaderen en de gemeente dan denk ik dat jullie hier veel goed werk
kunnen doen.
Mw M de Vries
Geweldig!
een geweldig idee. Mijn moeder had graag een hond gehad maar had niemand in de buurt die
hem wilde uitlaten. Ze was zelf slecht ter been. Ze is uiteindelijk dement geworden omdat ze
zich afsloot voor alles en iedereen. Ik ben van mening dat ze zeker langer goed was gebleven
als ze een huisdier had gehad.
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Bijlage 7 Beschrijving enquête via Google
Op dit moment zijn er pas 107 reacties gekomen op de enquête. Totdat de pilot wordt
opgestart, blijft de enquête online staan zodat zoveel mogelijk mensen nog hun mening
kunnen geven.
Omdat de enquête online zal blijven staan, is het belangrijk dat de volgende projectgroep bij
deze gegevens kan komen. Hiervoor is het volgende emailaccount aangemaakt:
Adres:
dierenthuiszorg@hotmail.com
Wachtwoord: DWCLimburg
1. Ga voor het inloggen naar de startpagina www.google.nl en klik rechtsboven op
aanmelden.
2. Gebruik om aan te melden ook bovenstaand emailadres en wachtwoord.
3. Klik boven in het menu op meer en dan op Documenten. Soms staat het niet meteen in
het rijtje mogelijkheden en moet u even verder zoeken op ‘en nog veel meer >’.

4. Open de spreadsheet Behoefteonderzoek Dierenthuiszorg. Afhankelijk van de grootte
van het scherm zijn de reacties te zien onder de vragen. Om hier een beter beeld van
te krijgen kan er gekeken worden naar de samenvatting van reacties.
Let op! De vragen van de enquete staan niet in de goede volgorde. Het veranderen
hiervan zou consequenties hebben voor het bestand zoals het online staat dus
hebben we het voor de zekerheid even zo laten staan.
5. Om de samenvatting van reacties te zien in de spreadsheet gaat u naar Form(..) Het
cijfer tussen haakjes geeft het aantal reacties tot nu toe weer.
(Met go to live form kunt u de enquête bekijken zoals deze online staat.)
Kies Show summary of responses om de statistieken te bekijken van de antwoorden.
6. Indien het nog nodig mocht zijn dat de enquête aangepast moet worden, dan kan dit
door in het menu Form(..) voor Edit form te kiezen. In dit venster staat tevens de
hyperlink naar de enquête.
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7. Wanneer u meerdere mensen toegang wilt verlenen tot de resultaten van de enquête
kunt u deze
spreadsheet met meerdere mensen delen.
Ten eerste moeten ze een google-account aanmaken op de startpagina van google.
Vervolgens kunt u in de spreadsheet, rechtsboven kiezen voor Sharing settings… in
het menu Share.

In het scherm dat nu volgt kunt u mensen toevoegen met behulp van het emailadres.
Ook kunt u hier aangeven of deze persoon alleen mag kijken of ook bestanden mag
wijzigen. Het beheer van de spreadsheet kan hier ook worden doorgegeven aan
anderen.
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Bijlage 8 Brief thuiszorgorganisaties
Geachte heer/ mevrouw,
Voor u als thuiszorgorganisatie is het geen nieuws dat Nederland en vooral Limburg aan het
vergrijzen is. De Dierenbescherming Limburg wil graag iets betekenen voor deze groeiende
doelgroep. In samenwerking met hogeschool HAS Den Bosch wordt De Dierenthuiszorg
opgezet.
De Dierenthuiszorg Limburg is voor ouderen die niet meer geheel zelfstandig voor hun
huisdieren kunnen zorgen. Vrijwilligers zullen helpen in de verzorging van de dieren zodat er
niet vervroegd afstand gedaan hoeft te worden van de dieren.
Huisdieren zijn vaak alles voor mensen en in het bijzonder voor ouderen. Daarom is het van
belang dat de dieren en eigenaren zo lang mogelijk bij elkaar kunnen blijven. Ook wordt op
deze manier voorkomen dat de asielen overvol raken.
Uit peilingen bij de doelgroep is gebleken dat mensen dit initiatief toejuichen en dat veel
mensen geholpen zijn met deze dienst.
Wat verwachten wij van u?
Aangezien medewerkers van thuiszorgorganisaties veel bij oudere mensen thuis komen,
hebben zij goed zicht op de situatie en de verzorging van de huisdieren. Wij willen dat zoveel
mogelijk thuiszorgorganisaties van dit project afweten zodat deze medewerkers de cliënt met
ons in contact kunnen brengen.
Op dit moment gebeurt dit al bij verschillende organisaties met bijvoorbeeld een uitlaatservice
voor honden. Onze service op vrijwillige basis is er voor alle huisdieren en is gericht op de
zwaardere klussen. Dit kan zijn voor een tijdelijke periode i.v.m. revalidatie of op de langere
termijn.
Wij hopen dat we in de toekomst uw cliënten ook kunnen helpen en dat u hier een
communicatieve rol in wilt spelen. Het is mogelijk dat u als organisatie contact met ons
opneemt als u ergens hulp wilt inschakelen maar u kunt ook folders bij ons bestellen zodat u
de cliënt zelf contact op laat nemen.
Houdt onze website in de gaten voor meer informatie en nieuwe ontwikkelingen binnen dit
project:
www.dierenwelzijnscentrumlimburg.nl
We hopen dat we u genoeg geïnformeerd bent over de Dierenthuiszorg en dat u hierin uw
steentje bij wilt dragen.
Indien u meer informatie hierover wilt hebben, kunt u altijd contact opnemen.
Met vriendelijke groet,
Dierenbescherming Limburg
Hogeschool HAS Den Bosch
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Bijlage 9 Formulier cliëntgegevens
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Dagboek
van

Plak hier
een foto!

Naam: ……………………………………
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Gegevens cliënt
Naam: ……….………………………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………………….
Woonplaats:…………………………………………………………………………………………
Telefoonnr.:..……………………………………………………………………………………….

Gegevens huisdier
Naam: ……………………………………………………………………………………………….
Soort: ……………………………………………………………………………………………….
Ras:

……………………………………………………………………………………………….

Leeftijd:

………………… jaar

Medische achtergrond
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

Gegevens dierenarts
Naam:………………………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………
Woonplaats:…………………………………………………………………………………………
Telefoonnr.:.…………………………………………………………………………………………
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Cliënt bij thuiszorgorganisatie:
Naam: ………………………………………………………………………………………………
Adres:.………………………………………………………………………………………………
Telefoonnr.:…………………………………………………………………………………………

In geval van nood waarschuwen
Coördinator Dierenthuiszorg
Naam:….……………………………………………………………………………………………
Adres:……………………………………………………………………………………………….
Woonplaats:…………………………………………………………………………………………
Telefoonnr.:…………………………………………………………………………………………

88
Educatiemateriaal over dierenwelzijn voor ouderen

Logboek
Welke taken volbracht?

Naam vrijwilliger

Paraaf

Bijzonderheden

Datum
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Welke taken volbracht?

Naam vrijwilliger

Paraaf

Bijzonderheden

Datum
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Bijlage 10 Tijdsplanning Dierenthuiszorg
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Bijlage 11 Formulier subsidieaanvraag

Aanvraagformulier Welzijn en Zorg 2011
Het project wordt getoetst aan de Algemene Subsidieverordening 2004 en de Nadere subsidieregels
Welzijn en Zorg 2011.
Voordat u met invullen begint dient u op de hoogte te zijn van deze regels.
Als u niet op de hoogte bent, kunt u ze raadplegen via www.limburg.nl/subsidies (klik op Actuele
Subsidieregelingen).
U krijgt eerst een checklist met vragen om voor u zelf te bepalen of u mogelijk in aanmerking komt voor
een provinciale subsidie.
Als u de vragen in de checklist met ja hebt kunnen beantwoorden, kunt u het aanvraagformulier verder
invullen.
Het formulier kan worden ingediend in de periode van 25 november 2010 tot en met 31 december
2011.
Aanvragen die buiten deze periode (te vroeg of te laat) worden ingediend, worden afgewezen!
Subsidieaanvragen moeten tenminste 12 weken voorafgaand aan de start van het project worden
ingediend en worden behandeld in volgorde van binnenkomst. De datum van de poststempel is
bepalend. Aanvragen die worden ingediend nadat het subsidieplafond is bereikt worden afgewezen.
De ondertekende subsidieaanvraag (dit formulier met bijlagen A en B) moet worden verzonden aan:
Gedeputeerde Staten van Limburg
Afdeling Vergunningen en Subsidies
Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT

CHECKLIST SUBSIDIE WELZIJN EN ZORG 2011
Vindt het project plaats in Limburg?
Ja
Nee
Bent u rechtspersoon (stichting, vereniging, etc.)?
Ja
Nee
Is er sprake van co-financiering met minimaal hetzelfde bedrag als de gevraagde provinciale subsidie?
Ja
Nee
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Start het project niet eerder dan 12 weken na de subsidieaanvraag?
Ja
Nee
Kan het project worden opgestart binnen een half jaar nadat de subsidie is verleend?
Ja
Nee
Sluit het project aan bij één of meerdere beleidsspeerpunten (vrijwillige inzet, jongerenparticipatie,
internationalisering van de zorg, Social Return on Investment, innovatie in zorg en welzijn)?
Ja, namelijk:
vrijwillige inzet
jongerenparticipatie
internationalisering van de zorg
Social Return on Investment
innovatie in zorg en welzijn
Nee
Bedraagt de looptijd van het project maximaal 2 jaar?
Ja
Nee

AANVRAAG SUBSIDIE
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel (indien van toepassing):
Naam aanvrager

:

Rechtsvorm
Adres

:
:

Postcode en woonplaats

:

Vestigingsplaats

:

Website organisatie

:

Bankrekeningnr.
aanvrager
Contactpersoon

:
:

Functie contactpersoon :
Telefoonnummer
(overdag)
E-mailadres
contactpersoon

:

:
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Projectnaam

:

Regio

:

Noord-Limburg
Midden-Limburg
Zuid-Limburg

Project wordt gerealiseerd
in gemeente(n)
:

1.Korte projectomschrijving

2. Projectperiode

Start :
Einde:

3. Wat is het doel van het
1
project? (smart geformuleerd)

4. Bij welk beleidsonderdeel
sluit het project aan?
(meerdere mogelijkheden)

Vrijwillige inzet:
Samenwerking op regionaal niveau
Uitrol best practices
Anderszins, namelijk:
Jongerenparticipatie
Maatschappelijke stageplaatsen
Cultuurparticipatie van jongeren
Maatschappelijke activiteiten
Leefbaarheid binnen de wijken

1

Smart staat voor:

Specifiek: (zo concreet mogelijk aangeven wie, wat, waar, wanneer en hoe)
Meetbaar: (zo veel mogelijk in maat en getal uitdrukken)
Acceptabel: (doelen dienen te passen binnen de thema’s en draagvlak te hebben)
Realistisch: (doelen dienen binnen de gestelde tijd, financiële en personele randvoorwaarden te worden gerealiseerd)
Tijdgebonden: (vooraf vastleggen welke doelen op welk moment gehaald moeten zijn)
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Talentontwikkeling
Anderszins, namelijk:
Internationalisering van de zorg
Het initiëren en faciliteren van grensoverschrijdende zorgprojecten
Het bevorderen van grensoverschrijdende patiëntenmobiliteit
Het uitbouwen van een Europees (zorg)netwerk
Anderszins, namelijk:
Social Return in Investment
Bevordering van arbeidsparticipatie
Bevordering van maatschappelijke participatie
Anderszins, namelijk:
Innovatie in Zorg en Welzijn
Aanbod infrastructuur kwetsbare ouderen in Parkstad
Anderszins, namelijk:

5. Hoeveel personen van de
desbetreffende doelgroep
denkt u met het projectplan te
bereiken?

6. Welk resultaat of effect
wordt beoogd, zoals onder 4
geformuleerd? (smart
geformuleerd)

7. Hoe worden beoogde
resultaten gedurende project
bewaakt en gemeten?

8. Wat gebeurt er met de
resultaten na afronding van
het project?

9. Motiveer waarom u van
mening bent dat uw project
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aansluit bij de
toetsingscriteria op het
gebied van welzijn en zorg?
(Raadpleeg hiervoor de
desbetreffende bijlage(n) bij
de Nadere subsidieregels
Welzijn en Zorg 2011)

10. Hoe is de continuïteit van
het project na de
subsidieperiode
gewaarborgd
(financieel/inhoudelijk)?

11. Bent u voornemens om
het project na afloop te
evalueren? Zo ja, op welke
manier en met wie?

12. Omschrijf op welke wijze
u de publiciteit rondom uw
project gaat verzorgen en op
welke wijze u de Provincie
Limburg hierbij profileert.

Bijlagen:
A. Projectplan (Activiteitenplan)
Daarin moet worden opgenomen een omschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt
gevraagd. Die activiteiten moeten zo concreet en meetbaar (smart) mogelijk worden aangegeven.
Vermeld tevens in het plan met welke partijen wordt samengewerkt en hoe de taakverdeling is. Geef
daarbij ook de namen en functies aan van de inhoudelijk verantwoordelijke personen.
Neem in het activiteitenplan ook een tijdschema op.

B. Begroting
De begroting dient overzichtelijk te zijn en een reële raming van alle kosten en een realistisch
dekkingsplan te bevatten, inclusief een nadere toelichting bij de kostenposten.
In het dekkingsplan moet ook duidelijk worden vermeld welk subsidiebedrag aan de Provincie
wordt gevraagd. Verder dient – behorende bij het dekkingsplan - d.m.v. een overzichtelijk schema te
worden aangegeven of er bij andere instanties subsidie is aangevraagd, of deze al is toegekend en zo
ja, voor welk bedrag.
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Nadrukkelijk wijzen wij u erop dat een projectsubsidie uitsluitend wordt verleend in het (financiële)
tekort van het project.
Voorbeeld schema:
Totale kosten:
- ….
- ….

€
€

Totale inkomsten:
- Financiële bijdrage aanvrager
- Toegezegde subsidie samenwerkingspartner 1
- Toegezegde subsidie samenwerkingspartner 2
- ……….
- Overige dekking

€
€
€
€
€

Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) hierbij dat ze de Algemene Subsidieverordening 2004 en de
Nadere subsidieregels Welzijn en Zorg 2011 hebben gelezen.
Plaats
Datum

: _______________________________
: _______________________________

Handtekening(en)

2

: _______________________________

2

Het formulier moet worden voorzien van een rechtsgeldige ondertekening. Met rechtsgeldig
wordt bedoeld degene(n) die op grond van de statuten bevoegd is (zijn) de organisatie te
vertegenwoordigen.
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Bijlage 12 Evaluatieformulier De Dierenthuiszorg Limburg
Om De Dierenthuiszorg Limburg zo goed mogelijk te organiseren hebben we ook feedback
van u als vrijwilliger nodig! Waarschijnlijk heeft u een uitnodiging gekregen voor de
vergadering. Indien u de mogelijkheid heeft om te komen, vragen wij u om deze vragen in te
vullen als voorbereiding op de bespreking. Indien u niet naar de vergadering kunt komen,
horen wij toch graag uw mening en ervaringen. Wilt u in dit laatste geval zo vriendelijk zijn om
dit formulier ingevuld op te sturen per post of per email naar de Dierenbescherming Limburg
t.a.v. De Dierenthuiszorg.
Bedankt voor uw bijdrage!
Naam:………………………………………………………………………………………………
Datum:………………………………………………………………………………………………
Woonplaats:…………………………………………………………………………………………
1. Wat is uw werkervaring binnen De Dierenthuiszorg Limburg?

2. Welke feedback heeft u van de cliënten gehoord?

3. Wat is uw eigen indruk over de algemene gang van zaken?

4. Kunt u kort de omstandigheden van de huisdieren beschrijven?

5. Wat vindt u van de communicatie tussen vrijwilligers onderling op een en hetzelfde adres?

6. Wat vindt u van de tijdsplanning? Is deze haalbaar?

7. Waar liggen nog verbeterpunten op het gebied van de organisatie?

8. Heeft u nog suggesties voor ons?
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5.

Activiteiten in Dierenwelzijnscentrum Limburg
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1.

Inleiding

Om de doelgroep ouderen ook bij het Dierenwelzijnscentrum te betrekken zijn er
verschillende ontspannende en educatieve activiteiten ontwikkeld. Dit zijn onder andere
uitstapjes of rondleidingen voor groepen, jubileumfeesten, vrijwilligerswerk en een
uitlaatprogramma. Ook workshops koken kunnen worden georganiseerd wanneer er een
keuken komt in het centrum.
De boodschap die het Dierenwelzijnscentrum wil uitdragen met de activiteiten voor ouderen is
de volgende:
Dierenwelzijn is belangrijk en iedereen binnen de maatschappij heeft een eigen
verantwoordelijkheid hiervoor. Dieren zijn afhankelijk van de mens. Door het bezoeken van
het centrum en deelnemen aan de activiteiten worden mensen meer bewust van deze
verantwoordelijkheid.
Het centrum zal gebouwd worden volgens het cradle- to- cradle principe en zal een plek
worden waar het welzijn van dier en mens centraal staat. Het Dierenwelzijnscentrum komt
centraal gelegen in Limburg en biedt onderdak voor verschillende diensten. Naast een
opvang, is er veel aandacht voor educatie, voorlichting een maatschappelijke zorg. Ook zal
het gebouw ruimte bieden aan een kliniek, gedragstherapie en een dierenpension.
(Dierenwelzijnscentrum Limburg, 20 september 2010)

2.

Activiteiten

Voor alle verschillende activiteiten wordt in de volgende paragraven beschreven welke media
en middelen ingezet kunnen worden voor bekendheid, hoe de organisatie eruit zal zien, welke
kosten er aan de activiteiten gebonden zijn en hoe de planning eruit zal zien.
2.1
Uitstapjes en rondleidingen
Voor mensen die het centrum willen bezoeken moet er de mogelijkheid zijn om zonder
afspraak langs te komen. Het centrum wordt zo ingericht dat mensen zelf al informatie
kunnen vergaren en rond kunnen kijken. Daarnaast zijn er vrijwilligers aanwezig om de
bezoekers rond te leiden en te woord te staan.
Organisatie
Om ouderen een dagje weg te kunnen bieden, worden uitstapjes bij het
Dierenwelzijnscentrum georganiseerd.
Het centrum beschikt over meerdere ruimtes met verschillende functies. Zo is er een mooie
hal, een ambulancepost, dierenkliniek en operatieruimtes, opvangmogelijkheden en een
horecagelegenheid. Door deze diverse mogelijkheden is voor ieder wat wils, leuke dingen te
zien en te leren. De rondleiding door het centrum wordt verzorgd door een vrijwilliger van de
Dierenbescherming.
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Naast het centrum kan op een mooie dag ook het nabijgelegen park bezocht worden.
Hier kan een wandeling gemaakt worden waarbij de omgeving bekeken kan worden.
Als dit niet mogelijk is, kan deze activiteit opgevuld worden door bijvoorbeeld een dierenarts
zijn verhaal te laten vertellen. Als hiervoor niemand beschikbaar is, heeft de doelgroep een
vrij gedeelte. In deze tijd kunnen zij zelf nog wat rondwandelen door het
Dierenwelzijnscentrum. Om dit interessanter te maken, zijn door het hele centrum
informatiebordjes opgehangen. Deze zijn al ontwikkeld voor andere doelgroepen welke ook
bruikbaar zijn voor de ouderen.
Het voordeel van een uitstapje naar het Dierenwelzijnscentrum is dat de doelgroep kennis
maakt met het centrum en hier ook informatie opsteekt. Het doel van alle activiteiten is de
mensen bewust te laten worden van dierenwelzijn op allerlei gebieden. Door een middag te
organiseren voor de ouderen kunnen wellicht ook vrijwilligers geworven worden en kunnen
maatschappelijke problemen zoals eenzaamheid (Vilans, 23 september 2010) verminderd
worden.
Media/ middelen
Om de activiteiten en boodschap bekendheid te geven, zijn verschillende middelen in te
zetten. Deze middelen moeten gerelateerd zijn aan de doelgroep, zodat ouderen bereikt
worden.
Er moet vooral aandacht besteed worden aan free publicity, omdat dit een goedkope
oplossing is voor reclame en hier weinig geld voor beschikbaar is.
•

Een persbericht is opgesteld voor regionale bladen en kranten en wellicht nog voor de
Telegraaf en dergelijke. Zo kan een groot gedeelte van de doelgroep bereikt worden,
zodat zij bekend worden met het Dierenwelzijnscentrum en de mogelijke activiteiten die er
georganiseerd worden. Het persbericht is in bijlage 1 terug te vinden.
Om de doelgroep te kunnen benaderen kunnen de volgende bekende media in Limburg
benaderd worden:
Kranten
o Limburgse Courant
o De Limburger
o Drimble
o Streekomroep Start
o Maastricht Aktueel
Tv- en radiozenders
o Loo TV
o Omroep Venray
o Streekomroep Reindonk
o Omroep 3ML
o RTV Parkstad
o L1
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•

Op de websites van de Dierenbescherming en Dierenwelzijnscentrum moet informatie te
vinden zijn over de mogelijkheden en activiteiten die het Dierenwelzijnscentrum te bieden
heeft. Hier moet de doelgroep zich ook aan kunnen melden via een digitaal invulformulier
voor een cursus, of aan kunnen geven dat zij een feest willen geven.

Naast free publicity is het mogelijk om informatie via een andere weg te verstrekken, namelijk:
• Een informatiefolder geeft alle mogelijkheden en activiteiten van het
Dierenwelzijnscentrum weer. Deze worden verspreid bij buurthuizen, bibliotheken
enzovoorts. Een voorbeeld is terug te vinden in bijlage 2.
De kosten hiervoor worden opgenomen in Budget.
Budget
Er zijn geen grote kostenposten bij deze uitstapjes en rondleidingen.
- In het centrum zijn altijd verzorgers en vrijwilligers aanwezig die een rondleiding kunnen
geven en informatie kunnen verschaffen. Het centrum zal op een educatieve manier worden
ingericht zodat mensen zelf al veel kunnen leren door alleen maar rond te lopen. Voor de
rondleiding zijn geen kosten gerekend maar na afloop wordt wel benadrukt dat donaties altijd
welkom zijn.
- Drankjes zoals koffie en thee zijn tegen een kleine vergoeding te krijgen en deze kosten zijn
dus voor de bezoekers zelf.
- Voor het promotiemateriaal in de vorm van een folder moeten wel kosten berekend worden.
De folder opgenomen in bijlage 2 zal informatie bevatten over de activiteiten in het centrum
en de activiteiten die door ouderenorganisaties verzorgd worden namens de
Dierenbescherming. Door deze twee verschillende pakketten van activiteiten samen in een
folder te presenteren worden kosten bespaard.
Kostenraming folders:
- Schatting aantal buurthuizen Limburg: Aanname  per gemeente gemiddeld 1
- Aantal bibliotheken Limburg: 80 (Wegwijzer op internet, 20 december 2010)
- 33 gemeenten in Limburg (Provincie Limburg, 20 december 2010)
Dit zou uitkomen op een totaal aantal van 80 + 33 = 113 folders.
Voor Vistaprint worden de kosten van 100 folders geschat op €49,99 (Vistaprint, 20 december
2010)
Voor het opmaken van de folders heeft de Dierenbescherming Limburg contacten met een
eigen designbedrijf. De kosten voor het drukken daar zijn niet bekend, maar indien deze lager
liggen dan wordt het aangeraden om het bij het eigen bedrijf te houden.
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2.2
Jubileumfeesten
Veel mensen willen speciale gelegenheden op een bijzondere plek vieren. In het centrum zijn
hier de mogelijkheden voor. Naast het verzorgen van een dergelijk feest kan er ook een
thema gekoppeld worden aan het evenement en kunnen de mensen zo op de hoogte gesteld
worden van (de problemen met) dierenwelzijn. Voor de catering is de Dierenbescherming
afhankelijk van externe bedrijven omdat deze faciliteiten niet in het centrum zelf aanwezig
zijn. Hiervoor kan een cateringbedrijf ingeschakeld worden welke gevestigd zit in Limburg en
werkt met streek- en biologische producten. Dit zou goed bij de doelstellingen van de
Dierenbescherming passen.
Buiten het feest kan ook een rondleiding door het centrum gegeven worden, waardoor
mensen nog meer betrokken zijn bij de dieren en dierenwelzijn.
Organisatie
Het Dierenwelzijnscentrum beschikt over verschillende zalen. Dit is een goede optie voor het
houden van feesten indien hier voldoende vraag naar is. Voor dit gedeelte wordt voornamelijk
de doelgroep binnen een straal van 20 kilometer van het centrum benaderd.
Tijdens een viering in het centrum wordt een actueel thema geïmplementeerd en worden de
gasten geïnformeerd hierover. Zo dragen deze feesten bij aan het vergroten van het
bewustzijn van dierenwelzijn.
Het nadeel van deze activiteiten is dat de organisatie voor de mensen zelf is. De locatie wordt
ter beschikking gesteld maar de mensen moeten zelf zorg dragen voor de invulling buiten het
informatiegedeelte.
Media/ middelen
Om de activiteiten en boodschap bekendheid te geven, zijn verschillende middelen in te
zetten. Deze middelen moeten gerelateerd zijn aan de doelgroep, zodat ouderen bereikt
worden.
•

Op de websites van de Dierenbescherming en Dierenwelzijnscentrum moet informatie te
vinden zijn over de mogelijkheden voor activiteiten die het Dierenwelzijnscentrum te
bieden heeft. Hier moeten contactgegevens beschikbaar zijn zodat ouderen contact op
kunnen nemen met het bestuur van het centrum.

•

Een informatiefolder geeft alle mogelijkheden en activiteiten van het
Dierenwelzijnscentrum weer. Deze worden verspreid bij buurthuizen, bibliotheken
enzovoorts. Een voorbeeld is terug te vinden in bijlage 2.
De kosten hiervoor zijn reeds besproken bij Uitstapjes en rondleidingen.

•

Er is een algemeen persbericht opgesteld om de aandacht te vestigen op de activiteiten
die op het centrum plaatsvinden. Hierin worden mensen verwezen naar de website voor
meer informatie. Dit persbericht is terug te vinden in bijlage 1.
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Budget
Naast de eerder genoemde geschatte kosten voor de folder, namelijk €50,00
zijn er verder enkel kosten verbonden aan de zaalhuur. Deze kosten komen voor rekening
van de klant.
Aangezien er nog geen gegevens bekend zijn over het centrum en de oppervlakte, is het
moeilijk om een prijsindicatie te geven voor de zaalverhuur.
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2.3
Vrijwilligerswerk
Omdat het centrum bemand moet worden, rondleidingen gegeven en lessen op locatie
verzorgd moeten worden zijn vrijwilligers van groot belang. Omdat de ouderen vanaf 65 jaar
vaak niet meer werken, hebben zij wellicht veel tijd over. Veel mensen vinden het dan leuk
om nog iets te kunnen betekenen voor de maatschappij en kunnen bij dit soort projecten
betrokken worden. Er is echter wel een selectietraject omdat de vrijwilligers in staat moeten
kunnen zijn om licht fysiek werk te kunnen verrichten, om de informatie waar de
Dierenbescherming voor staat over te kunnen brengen enz.
Organisatie
Onder de doelgroep ouderen vallen onder andere vitale ouderen. Zij hebben misschien naast
hun werk en/ of vrije tijd nog wel tijd en zin over om zich vrijwillig in te zetten voor het
Dierenwelzijnscentrum. Mocht dit door omstandigheden niet haalbaar zijn, omdat het centrum
bijvoorbeeld te ver gelegen is, kan altijd nog besloten worden om vrijwilligerswerk uit te gaan
voeren voor de Dierenbescherming.
Ouderen die zich aanmelden om vrijwilliger te worden, worden allereerst uitgenodigd op het
Dierenwelzijnscentrum. Daar krijgen zij een rondleiding en de nodige informatie over het
centrum. Er wordt besproken welke functie(s) het beste bij de persoon past en hoe hij of zij
dat ziet. Natuurlijk wordt ook bekeken waar vrijwilligers hard nodig zijn en hoe vaak degene
beschikbaar is voor het centrum. Om de nieuwe vrijwilliger meer bekend te laten worden met
het centrum zal degene eerst een paar keer meewerken met een andere vrijwilliger.
Uiteindelijk zal de organisatie de nieuwe vrijwilliger alleen indelen en wordt hier het rooster
van bekendgemaakt.
Om dit alles goed te coördineren en regelen op het centrum, zal een soort leiding opgezet
moeten worden. Deze bestaat uit één of enkele personen die meerdere organisatorische
zaken regelen en aansturen. Zo kan één persoon leiding nemen over de coördinatie van de
vrijwilligers en zaken die daar betrekking op hebben.
Door vrijwilligers te werven en mee te laten werken op het Dierenwelzijnscentrum, weten zij
veel van dieren, over het houden van dieren, over dierenwelzijn enzovoorts. Zo kunnen zij
veel betekenen voor het centrum, hun eigen dieren en informatie overdragen op familie en
vrienden. Via deze weg worden familieleden en vrienden aangespoord om het
Dierenwelzijnscentrum te bezoeken en ook vrijwilliger te worden. Of in ieder geval wordt er
meer rekening gehouden met huisdieren, biologische producten en andere aspecten omtrent
dierenwelzijn.
Media/ middelen
Om de activiteiten en boodschap bekendheid te geven, zijn verschillende middelen in te
zetten. Deze middelen moeten gerelateerd zijn aan de doelgroep, zodat ouderen bereikt
worden.
Er moet vooral aandacht besteed worden aan free publicity, omdat dit een goedkope
oplossing is voor reclame en hier weinig geld voor beschikbaar is.
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•

Een persbericht is opgesteld voor regionale bladen en kranten en wellicht nog voor de
Telegraaf en dergelijke. Zo kan een groot gedeelte van de doelgroep bereikt worden,
zodat zij bekend worden met het Dierenwelzijnscentrum en de mogelijke activiteiten die er
georganiseerd worden. Het persbericht is in bijlage 1 terug te vinden.

•

Op de websites van de Dierenbescherming en Dierenwelzijnscentrum moet informatie te
vinden zijn over de mogelijkheden voor het uitvoeren van vrijwilligerswerk. Hier zijn ook
contactgegevens te vinden voor het aanmelden of inschrijven.

•

Er worden vacatures geplaatst op de vacaturebanken. Enkele voorbeelden van deze
websites zijn;
- www.vrijwilligerscentrale.nu
- www.vrijwilliger.nl
- www.vrijwilligersvacaturebank.nl

Naast free publicity is het mogelijk om informatie via een andere weg te verstrekken, namelijk:
•

Een informatiefolder geeft alle mogelijkheden en activiteiten van het
Dierenwelzijnscentrum weer. Deze worden verspreid bij buurthuizen, bibliotheken
enzovoorts. Een voorbeeld is terug te vinden in bijlage 2.

Budget
Er zijn geen kosten verbonden aan het vrijwilligerswerk zelf maar het opleiden van de nieuwe
vrijwilligers kost tijd en kleine bedragen voor het opleidingsmateriaal.
De kosten voor bijvoorbeeld een educatiemap ontwikkeld voor de dierenthuiszorg zullen
neerkomen op ongeveer 1,50 per persoon. (30 pagina’s * 5 cent/pagina).
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2.4
Uitlaatprogramma
Omdat de asieldieren vaak lang in de kennel zitten, is het fijn als ze eens in het omliggende
park kunnen gaan wandelen. Ook hier geldt dat ouderen vaak veel tijd hebben hiervoor en
door deze activiteiten gestimuleerd worden om de deur uit te gaan. De dieren hebben een
fijne wandeling en de ouderen hebben grote kans dat ze andere mensen ontmoeten en
vinden het zelf ook fijn om te kunnen helpen.
Organisatie
Aangezien het asiel in het Dierenwelzijnscentrum uiteindelijk het centrale punt van de
provincie zal worden, zullen hier veel dieren ondergebracht worden. Om deze dieren
voldoende aandacht en zorg te geven is het belangrijk dat vrijwilligers met de honden gaan
wandelen en ze verzorgen door te borstelen en dergelijke handelingen.
Ouderen die eenmalig of zo af en toe zich willen inzetten voor het wandelen/ uitlaten van de
honden, kunnen zich aanmelden bij het centrum. Daar wordt bekeken welke honden ervoor
geschikt zijn en welke het beste bij de oudere zal passen. Dan kan een wandeling door het
park gemaakt worden met de hond.
Als op een mooie dag meerdere mensen aangeven een wandeling met een hond te willen
maken, kan een groep mensen en honden tegelijk van start gaan. Dit is niet alleen beter voor
mensen op sociaal vlak maar ook voor de honden. Honden zijn oorspronkelijk roedeldieren en
hebben behoefte aan soortgenoten om eenzaamheid te voorkomen. (Sophia-Vereeniging, 22
november 2010)
Het uitlaten van de honden zorgt voor verrijking tijdens het verblijf in het centrum, want de
hond zit niet alleen in een hok. Door het uitlaten worden eventuele stereotype gedragingen
voorkomen, zal de gezondheid bevorderd worden en zal geluidsoverlast verminderd worden.
Daarnaast heeft het ook voordelen voor de ouderen. Als zij geen eigen huisdier meer hebben,
is het fijn om niet alle verplichtingen meer te hebben maar soms toch lekker met een dier
bezig te zijn. Een wandeling is ook nog eens goed voor de gezondheid van de ouderen en
zorgt dat het gevoel van eenzaamheid kan verminderen net zoals bij de honden. Een hond
kan hieraan bijdragen, maar als een oudere zo andere mensen ontmoet en een praatje
maakt, komt dit ook ten goede aan de sociale contacten.
Media/ middelen
Om de activiteiten en boodschap bekendheid te geven, zijn verschillende middelen in te
zetten. Deze middelen moeten gerelateerd zijn aan de doelgroep, zodat ouderen bereikt
worden.
Er moet vooral aandacht besteed worden aan free publicity, omdat dit een goedkope
oplossing is voor reclame en hier weinig geld voor beschikbaar is.
•

Een persbericht is opgesteld voor regionale bladen en kranten en wellicht nog voor de
Telegraaf en dergelijke. Zo kan een groot gedeelte van de doelgroep bereikt worden,
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zodat zij bekend worden met het Dierenwelzijnscentrum en de mogelijke activiteiten die er
georganiseerd worden. Het persbericht is in bijlage 1 terug te vinden.
•

Op de websites van de Dierenbescherming en Dierenwelzijnscentrum moet informatie te
vinden zijn over de mogelijkheden en activiteiten die het Dierenwelzijnscentrum te bieden
heeft.

Naast free publicity is het mogelijk om informatie via een andere weg te verstrekken, namelijk:
•

Een informatiefolder geeft alle mogelijkheden en activiteiten van het
Dierenwelzijnscentrum weer. Deze worden verspreid bij buurthuizen, bibliotheken
enzovoorts. Een voorbeeld is terug te vinden in bijlage 2.

Budget
Behalve de kosten voor het drukken van de folder zijn er geen andere kosten verbonden aan
deze activiteit.
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2.5
Workshop bewust koken
Een meer educatieve workshop is koken. Deze workshop is wel meer gericht op de vitale en
eenzame mensen van de doelgroep, wat ook geldt voor de uitstapjes, omdat beperkte en
hulpbehoevende ouderen niet zo een lange tijd bezig kunnen zijn of onderweg kunnen zijn.
De educatieve aard van deze workshop komt naar boven als mensen bewust worden
gemaakt over streekproducten, biologische producten, alternatieven enzovoorts.
Koken wordt zo niet standaard bekeken en ieder kan hier een mening over vormen.
Daarnaast is er natuurlijk de gelegenheid om nog een recept te bereiden of iets lekkers te
koken.
Organisatie
Mensen komen dankzij deze workshop bij elkaar en leren iets door het educatiekarakter. Er
wordt tijdens de workshop aandacht besteed aan de herkomst van producten,
streekproducten en biologische producten.
Natuurlijk wordt er niet alleen kennis opgedaan, maar worden er ook gezamenlijk recepten
bereid en naderhand opgegeten.
Voor deze workshop kan de mooie keuken waar het Dierenwelzijnscentrum over beschikt,
gebruikt worden. Hier kunnen grotere groepen mensen tegelijk terecht en ook tegelijk
recepten bereiden.
De workshop is bedoeld voor ouderen die vitaal zijn en interesse hebben in (leren) koken. Op
dit moment worden er al workshops koken gegeven bij enkele organisaties, bijvoorbeeld aan
ouderen die hun partner verloren zijn en er nu alleen voor staan. Hier zou deze activiteit goed
op aansluiten, maar natuurlijk kan iedereen hieraan deelnemen.
Naar aanleiding van de informatie over dierwelzijn wat hiermee samenhangt, worden mensen
aangespoord om ook een vrijwillige functie te bekleden binnen de Dierenbescherming.
Media/ middelen
Om de activiteiten en boodschap bekendheid te geven, zijn verschillende middelen in te
zetten. Deze middelen moeten gerelateerd zijn aan de doelgroep, zodat ouderen bereikt
worden.
Er moet vooral aandacht besteed worden aan free publicity, omdat dit een goedkope
oplossing is voor reclame en hier weinig geld voor beschikbaar is.
•

Op de websites van de Dierenbescherming en Dierenwelzijnscentrum moet informatie te
vinden zijn over de mogelijkheden en activiteiten die het Dierenwelzijnscentrum te bieden
heeft. Hier moet de doelgroep zich ook aan kunnen melden via een digitaal formulier
wanneer ouderen met een groepje of individueel willen deelnemen. De data van
workshops worden ook via deze website bekend gemaakt.

•

Een persbericht is opgesteld voor regionale bladen en kranten en wellicht nog voor de
Telegraaf en dergelijke. Zo kan een groot gedeelte van de doelgroep bereikt worden,
110

Educatiemateriaal over dierenwelzijn voor ouderen

zodat zij bekend worden met het Dierenwelzijnscentrum en de mogelijke activiteiten die er
georganiseerd worden. Het persbericht is in bijlage 1 terug te vinden.
Naast free publicity is het mogelijk om informatie via een andere weg te verstrekken,
namelijk:
•

Een informatiefolder geeft alle mogelijkheden en activiteiten van het
Dierenwelzijnscentrum weer. Deze worden verspreid bij buurthuizen, bibliotheken
enzovoorts. Een voorbeeld is terug te vinden in bijlage 2.

Budget
De kosten voor de Dierenbescherming zullen wederom enkel de kosten voor de folders zijn.
De kosten voor de deelnemers zullen bestaan uit de kosten voor de ingrediënten en het
betalen van de docent of kok. Op dit moment is nog geheel onduidelijk of de keuken in het
centrum komt en als dit zo is, wat er dan gekookt gaat worden. Op het moment dat de
workshop koken definitief doorgaat zullen de kosten voor deelname berekend en op de
website gepubliceerd worden.

111
Educatiemateriaal over dierenwelzijn voor ouderen

3.

Evaluatie

Om de activiteiten die bij het Dierenwelzijnscentrum georganiseerd worden succesvol te laten
verlopen, is het van belang dat er geregeld evaluaties plaatsvinden.
De coördinators/ leiding van het centrum moeten minimaal eens in de twee maanden bijeen
komen. Vrijwilligers en medewerkers van het centrum zijn hierbij ook welkom maar niet
verplicht.
Om toch een bijdrage te kunnen leveren aan de evaluatie wordt er een ideeënbus
opgehangen. Om iedereen op de hoogte te stellen van de besproken onderwerpen tijdens de
evaluatiebijeenkomst, wordt er een digitale nieuwsbrief verzonden. De ideeënbus is tevens
bedoeld voor de bezoekers. Aan hen wordt ook gevraagd wat hun ervaringen en tips zijn.
Tijdens de evaluatiebijeenkomsten worden de voortgang, problemen en algemene zaken
besproken. Punten die aan de orde moeten komen zijn:
- Zijn de bezoekers tevreden of hebben zijn tips/ opmerkingen? (inventariseren bij
medewerkers en bij de bezoekers zelf)
- Zijn de vrijwilligers/ medewerkers tevreden of moeten er veranderingen plaats vinden?
- Is er voldoende communicatie binnen het Dierenwelzijnscentrum en wordt er genoeg
geluisterd naar de bezoeker?
- Zijn er andere behoeftes naar boven gekomen dankzij bezoekers en/ of
medewerkwerkers?
- Is er onlangs iets mis gegaan?
- Bij welk activiteit(onderdeel) of klus worden vaker problemen ondervonden en waar
lijkt dat aan te liggen?
- Is de tijdsplanning voor de georganiseerde middag realistisch?
- Zijn de doelstellingen behaald?
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Bijlagen

114
Educatiemateriaal over dierenwelzijn voor ouderen

Bijlage 1 Persbericht

Bijlage 2 Promotiemateriaal activiteiten centrum
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Bijlage 2 Promotiemateriaal activiteiten centrum
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6.

Activiteiten voor organisaties
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1.
Inleiding
Ouderen die het Dierenwelzijnscentrum niet of nauwelijks kunnen bereiken, kunnen toch bij
dieren en dierenwelzijn betrokken worden doordat er activiteiten op andere locaties
georganiseerd worden. In dit hoofdstuk worden activiteiten beschreven zoals
ouderenorganisaties deze kunnen organiseren voor hun leden. De verantwoordelijkheid voor
het uitvoeren hiervan ligt bij de organisaties zelf. De activiteiten moeten aansluiten bij de
interesses van ouderen, daarom is onder andere gekozen voor creatieve, educatieve en
actieve activiteiten. Deze activiteiten staan in een draaiboek uitgewerkt in bijlage 1.

2.
Boodschap
De activiteiten op andere locaties worden georganiseerd door ouderenorganisaties, waarbij
de standpunten van het Dierenwelzijnscentrum onder de aandacht moeten worden gebracht.
Het dierenwelzijn moet tijdens de workshops benadrukt worden, evenals de rol die het
centrum hierin speelt. Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor het welzijn van de dieren om
hen heen.

3.
Media en middelen
Verschillende middelen moeten ingezet worden om de activiteiten met bijbehorende
boodschap bekendheid te geven. Om de ouderen te kunnen bereiken en hen op de hoogte te
stellen, moeten de middelen goed aansluiten bij de doelgroep. Aangezien het per organisatie
verschillend is hoe de leden bereikt worden, is het aan de organisatie zelf om de activiteiten
te promoten.
De activiteiten voor organisaties worden door de Dierenbescherming Limburg aangeboden
als totaalpakket. De activiteiten staan in een draaiboek waarin de ideeën voor nieuwe
activiteiten schriftelijk worden uitgewerkt en overgedragen aan de organisaties. Het draaiboek
is terug te vinden in bijlage 1.
Deze organisaties worden middels een brief op de hoogte gesteld en aangespoord om het
draaiboek aan te vragen bij de Dierenbescherming Limburg. Deze brief is toegevoegd in
bijlage 2. De correspondentiegegevens van de verschillende organisaties zijn weergegeven in
bijlage 3.
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4.
Activiteiten
De volgende activiteiten worden in het draaiboek verder uitgewerkt:
 Workshop kaarten maken
Tijdens deze workshop wordt er aandacht besteed aan het Dierenwelzijnscentrum en
de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen. De activiteit bestaat verder uit het
gebruiken van verschillende technieken om kaarten te maken (in het thema
dierenwelzijn)
 Workshop huisdier schilderen
Tijdens deze workshop wordt er aandacht besteed aan het Dierenwelzijnscentrum en
de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen. De activiteit bestaat verder uit het
schilderen van eigen huisdieren of andere onderwerpen die gekoppeld zijn aan
dierenwelzijn. Er kunnen verschillende schildertechnieken of stijlen gebruikt worden.
 Workshop schrijven
Tijdens deze workshop wordt er aandacht besteed aan het Dierenwelzijnscentrum en
de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen. De activiteit bestaat verder uit het
schrijven van verhalen en gedichten over dieren. Dit kan in wedstrijdverband gedaan
worden.
 Workshop bewust koken
Tijdens deze workshop wordt er aandacht besteed aan de herkomst van producten.
Op welke manier zijn de dieren gehouden? Welke consequenties had de
productiemethode voor het welzijn van het dier? Naast deze achtergrondkennis wordt
er met zijn allen een recept bereid waarbij gebruik wordt gemaakt van biologische
producten en streekproducten.
 Uitstapje veehouderijbedrijven
Tijdens deze activiteit worden verschillende veehouderijbedrijven met elkaar
vergeleken. Ook bij deze activiteit ligt de nadruk op het dierenwelzijn bij verschillende
productiesystemen. De deelnemers kunnen met de opgedane kennis een eigen
mening vormen over de veehouderij.
 Uitstapje dieren op vakantie
Tijdens deze activiteit kunnen de deelnemers meer leren over aandachtspunten voor
huisdieren op vakantie. Waar moet allemaal aan gedacht worden wanneer u uw
huisdier meeneemt op vakantie? Op welke manieren maakt u het zo aangenaam
mogelijk voor uw dier?
Aan de andere kant worden mogelijkheden besproken van alternatieven, zoals een
dierenpension of logeeradres. Om eens te bekijken hoe de dieren het in een
dierenpension zouden hebben, wordt er een bezoek gebracht aan een pension in de
regio.
 Uitstapje dierendiëtist
Er wordt steeds meer duidelijk over de voeding van de mensen. Wat is goed voor ons
en waar moeten we mee uitkijken? Voor uw huisdier is dit net zo belangrijk. Van alle
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huisdieren in Nederland is 40% te dik. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de
gezondheid van het dier. Om dit te voorkomen wordt tijdens deze activiteit informatie
gegeven over soortspecifieke voeding en welke mogelijkheden er tegenwoordig zijn.
Een dierendiëtist of dierenarts kan meer informatie geven over welke consequenties er
kleven aan het te dik laten worden van uw huisdier.
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Bijlagen
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Bijlage 1 Draaiboek activiteiten voor organisaties
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Draaiboek
Activiteiten voor ouderenorganisaties

Dierenbescherming Limburg
in samenwerking met

Hogeschool HAS Den Bosch
1 Februari 2011
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Voorwoord
In de eerste plaats bedankt voor uw vertrouwen in de Dierenbescherming Limburg en het
aanvragen van dit draaiboek. We hopen dat u en wij hier veel profijt van zullen hebben. Dit
draaiboek is opgezet om ouderen bewust te maken van het belang van dierenwelzijn.
De Dierenbescherming Limburg gaat het Dierenwelzijnscentrum opzetten waar dierenasiel,
dierenarts, voedingsdeskundigen, gedragstherapeuten, educatie en nog veel meer aspecten
samenkomen in een milieuvriendelijk cradle-to-cradle principe.
Omdat niet alle ouderen in de gelegenheid zijn om naar het centrum te komen, zijn de
activiteiten in dit draaiboek ontwikkeld om door ouderenorganisaties opgenomen te worden in
het aanbod. We hopen dat u hier ook een leuke aanvulling in ziet en dat er genoeg animo is
om de activiteiten ook daadwerkelijk uit te voeren.
Vanuit de Dierenbescherming willen we hiermee mensen stimuleren om zich in te zetten voor
het dierenwelzijn. Vrijwilligerswerk met en voor dieren is leuk om te doen en het kan ouderen
weer met andere mensen in contact brengen.
Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van het draaiboek of over het
Dierenwelzijnscentrum, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.
Wij wensen u veel plezier met de activiteiten!

’s-Hertogenbosch, 1 februari 2011
Dierenbescherming Limburg
Hogeschool HAS Den Bosch
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1.

Inleiding

Vanuit het Dierenwelzijnscentrum in Limburg wil de Dierenbescherming zoveel mogelijk
doelgroepen bereiken en informeren over het belang van dierenwelzijn. Zo is in Limburg de
groep ouderen (50+ers) een belangrijke en steeds grotere doelgroep vanwege de vergrijzing.
(Etil, 15 september 2010) Om deze ouderen op een leuke en interessante manier te
betrekken bij dit belangrijke thema zijn er verschillende activiteiten opgezet voor
ouderenorganisaties om aan te bieden aan de groep 50+ers. In dit draaiboek worden
handvatten geboden om een aantal leuke workshops en uitstapjes te organiseren.

2.

De activiteiten

Activiteiten

Creatief
Educatief

Eigen locatie
Uitstapjes

Creatieve activiteiten:
Deze activiteiten zijn bedoeld om een algemeen beeld te geven van het
Dierenwelzijnscentrum en wat daar allemaal te doen is. Een belangrijk doel van deze
activiteiten is mensen informeren en motiveren om vrijwilligerswerk op het
Dierenwelzijnscentrum te gaan doen. Het omvat de volgende activiteiten:
- Workshop kaarten maken
- Workshop huisdieren schilderen
- Workshop schrijven (eventueel in wedstrijdverband)
Educatieve activiteiten:
Deze activiteit is bedoeld om ouderen bewust te maken van herkomst van de dierlijke
producten.
- Workshop bewust koken
Ook zijn er activiteiten waarvoor ouderen op stap moeten naar andere bedrijven. Buiten het
aspect van vermaak zijn deze uitstapjes educatief bedoeld en zullen het belang van
dierenwelzijn benadrukken.
- Uitstapje veehouderijen
- Uitstapje dieren op vakantie
- Uitstapje dierendiëtist/voederfabriek

3.

Organisatie

In dit hoofdstuk zullen de verschillende activiteiten behandeld worden. De paragraven starten
met een beschrijving van de activiteit, gevolgd door betrokken partijen, aansluitend een
(voorbeeld) kernprogramma, afsluitend met een materiaallijst.
Per activiteit staan betrokken partijen vermeld. Omdat de activiteiten per afdeling
georganiseerd worden is het sterk afhankelijk van de regio welke bedrijven er mee kunnen
werken. Daarom zijn er geen concrete voorbeelden genoemd en kan dit zelf ingevuld worden.
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3.1

Workshop kaarten maken

Beschrijving activiteit
Deze workshop wordt gestart met een informatieve film over het Dierenwelzijnscentrum van
de Dierenbescherming Limburg. Het doel van deze film is laten zien wat het
Dierenwelzijnscentrum allemaal te bieden heeft. De ouderen worden gewezen op de leuke
activiteiten die op het centrum zelf georganiseerd worden. Tevens is het de bedoeling dat de
ouderen de mogelijkheden zien van het doen van vrijwilligerswerk voor de
Dierenbescherming. Er zijn veel verschillende taken uit te voeren en het is een leuke en
gezellige dagbesteding. De film wordt na aanvraag geleverd door de Dierenbescherming en
mag door de organisatie in het bezit gehouden worden voor vervolgactiviteiten.
De deelnemers gaan na het bekijken van de film aan de slag met het maken van de kaarten.
Het leukste is om de onderwerpen binnen het thema dierenwelzijn te houden maar mensen
worden hierin vrijgelaten.
Om extra diepgang te geven aan de workshop is het aan te raden om deskundigen bij de
activiteiten te betrekken. Zo kan er bijvoorbeeld bij het maken van kaarten verschillende
creatieve technieken gebruikt worden. De ‘docenten’ voor deze technieken zijn vrijwel altijd
binnen de ouderenorganisatie te vinden en hoeven dus geen betaalde krachten te zijn.
Het is de keuze aan de deelnemers wat er vervolgens met de kaarten gedaan wordt. De
ouderen kunnen de kaarten meenemen voor eigen gebruik of er kan gekozen worden voor
verkoop binnen de eigen vrienden- en familiekringen. De opbrengst kan dan ten goede
komen aan het Dierenwelzijnscentrum waar de deelnemers die dag over geïnformeerd zijn.
Betrokken partijen
De partijen die bij deze activiteit betrokken worden zijn de volgende:
 Het organiserend comité vanuit de organisatie


De Dierenbescherming (Afdeling Limburg)



Ruimteverhuur (indien niet in eigen bezit)



Docent creatieve technieken (aan te raden om binnen eigen kringen te zoeken)



Hobbyzaak/ groothandel voor materialen
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Kernprogramma
Het kernprogramma van de activiteit ziet er als volgt uit:
Tijd

Onderdeel

Tijdsduur

30 min.
voor
start

Voorbereiding

30 min.

Start
0.00h

Ontvangst met
koffie en thee

15 min.

0.15h

Film

45 min.

1.00h

Workshop

45 min.

1.45h

Pauze

15 min.

2.00h

Voortgang
workshop

45 min.

2.45h

Afronding

15 min.

3.00h

Opruimen

30 min.

Beschrijving
De tafels, stoelen, koffie
scherm, beamer en boxen
worden klaargezet. Ook
wordt getest of het beeld en
geluid werkt.
De ontvangst heeft een
uitloop van 15 minuten zodat
iedereen binnen is voor de
film.
Na het welkomstwoord wordt
de film getoond. Na het
bekijken van de film wordt
men gewezen op de
mogelijkheid van
vrijwilligerswerk voor de
Dierenbescherming, is er nog
tijd om te praten en voor te
bereiden op workshop.
De docent neemt het woord
en geeft uitleg over de
technieken. Mensen gaan
van start.
Pauze
De activiteiten worden weer
opgepakt en kaarten worden
afgemaakt.
De mogelijkheden worden
besproken om de kaarten te
verkopen met opbrengsten
voor het centrum.
Opruimen

Verantwoordelijke
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Materiaallijst
De volgende materialen moeten beschikbaar zijn voor deze activiteit:
 Koffiekopjes
 Koffie, thee, suiker en melk
 De film over het Dierenwelzijnscentrum
 Beamer, laptop en scherm
 Boxen
 Tafels en stoelen
 Blanco kaarten
 Materialen afhankelijk van de te gebruiken technieken
 Optioneel: een camera om producten vast te leggen voor de verkoop
 Optioneel: beeldmateriaal om de workshop te ondersteunen via de beamer
 Optioneel: voorbeelden van reeds gemaakte kaarten met verschillende technieken.
Tips. Technieken als embossing, origami, airbrushen, 3D en borduren zijn gemakkelijk en
snel aan te leren door iedereen.
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3.2
Workshop huisdier schilderen
Beschrijving activiteit
Deze workshop wordt gestart met een informatieve film over het Dierenwelzijnscentrum van
de Dierenbescherming Limburg. Het doel van deze film is laten zien wat het
Dierenwelzijnscentrum allemaal te bieden heeft. De ouderen worden gewezen op de leuke
activiteiten die op het centrum zelf georganiseerd worden. Tevens is het de bedoeling dat de
ouderen de mogelijkheden zien van het doen van vrijwilligerswerk voor de
Dierenbescherming. Er zijn veel verschillende taken uit te voeren en het is een leuke en
gezellige dagbesteding. De film wordt na aanvraag geleverd door de Dierenbescherming en
mag door de organisatie in het bezit gehouden worden voor vervolgactiviteiten.
De deelnemers gaan na het bekijken van de film aan de slag met de schilderworkshop. In
eerste instantie is het leuk om de onderwerpen bij dierenwelzijn te houden en mensen
bepaalde thema’s te laten schilderen. Hierbij valt te denken aan kippen die vrij kunnen
rondscharrelen, varkens in een hok of een modderpoel, honden die vastgebonden worden in
vakantieperiodes enzovoorts. Het eigen huisdier of een foto daarvan kan natuurlijk ook
nagetekend worden. De deelnemers zijn vrij in deze keuze.
Om extra diepgang te geven aan de workshop is het aan te raden om deskundigen bij de
activiteiten te betrekken. De docenten voor deze technieken zijn vrijwel altijd binnen de
ouderenorganisatie te vinden en hoeven dus geen betaalde krachten te zijn. Voor deze
workshop kunnen verschillende schildertechnieken gebruikt worden. (Denk aan karikatuur
tekenen, aquarellen, Bob Ross enz.)
Wanneer de schilderijen af zijn, kan men deze mee naar huis nemen. Indien er animo en
ruimte voor is, kan er ook een kleine tentoonstelling georganiseerd worden. Op deze manier
kunnen exposities met verschillende thema’s elkaar opvolgen. Voorbeelden van verschillende
thema’s kunnen zijn; biologisch dieren houden, verzorging van dieren en actuele problemen.
Betrokken partijen
De partijen die bij deze activiteit betrokken worden zijn de volgende:
 Het organiserend comité vanuit de organisatie


De Dierenbescherming (Afdeling Limburg)



Ruimteverhuur (indien niet in eigen bezit)



Docent schildertechnieken (aan te raden om binnen eigen kringen te zoeken)



Hobbyzaak/ groothandel voor materialen



Aanbieder van schildercursussen in de regio (voor materialen en eventueel docent)
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Kernprogramma
Het kernprogramma van de activiteit ziet er als volgt uit:
Tijd

Onderdeel

Tijdsduur

30 min.
voor
start

Voorbereiding

30 min.

Start
0.00h

Ontvangst met
koffie en thee

15 min.

0.15h

Film

45 min.

1.00h

Workshop

45 min.

1.45h

Pauze

15 min.

2.00h

Voortgang
workshop

45 min.

2.45h

Afronding

15 min.

3.00h

Opruimen

30 min.

Beschrijving
De tafels, stoelen, koffie
scherm, beamer en boxen
worden klaargezet. Ook
wordt getest of het beeld en
geluid werkt.
De ontvangst heeft een
uitloop van 15 minuten zodat
iedereen binnen is voor de
film.
Na het welkomstwoord wordt
de film getoond. Na het
bekijken van de film wordt
men gewezen op de
mogelijkheid van
vrijwilligerswerk voor de
Dierenbescherming, is er nog
tijd om te praten en voor te
bereiden op workshop.
De docent neemt het woord
en geeft uitleg over de te
gebruiken techniek. Mensen
gaan van start.
Pauze
De activiteiten worden weer
opgepakt en schilderijen
worden afgemaakt.
De mogelijkheden worden
besproken om een kleine
expositie te houden en er
wordt afgerond.
Opruimen

Verantwoordelijke
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Materiaallijst
De volgende materialen moeten beschikbaar zijn voor deze activiteit:
 Koffiekopjes
 Koffie, thee, suiker en melk
 De film over het Dierenwelzijnscentrum
 Beamer, laptop en scherm
 Boxen
 Tafels en stoelen
 Canvas doeken
 Schildersezels
 Kwasten, verf, overig materiaal
 Schoonmaakartikelen
 Optioneel: Papieren schorten
 Optioneel: beeldmateriaal om de workshop te ondersteunen via de beamer
 Optioneel: ter inspiratie voorbeelden van schilderijen
Tips:
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3.3

Workshop schrijven

Beschrijving activiteit
Deze workshop wordt gestart met een informatieve film over het Dierenwelzijnscentrum van
de Dierenbescherming Limburg. Het doel van deze film is laten zien wat het
Dierenwelzijnscentrum allemaal te bieden heeft. De ouderen worden gewezen op de leuke
activiteiten die op het centrum zelf georganiseerd worden. Tevens is het de bedoeling dat de
ouderen de mogelijkheden zien van het doen van vrijwilligerswerk voor de
Dierenbescherming. Er zijn veel verschillende taken uit te voeren en het is een leuke en
gezellige dagbesteding. De film wordt na aanvraag geleverd door de Dierenbescherming en
mag door de organisatie in het bezit gehouden worden voor vervolgactiviteiten.
De deelnemers gaan na het bekijken van de film aan de slag met het schrijven van gedichten
en/ of verhalen. Het mag over het Dierenwelzijnscentrum gaan, maar ook over eigen
huisdieren of eigen ervaringen met dieren.
Om deze workshop aantrekkelijk te maken, is het aan te raden dat er een wedstrijd aan
gekoppeld wordt. Het winnende verhaal of gedicht wordt geplaatst in het ledenblad en de
schrijver wint een leuke prijs.
Er kan een goede schrijver of dichter uitgenodigd worden. Deze kan zijn eigen werk ten
gehore brengen en iets meer vertellen over verschillende schrijfstijlen.
Betrokken partijen
De partijen die bij deze activiteit betrokken worden zijn de volgende:
 Het organiserend comité vanuit de organisatie


De Dierenbescherming (Afdeling Limburg)



Ruimteverhuur (indien niet in eigen bezit)



Schrijver of dichter
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Kernprogramma
Het kernprogramma van de activiteit ziet er als volgt uit:
Tijd

Onderdeel

Tijdsduur

30 min.
voor
start

Voorbereiding

30 min.

Start
0.00h

Ontvangst met
koffie en thee

15 min.

0.15h

Film

45 min.

1.00h

Workshop

30 min.

1.30h

Pauze

15 min.

1.45h

Voortgang
workshop

45 min.

2.30h

Afronding

15 min.

2.45h

Opruimen

30 min.

Beschrijving
De tafels, stoelen, koffie
scherm, beamer en boxen
worden klaargezet. Ook
wordt getest of het beeld en
geluid werkt.
De ontvangst heeft een
uitloop van 15 minuten zodat
iedereen binnen is voor de
film.
Na het welkomstwoord wordt
de film getoond. Na het
bekijken van de film wordt
men gewezen op de
mogelijkheid van
vrijwilligerswerk voor de
Dierenbescherming, is er nog
tijd om te praten en voor te
bereiden op workshop.
De schrijver of dichter neemt
het woord en geeft uitleg over
de schrijfstijlen. Hij geeft
alvast een voorproefje met
eigen geschreven werk.
Pauze
Men gaat aan de slag met
het schrijven van
verhalen/gedichten
Er wordt afgerond en iemand
kan eventueel zijn verhaal of
gedicht ten gehore brengen.
Opruimen

Verantwoordelijke
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Materiaallijst
De volgende materialen moeten beschikbaar zijn voor deze activiteit:
 Koffiekopjes
 Koffie, thee, suiker en melk
 De film over het Dierenwelzijnscentrum
 Beamer, laptop en scherm
 Boxen
 Tafels en stoelen
 Schrijfwaren
 Gedichtenbundels ter inzage

Tips:
- Indien er beschikking is over een computerlokaal en de deelnemers zijn al vertrouwd met
computers kan deze workshop ook in een dergelijk lokaal georganiseerd worden.
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3.4

Workshop bewust koken

Beschrijving activiteit
Deze workshop heeft een educatief karakter en brengt mensen bij elkaar. Tijdens de
workshop bewust koken wordt er aandacht besteed aan de herkomst van producten. Waar
komt het vlees vandaan? Wat houdt biologisch geproduceerd vlees precies in? Welke
producten zijn er allemaal te vinden in de eigen streek?
Naast de kennis die opgedaan wordt, komen de mensen natuurlijk bij elkaar om lekkere
recepten te leren bereiden en uiteraard samen te eten. Deze workshop is natuurlijk wel
afhankelijk van de mogelijkheden als organisatie om dit te organiseren. Er moet een ruimte
aanwezig zijn met een grote keuken waar groepen kunnen koken. Daarnaast is het belangrijk
dat er iemand bereid is om de workshop te geven en die tevens de kennis heeft over de
producten om de mensen informatie te kunnen geven. Voor informatie over verschillende
productiewijzen kan men altijd bij de Dierenbescherming Limburg terecht.
De workshop is bedoeld voor ouderen die vitaal zijn en interesse hebben in (leren) koken. Op
dit moment worden er al workshops koken gegeven bij enkele organisaties, bijvoorbeeld aan
ouderen die hun partner verloren zijn en er nu alleen voor staan. Hier zou deze activiteit goed
op aansluiten, maar natuurlijk kan iedereen hieraan deelnemen.
Naar aanleiding van de informatie over productiemethoden en dierenwelzijn wat hiermee
samenhangt, worden mensen aangespoord om ook een vrijwillige functie te bekleden binnen
de Dierenbescherming.
Om de deelnemers van de cursus meer informatie te bieden over biologische voeding is een
gedeelte hiervan uitgewerkt in bijlage 1. Deze informatie kan verteld worden als inleiding van
de workshop.
Betrokken partijen
De partijen die bij deze activiteit betrokken worden zijn de volgende:
 Het organiserend comité vanuit de organisatie


De Dierenbescherming (Afdeling Limburg)



Ruimteverhuur met keuken (indien niet in eigen bezit)



Kok/docent



Leverancier van etenswaren (streekproducten)
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Kernprogramma
Het kernprogramma van de activiteit ziet er als volgt uit:
Tijd
45 min.
voor
start

Onderdeel

Tijdsduur

Voorbereiding

45 min.

Start
0.00h

Ontvangst met
een drankje

15 min.

0.15h

Introductie en
informatie

45 min.

1.00h

Workshop

90 min.

2.30h

Diner

60 min.

3.30h

Opruimen

30 min.

4.00h

Afronding

30 min.

4.30h

Opruimen

15 min.

Beschrijving
De producten en materialen
worden klaargezet en de kok
bereidt zich voor.
De ontvangst heeft een
uitloop van 15 minuten zodat
iedereen binnen is voor de
start van het programma.
Na het welkomstwoord wordt
er gestart met informatie over
productiewijzen, de
streekproducten en wat er
gekookt zal gaan worden.
Onder begeleiding van de
docent/kok wordt het recept
bereid in groepjes.
(afhankelijk van de indeling
van de keuken)
Diner
Met zijn allen wordt de
keuken opgeruimd
Met een kop koffie of thee
wordt er nagepraat en de
recepten worden uitgedeeld.
De mogelijkheden om
vrijwilligerswerk voor de
Dierenbescherming te doen
worden besproken.
(Eventueel aan de hand van
een foldertje)
Na vertrek van de
deelnemers worden de
materialen opgeruimd

Verantwoordelijke
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Materiaallijst
De volgende materialen moeten beschikbaar zijn voor deze activiteit:
 Koffiekopjes
 Koffie, thee, suiker en melk
 Frisdrank
 Serviesgoed
 Keukengerei
 Ingrediënten voor recept
 Folder vrijwilligerswerk Dierenbescherming
 Optioneel: (papieren) schorten en koksmutsen
 Optioneel: een camera om de verschillende stappen van het recept vast te leggen.
Tips:
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3.5

Uitstapje veehouderijbedrijven

Beschrijving activiteit
Om mensen bewust te maken van verschillende productiesystemen en de gevolgen hiervan
voor de dieren, worden uitstapjes georganiseerd naar verschillende veehouderijbedrijven.
Door de ondernemers van de bedrijven wordt uitleg gegeven over hun manier van
bedrijfsvoering. Doordat verschillende systemen met elkaar vergeleken worden, kunnen
ouderen een mening vormen over dierwelzijn binnen deze bedrijven. Mensen worden
hierdoor meer bewust van wat ze kopen en eten.
Voorwaarde is wel dat er binnen de regio agrarische ondernemers moeten zijn met kijkstallen
of die bereid zijn om mee te werken. Het is van belang dat de organisatie goede connecties
heeft om dit te realiseren. Via de Dierenbescherming Limburg of het LLTB (Limburgse Landen Tuinbouwbond) zijn er wellicht ook bedrijven te benaderen als er te weinig connecties zijn
binnen de organisatie.
Mensen worden gemotiveerd om naar buiten te gaan en samen deze activiteit te gaan
ondernemen. Naast het educatieve karakter zit er dus ook een sociaal aspect in deze
activiteit. De ouderen die hieraan deelnemen moeten wel vitaal genoeg zijn om naar de
bedrijven toe te kunnen gaan.
Om de mensen op de locatie te krijgen moet er transport geregeld worden. Afhankelijk van de
groep moet er bekeken worden of eigen vervoer mogelijk is of dat er een
bussenverhuurbedrijf benaderd moet worden.
Om de deelnemers van het uitstapje meer informatie te bieden over verschillende
veehouderijbedrijven is een gedeelte hiervan uitgewerkt in bijlage 2. Deze informatie kan
verteld worden als inleiding van de activiteit.
Betrokken partijen
De partijen die bij deze activiteit betrokken worden zijn de volgende:
 Het organiserend comité vanuit de organisatie


De Dierenbescherming (Afdeling Limburg)



Limburgse Land- en Tuinbouwbond



Startlocatie



Veehouderijbedrijven in de regio



Busvervoer bedrijven in Limburg (in eigen regio)
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Kernprogramma
Het kernprogramma van de activiteit ziet er als volgt uit:
Tijd

Onderdeel

Tijdsduur

Start
0.00h

Ontvangst met
koffie en thee

15 min.

0.15h

Welkomstwoord

15 min.

0.30h

Vertrek en
bezoek eerste
bedrijf

60 min.

1.30h

Vertrek naar
tweede bedrijf

15 min.

1.45h

Bezoek tweede
bedrijf

60 min.

2.45h

Terugweg

15 min.

Beschrijving
De ontvangst heeft een
uitloop van 15 minuten zodat
iedereen binnen is voor het
welkomstwoord. De
eventuele bussen moeten nu
aanwezig zijn.
Iemand van de organisatie
heet iedereen welkom en
vertelt kort wat de bedoeling
is van de activiteit. Tijdens
het wachten op vertrek wordt
er koffie en thee gedronken
Met de bussen of eigen
vervoer verplaatst de groep
zich naar het eerste bedrijf.
Hier krijgt de groep uitleg en
een rondleiding van de
ondernemer.

Verantwoordelijke

Vervoer naar tweede bedrijf
Op dit tweede bedrijf wordt
een andere bedrijfsvoering
uitgelegd door de
ondernemer. Na het praatje
en de rondleiding wordt op dit
bedrijf gezorgd voor een
drankje en eventueel iets te
eten. Het programma wordt
hierna afgesloten.
Alle deelnemers worden na
afsluiting weer terug naar de
startlocatie gebracht.
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Materiaallijst
De volgende materialen moeten beschikbaar zijn voor deze activiteit:
Koffiekopjes
 Koffie, thee, suiker en melk
 Optioneel: Bus
Tips:
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3.6

Uitstapje dieren op vakantie

Beschrijving activiteit
Met deze activiteit worden de mogelijkheden bekeken van het onderbrengen van je huisdier
tijdens een vakantie. Verder worden ook aandachtspunten voor het meenemen van je
huisdier op vakantie besproken.
Tegenwoordig gaan steeds meer ouderen vaker op vakantie. Dit heeft ook consequenties
voor de huisdieren. Tijdens deze activiteit wordt er een kijkje genomen in een lokaal
dierenpension. De ondernemer zal een praatje houden over hun bedrijfsvoering en wat zij
doen om het dierenwelzijn te bevorderen van de honden die ondergebracht worden. Mocht de
organisatie zich nabij het Dierenwelzijnscentrum bevinden, kan daar natuurlijk een bezoek
aan gebracht worden. Na een rondleiding door het bedrijf wordt een ander onderwerp van op
vakantie gaan belicht. Namelijk, waar moet je allemaal aan denken wanneer je samen met je
dier op vakantie gaat?
Deze uitstap is bedoeld voor vitale ouderen omdat ze zich goed moeten kunnen verplaatsen
door het bedrijf. Uiteraard is het interessant voor diereneigenaren, maar ook mensen zonder
dieren vinden het misschien interessant om eens een kijkje te nemen in het pension in de
buurt. De activiteit is afhankelijk van de bereidheid om mee te werken bij dierenpensions in de
regio. Wanneer dit niet te regelen is, kan er misschien meer gekeken worden naar de
maatregelen bij het meenemen van huisdieren. Een dierenarts of medewerker van de
Dierenbescherming kan hier bijvoorbeeld meer over vertellen.
Voor het vervoer moet aan de hand van het aantal inschrijvingen bepaald worden of er
transportmiddelen moeten worden ingezet of dat mensen op eigen gelegenheid kunnen
komen.
Om de deelnemers van de activiteit meer informatie te bieden over dieren tijdens
vakantieperiodes is een gedeelte hiervan uitgewerkt in bijlage 3. Deze informatie kan verteld
worden als inleiding van de activiteit.
Betrokken partijen
De partijen die bij deze activiteit betrokken worden zijn de volgende:
 Het organiserend comité vanuit de organisatie


De Dierenbescherming (Afdeling Limburg)



Startlocatie



Dierenpension in de regio



Optioneel: Dierenarts



Optioneel: Busvervoer bedrijven in Limburg (in eigen regio)
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Kernprogramma
Het kernprogramma van de activiteit ziet er als volgt uit:
Tijd

Onderdeel

Tijdsduur

Start
0.00h

Ontvangst met
koffie en thee

15 min.

0.15h

Welkomstwoord

15 min.

0.30h

Informatieronde

60 min.

1.30h

Vertrek en
bezoek pension

60 min.

2.30h

Terugweg

15 min.

Beschrijving
De ontvangst heeft een
uitloop van 15 minuten zodat
iedereen binnen is voor het
welkomstwoord.
Iedereen wordt ontvangen
met koffie en thee
Iemand van de organisatie
vertelt kort wat de bedoeling
is van de activiteit. Eerst
wordt er informatie gegeven
over huisdieren op vakantie
en de andere mogelijkheden.
De bussen moeten een
kwartier voor vertrek
aanwezig zijn.
Met de bussen of eigen
vervoer verplaatst de groep
zich naar het dierenpension.
Hier wordt begonnen met een
korte ontvangst en een
drankje. Daarna volgt een
praatje en een rondleiding.
Alle deelnemers worden na
afsluiting weer terug naar de
startlocatie gebracht.

Verantwoordelijke
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Materiaallijst
De volgende materialen moeten beschikbaar zijn voor deze activiteit:
 Koffiekopjes
 Koffie, thee, suiker en melk
 Tafels en stoelen
 Optioneel: bus
 Optioneel: visuele ondersteuning voor informatieronde
Tips:
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3.7

Uitstapje dierendiëtist

Beschrijving activiteit
Voor geïnteresseerde leden is deze uitstap een mogelijkheid om meer te weten te komen
over voeding voor hun huisdier. Tijdens deze activiteit wordt er veel informatie gegeven over
welke voeding uw huisdier nodig heeft, wat hij absoluut niet mag hebben en waarom dit
eigenlijk zo is. Welke consequenties zitten eraan vast als u uw dier het verkeerde te eten
geeft?
Om de deelnemers van de activiteit meer informatie te bieden over de voeding van veel
voorkomende huisdieren als hond, kat, konijn en vogel, is een gedeelte hiervan uitgewerkt in
bijlage 4. Deze informatie in de bijlage is om een algemene indruk te krijgen over het
onderwerp. Tijdens de activiteit is het de bedoeling dat de diëtist of dierenarts hier gepaste
informatie over geeft.
Volgens het nieuwsbericht van de NOS op 4 oktober 2010 lijdt 40% van de huisdieren in
Nederland aan obesitas (overgewicht). Er is blijkbaar weinig kennis over goede voeding of de
opgedane kennis wordt niet toegepast. Met deze activiteit worden ouderen erop gewezen dat
het gaat om de gezondheid en het welzijn van het huisdier.
Tijdens deze activiteit wordt informatie gegeven over voeding en wordt er een bezoek
gebracht aan een dierendiëtist of dierenarts. Deze kan meer vertellen over de mogelijke
consequenties en de ontwikkelingen op het gebied van diervoeding. Wanneer het
Dierenwelzijnscentrum in Limburg voltooid is, zullen hier alle deskundigen te vinden zijn.
Wanneer het niet mogelijk is om de groep met eigen vervoer te verplaatsen, is het aan te
raden om een bus te huren.
Betrokken partijen
De partijen die bij deze activiteit betrokken worden zijn de volgende:
 Het organiserend comité vanuit de organisatie


Dierenwelzijnscentrum Limburg



Ruimteverhuur (indien niet in eigen bezit)



Dierendiëtist of dierenarts



Optioneel: Busvervoer bedrijven in Limburg (in eigen regio)
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Kernprogramma
Het kernprogramma van de activiteit ziet er als volgt uit:

Tijd

Onderdeel

Tijdsduur

Start
0.00h

Ontvangst met
koffie en thee

15 min.

0.15h

Welkomstwoord

15 min.

0.30h

Informatieronde

60 min.

1.30h

Vertrek en
bezoek eerste
bedrijf

60 min.

2.30h

Terugweg

15 min.

Beschrijving
De ontvangst heeft een
uitloop van 15 minuten zodat
iedereen binnen is voor het
welkomstwoord.
Iedereen wordt ontvangen
met koffie en thee
Iemand van de organisatie
vertelt kort wat de bedoeling
is van de activiteit. Eerst
wordt er algemene informatie
gegeven over voeding en
huidige trends. De bussen
moeten een kwartier voor
vertrek aanwezig zijn.
Met de bussen of eigen
vervoer verplaatst de groep
zich naar de dierendiëtist
(Dierenwelzijnscentrum). Na
een korte ontvangst met een
drankje wordt er verteld over
de dierenvoeding.
Alle deelnemers worden na
afsluiting weer terug naar de
startlocatie gebracht.

Verantwoordelijke
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Materiaallijst
De volgende materialen moeten beschikbaar zijn voor deze activiteit:
 Koffiekopjes
 Koffie, thee, melk en suiker
 Tafels en stoelen
 Optioneel: Bus
 Optioneel: Visuele ondersteuning van de informatie
Tips:
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Bijlagen
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Bijlage 1 Achtergrondinformatie bewust koken
Bij de productie van biologisch voedsel wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met milieu,
dier en mens. In allerlei voorschriften is vastgelegd wat daaronder wordt verstaan. Het
instituut Skal controleert of de voorschriften worden nageleefd. Biologische producten zijn
herkenbaar aan het EKO-keurmerk, het Europese keurmerk voor biologische producten en/of
de term ‘biologisch’ of vertalingen daarvan (organic, ökologisch, biologique). In het algemeen
zijn biologische producten net zo gezond en veilig als niet-biologische producten. De
levensomstandheden voor de productiedieren zijn in de biologische veehouderij meestal wel
beter aangepast aan hun natuurlijk gedrag.
De biologische landbouwnormen zijn gebaseerd op het behoud van milieu, natuur en
landschap en het welzijn van dieren. Biologische boeren maken gebruik van natuurlijke
bestrijdingsmiddelen en mest en geven dieren meer ruimte dan in de reguliere veehouderij
gebruikelijk is. Kunstmest en chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen zijn verboden.
De ingrediënten voor biologische producten zijn zoveel mogelijk biologisch. In biologische
producten is slechts een beperkt aantal additieven van natuurlijke oorsprong toegestaan. Zo
zijn de meeste kleur-, geur- en smaakstoffen verboden.
Nergens in de productieketen wordt gentechnologie toegepast. Daarmee is niet alleen het
gebruik van genetisch gemodificeerde ingrediënten, maar ook van genetisch gemodificeerde
enzymen en diervoer uitgesloten.
Andere landbouwvormen
In navolging van de biologische landbouw worden ook in de gangbare landbouw steeds vaker
milieubewuste methoden toegepast. Geïntegreerde teelt, waarbij grenzen gesteld worden aan
kunstmest- en bestrijdingsmiddelengebruik, is daarvan een voorbeeld. Aan de andere kant
zijn er boeren die nog een stapje verder willen gaan dan de biologische landbouw, zoals de
biologisch-dynamische boeren. Biologisch-dynamische producten zijn herkenbaar aan het
Demeter-keurmerk.
(Voedingscentrum, 15 november 2010)
Mensen kopen biologische producten onder meer vanwege de smaak en omdat ze denken
dat deze producten gezonder zijn dan niet-biologische producten.
Onderzoek naar individuele producten laat zien dat biologische producten in het algemeen
minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten en soms minder nitraat dan gangbare
producten. In sommige biologische producten zijn hogere gehaltes gemeten aan vitamines en
mineralen. Van biologische melk is aangetoond dat de melk tot 4x hogere gehaltes
meervoudig onverzadigde vetzuren bevat. Dit komt omdat biologische koeien zomers
gegarandeerd buiten lopen en gevarieerd gras en kruiden eten. Deze koeien zijn trouwens
ook minder vaak ziek. Ook zit er soms minder water in biologische producten.
In het algemeen is volgens de officiële wetenschappelijke standaards nog niet hard
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aangetoond dat biologisch voedsel gezonder is dan ‘gewoon’ voedsel, maar de aanwijzingen
stapelen zich op. Duidelijk is wel dat biologische landbouw milieuvriendelijker is dan de
gangbare, en dat is per saldo voor ons allen ook gezonder.
(Biologisch voedsel, 19 november 2010)
Voordelen van biologisch voedsel en of het gezonder is dan het gangbare voedsel, staat
vermeld bij InfoNu, 15 november 2010.
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Bijlage 2 Achtergrondinformatie veehouderijen
Veehouderijbedrijven (biologisch)
De landbouw is steeds van gedaante veranderd door veranderende markten en
productieomstandigheden. Zo lijkt bijvoorbeeld het weidelandschap typerend voor het
Utrechts-Hollandse veenweidegebied, maar zeven à acht eeuwen terug werd er zomer- en
wintergraan verbouwd. Door menselijke waterpeilverlaging daalde de bodem, en stapte men
noodgedwongen over op veehouderij, waar gelukkig een markt voor was in de opkomende
Vlaamse steden.
Ook nu verandert de landbouw: door mondiale en Europese ontwikkelingen als globalisering,
liberalisering, kennis- en technologieontwikkeling, klimaatovereenkomsten, nieuwe
concurrentie om grondstoffen, maar ook door nationale ontwikkelingen, als de veel grotere
aandacht voor dierenwelzijn, milieu, landschappelijke inpassing en verbinding met een steeds
meer verstedelijkende maatschappij. Al die ontwikkelingen vragen een enorm
aanpassingsvermogen en ondernemerschap van de agrarische sector. Helemaal van de
veehouderij, die kritisch gevolgd wordt door politiek en maatschappij, terwijl de marges
regelmatig onder druk staan.
(Wageningen UR Livestock Research, 15 november 2010)
Tussen veehouderijbedrijven wordt onderscheid gemaakt tussen het grondgebonden
agrarische bedrijf en het intensieve veehouderijbedrijf. Onder een intensief veehouderijbedrijf
wordt verstaan: "een bedrijf met een in hoofdzaak niet-grondgebonden agrarische
bedrijfsvoering dat gericht is op het houden van dieren, zoals een rundveemesterij (exclusief
vetweiderij), varkens-, vleeskalveren-, pluimvee- of pelsdierhouderij of een combinatie van
deze bedrijfsvormen, alsmede naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijfsvormen".
(Partij voor de dieren, 16 november 2010)
Biologische landbouw gaat uit van natuurlijke processen. De belangrijkste uitwerkingen zijn:
-Dierwelzijn staat voorop. Dieren in de veehouderij krijgen de ruimte en de gelegenheid om
gedrag te ontplooien dat eigen is voor de soort. Kippen moeten in het stof kunnen baden,
varkens moeten in de grond kunnen wroeten en koeien moeten minimaal 120 dagen per jaar
in de wei kunnen lopen.
-Biologische landbouw is grondgebonden. Gewassen worden uitsluitend geteeld op grond en
bijvoorbeeld niet op water of op een kunstmatige ondergrond zoals steenwol. Het aantal
dieren dat wordt gehouden is in evenwicht met het grondoppervlak. De mest moet kunnen
worden gebruikt op het eigen land of op land van andere boeren in de streek zodat er geen
mestoverschot ontstaat.
- De natuurlijke kringlopen van groei en bloei, afsterven en afbraak worden actief benut. Mest
wordt verspreid over het land en zorgt voor voedingsstoffen voor de gewassen. Zo kan er op
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het land voedsel voor de mensen groeien en voer voor het vee. Niet-gemengde bedrijven als
akkerbedrijven of varkenshouderijen werken met elkaar samen om een kringloop te vormen:
de mest van het veebedrijf gaat naar het akkerbouwbedrijf en het akkerbouwbedrijf levert
weer stro en voer aan het veebedrijf.
- De biologische landbouw gebruikt geen chemisch-synthetische meststoffen (kunstmest) en
chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen. In plaats van kunstmest worden dierlijke mest,
groenbemesters, compost en mineralen gebruikt. Groenbemesters zijn gewassen als lupine
en koolzaad. Om ziekten en plagen te bestrijden, wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van
onkruid wieden en natuurlijke vijanden van plaaginsecten of schimmels. De nadruk ligt op het
voorkómen van ziekten door gebruik te maken van ziekte- resistente rassen en door op een
stuk land niet te lang achtereen hetzelfde gewas te verbouwen (vruchtwisseling). Verder
kunnen er bestrijdingsmiddelen van natuurlijke herkomst worden gebruikt.
- Diergeneesmiddelen mogen alleen worden gebruikt om ziektes te genezen, niet om ziekten
te voorkomen (uitgezonderd wettelijk verplichte inentingen). De leefomstandigheden van het
dier zijn erop gericht de natuurlijke weerstand zoveel mogelijk te bevorderen.
- Gentechnologie, het veranderen van de genen van gewassen en/of dieren, is niet
toegestaan in de biologische landbouw. Dit wordt in strijd geacht met het natuurlijke karakter
van de biologische landbouw.
(Voedingscentrum, 16 november 2010)
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Bijlage 3 Achtergrondinformatie dieren op vakantie
Dier en vakantie
Het is een trend dat ouderen steeds meer op vakantie gaan en uitstapjes maken. Maar wat
betekent dit voor de huisdieren? Gaan ze mee of blijven ze thuis? En waar blijven ze dan?
Er is meer opvang nodig wanneer mensen veel op vakantie gaan. Door dit uitstapje naar een
dierenpension of –hotel wordt mensen getoond welke mogelijkheden er zijn om dieren onder
te brengen als tijdelijke oplossing.
Mee op vakantie
Natuurlijk zijn er ook vakanties of uitstapjes mogelijk waar huisdieren mee kunnen, maar dit is
lang niet altijd mogelijk. Als het huisdier wel mee mag, hoe kan de vakantie dan aangenamer
gemaakt worden voor het dier?
Als je van plan bent je huisdier mee te nemen op vakantie, is het goed om vooraf bij je
vakantieadres te informeren of huisdieren welkom zijn. Vraag dan ook meteen naar de regels
rond hun aanwezigheid. Bij een reis naar het buitenland moet je rekening houden met de
reisduur, het klimaat en de conditie van je huisdier. Sommige huisdieren kunnen bijvoorbeeld
niet tegen autoreizen of te hoge temperaturen. Houd er rekening mee dat sommige dieren erg
aan huis gehecht zijn; die doe je geen plezier met een uitstapje naar het buitenland.
Zorg ervoor dat je huisdier goed voorbereid op reis gaat. Verzorg je huisdier uitgebreid
voordat de reis begint. Zorg er bijvoorbeeld voor dat de nagels geknipt zijn. Maak het je dier
onderweg zo comfortabel mogelijk. Je huisdier krijgt tijdens de vakantie met allerlei
veranderingen te maken, zoals een nieuwe omgeving en een ander klimaat. Het is daarom
aan te raden om eigen (dieet)voer mee te nemen: niet in ieder land is het (merk) voer, waar je
huisdier aan gewend is, verkrijgbaar. Plotseling van voer wisselen, kan maagdarmklachten
zoals diarree bij je huisdier veroorzaken. Let erop dat de houdbaarheid van blikvoer afneemt
bij hogere temperaturen.
Het is ook verstandig het telefoonnummer van je eigen dierenarts, het chipnummer (staat
sowieso in het dierenpaspoort wat je altijd bij je moet hebben) en een foto van je huisdier mee
te nemen. Wanneer je huisdier bepaalde aandoeningen heeft, is het handig om een briefje
mee te nemen met de vertalingen van de officiële naam van deze aandoeningen en de
medicijnen. Houd er rekening mee dat medicijnen minder lang houdbaar zijn als het warm is.
Controleer of er op je vakantieadres ook een dierenarts in de buurt is.
Neem de volgende checklist mee:
- Europees dierenpaspoort met daarin het ingevulde inentingsbewijs, de rabiësverklaring en
een eventuele gezondheidsverklaring
- Kopie van het registratiebewijs van je dier bij een databank met daarop het chipnummer van
je huisdier
- Eigen voer
- Water voor onderweg
- Speeltjes
- Tekenband en tekenpen
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- Halsbandje met kokertje waarop je vakantieadres of telefoonnummer vermeld staat
- Een duidelijke foto van je huisdier
- Telefoonnummer van je eigen dierenarts en de gegevens van een dierenarts op de plaats
van bestemming
- Eet- en drinkbakken
- Voor honden een mand en/of deken en voor katten een kattenbak en strooisel
- EHBO-box
- Eventueel medicijnen
- Eventueel een muilkorf
- Eventueel een extra riem
- Vlekkenspray voor ongelukjes
- Borstel, shampoo en andere verzorgingsproducten
- Hondenpoepschepje en - zakjes.
Verder moet uitgezocht en rekening gehouden worden met onder andere: vaccinaties (in
Nederland én op de plaats van bestemming), ziektes, paspoort enzovoorts. Meer informatie is
te vinden op de website van het LICG (19 november 2010).
Niet mee op vakantie
Dieren kunnen niet altijd mee op vakantie of reis vanwege de omstandigheden of vanwege
het feit dat bepaalde dieren beter niet worden meegenomen. Denk hierbij aan dieren die meer
gehecht zijn aan hun omgeving dan aan de mensen om hun heen. Reptielen worden
bijvoorbeeld minder gehanteerd dan een hond en zullen een minder sterke emotionele band
hebben met hun eigenaar. Dan moeten er andere maatregelen getroffen worden. Uit
onderzoek is gebleken dat de meeste Nederlandse huisdieren niet met hun baasje mee op
vakantie kunnen of mogen. Als je besluit je huisdier niet mee te nemen, zijn er verschillende
mogelijkheden voor het regelen van verzorging van je dier tijdens de vakantieweken. Je kunt
je dier naar een pension brengen, oppas aan huis regelen of je dier onderbrengen bij familie
of vrienden.
Pension
Het is in te denken dat het vervelend is om een huisdier naar een pension te brengen tijdens
een vakantieperiode. Misschien omdat het aanvoelt alsof je je dier inlevert bij een asiel. Dat is
vaak ongegrond, want in het pension tref je mensen die er hun beroep van hebben gemaakt
andermans dieren te verzorgen. Zij weten door hun opleiding en ervaring waarop ze moeten
letten. De bescherming en veiligheid van je huisdier is daar in goede handen, het pension is
daar op ingericht.
Op tijd regelen
Pensions zijn vaak al maanden vooraf volgeboekt, zeker in de drukke vakantieperiodes. Als je
tijdens het hoogseizoen je huisdier naar het pension wilt brengen, moet je op tijd reserveren.
Natuurlijk wil je een pension dat aan je wensen voldoet. Het is daarom belangrijk om vooraf
een afspraak te maken en eens rond te kijken. Zo kom je niet onverwacht voor verrassingen
te staan. Vraag de eigenaar hoe alles in zijn werk gaat. Zorg ervoor dat je de kennels en
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speelruimtes te zien krijgt waar je dier zal worden opgevangen. Zo kun je zien of ze schoon
zijn en zo nodig verwarmd. En je krijgt een indruk van de dieren die op dat moment worden
opgevangen. Een goed dierenpension zal honden en katten apart van elkaar huisvesten.
Vraag ook hoeveel tijd er per dag aan je dier besteed zal worden. Hoe vaak en hoe lang
worden honden bijvoorbeeld uitgelaten? Kies voor een pension dat een bewijs van
vakbekwaamheid, zoals vastgelegd in het Honden- en kattenbesluit uit 1999 kan laten zien.
Het DIBEVO-pension biedt de consument daarnaast zekerheid dat eventuele klachten
kunnen worden voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissie in Den Haag. Niet bij
DIBEVO aangesloten pensions mogen deze mogelijkheid niet aanbieden. Er bestaat voor
pensions ook het keurmerk van de Stichting Dierbaar. Kies je voor een pension van DIBEVO,
dan kun je naar de dierenpension-servicelijn bellen voor adressen van een pension bij jou in
de buurt. Telefoonnummer van de dierenpension-servicelijn is 0900- 102 04 00 (€ 0,50/min);
deze servicelijn is op werkdagen tussen 11.30-12.30 uur en 15.30-16.30 uur bereikbaar.
Voorwaarden die het pension aan je dier stelt
Het pension kan voorwaarden stellen aan het toelaten van je dier. Je bent in ieder geval
verplicht om minimaal zeven dagen voordat je je dier naar het pension brengt, je hond te laten
inenten tegen het parvovirus en hondenziekte (ook wel ziekte van Carré genoemd). Vanwege
dit gestelde termijn is het belangrijk dat er ruim van tevoren geïnformeerd wordt bij het
pension naar de verplichte vaccinaties en andere voorwaarden. Je kat moet je laten inenten
tegen kattenziekte en niesziekte. De dierenarts moet deze vaccinaties aftekenen in het
dierenpaspoort. Elk dierenpension mag extra eisen stellen aan de dieren die het opneemt.
Veel dierenpensions eisen dat honden naast de standaardvaccinaties een extra vaccinatie
tegen kennelhoest krijgen. Ook voor katten worden regelmatig aanvullende vaccinaties
gevraagd, bijvoorbeeld tegen Bordetella Bronchiseptica. Dit is een bacterie die bij katten
niesziekte en bij honden kennelhoest kan veroorzaken. Het tijdstip van vaccinatie mag
worden aangescherpt door het dierenpension, welk tijdstip gehanteerd wordt verschilt dus van
pension tot pension. Daarnaast kan de pensioneigenaar verlangen dat je huisdier gechipt of
getatoeëerd is. Op die manier kan je dier, als je óók alle gegevens hebt laten registreren bij
een databank, geïdentificeerd worden. Het is dus heel belangrijk dat je ruimschoots vóórdat je
je dier naar het pension brengt, informeert welke regels er voor jouw dier gelden. Vraag ook
wat je verder mee moet nemen. Je moet bijvoorbeeld het dierenpaspoort van je huisdier bij de
pensionhouder achterlaten als je je dier naar het pension brengt. De pensionhouder moet
namelijk bij controle de papieren van alle dieren kunnen tonen. Doe je dat niet, dan kan de
pensionhouder je huisdier weigeren.
Vlooien en wormen
Ongedierte, zoals teken en vlooien, horen natuurlijk niet thuis in de vacht van je huisdier.
Regelmatig behandelen is de beste manier om besmettingen met deze beestjes te lijf te gaan.
Behandel je huisdier daarom enige dagen voordat het naar een pension gaat en ook weer bij
thuiskomst na de vakantie. Met name in de (warme) zomerperiode én in een omgeving waar
veel dieren dicht op elkaar verblijven, is een besmetting immers zo opgelopen. Sommige
pensions willen een bewijs van ontvlooien en ontwormen. Vraag van tevoren of dit bij jouw
pension ook het geval is.
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Checklist pension
·
Kan het pension een bewijs van vakbekwaamheid laten zien?
·
Heeft het pension een keurmerk van Stichting Dierbaar?
·
Kunt u, in het geval van een klacht, deze aanhangig maken bij de Stichting
Geschillencommissie?
·
Hoe hygiënisch gaat het er in het pension aan toe?
·
Hoe zien de verblijfsruimten er binnen en buiten uit?
·
Als je meerdere dieren hebt, kunnen ze dan samen zitten?
·
Hoe worden je dieren precies verzorgd?
·
Kunnen je dieren er lekker bewegen?
·
Kun je je eigen voer meebrengen?
·
Biedt het pension ‘verzorging op maat’? Dienen ze eventuele medicijnen toe?
·
Komt er regelmatig een dierenarts over de vloer?
·
Welke procedures hanteert het pension als één van zijn gasten ziek wordt?
·
Welke eisen stelt het pension met betrekking tot inentingen?
·
Moet uw dier gechipt of getatoeëerd zijn?
·
Is een bewijs van ontvlooien en ontwormen verplicht?
Oppas
In plaats van het huisdier naar een pension te brengen, is het ook een mogelijkheid om een
oppas te regelen tijdens te vakantieperiode. Dit kan een goede uitkomst zijn voor
verschillende dieren die moeilijk onder te brengen zijn in een pension, hierbij valt te denken
aan terrariumdieren, of huisdieren die erg gehecht zijn aan hun leefomgeving.
Er zijn verschillende oppasmogelijkheden, denk daarbij aan familie en vrienden of aan een
oppascentrale die een oppas beschikbaar stelt. Ook hier zijn voorbereidingen, afspraken en
instructies vooraf aan de vakantie van belang.
Meer informatie is te vinden via LICG, 22 november 2010.
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Bijlage 4 Achtergrondinformatie dierendiëtist
Voeding
Voeding honden
Een goede voeding hoort bij een goede verzorging van honden. Eiwitten, vetten,
koolhydraten, vitaminen en mineralen zijn in de juiste verhoudingen noodzakelijk voor een
goede gezondheid. Nat voer wordt door honden vaak goed gegeten omdat het sterk ruikt en
dus aantrekkelijk is voor de gevoelige hondenneus. Een nadeel is dat het snel bederft en dat
er veel van gevoerd moet worden omdat het voor 70 tot 90 procent uit water bestaat. Halfnat
voer bederft ook redelijk snel, maar bevat minder water. Het is zeer geschikt als voerbeloning,
omdat honden er graag voor werken. Droogvoer is lang houdbaar, maar honden zijn er lang
niet altijd dol op. Iedere hond heeft een andere hoeveelheid en soort voer nodig. Dat is
afhankelijk van onder andere het ras, de grootte, de leeftijd, en de hoeveelheid beweging. Op
de verpakking van hondenvoer kunt u precies lezen voor welke honden het geschikt is. Let op
dat u de hond niet te veel voer geeft; overgewicht is een veel voorkomend probleem bij de
verzorging van honden. De kwaliteit van het voer is af te meten aan de hoeveelheid
ontlasting: hoe meer, hoe minder goed het voedsel.
(Sophia Vereeniging (verzorging honden), 18 januari 2011)
Voeding katten
De kat is een carnivoor. Dat betekent dat een kat dierweefsel nodig heeft en een grote
behoefte heeft aan dierlijke eiwitten. Een gebrek daaraan kan onomkeerbare schade
veroorzaken aan organen als het hart en de ogen. Kattenvoer moet voor minstens een kwart
uit eiwitten bestaan en verder uit vetten, (niet te veel) koolhydraten, vitaminen en mineralen.
Daarnaast is vers, schoon water een eerste levensbehoefte.
De jager in de kat heeft ervoor gezorgd dat een kat niet goed kan kauwen, maar zijn voedsel
verscheurt of snijdt. Zacht blikvoer wordt dan ook sneller geconsumeerd dan harde brokjes.
Katten eten over het algemeen niet meer dan ze nodig hebben, maar het risico op
zwaarlijvigheid is aanwezig omdat katten vaak te veel en te vaak voer krijgen aangeboden.
Let dus goed op overgewicht bij de verzorging van katten.
(Sophia Vereeniging (verzorging katten), 18 januari 2011)
Voeding konijnen
Goede voeding bestaat uit grassen, kruiden, knollen en ander plantaardig voedsel. Verse biks
(groene korrels) vormen de basis. Hooi mag niet ontbreken bij de verzorging van konijnen: het
zorgt voor ruwvezels die het gevaar van haarballen verminderen en bevordert de werking van
de darmen.
(Sophia Vereeniging (verzorging konijnen), 18 januari 2011)
Voeding Vogels
Parkiet:
Het juiste voedsel is erg belangrijk bij een goede verzorging van een parkiet. De beste
voeding is een compleetvoer, dat alle benodigde voedingsstoffen in de juiste verhouding
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bevat. Heeft u een zaadmengsel, geef dan pas nieuw zaad als het bakje leeg is. Daarmee
voorkomt u dat de vogel er alleen de lekkerste zaadjes uitpikt waardoor het dieet te eenzijdig
wordt. Geef af en toe een extraatje in de vorm van groenten (geen avocado!), fruit of kruiden
als peterselie en basilicum.
(Sophia Vereeniging (verzorging vogels/ parkiet), 18 januari 2011)
Kanarie:
Een kanarie eet speciale zaadmengsels, die aangevuld kunnen worden met kracht- en eivoer
(vooral tijdens de rui), onkruidzaden en onkruiden. Met zijn kleine, stevige snavel kan hij
zaden pellen, die hij verteert door grit te eten. Daarnaast heeft een kanarie mineralen nodig
voor zijn kalkhuishouding. Ook groenten en fruit vinden ze lekker, maar geef dit met mate om
diarree te voorkomen. Kanaries zijn allergisch voor avocado. De grootte, plaats en de vorm
van de voerbakjes zijn afhankelijk van het soort verblijf. In grote volières staan vaak grote
bakken of schalen met voer. Het is belangrijk deze goed schoon te houden bij de verzorging
van de kanarie, om ziekten te voorkomen. Voerbakjes kunnen beter aan de buitenkant van de
volière of de kooi geplaatst worden, zodat er geen vuil of ontlasting in kan komen. Bied
kanaries niet meer voer aan dan ze in 1 dag op kunnen. Zo krijgen ze alle voedingsstoffen
binnen en pikken ze niet alleen het lekkers eruit.
(Sophia Vereeniging (verzorging vogels/ kanarie), 18 januari 2011)
Nutriënten
Mineralen
Mineralen zijn in kleine hoeveelheden aanwezig en leveren geen energie.
Mineralen zijn te verdelen in zouten (relatief veel van nodig) en sporenelementen (heel weinig
van nodig). Een teveel aan sporenelementen kan vergiftiging geven.
Mineralen of macroelementen:
- Vormen de as-bestanddelen van het voedsel (anorganische bestanddelen)
- zijn oplosbaar of onoplosbaar
- zijn bouwstoffen of hulpstoffen voor enzymsystemen
- zijn van invloed op de vochtregulatie
- zijn een metaalatoom gekoppeld aan een zuurrest
Voorbeelden zijn; natrium, kalium, calcium, magnesium, ijzer, etc.
Sporenelementen of microelementen
Voorbeelden zijn; fluor, selenium, koper etc.
Giftig zijn:
- Kwik (Hg) Behangplaksel, uitlaatgassen, lozing in water
- Lood (Pb) Bijvoorbeeld in slootwater door accu's, uitlaatgas en verf
- Cadmium (Cd) Lozing vna de industrie
- Arseen (As) Grondwater, reduceert beharing.
De micro-elementen spelen een rol bij enzymatische processen.
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Ruwvezel
Voorbeelden van ruwvezel zijn cellulose en houtvezel.
Nut:
- Prikkeling van de darmperistaltiek
- Vasthouden van water
- Consistentie van de ontlasting
Ruwvezel zijn stoffen die niet kunnen worden afgebroken door de spijsverteringsenzymen.
Het stimuleert de peristaltiek van de darmen, houd water vast en bepaalt zo de consistentie
van de ontlasting.
Te weinig ruwvezel vertraagt de peristaltiek en veroorzaakt zo verstoppingen.
Te veel ruwvezel versnelt de peristaltiek waardoor voedingsstoffen niet volledig worden
opgenomen en er diarree kan ontstaan door teveel vocht in de darmen.
Koolhydraten
Een gram koolhydraten levert 4 kilocalorie‰n beschikbare energie.
Koolhydraten zijn ketens van suikers opgerold in ringen. (een verbinding van glucose met
diverse andere)
Hexose Keten van 6 koolstofatomen, enkelvoudig suiker. Bijv glucose, fructose, galactose
Pentose Keten van 5 koolstofatomen, bijv. Desoxyribose (DNA), Ribose (RNA)
Enkelvoudige suikers zijn mono-sachariden en gekoppelde monosachariden zijn disachariden. Voorbeeld: Maltose (moutsuiker), Sacharose (Riet-, Bietsuiker), Lactose
(melksuiker)
Ketens van hexosen heten dextrinen, welke behoren tot de poly-sachariden zoals
- zetmeel, plantaardig, afbreekbaar tot glucose
- Glycogeen, dierlijk
- Cellulose, plantaardig, niet afbreekbaar tot glucose (papier, katoen)
Nut van koolhydraten
- Winning van energie voor warmte en spieractiviteit. Een deel wordt omgezet in glycogeen
(reserve in de lever en gedeeltelijk in de spieren). Hart en hersenen branden ook op
koolhydraten.
- Glycogeen is een aaneenrijging van glucose en is eigenlijk dierlijk zetmeel. De omzetting
gebeurt onder invloed van insuline. Als er onvoldoende insuline is blijft de glucosespiegel
hoog en is er sprake van suikerziekte. De nieren voeren de glucose af met veel vocht. Veel
plassen en drinken zijn het gevolg.
Bij verbranding komen ATP, en afvalstoffen zoals water en koolzuurgas vrij. Voeding met
50% koolhydraten voldoet prima.
Enzymen veranderen niet, ze zijn alleen hulpstoffen voor het afbreken van de suikerketens.
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Vitaminen
- Vitamine A Retinol
- Vitamine B Thiamine B1
- Riboflavine
- Pantotheenzuur
- Niacine of Nicotinezuur
- Pyridoxine B6
- Foliumzuur
- Biotine
- Cobalamine B12
- Choline
- Inositol
- Vitamine C Ascorbinezuur
- Vitamine D Calciferol
- Vitamine E Tocoferol
- Vitamine K Kunakion
Vitaminen leveren geen energie. Het zijn samengestelde stoffen die fungeren als hulpstoffen
van enzymen. Bij gebrek ontstaan gebreksziekten.
Hypovitaminose: Te weinig vitamines
Avitaminose: Geen vitamines
In vet oplosbaar zijn: A D E en K
In water oplosbaar zijn : B en C
Eiwitten
Een eiwit is een keten opgebouwd uit gekoppelde aminozuren. Hiervan zijn er zo'n 20
bekend. Een aminozuur is samengesteld uit koolstof- waterstof- zuurstof- en stikstofatomen.
(soms ook zwavelatomen).
Hoe meer dwarsverbindingen (water- en/of zwavelbruggen) er zijn hoe moeilijker het eiwit te
verteren zal zijn. Bijvoorbeeld Keratine waar haren, nagels en hoorns grotendeels uit bestaan,
is onverteerbaar.
Het lichaam kan een aantal soorten aminozuren zelf maken mits in de voeding (koolhydraten,
vetten) voldoende stikstof voorhanden is.
Aminozuren die het lichaam niet zelf kan maken zijn essentiële aminozuren. Deze moeten
dus via het voedsel worden opgenomen. Bijvoorbeeld: lysine, threonine, tryptophaan, en
valine. Ook de zwavelhoudende methionine en cysteïne zijn essentiële aminozuren.
Semi-essentiële aminozuren worden wel door het lichaam aangemaakt, maar tijdens perioden
van groei, dracht of lactatie kan dit onvoldoende zijn en moet dit via de voeding worden
aangevuld.
Bij een tekort aan essentiële aminozuren kan het lichaam geen lichaamseigen eiwit
aanmaken en kunnen verloren gegane cellen niet worden vervangen. Op de lange duur leidt
dit tot vermagering en uitputting.
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Een eiwit moet:
- Verteerbaar zijn. Hoe meer bindweefsel er in het voer voorkomt, hoe geringer de
verteerbaarheid van de eiwitten. De verteerbaarheid van de eiwitten moet minstens 80% zijn.
- Een voldoende hoge biologische waarde (BW) hebben.
- De BW geeft het gehalte en de onderlinge verhouding van de essentiële aminozuren aan. Is
de BW van een eiwit 0 dan ontbreekt er tenminste 1 essentieel aminozuur. Het eiwit is voor
de opbouw van lichaamseigen eiwit dus waardeloos en kan alleen nog dienen voor de
energiewinning. De oplossing hiervoor is completeren van de ontbrekende aminozuren. De
BW van een eiwit of eiwitmengsel moet minstens 60 bedragen. Mengen van diverse
producten levert een BW op ruim boven de minimumnorm.
Het belang van eiwitten
In het lichaam worden de aminozuren weer gekoppeld tot lichaamseigen eiwitten voor ieder
dier specifiek. Deze eiwitten zijn sterk individueel samengesteld tot dierspecifieke eiwitten. Dit
is de oorzaak van de problemen rond bloedtransfusies en orgaantransplantaties. Er worden 2
soorten eiwitten geproduceert:
- Structurele eiwitten
Vetten
Vetten zijn opgebouwd uit verschillende glyceriden en stero‹den. Stero‹den zijn stoffen met
een steroïde-structuur zoals, Cholesterol en vitamine D, de geslachtshormonen en de
hormonen van de bijnierschors.
Ook de in vet oplosbare vitamines A, E en K behoren tot de vetten. Voor de hond zijn de triglyceride belangrijk. Een glyceride bestaat uit glycerol en vetzuren. (3 vetzuren is een triglyceride, 2 een di-glyceride en 1 een mono-glyceride). Een vetzuur bestaat uit een keten van
koolstofatomen waarbij de lengte kan variëren. Aan de koolstofatomen zitten waterstof- en
zuurstofatomen.
- Verzadigde vetzuren Azijnzuur, boterzuur, propionzuur, palmitinezuur, stearinezuur
- Onverzadigde vetzuren :
1. Niet essentieel : Oliezuur
2. Essentieel : Linolzuur, linoleenzuur, arachidonzuur
De essentiële onverzadigde vetzuren moeten iedere dag in het voedsel voorkomen.
De functie van vetten
In het voedsel zorgen vetten voor:
-Smaak en structuur van het voedsel.
-Oplossen van vitamines A,D,E en K
-Brandstof
-Omvorming tot aminozuren
-Reserve-opslag
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-Onderhuids bindweefsel, bescherming tegen mechanisch geweld, warmte isolatie en
vormgeving van het lichaam
-Rondom vitale organen zoals hart en nieren voor bescherming
-Achter de oogbol en teenkussens voor steun
-In het centrale zenuwstelsel
-Bouwstof voor membranen van cellen en kernen
-Voor huid en haar De essentiële vetzuren linolzuur, linoleenzuur en arachidonzuur, vroeger
gezamenlijk bekend als Vitamine F. Bij tekort ontstaat een droge dorre vacht. Arachidonzuur
is werkzaam in de huid en komt nauwelijks in voedingsmiddelen voor. Linoleenzuur is veel
minder belangrijk dan lang werd aangenomen.
-Bij de voortplanting Arachidonzuur is ook een bouwsteen voor het prostaglandine wat voor
het verval van het gele lichaam zorgt in de eierstok. Bij een zeer vetarm dieet zal niet alleen
de vacht in verval raken maar ook de voortplantingscyclus verstoord raken.
(Voedingsleer, 19 januari 2011)

Overgewicht
Wist u dat huisdieren een positieve invloed op gezondheid kunnen hebben? Mensen met een
huisdier hebben minder last van stress, en door bijvoorbeeld het uitlaten van de hond krijgt
ook het baasje een gezonde portie lichaamsbeweging. Uit onderzoek blijkt ook dat patiënten
met een huisdier sneller herstellen dan mensen zonder huisdier. Het hebben van een huisdier
is dus gezond, maar hoe houd je ook de huisdieren zelf zo lang mogelijk gezond en fit?
Gezondheidsproblemen door overgewicht
Het is regelmatig in het nieuws: mensen worden steeds zwaarder. Ook zo’n veertig procent
van alle honden en katten in Nederland heeft overgewicht. Dierenartsen rapporteren dat zij
steeds meer dikke huisdieren zien in hun praktijk, met alle gevolgen van dien: problemen met
de gewrichten, obstipatie, hartinsufficiëntie, huidaandoeningen (doordat dikke dieren niet
meer hun gehele lijf kunnen schoonhouden) en diabetes waarbij soms ook dagelijks insuline
gespoten moet worden.
Veel voorkomende aandoeningen zijn suikerziekte, ademhalingsproblemen, overbelasting
van pezen en gewrichten en maagdarmproblemen. Dieren met overgewicht zijn gevoeliger
voor warmte en leven gemiddeld korter.
(Dierenwelzijnsweb, 29 november 2010)
Oorzaken
Het gebruik van allerlei hapjes en snacks die extra calorieën bevatten zorgt ervoor dat er
meer calorieën naar binnen gaan dan er verbrand worden. Ook te weinig beweging speelt
hierbij een rol. De overmaat aan energie wordt in de vorm van vet opgeslagen. Sterilisatie kan
ook een oorzaak van overgewicht zijn: een dier dat gesteriliseerd is heeft minder calorieën
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nodig dan vóór de sterilisatie. Als het dier dus hetzelfde blijft eten als voor de ingreep, zal het
in gewicht toenemen.
Factoren die gewichtstoename bij honden en katten kunnen beïnvloeden:
-Te veel eten, het overvoeren van het dier door te grote porties en calorierijke tussendoortjes.
- Medische achtergrond, soms hangt gewichtstoename samen met een bepaalde aandoening
waarvoor een behandeling nodig is.
- Steriliseren, dieren die gesteriliseerd zijn, hebben meer kans om dikker te worden omdat
hun stofwisseling veranderd is.
- Leeftijd, oudere dieren zijn vaak minder actief, en hebben dus minder calorieën nodig
- Ras, bepaalde rassen, zoals Labrador Retrievers, Cairn Terriërs, Cockers en King Charles
Spaniëls en gemengde raskatten hebben aanleg voor overgewicht.
- Onvoldoende lichaamsbeweging, huisdieren die betrekkelijk inactief zijn, verbruiken
misschien minder energie dan zij uit hun voeding halen.
(Animal Care, 29 november 2010)
Wat is overgewicht?
Ieder dier is anders en heeft een eigen lichaamsbouw. U kunt het best met uw dierenarts
bespreken of zijn gewicht goed is. Maar u kunt door goed naar uw dier te kijken waarschijnlijk
ook zelf al een heleboel zien: heeft hij een hangbuik, voelt u de ribben niet meer door de
vacht heen, is hij passief en loopt hij moeilijk? Grote kans dat er sprake is van overgewicht.
Er zijn verschillende symptomen die erop wijzen dat uw huisdier te dik is:
U kunt de ribben niet voelen
De taille dier eens was, is verdwenen
Moeilijk lopen
Lui
Kortademig
Slecht humeur
Slaapt veel
(Animal Care, 29 november 2010)
Te zwaar?
Door gedurende drie dagen een eetdagboek van uw huisdier bij te houden krijgt u een goed
beeld van de voeding van uw dier. Een stukje kaas of worst bevat veel vet en zout en soms
ook kruiden en is daarom minder geschikt. Er zijn diverse snacks te koop die speciaal voor
dieren gemaakt zijn. Maar ook voor de speciale dierensnacks geldt: pas op dat het niet te veel
wordt. U kunt eventueel compenseren door iets minder van de gewone voeding te geven. Tip:
een extra knuffel of aai, wat langer spelen of een extra blokje om in plaats van iets eetbaars
wordt ook zeer gewaardeerd! Weet u overigens of uw dier alleen thuis eet, of heeft hij ook
speciale adresjes waar hij lekkere hapjes krijgt voorgezet (of zichzelf toe-eigent?). U kunt het
eetdagboek ook met de dierenarts bespreken. Hij of zij kan u adviseren over de juiste
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hoeveelheid voeding van uw dier, en u adviseren over de zin en onzin van de diverse soorten
dieetvoedingen voor dieren. Net als veel mensen lijden ook veel huisdieren aan
bewegingsarmoede. Ga eens na of u een grotere ronde met de hond kunt maken (ook niet
gek voor het baasje misschien?) of de kat meer kunt laten bewegen.
(MedicInfo, 22 november 2010)
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Bijlage 2 Brief aan ouderenorganisaties
Geachte heer/ mevrouw,
Vanuit uw organisatie worden verschillende activiteiten aangeboden aan de leden. Zou het
niet leuk zijn als u dit aanbod kunt uitbreiden? Op dit moment ligt er namelijk een compleet
draaiboek met verschillende nieuwe activiteiten voor u klaar bij de Dierenbescherming
Limburg! Het gaat om workshops met een creatief karakter of uitstapjes waarbij mensen meer
inzicht krijgen in de dierenwereld.
Vanuit de Dierenbescherming Limburg wordt een Dierenwelzijnscentrum opgestart, waar
verschillende aspecten van de dierenzorg samenkomen. Niet alleen zullen asieldieren hier
ondergebracht worden, maar ook bevinden zich hier verschillende specialisten en is het een
verrijkende omgeving om jong en oud op een educatief verantwoorde wijze te vermaken.
Voor meer informatie hierover kunt u kijken op:
www.dierenwelzijnscentrumlimburg.nl
In deze omgeving worden activiteiten georganiseerd waar ook rekening wordt gehouden met
de doelgroep ouderen. Het aspect dierenwelzijn zal hierbij ruim aan bod komen. Aangezien
niet alle ouderen in de directe omgeving wonen van dit centrum, heeft de Dierenbescherming
Limburg in samenwerking met studenten van Hogeschool HAS Den Bosch nieuwe activiteiten
ontwikkeld voor organisaties zoals die van u.
Het enige wat u hiervoor hoeft te doen is het draaiboek aanvragen bij de Dierenbescherming
Limburg. Hierin zijn de activiteiten uitgebreid uitgewerkt. Het enige wat u nog hoeft te doen is
de benodigde contacten leggen met meewerkende partijen en deze activiteiten naar uw leden
toe promoten. U heeft zelf de totale regie in handen!
Dus wat te doen?
Vraag nu gratis en vrijblijvend het draaiboek aan bij Dierenbescherming Limburg!
Dit kan telefonisch of per mail. De contactgegevens staan onderaan deze pagina vermeld.
We hopen dat we u een stukje verder kunnen helpen in uw activiteitenaanbod. Ons belang
hierin is dat ouderen zich meer bewust worden van dierenwelzijn. Ook de dieren kunnen altijd
nieuwe enthousiaste vrijwilligers gebruiken!
Indien u meer informatie hierover wilt hebben, kunt u altijd contact opnemen met ons.

Met vriendelijke groet,
Irene Geukers
Esther Oomen
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Bijlage 3 Correspondentiegegevens
Om de afdelingen van ouderenorganisaties schriftelijk op de hoogte te stellen van de
activiteiten kan de brief uit bijlage 2 naar onderstaande adressen verzonden worden. In eerste
instantie staan de gegevens van de Limburgse afdelingen vermeld. De adressen van de
hoofdkantoren staan onderaan vermeld indien het draaiboek ook naar andere provincies
gestuurd moet worden.
Limburg:
•

KBO Limburg
Wilhelminasingel 25
6041 CH Roermond
Tel. 0475-381740
E-mail: info@kbolimburg.nl

•

ANBO gewest Limburg
Markiesstraat 5
6411 VN Heerlen
Tel. 045- 5230974

•

PCOB-gewest Limburg
J. Wuite
Johannes XXIII singel 25
6416 GE Heerlen
Tel. 045-5414142
E-mail: wuitezeijdel@hotmail.com

•

De Zonnebloem
Districtshoofd Limburg
Boudewijn van de Ven
Provincialeweg 31
6141 AA Limbricht
Tel. 06-46268907
E-mail: boudewijn.vandeven@zonnebloem.nl
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Landelijk:
•

Unie KBO
Contactpersoon: Arno Heltzel
Julianaplein 2
Postbus 325
5201 AH 's-Hertogenbosch
Email: uniekbo@uniekbo.nl
Telefoon: 073 - 612 34 75

•

ANBO
Koningin Wilhelminalaan 3
3527 LA Utrecht
Telefoon: (030) 233 00 60
Email: info@anbo.nl

•

PCOB
Postbus 1238
8001 BE ZWOLLE
Telefoon: (038) 422 55 88
E-mail: info@pcob.nl

•

Zonnebloem
Postbus 2100,
4800 CC BREDA
Telefoon: (076) 564 63 62
Email: info@zonnebloem.nl
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7.

Oudere afstandsdieren plaatsen
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1.

Inleiding

Het is moeilijk om oudere dieren vanuit het asiel weer in een thuissituatie te plaatsen. Mensen
hebben liever een jong dier die ze zelf op kunnen voeden en zijn vaak huiverig voor de
vergrote kansen op ziektes bij de oudere dieren. Om overvolle asielen te voorkomen en deze
oudere dieren een betere leefomgeving te bieden wordt er bekeken of deze dieren
ondergebracht kunnen worden bij verzorgingshuizen. De dieren blijven onder toezicht van de
Dierenbescherming en de bewoners van verzorgingshuizen krijgen er een gezelschapsdier
bij.
Een voordeel van deze aanpak is dat de dieren eigendom blijven van de Dierenbescherming
en deze dus ook de verantwoordelijkheid draagt. De medische kosten worden geheel
gedragen door de Dierenbescherming. Tevens kan via de Dierenthuiszorg een vrijwilliger
gestuurd worden om te helpen bij de verzorging als het verzorgingshuis dit niet geheel kan
realiseren. Doordat het verzorgingshuis geen eigenaar van de huisdier(en) zal worden, zal de
drempel om een dier in huis te nemen minder groot zijn.
Een ander bijkomend voordeel is dat de dieren in een verzorgingshuis goede invloed kunnen
hebben op het welzijn van mensen. Door een huisdier te hebben voelen mensen zich minder
eenzaam en de huisdieren krijgen meer bewegingsvrijheid, aandacht en omgevingsverrijking
dan in een asiel. Vaak hebben mens en dier een sterke band met elkaar en heeft een huisdier
een gunstige effect op gezondheid, het omgaan met stress en eenzaamheid bij de eigenaar
(Enders-Slegers, 20 september 2010).
Volgens Kotrschal (30 september 2010) blijkt daarnaast uit onderzoek dat bij het aaien van
een hond het hormoon oxytocine vrijkomt. Het hormoon heeft invloed op het
parasympathische zenuwstelsel; de hartslag en bloeddruk worden verlaagd en angst,
agressie en stress worden verminderd. Daarnaast speelt het hormoon ook een rol bij de
binding tussen mens en dier.

2.

Behoefte

Om deze activiteit te starten is het belangrijk eerst te achterhalen hoe groot de vraag of
behoefte is hiernaar. Om de behoefte hieraan na te gaan, zijn 9 verschillende
verzorgingshuizen in Limburg telefonisch benaderd.
In bijlage 1 staan de reacties van verschillende verzorgingshuizen genoteerd. Opvallend is
dat op een uitzondering na niemand graag deel wil nemen in dit project. Vaak zijn er al kleine
huisdieren aanwezig van bewoners zelf, maar verder is er geen uitbreiding mogelijk. Een
positieve reactie kwam van een particulier verzorgingshuis, waar meer geld en tijd in dieren
gestoken kan worden. Er valt dus makkelijker samen te werken met particuliere instanties.
Deze zijn helaas schaars, maar worden overkoepeld door Nevep. Op de website is terug te
vinden welke verzorgingshuizen daarbij zijn aangesloten. (Nevep, 30 september 2010)
Conclusie:
Tijdens dit onderzoek werd er heel snel een negatieve respons gegeven. Mensen leken
huiverig om per telefoon toezeggingen te doen of überhaupt te luisteren naar de ideeën die
werden aangedragen. Het is dan ook aan te raden om deze mensen nogmaals te benaderen
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en herinneren aan deze mogelijkheid om oudere afstandsdieren in huis te nemen. Door
middel van visueel materiaal worden de mensen nogmaals geïnformeerd over dit project en
krijgen ze de voordelen te zien in plaats van te horen.
Mocht dit nog steeds niet werken, zullen er andere maatregelen getroffen moeten worden om
de oudere dieren toch nog te kunnen plaatsen. Hierin kunnen samenwerkingsverbanden
aangegaan worden met de Hondenbescherming (www.hondenbescherming.nl) en Stichting
Hulp en Herplaatsing Huisdieren (www.shhh.nl).

3.

Media/ middelen

Om dit initiatief bekendheid te geven moeten verschillende middelen ingezet worden. De
verzorgingshuizen moeten hiervoor bereikt worden, maar de ouderen en familieleden ook. Zij
kunnen ook het initiatief doorgeven aan het verzorgingshuis.
Om dit zo goedkoop mogelijk onder de aandacht te brengen, omdat er weinig liquide
middelen zijn, wordt vooral het gebruik van free publicity aangeraden.
•

Op de website van de Dierenbescherming en het Dierenwelzijnscentrum is informatie
terug te vinden over het plaatsen van oudere afstandsdieren in verzorgingshuizen.

•

Artikel in ouderenmagazines. Deze worden persoonlijk benaderd. De ledenmagazines van
ouderenorganisaties als Unie KBO, PCOB en ANBO worden aangesproken, maar ook
commerciële bladen moeten gevraagd worden om een stukje te plaatsen als
nieuwsbericht.

Naast deze free publicity kan ook voor middelen gekozen worden die wel gebonden zijn aan
kosten.
• Het verspreiden van een poster onder de verzorgingstehuizen waarop duidelijk de
bedoeling van het project staat, welke voordelen het allemaal heeft en hoe men zich kan
aanmelden voor het project. Dit is ook mogelijk in de vorm van een folder. Beide
mogelijkheden worden getoond in bijlage 2.

4.

Vervolg

Als blijkt dat er toch wel animo is voor dit initiatief, moet gezorgd worden dat dit beter onder
de aandacht wordt gebracht zodat veel meer mensen hiervan op de hoogte zijn.
Daarom is hieronder een vervolg te vinden, om ervoor te zorgen dat het zo een kans van
slagen heeft.
4.1
Promotie
Om het initiatief opnieuw goed onder de aandacht te brengen zijn verschillende manieren van
promoting van belang. Op deze manier moeten meer mensen op de hoogte gebracht worden
en geïnteresseerd worden door duidelijk te maken wat de voor- en nadelen zijn.
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Om te beginnen is een persbericht van belang.
Hierin komt naar voren wat het plaatsen van oudere asieldieren in verzorgingshuizen precies
inhoudt en hoe het proces dan in zijn werk gaat. Ook wordt er informatie verstrekt over
verzorgingshuizen die al met het project van start zijn gegaan zodat andere instellingen zullen
volgen.
Wanneer een verzorgingshuis met succes is begonnen met dit project, is het aan te raden dat
een bewoner uit het verzorgingshuis een stukje schrijft voor een ouderenmagazine of blog op
internet. Mensen moeten positieve verhalen van anderen horen om hieraan mee te doen.
Uit het onderzoek uit bijlage 1 is gebleken dat telefonisch benaderen van verzorgingshuizen
geen tot weinig effect had. Mensen interpreteren het verhaal als iets waarmee zij zullen
worden opgezadeld. In de toekomst is het beter om in gesprek met elkaar te gaan en
persoonlijk contact te houden waardoor vertrouwen en respect voor elkaar gewonnen wordt.
De kans op samenwerking wordt hierdoor vergroot.
4.2
Coördinator/ contactpersoon
Om dieren te kunnen plaatsen in verzorgingshuizen, moet dit vanuit de Dierenbescherming
gecoördineerd worden. Daar moet een leidinggevende aangewezen worden die dit graag wil
begeleiden. Dit moet gemakkelijk kunnen naast de werkzaamheden die degene al verricht,
omdat dit niet veel tijd in beslag zal nemen. Een bekwame vrijwilliger kan deze taak op zich
nemen als hij of zij over voldoende organisatorisch talent beschikt.
Gezien het totaal aantal verzorgingshuizen in Limburg 29 bedraagt en niet alle huizen
tegelijkertijd enthousiast zijn, zal de werkdruk niet te groot worden.
Per verzorgingshuis zal de coördinator in eerste instantie op bezoek moeten om af te
stemmen wat beide partijen verwachten, vervolgens wordt er een proefperiode ingesteld om
het dier te laten wennen en te bekijken of het dier wel in die omgeving past. In deze eerste
fase wordt het verzorgingshuis meer begeleid en zal er ongeveer 6 uur besteed worden aan
gesprekken, verstrekken van informatie en eerste evaluaties over de voortgang. Na een
proefperiode van ongeveer een maand zullen de contactmomenten eens per maand
plaatsvinden indien er zich geen problemen voordoen.
Wanneer het dier of het verzorgingshuis zich niet kan aanpassen aan de andere partij, wordt
er door de coördinator een beslissing gemaakt over het terugnemen van het dier en eventueel
plaatsen van een ander.
4.3
Selecteren van dieren
Als dieren binnengebracht worden in het Dierenwelzijnscentrum wordt het gedrag en karakter
bekeken en genoteerd. Op deze manier kan direct ingeschat worden of het dier in
aanmerking kan komen om geplaatst te worden in een verzorgingshuis.
Komt er een aanvraag binnen voor het plaatsen van een dier, dan kunnen de eisen en
wensen bekeken en vergeleken worden met de dieren die al geschikt worden geacht.
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Het selecteren van de dieren wordt gedaan door een gedragsdeskundige. In het
Dierenwelzijnscentrum zullen asiel en gedragsdeskundige dicht bij elkaar in de buurt zitten,
dus dit is gemakkelijk te realiseren. De gedragsdeskundige heeft het beste inzicht in het
gedrag van het dier en de gewenste omgeving voor het dier. Hierdoor wordt de kans op een
mislukking bij het plaatsen van een dier verkleind, wat anders voor negatieve reclame zou
kunnen zorgen.
4.4
Overleg met verzorgingshuis
Als een verzorgingshuis belangstelling heeft om een dier op te nemen, kunnen zij voor meer
informatie terecht bij de Dierenbescherming Limburg of het Dierenwelzijnscentrum. Dit is
bekend door de posters en persberichten die reeds zijn verspreid. Na het eerste contact dat
gelegd is met de coördinator zal er een gesprek plaatsvinden in het verzorgingshuis zelf. Zo
krijgt de coördinator een goed beeld van de toekomstige leefomgeving. De wensen van beide
partijen worden op elkaar afgestemd.
4.5
Plaatsing
• Aan de hand van de eisen en wensen wordt door de coördinator samen met de
gedragsdeskundige bekeken welk dier de meest geschikte kandidaat zal zijn.
• Mocht tijdens de eerste maand blijken dat dit dier niet goed in de omgeving past om welke
reden dan ook, kan voor een ander dier gekozen worden.
• In de eerste maand wordt er wekelijks even contact opgenomen door de coördinator zodat
de vorderingen duidelijk zijn en eventueel kleine, gemakkelijk oplosbare problemen te
verhelpen zijn.
• Indien na de eerste maand besloten wordt dat het dier in het huis blijft zullen de
evaluatiemomenten teruglopen naar eens per maand en na een half jaar eens per half
jaar.

4.6
Evaluatie
Voor een succesvol verloop van dit plan is het belangrijk dat er geregeld evaluaties
plaatsvinden binnen de Dierenbescherming en samen met het bestuur van de
verzorgingshuizen. Zo komen de voortgang, eventuele problemen en overige zaken aan de
orde. Hierdoor kan bekeken worden of er zaken zijn die niet goed lopen en misschien anders
moeten.
Vragen voor een evaluatie binnen de Dierenbescherming zijn:
- Is er (nog) voldoende vraag vanuit ouderen of asieldieren in hun verzorgingshuis
geplaatst kunnen worden?
- Is er (nog) voldoende vraag vanuit de verzorgingshuizen om asieldieren bij hen te
plaatsen?
- Zijn er veel verzorgingshuizen die hier niet aan mee willen werken?
- Welke positieve punten worden veel gehoord bij dit initiatief?
- Zijn/ blijven de huisdieren in goede gezondheid?
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Vragen voor evaluatie met bestuur verzorgingshuizen:
- Verkeert het dier in goede gezondheid?
- Zijn er problemen geweest met het dier en zo ja welke?
- Zijn er zaken die aangepast moeten worden in de begeleiding vanuit de
Dierenbescherming?
- Zijn er verder nog zaken die besproken moeten worden?
Zoals eerder vermeld worden de evaluaties met de verzorgingshuizen van eens per week,
naar eens per maand en half jaar afgebouwd.
De coördinator is verantwoordelijk voor het plannen van evaluaties binnen de
Dierenbescherming omdat hij of zij degene is die het eerste de problemen signaleert.
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Bijlagen

182
Educatiemateriaal over dierenwelzijn voor ouderen

Bijlage 1 Peiling verzorgingshuizen
Een onderzoek om te bekijken of er een mogelijkheid is om asieldieren te plaatsen in
verzorgingshuizen waarbij de Dierenbescherming verantwoordelijk blijft voor de medische
kosten. Daarnaast wordt er bekeken of er al dieren worden gehouden en of er problemen
worden ondervonden in de verzorging hiervan. In dat geval zouden vrijwilligers van de
Dierenthuiszorg uitkomst kunnen bieden.
Verkregen reacties:
•

Stichting Huize de Berg
Gasthuisstraat 45, Heerlen
045 5718066
Hier mogen geen huisdieren gehouden worden. De bewoners hebben kleine kamers
en voor huisdieren is dus eigenlijk geen ruimte. Zodoende heeft de Dierenthuiszorg
hier geen mogelijkheden.

•

Stichting La Providence
Ursulinenweide 5, Grubbenvorst
077 3555656
Er kunnen kanaries en vissen gehouden worden, meer niet. Bewoners zijn
dementerend en kunnen zelf niet voor de dieren zorgen. Dit doet het personeel. De
Dierenthuiszorg is dus niet nodig en er is geen plaats om oudere plaatsen te plaatsen.

•

R.K. Stichting St. Jozef
Kapelkesweg 1, Meijel
077 4664052
Om technische redenen is er geen verbinding mogelijk?

•

Stichting Ouderencentrum Beek en Bos
L'unionlaan 1, Heythuysen
0475 391700
Huisdieren als een vis of vogeltje zijn wel toegestaan. Hier is ook een
kinderboerderijtje welke door vrijwilligers wordt verzorgd en soms komen ook
bewoners helpen.
Met de huisdieren worden geen problemen ondervonden met de verzorging, hier zorgt
het personeel en familieleden voor.
Dus de Dierenthuiszorg heeft hier waarschijnlijk geen zin. De meeste mensen zijn ook
te slecht om een dier te kunnen houden, vandaar dat oudere asieldieren hier niet
geplaatst hoeven te worden.
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•

Stg. v. Verpl.-, Verz.- en Woonfaciliteit. Land van Horne
Biest 43, Weert
0495 456491
Donderdag bellen naar Olga Wijers; 0800- 3333888, niet aanwezig; mail naar
omh.weijers@landvanhorne.nl  geen reactie

•

Woon- zorgvoorzienig De Esdoorn
Esdoornlaan 27, Haelen
0475 593354
Huisdieren mogen gehouden worden, maar momenteel heeft nu niemand een
huisdier. Dierenthuiszorg is een goed initiatief, maar dan moet er wel vraag naar zijn
door de bewoners. En kleine dingetjes kan opgelost worden door het personeel. Dit is
een particulier huis, daarom is er een budget en tijd voor dat dieren gehouden mogen
worden. Vinden ook dat dieren belangrijk zijn voor ouderen. Daarom worden buiten
een aantal kinderboerderij dieren gehouden en worden bijvoorbeeld vogeltjes gevoerd.
NeVep is een overkoepelende organisatie voor alle particulieren huizen. Maar er zijn
er maar weinig van. Als een asieldier in het verzorginghuis geplaatst kan worden bij
een bewoner, is dat prima. Dit is al eens gebeurd door de Smakterheide. Maar ook
hier moet dan wel vraag naar zijn door de bewoners.

•

Huys Waerenberg
Heythuyserweg 40, Horn
0475 820050
Dat is de hoofdlocatie van De Esdoorn

•

De Dormig
Op de Heugden 100, Landgraaf
045 5339339
Er mogen wel kleine huisdieren gehouden worden, maar momenteel zijn er geen
aanwezig. Ze komen dan met de bewoner mee, maar er mogen geen nieuwe
aangeschaft worden.

•

Sevagram Zorgcentra
Henri Dunantstraat 3
6419 PB Heerlen
(045) 560 28 02
Er bevinden zich ook revaliderende mensen. Om deze reden worden dieren niet
toegestaan.
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Aanvullende lijst met verzorgings- en verpleeghuizen in Limburg
•

Stichting Verpleeghuis Bergweide
Voskuilenweg 12 , 6416 AK Heerlen
0455741515

•

Stichting Woonzorgcentrum Beek
Maastrichterlaan 30 , 6191 AD Beek Lb
046-4374777

•

Stichting Zonnewende
Daalhemerweg 38 , 6301 BK Valkenburg Lb

•

Zorgcentrum Oosterbeemd
Wethouder Paulssenlaan 8 , 6301 ZZ Valkenburg Lb
043-6098400

•

Stichting Ouderenzorg "Novum"
Valkenburgerweg 67 , 6361 EB Nuth
045-5249249

•

Stichting Zorggroep Noord-Limburg
Auxiliatrixweg 35 , 5915 PN Venlo
077-4734360

•

Stichting Zorgcentra Maastricht West
Medoclaan 66 , 6213 EC Maastricht
043-3549340

•

Verpleegkliniek Klevarie
Polvertorenstraat 6 , 6211 LX Maastricht
043-6314500

•

Stichting Vivre
Polvertorenstraat 6 , 6211 LX Maastricht
0455224739

•

Stichting Huisvesting voor Ouderen
St. Pieterstraat 143 , 6463 CS Kerkrade
045-5679838
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•

Stegelenhof Wijksteunpunt
Stegelenhof 30 , 6438 JR Oirsbeek
046-4397010

•

Zorgcentrum Petrusberg
Willem Alexanderlaan 1 , 6077 BX Sint Odilienberg
0475-528181

•

Family Care Meerssen B.V.
Herkenberg 20 , 6231 LK Meerssen
0433654020

•

Stichting Proteion Zorgcentra in Midden Limburg
Heythuyserweg 21 , 6085 NH Horn

•

Thomashuis Molenhoek
Stationsstraat 48 , 6584 AW Molenhoek Lb
0243732143

•

Kloot. Congregatie De Kleine zrs v/d H. Jose
Gasthuisstraat 45, 6416 AM Heerlen
045- 5718066

•

Stichting Bejaardenzorg Heilige Vincentius À Paulo
Vijverlaan 5, 6443 BA Brunssum
045- 5738200

•

Stichting Bejaardenzorg Loreto
Kloosterstraat 68, 6369 AE Simpelveld
045- 5688000

•

Stichting Vroenhof
Vroenhof 87, 6301 KE Valkenburg
043- 6040700

•

Stichting Land van Gelre en Gulick
Heinsberderweg 176, 6045 CK Roermond
0475- 345345

Bron: Nederland in bedrijf, 22 november 2010
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Bijlage 2 Promotiemateriaal plaatsing oude afstandsdieren
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8.

Aanbevelingen

In dit hoofdstuk zullen de aanbevelingen geformuleerd worden naar aanleiding van het
uitwerken van het complete educatieplan.
Dierenthuiszorg
• Om de Dierenthuiszorg beter van start te laten gaan, is het vooraf leggen van contacten
en de promotie van groot belang. Om het project te laten slagen is de grootste investering
de betaalde kracht als coördinator. Het aanvragen van subsidies is hiervoor een
mogelijkheid maar zal niet genoeg zijn. Omdat het project financieel sluitend te krijgen is
een investering van de Dierenbescherming zelf nodig. Het eventueel in rekening brengen
van een klein bedrag is ook een optie, maar deze bijdrage mag niet te hoog worden.
Indien de financiën niet rond te krijgen zijn, moet de mogelijkheid onderzocht worden om
een coördinator op vrijwillige basis aan te stellen.
• Omdat de Dierenthuiszorg binnen Limburg een nieuw concept is, zal er veel aandacht aan
besteed moeten worden door de media. Ouderen moeten gewezen worden op de
voordelen en vooral organisaties zoals de thuiszorg moet zich daarvan bewust worden.
Veel ouderen zijn op dit moment enthousiast maar de thuiszorgorganisaties en
verzorgingshuizen moeten dat ook nog inzien. Er moet dus veel gecommuniceerd worden
via de media en ouderenorganisaties.
• Om de vrijwilligers te betrekken bij het project is het aan te raden om nogmaals de
middelbare scholen in eigen gemeente te benaderen. Als er een oplossing gezocht kan
worden voor het begeleiden van de studenten is deze groep een belangrijke groep
vrijwilligers. Ook deze maatschappelijke betrokkenheid is belangrijk voor het verkrijgen
van subsidie voor het project.
• Tijdens het onderzoek naar de mogelijkheden van de Dierenthuiszorg is er gesproken met
de coördinator van een soortgelijk project in Utrecht, namelijk het DUO (Dieren Utrecht en
Ouderen). Haar naam is Elsbeth Levitus en zij heeft te kennen gegeven dat ze graag wil
helpen waar ze kan bij dit project. Haar contactgegevens zijn dan ook opgenomen in de
totale bronnenlijst onder vermelding van mondelinge bron.
Voor soortgelijke initiatieven als De Dierenthuiszorg Limburg, kan voor informatie en
ideeën gekeken worden op de volgende websites:
- http://www.huvor.nl/
- http://www.woedi.nl/
Activiteiten op het Dierenwelzijnscentrum
Het Dierenwelzijnscentrum krijgt een eigen introductiefilm, welke bijvoorbeeld gebruikt kan
worden tijdens een inleiding bij activiteiten van ouderenorganisaties. Hierin getoond worden
wat het Dierenwelzijnscentrum inhoudt en wat voor mogelijkheden het centrum biedt
enzovoorts. Als deze film nog niet ontwikkeld is, kan dit een mooie gelegenheid zijn om dit uit
te besteden. Het kan bijvoorbeeld een (stage)opdracht worden voor een kunst- of
filmopleiding.
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Activiteiten voor ouderenorganisaties
Ook voor deze activiteiten is het ontwikkelen van de film van belang. Organisaties moeten
enthousiast gemaakt worden om de activiteiten over te nemen.
Plaatsen van oudere afstandsdieren
Omdat er gebleken is dat veel verzorgingshuizen deze mogelijkheid enkel als last zien wordt
er aangeraden om nogmaals via de folder informatie over te brengen. Voor een volgende
project is aan te raden om persoonlijk contact te zoeken en het bestuur van dergelijke huizen
wijzen op alle voordelen die het plaatsen met zich mee brengt. De maatschappelijke
betrokkenheid speelt hier ook voor een groot gedeelte mee.
Overige
• Ideeën van bezoekers en vrijwilligers kunnen hulp bieden bij knelpunten in het
Dierenwelzijnscentrum, of bij één van de andere activiteiten of initiatieven van de
Dierenbescherming.
Daarom moet een ideeënbus in het Dierenwelzijnscentrum opgehangen worden om
ideeën of opmerkingen in te kunnen doen.
De ideeënbus in het centrum is wellicht niet voor iedereen toegankelijk, bijvoorbeeld voor
mensen die niet in de regio wonen. Daarom moet er ook een ideeënbus op de website
van het Dierenwelzijnscentrum geplaatst worden, zodat alle ideeën, opmerkingen en tips
via een digitale brievenbus naar de coördinator gestuurd kan worden. Zo kan iedereen
hieraan deelnemen en meedenken én blijft alles zich verbeteren.
•

Op de website van het Dierenwelzijnscentrum moeten alle activiteiten en initiatieven van
het centrum en de Dierenbescherming terug te vinden zijn voor geïnteresseerden. Om
deze reden moet een omgeving op de website gecreëerd worden waarop alle informatie
terug te vinden is over De Dierenthuiszorg Limburg, de activiteiten voor ouderen en over
plaatsing van asieldieren in verzorgingshuizen. Door op de website een omgeving te
creëren waar al deze informatie terug te vinden is, zal de Dierenbescherming/ het
Dierenwelzijnscentrum niet zomaar overspoeld worden met telefoontjes, want nu zullen
veel vragen beantwoord worden door de website te bekijken.
De website moet ook een button bevatten waar bezoekers zich digitaal kunnen
aanmelden voor bijvoorbeeld een workshop zoals koken. Dan komt deze informatie bij de
coördinator binnen en is hij of zij gelijk op de hoogte van de vorderingen. Zo is er geen
probleem dat aanvragen misschien vergeten genoteerd te worden.
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