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GOLDEN OLDIE
Het aanbod voor de senior hond beperkt zich vooral tot producten om het lichaam
gezond en soepel te houden, maar bijna nergens is aandacht of advies over activiteiten
en verzorging op maat. Een gemiste kans, vindt Marleen van Baal. Want juist daar kan
de huisdierenspecialist het verschil maken.
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“H

et is net alsof hij vijf jaar jonger is”, zegt

niet meer kunnen, dat ze dan helemaal niets meer willen. Maar

mevrouw A. met tranen in haar ogen. “Hij

niets is minder waar! Net als bij mensen hebben senior dieren

maakt weer contact, maar eigenlijk ben ík het

nog steeds heel veel te bieden aan contact en verbinding. Ze

die weer contact maakt. Ik heb weer aandacht

genieten van aandacht en kunnen nog heel veel wél. Het vraagt

voor hem en ik kijk anders naar hem. Ik ben

alleen wat aanpassing in het aanbod en omdenken door de eige-

zo blij met je advies!”

Naast mevrouw A. staat Toby, een ranke middenslag kruising met

naar. En daar, beste ondernemer in de dierenbranche, daar ligt
een schone taak voor jou!

een aandoenlijk grijze snoet die dromerig voor zich uit kijkt. Als
hij beweegt, zie je dat hij wat stram is. Twaalf jaar is deze knap-

Met de huidige medische kennis, goede verzorging en uitgeba-

pe senior en de afgelopen jaren was hij steeds rustiger gewor-

lanceerd voedsel worden veel dieren ouder dan pakweg vijftien

den. Wandelen werd slenteren, de dag werd gevuld met dutjes

jaar geleden. Dat is een positieve ontwikkeling, die naar mijn

en hij leek steeds meer in een eigen wereldje te leven. Mevrouw

mening nog te weinig wordt opgepakt door de dierenbranche.

A. accepteerde dat, want het was tenslotte een oude hond.

Vrijwel alle aanbod in zowel producten als diensten is gericht op

Tot ze met haar andere hond, Sjaan, een driejarige Teckel, een

het jonge dier en op de vitale volwassene. Het aanbod voor de

les Hersenwerk bij mij volgde. Sjaan genoot enorm van al het

senior beperkt zich vooral tot producten om het lichaam gezond

zoeken en snuffelen. Mevrouw A. vond het geweldig om te doen

en soepel te houden, maar bijna nergens is aandacht of advies

en zei wat weemoedig dat haar oudje dit echt niet meer kon. Ik

over activiteiten en verzorging op maat en dat is in mijn ogen

daagde haar uit. “Probeer het eens; ik denk dat je niet weet wat

een enorme gemiste kans.

je overkomt.” En dat was precies wat er gebeurde! Toby vond het

Neem nu de gemiddelde hondenschool. Na puppylessen,

geweldig!

gehoorzaamheid basis en gevorderde en nog wat variatie in het
thema sport en spel, houdt het aanbod vaak op. Er is geen aan-

En ja, natuurlijk was hij nog steeds snel moe en moest ze

bod voor de senior hond. Dat is niet alleen jammer voor mens

opletten met zijn stramme lijf, maar ze hadden dagelijks een

en hond, maar ook voor de hondenschool, want deze klant raak

snuffelkwartiertje waarin Toby en mevrouw A. enorm veel plezier

je kwijt. Hoe gaaf zou het zijn als je lessen voor een leven lang

samen beleefden. Ook was Toby alerter, bewoog hij soepeler en

kunt aanbieden?

het allerbelangrijkste: mevrouw A. en Toby waren weer echt in
contact met elkaar.

ANDERE BEGELEIDING

Alle senioren moeten in beweging blijven en mits ze geen pijn

SCHONE TAAK

of flink overgewicht hebben, willen ze dat zelf ook. Het vraagt

Deze ervaring van mevrouw A. staat niet op zichzelf. Het ouder

alleen van de eigenaar een andere begeleiding, dus informeer

wordende dier heeft in onze samenleving helaas nog vaak het

over aangepaste activiteiten. Wandelen met de focus op bele-

nakijken. Doordat ze rustiger worden, minder goed kunnen

ving in plaats van afstand of tijdsduur is voor een bejaarde hond

bewegen en meer slapen, denken wij mensen vaak dat ze ook

echt een feestje. Zoeken naar een favoriet speeltje, spetteren in

geen contact meer willen. Dat als ze bepaalde sport of beweging

water of alle tijd krijgen om muizen te zoeken kunnen heel goed
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Slim, 10 jaar oud, altijd klaar
om zijn speeltje te zoeken

gecombineerd worden met educatie over de oudere hond. Voor alle
dieren geldt overigens dat, hoe oud ze ook zijn, hun neus altijd actief
blijft. Dat in combinatie met een vaak goede eetlust (zeker voor lekkere hapjes) maakt Hersenwerk en puzzels een aantrekkelijke activiteit. Dat kan zowel met honden, als katten, paarden en konijnen.
Senioren slapen graag en veel, dat hebben ze ook nodig om gezond
te blijven. Veel eigenaren zijn daarvan niet op de hoogte. Het risico
van overvraging en daardoor oververmoeidheid en fysieke klachten
is groot. Jouw slaapadvies in combinatie met gerieflijke slaapproducten zal de eigenaar helpen bij het creëren van een rustplek op maat
voor zijn oudje.

KENMERKEN VAN PIJN EN ONGENAK

Naast de senior, die met een wat andere begeleiding en verzorging
weer kwiek door het leven gaat, moeten we ook reëel zijn dat dit niet
voor alle senioren is weggelegd. “Ouderdom komt met gebreken” is
helaas waar. Fysiek ongemak en pijn worden echter vaak over het
hoofd gezien of onderschat. Veel dieren laten het ook niet of nauwelijks zien en het vraagt een deskundig oog om dit toch te herkennen.
Ook hierin kunnen de ondernemers in de dierenbranche heel wat
voor de eigenaar betekenen. Door jezelf te scholen in kenmerken van
pijn en ongemak, de eigenaren hierop te attenderen en hen gericht
door te verwijzen, help je het dier en zijn eigenaar. Het doorverwijzen
levert je in eerste instantie niets op, maar een goed advies komt
altijd op meerdere manieren positief bij je terug.
De senior… we kunnen er niet omheen en dat moeten we ook absoluut niet willen. Ze zijn met hun mooie levens- en eigenwijsheid een
waardevolle aanvulling op onze samenleving. Maak daarom ruim
baan voor deze ‘golden oldies’ en kijk waarmee jij hun van dienst
kunt zijn. ←

MARLEEN VAN BAAL coacht onderne-

mers in de hondenbranche vanuit haar
bedrijf HondZakelijk, waarbij ze zich zowel
op de zakelijke en praktische als de persoonlijke kant van het ondernemerschap richt.
Ben je benieuwd wat HondZakelijk voor jou kan
betekenen? Mail Marleen dan via marleen@hondzakelijk.nl voor een gratis
telefonische InZicht-sessie. Binnen een
halfuur krijg je waardevolle tips en
weet je of een HondZakelijkcoachtraject bij jou past.
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