checklist voor klanten

Feestdagen:
zet huisdieren op
de checklist!
Nu de pepernoten ons weer toelachen in de schappen en de dagen korter worden,
weten we dat de feestdagen voor de deur staan. Dagen waar iedereen druk mee is.
Vooraf al in de voorbereiding en op de dag zelf met bezoek krijgen en op bezoek
gaan. Alle aandacht voor elkaar, overal wordt over nagedacht. Maar hoe zit dat met
de huisdieren? Staan zij op de checklist van jouw klanten?
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D

e coronamaatregelen zullen vragen om een

voor hen te hebben. Dat gaat overigens verder dan een knuffel,

aangepaste invulling van de feestdagen,

een wandeling en lekker eten. Het gaat om echte aandacht,

maar dat de dagen gevierd gaan worden is

hen blijven zien en tijd vrijmaken en zorgdragen voor hun wel-

zeker. Niet vieren is geen optie; het hoort

zijn. Óók als je druk bent met de visite en ondertussen in de

bij onze maatschappij. Dus worden er weer

pannen moet roeren.

lootjes getrokken voor het sinterklaasfeest

en legt men de agenda’s naast elkaar om af te stemmen wie

Dit klinkt makkelijk, maar het vraagt heel bewuste actie van

welke kerstdag waar is. Dit jaar is er gelukkig wat meer ruimte

eigenaren. Het is niet iets dat ‘er even bij kan’; zorg en aan-

doordat we een derde kerstdag eraan kunnen plakken met zon-

dacht vraagt tijd. De huisdieren horen op de planning, als een

dag de 27e.

vast onderdeel binnen alle andere zaken die ingepland gaan

Tussen wal en schip

als op de dagen zelf en ook naderhand als iedereen lekker lui

Druk, drukker, drukst zijn deze dagen. Zeker als je bezoek krijgt,
is het vaak een heel geregel. Het menu samenstellen, uiteraard

afgestemd op alle dieetwensen, lekkernijen bedenken voor bij
de koffie, thee en borrel en dan op slimme wijze boodschappen

worden. Zowel tijdens de voorbereiding van alle festiviteiten
aan het nagenieten is.

Vier checklists

Voor jullie, beste collega’s, ligt hier een schone taak om jullie

doen om de drukte, zeker nu met coronavoorzichtigheid, te

klanten hierin te adviseren en hen een handje te helpen met de

vermijden. Dan komt er eenzelfde planning rondom het huis

praktische kant. Want waar moeten ze allemaal rekening mee

versieren en het koken. Naast al dit geregel is er ook nog de

houden? Door hun handige tips te geven en mee te denken over

cadeautjes-stress en het dilemma van wel of geen kerstkaarten

hun situatie kun je klanten extra service bieden deze dagen.

versturen dit jaar. De hoofden van de mensen zijn overvol.
In al deze hectiek is het niet vreemd dat de huisdieren een

Om jullie weer te ondersteunen in het advies en service naar

beetje tussen wal en schip dreigen te raken. Want als iedereen

de huisdiereigenaren, heb ik vier checklists gemaakt: één voor

druk is met geregel, is er vanzelfsprekend weinig tijd over om

de hond, één voor de kat, één voor de konijnen en knaagdieren

een lange wandeling met de hond te maken, de konijnen los te

en één voor de eigenaar zelf. De checklists zijn mede samenge-

laten lopen onder toezicht, of relaxed met de kat te knuffelen.

steld door het team van dierprofessionals van Hersenwerk voor

En dat is jammer. Want het leven van huisdieren draait om de

dieren. Lees ze eens door en haal eruit wat voor jou past om

mensen om hen heen. Zij zijn afhankelijk van de mens, elke

jouw klanten te adviseren. Vind je ze allemaal toepasselijk? Dan

dag weer. Dus alle reden om ook tijdens de feestdagen oog

kun je ze downloaden en delen via dibevo.nl/checklist.
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Marleen van Baal coacht ondernemers 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 HondZakelijk-coachtraject bij jou past.
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Probeer te ontspannen, feestdagen zijn bedoeld om

Zorg voor een BOV – een Bewust Onbeschonken Verzor-

‘leuk’ te zijn. Hoe meer regel-spanning jij ervaart, hoe

ger. Met een glaasje op wordt ons reactievermogen een

minder oog je voor je huisdier hebt. Voor je het weet

stuk minder. Dat is niet handig als we een dier moeten

krijgt jouw dier stress van jouw stress.

verzorgen of alert moeten zijn op zijn welzijn. Door een
verzorger aan te stellen die de verantwoordelijkheid

Bedenk dat nette kleren en huisdieren niet altijd goed

aankan, weet je zeker dat jouw dier goed verzorgd

samen gaan, maar dieren begrijpen dat echt niet. Zeker

wordt.

als jouw dier normaal gesproken lekker op schoot mag
en je daar opeens nee tegen gaat zeggen, is dat verwar-

Wil je jouw huisdier in goede professionele handen

rend. Zorg dat je een kleedje bij de hand hebt, dan kan

achterlaten tijdens de feestdagen? Reserveer dan ruim

jouw dier daarop op schoot of tegen je aan liggen.

op tijd een plek in een pension of bij een oppas. Last
minute lukt dit bijna nooit en dat zou jammer zijn.

Vertel het bezoek de ‘huisregels’ rondom jouw huisdier.
Wat vindt jouw dier wel of niet leuk en wees duidelijk:

Voer een streng deurbeleid. Het zal niet de eerste keer

het is jouw dier, dus jij bepaalt de regels.

zijn dat een huisdier in de hectiek van het begroeten
van het bezoek tussen de benen door via de voordeur

Zorg voor een rustige plek voor je dier waar hij zich

naar buiten loopt. Zorg dat de deur kort open staat en

terug kan trekken van de drukte. Die plek is dan ook

vraag de BOV om je huisdier in de gaten te houden als

gelijk verboden terrein voor bezoek.

bezoek zich meldt.
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Konijnen en knagers

Geef konijnen en knaagdieren vers eten en schoon

Laat je konijnen en knaagdieren in een afgesloten

drinkwater voordat er bezoek komt. Dan hoef je daar

ruimte met voldoende bewegingsvrijheid en de

niet meer op te letten.

mogelijkheid zich te verschuilen. Drukte en lawaai
vinden ze niet leuk en dan is het fijn als ze ergens

Knagen en zoeken leidt af van de drukte en werkt

veilig weg kunnen kruipen.

stressverlagend. Met hapjes die ze moeten zoeken
verspreid door hun verblijf of iets waar ze lekker

Lopen je konijnen en knagers regelmatig los? Houd

lang mee kunnen doen, help je de spanning rondom

dan zeker rekening met versieringen en extra snoe-

de drukte kwijt te raken.

ren van kerstverlichting. Deze zijn nieuw in de leefomgeving en dus onbekend. Dat maakt ze zeer inte-

Veel konijnen en knaagdieren vinden aaien door

ressant om even in te bijten.

vreemden niet fijn. Probeer dit te voorkomen als dat
voor jouw dier geldt en vraag het bezoek om op

Bedenk dat de naalden van een kerstboom, maar

afstand te kijken en eventueel wat lekkers te geven

ook de populaire kerstster giftig zijn voor konijnen.

zonder aan te raken.

Plaats de ren dus niet onder de kerstboom en haal
eerst de naalden en de kerststerren weg voor je jouw

Houd tijdens de feestdagen zoveel mogelijk de routine van het verzorgen aan. Routine geeft rust. De BOV
zou dit heel goed kunnen doen!
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dieren los laat lopen.

Katten
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Zorg voor een schone kattenbak, vers drinkwater en een gevuld bakje voer. Dan hoef je daar
niet meer op te letten zodra er bezoek komt.
Let goed op de deuren bij een binnenkatten!
Zeker als begroetingen wat lawaaiig zijn, kan
een kat in de stress schieten en dan is de kans
dat hij wil vluchten heel groot.

Kerstballen en kerstversiering zijn geweldige
speeltjes. Versier voor de zekerheid de boom
met plastic in plaats van glazen ballen en let
bij het aanschaffen van versieringen op kleine
onderdelen om inslikken te voorkomen.
Pas op met kaarsen! Katten lopen overal op en
over en houden geen rekening met een kaars

Vraag het bezoek om de kat zelf naar hen toe
te laten komen voor een aai of een knuffel en
het te respecteren als de kat geen aandacht
wil. De kat mag dat zelf bepalen.

op hun vaste route. Ze kunnen hun vacht of
staart verbranden, maar de kaars kan ook
omvallen met alle gevolgen van dien.
De kerstboom is naast interessant speelgoed

Veel katten hebben behoefte aan rust en willen weg uit de drukte. Als je bezig bent met
bezoek en geregel, kan het zijn dat je dit niet
ziet. Vraag de BOV de kat in de gaten te houden en ervoor te zorgen dat deze weg kan als
hij dat wil.
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ook een risico, tenminste de echte kerstboom.
Deze geeft giftige stoffen af wat ook in het
water van de boom terechtkomt. Dek het
water af zodat je kat hier niet van kan drinken.
Overigens is de kerststerplant ook giftig voor
katten.

Honden

Laat je hond lekker uit voordat er bezoek komt. Dan

Bezoek en drukte is voor veel honden een spannen-

hoef je daar geen rekening meer mee te houden en

de toestand. Bedenk wat je graag ziet bij je hond en

je hond heeft zijn beweging dan voorlopig gehad.

manage dat goed. Zo voorkom je ongewenst gedrag
en hoef je niet boos op hem te worden. Irritatie

Maak een rustige plek voor je hond waar hij zich

maakt de stress groter, bij jou en bij je hond. Door

terug kan trekken uit de drukte. Zorg dat die plek

je hond rustig te begeleiden blijft het voor iedereen

ook echt van hem is en vraag bezoek om daar weg

gezellig.

te blijven.
Zorg dat het drinkwater altijd goed bereikbaar is,
Geef je hond tijdens de gezellige uren af en toe wat

zet eventueel een tweede bak bij de rustplek van je

te kauwen of een snuffelmat met kleine brokjes.

hond. Voorkom dat je hond drinkt van het water

Kauwen en snuffelen zorgt voor ontspanning en

rondom de kerstboomstam; dit is giftig.

helpt bij het loslaten van stress.
Let op kaarsen, hapjes en zeker chocola op lage
Vraag de BOV om je hond te begeleiden door de dag

tafels. Hoe leuk het ook staat op de salontafel, voor

heen, zodat jij bezig kan zijn met alles wat er gere-

je hond is het nieuw en zeer de moeite waard om te

geld moet worden en je hond toch alle aandacht en

onderzoeken!

zorg krijgt.
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