
Stichting OOPOEH 

Opa’s en Oma’s Passen Op Een 
Huisdier, afgekort als OOPOEH. 
Is het toeval dat deze afkorting zo 
goed aansluit bij de doelgroep?! 
Deze stichting koppelt namelijk 
oppasdieren aan 55-plussers. 

Ouderen willen graag de gezel-
ligheid van een dier. Helaas kun-
nen zij niet altijd de continue-zorg 
aan. Daarom zoeken zij vaak een 
vertrouwde oppas voor hun hond 
of kat. En dan zijn er senioren, 
die af en toe wel op een beestje 
willen passen, maar geen eigen 
huisdier aan willen schaffen. 
Breng deze twee groepen met 
elkaar in contact en je hebt een 
prachtige combi. 

Voor 55-plussers is een oppas-
dier gezellig én gezond. Want ze 
hebben drie keer méér: meer af-
leiding, meer beweging en meer 
sociale contacten. En de baasjes 
hebben een kundige oppas. Niet 
alleen leuk voor de dierenbezitter 
en de surrogaat-houders, maar 
ook voor de dieren is het feest. 

Stichting OOPOEH is in het 
leven geroepen door Sofie Brou-
wer vanuit de wens om huisdie-
ren en ouderen meer van elkaars 

gezelschap te laten genieten. 
‘Ouderen die jarenlang een huis-
dier hebben gehad, willen vaak 
niet meer aan een nieuw huisdier 
beginnen. Maar missen het gezel-
schap van het dier wel. Door een 
vast oppasdier kunnen zij toch 
nog genieten van een huisdier 
op de momenten wanneer het 
hen uitkomt.’ De initiatiefnemer 
benadrukt dat niet alleen opa’s 
en oma’s zich aan kunnen mel-
den. ‘Zeker niet’, verduidelijkt zij. 
‘Maar je wordt oppasopa of oma 
van het huisdier als je meedoet, 
zo moet je het zien.’ 

Voor meer informatie: 
www.oopoeh.nl

Wat heeft uw huisdier nodig? 

Voeding
Goede voeding is belangrijk. 
Soms kan de behoefte van een 
huisdier veranderen. Als de eet-
lust vermindert, of als de vacht 
opeens dof uitslaat, kan dit met 
voeding te maken hebben. In 
geval van twijfel; laat u door uw 
dierenarts adviseren. 

Een schone kattenbak
Zorg altijd voor een frisse en 
schone kattenbak. Dat is belang-
rijk voor uw gezondheid en voor 
die van uw kat. 

Oppas-oma

Oh oh… niet slim

Dolle pret…

Beweging
Kleine honden, grote honden. Het 
formaat maakt niet uit; elke hond 
heeft beweging nodig. Zorg dat 
uw hond voldoende uitgelaten 
wordt. Hoe vaak en hoe lang dat 
gebeurt, is afhankelijk van leeftijd 
en ras. 

Een huisdier is net als een kind. 
Ook deze moet worden vermaakt.  
Spelen en afleiding is goed voor 
elk huisdier. Het is niet alleen 
leuk en gezellig om samen te 

spelen, het is ook belangrijk. 
Spelen stimuleert de zintuigen en 
het vermindert agressie. Je kunt 
een huisdier spelenderwijs ook 
heel veel regels aanleren. 

Faculteit Diergeneeskunde, dept. DWM 

Bullie en Bollie
‘Met mijn honden is het veel gezelliger om buiten 
te zijn; je bent niet alleen en hebt ook meer aan-
spraak. Ik kan tegen mijn honden alles zeggen, zij 
veroordelen mij nooit.’

Minoes
‘Ik vind het fijn om haar te horen spinnen, dat 
geeft mij rust. Je hebt meer bezigheden en je 
moet altijd rekening houden met de kat. In de 
zin van dat hij verzorging en aandacht nodig 
heeft. Ik klets heel vaak tegen Minoes.’ 

Beppie
‘De mensen hier weten dat de vogels op de 
gang van mij zijn en ze komen vaak kijken; dit 
zorgt voor leuke contacten. Ik heb altijd wel 
wat te doen, in de stoel zitten en tegen mijn 
vogeltje praten en naar hem kijken of luisteren 
vind ik ook fijn.’

Kees 
‘Als ik Kees aai, merk ik dat hij dat fijn vindt. Dat 
vind ik fijn. Als ik het moeilijk heb, komt hij bij me 
en kijkt mij aan alsof hij wil zeggen ‘vertel maar 
wat er aan de hand is’. Door mijn hond voel ik mij 
niet alleen.’ 

met Kees

na het wandelen

Beppie

gezellig kletsen
Pako

Wat doen we met Luna?

‘Als je alleen loopt, spreek je nie-
mand. Met een hond kom je altijd 
mensen tegen.’ Zomaar een uit-
spraak van een hondeneigenaar. 
Maar deze persoon slaat wel de 
spijker op z’n kop. Uit onderzoek 
blijkt dat dierenbezitters minder 
snel in een sociaal isolement 
terechtkomen.

Drie miljoen katten, anderhalf 
miljoen honden, twee miljoen 
vogels, 950.000 konijnen en nog 
zo’n 860.000 andere beestjes. 
Ons land telt bijna dertig mil-
joen huisdieren. Het is dan ook 
haast niet voor te stellen dat er 
nog altijd mensen zijn die niets 
met dierengezelschap hebben. 
‘Moeder gaat naar een verzor-
gingshuis. De kat brengen we 
wel naar een asiel’. Hoe pijnlijk 
is zo’n uitspraak. Niet alleen voor 
de moeder in kwestie, maar ook 
voor het beestje zelf. Het kan 
geen kwaad daar een beetje bij 
stil te staan.

Samen oud, samen wel
Er zijn tal van onderzoeken ge-
weest naar de relatie tussen 
huisdier en senioren. Alle analy-
ses leiden tot dezelfde conclusie, 
namelijk dat een gezelschapsdier 

een positieve invloed kan hebben 
op zowel de fysieke als men-
tale gezondheid van ouderen. 
Het hebben van een huisdier, 
en daarvoor moeten zorgen, 
zelfs als de persoon niet meer 
zelfstan dig kan wonen, wordt als 
een enorme verrijking van het 
leven gezien.

‘Ik vind het leuk om over mijn vo-
gels te praten. Als iemand anders 
daar ook in geïnteresseerd is, 
levert dat leuke gesprekken op.’

Oudere mensen maken minder 
mee. Ze hebben geen werk meer, 
geen collega’s, en vaak is een 
partner al overleden. Een ge-
zelschapsdier kan geen mensen 
vervangen, maar je bent toch niet 
alleen. Liefde geven en liefde 
ontvangen blijft een belangrijk 
aspect in het leven, hoe oud je 

lekker        samen lopen

Bella

ook bent. Met een huisdier blijf 
je meer in beweging. Je hebt een 
doel waarvoor je leeft, meer kans 
op sociale contacten en min-
der kans op een depressie. Bij 
ouderen met een huisdier wordt 
steeds vaker een lagere bloed-
druk, minder obesitas en minder 
diabetes geconstateerd. 

Met een beetje goede wil 
Voor senioren is Luna, Max of 
Pietje heel belangrijk. Maar soms 
zijn ze niet meer in staat goed 
voor hun kat, hond of vogel te 
zorgen. De makkelijkste weg 
is om het dier dan uit huis te 
plaatsen. Er zijn echter tal van 
mogelijkheden om een oplossing 
te vinden om baasje en huisdier 
wel samen bij elkaar te houden. 
Besteed hier aandacht aan, praat 
erover met een dierenarts. Vraag 
bij plaatsing in een verzorgings-
huis of dieren zijn toegestaan. 
Mocht dit niet het geval zijn, zoek 
dan eens verder. Want wat is een 
paar kilometer omrijden voor een 
wekelijks bezoekje eigenlijk voor 
moeite, als dat een gezond en 
gelukkig mens oplevert?!

Saar

Samen met Saar

‘Een mevrouw bij mij in het
verzorgingshuis heeft ook
een poes. Als we gaan eten,
hebben we het heel vaak over
onze katten.’

mam met Saar

One Welfare

Net zoals er een relatie bestaat tussen de ge-
zondheid van mens en dier is er ook verband 
tussen het welzijn van mens en dier, ofwel ‘One 
Welfare’. Deze brochure gaat over ‘One Welfare’ 
in brede zin; hoe kunnen senioren en huisdieren 
samen leven, waardoor hun beider welzijn posi-
tief wordt beïnvloed.

Over de positieve effecten van huisdieren op mensen is al veel ge-
schreven en er is veel onderzoek naar gedaan. We weten onder ande-
re dat een prettige omgang met dieren resulteert in een verlaging van 
de bloeddruk en hartslag en goed is tegen stress. Mensen met een 
huisdier zijn vaak meer in beweging dan personen zonder. Ook heb-
ben zij aantoonbaar meer sociale contacten. Als je ouderen vraagt 
waarom ze een huisdier hebben, komen de mooiste en ontroerendste 
verhalen op tafel. Over vriendschap, trouw, eerlijkheid en er altijd 
voor je zijn. Huisdieren spelen vaak een zeer belangrijke rol in het 
leven van senioren. Het is een reden om elke morgen op te staan, een 
huisdier geeft een doel in het leven. Iedereen wil zijn geliefde huis-
dier goed verzorgen. Zodat het dier gezond blijft en er voldaan kan 
worden aan de behoeftes van het dier. Wandelen, spelen en gezonde 
voeding spelen hierbij een belang rijke rol. Voor een dierenarts ligt 
hier een belangrijke taak. Deze kan voorlichting geven en zorgen voor 
preventieve gezondheidszorg. Dit is ook belangrijk voor de gezond-
heid van de eigenaren.

Deze brochure wil met praktische tips en informatieve teksten bijdra-
gen aan een goed welzijn voor senioren en dieren, ofwel ‘Samen oud, 
samen wel.’ Ik wens u veel plezier bij het lezen en hoop op een mooie 
toekomst met ‘One Welfare’.

Dr. Nienke Endenburg
Faculteit Diergeneeskunde 
n.endenburg@uu.nl

Dierenarts op de fiets

Het liefst zou Annemarie Nibbelke op een bak-
fiets door Noord-Holland rijden om dierenbe-
zoeken aan huis af te leggen. Maar de dieren-
arts kent haar beperkingen, en houdt daarom 
keurig dagelijks spreekuur in haar kliniek. 
‘Een dier gedraagt zich hier altijd beter dan 
thuis’, verklaart zij wijzend op de behandel-
tafel. ‘Met alleen een bakfiets zou het toch 
behelpen worden.’

Toch zien oplettende voorbijgangers de dierenarts regelmatig op  
haar fiets voorbijkomen, met of zonder zak kattenvoer achterop. 
‘Noem het een individuele afwijking. Ik adverteer niet met deze huis-
aan-huis service. Ik verdien er ook niets mee. Ik fiets gewoon graag 
even langs mijn patiënten om te kijken hoe het met ze gaat.’

Een Jack Russell met nierproblemen, een kat waarvan de nagels  
geknipt moeten worden, een Chihuahua met overgewicht doordat  
zijn baasje hem niet meer zo goed kan uitlaten; ze krijgen met het 
huisbezoek van Annemarie alle zorg en aandacht die zij verdienen. 
‘Juist door bij de mensen thuis te komen zie je waar de knelpunten  
in de verzorging zitten. Het is dan fijn om een oplossing aan te  
kunnen dragen.’

Mikkeman
Mevrouw Schrijvers (87) krijgt regelmatig bezoek van de 
Hoornse dierenarts voor haar kater Mikkeman. ‘Dat is zo fijn. 
Ik ben haar daar hartstikke dankbaar voor. Mijn Mikkeman is 
mijn alles. Hij is het enige dat ik nog heb. Hij is op een speciaal 
dieet voor zijn nieren. Annemarie komt zijn voer altijd brengen. 
Kijk, nu ligt hij lekker in het zonnetje. Het is zo’n lieverd, en 
lekker aanhankelijk.’

Annemarie
Nienke
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Verantwoordelijkheid 
Als dochter of zoon denk je wellicht dat de verzorger van je 

ouder ook oog heeft voor het welzijn van het huisdier. Neem dit 
niet zomaar aan, maak daar duidelijke afspraken over.

Zorg voor later
Maakt u zich zorgen over uw huisdier als er iets met u gebeurt? 
Schrijf op een briefje wat u graag wilt wat er met uw hond, kat 
of vogel moet gebeuren als u bijvoorbeeld onverwacht naar het 
ziekenhuis moet. Noteer ook naam, adres en telefoonnummer 

van de persoon die gebeld kan worden.

Pup
Ze zijn zo lief, maar de opvoeding vraagt veel tijd en 

energie.  Als u op latere leeftijd aan een nieuw huisdier 
begint, bedenk dan goed wat u in huis haalt. Het dieren-

asiel zit vol met lieve viervoeters, die wellicht minder 
gedoe vergen dan een jonge pup. 

Ongemak 
Honger, dorst, stress, ziekte en fysiek ongemak kunnen ervoor 
zorgen dat uw dier zich niet prettig voelt. Probeer dit te voor-
komen. Als u zelf uw hond niet meer kunt uitlaten, geef dit dan 
duidelijk aan. Er zijn genoeg mensen die het leuk vinden om 
deze taak van u over te nemen. Maakt u zich zorgen over uw 

huisdier? Bel dan even met de dierenarts. Een kort gesprek kan 
al heel verhelderend zijn.

Praatje
Sommige ouderen vinden het eng om met hun huisdier te praten 
als ze in een verzorgingshuis wonen. ‘Ik ben bang dat ze denken 
dat ik gek ben’.Bedenk dat 93% van huisdier-eigenaren tegen 

zijn hond of kat praat. Het is helemaal niet gek, het geeft vaak rust 
en troost.

Gedeelde smart is halve smart
‘Als ik verdrietig ben, dan vertel ik mijn vogel graag wat mij 

dwars zit. Ik heb ook het gevoel dat ze mij dan begrijpt. Dat is 
een enorme steun.’

Fitness
U laat uw hond uit, maar uw hond laat u ook uit. Door deze 

samenwerking blijven jullie allebei fit.

Gezondheid
Als mensen klagen over uw huisdier kunt u ze gerust vertellen 

dat u er een stuk gezonder door bent. Maar ook de gezondheid 
van uw kat, hond of ander dierengezelschap is belangrijk. Ver-

wen hem niet te veel, overgewicht loert om het hoekje!

Contact
Door het uitlaten van een hond maak je sneller en makkelijker 
een praatje. Maar ook andere dierenliefhebbers weten elkaar 

te vinden. Vraag rustig aan uw dierenarts hoe u in contact kunt 
komen met zielsverwanten.

Geluk: geven en nemen
‘Mijn kat straalt liefde uit. Het is fijn om dat te krijgen, maar ook 

om terug te kunnen geven.’

Beter een goeie buur…
Zie je elke avond je buurman/vrouw met de hond lopen, en dan 

opeens een paar dagen niet? Bel gewoon eens aan of je 
misschien met iets kunt helpen. Word je zelf hulpbehoevend, 

durf te vragen!

‘Ik word helemaal 
zen als ik met 

mijn hondje wandel’

‘Ik vind het leuk om over mijn 
vogels te praten. Wanneer iemand anders 
dezelfde interesse heeft, levert dat leuke 

gesprekken op’

‘De poes geeft mij rust, 
gezelschap, ik heb weer 

wat te toen’

Vaccinaties
Uw huisdier heeft op z’n tijd bepaalde injecties nodig. Noteer in 
uw agenda wanneer dat is. Een jaarlijkse check kan nooit kwaad. 

Noteer de maand waarin u dat gewoonlijk doet. Mocht u iets 
overkomen, dan weten uw familieleden/verzorgers in elk geval 

wat ze moeten doen.

Hygiëne

Zoönosen zijn ziekten overdraagbaar van dier op 
mens. Om het risico op zoönosen te beperken is 
een hygiënische omgang met het huisdier het aller-
belangrijkste. Zeker omdat ouderen een kwetsbare 
weerstand hebben en er sprake kan zijn van on-
derliggende gezondheidsklachten zoals diabetes, 
hart- en vaatziekten en medicijngebruik dat de 
weerstand beïnvloedt. Dit maakt dat ouderen eerder 
en ernstiger ziek kunnen worden bij een zoönose. 
Deze ziektes die ouderen via hun huisdieren kunnen 
oplopen zijn o.a. psittacose, toxocariase, toxoplas-
mose, kattenkrabziekte door Bartonella henselae, 
campylobacteriose, salmonellose en dermatofy-
tose. Bovendien kunnen ouderen via hun huisdieren 
worden geïnfecteerd met antibioticum resistentie 
bacteriën (MRSA/MRSP, ESBL). Verder kan na een 
bijt- of krabincident een wond ontstoken raken door 
bijvoorbeeld Capnocytophaga canimorsus. 

Voorbeelden van hygiënische omgang zijn:
1.  Was je handen met water en zeep na contact met 

het dier, zeker bij het bereiden van voedsel of vlak 
voordat je gaat eten.

2.  Laat katten niet op het aanrecht lopen en ver-
schoon de kattenbak dagelijks.

3. Laat het huisdier niet in bed slapen.
4.  Laat je niet in het gezicht of oor likken door het 

huisdier.
5.  Als je gebeten of gekrabd wordt, reinig en des-

infecteer de wond en laat de wond nakijken door 
de huisarts.

Naast een hygiënische omgang is het belangrijk dat 
het huisdier gezond blijft. Laat daarom de gezond-
heid van het huisdier twee keer per jaar controleren 
door een dierenarts en overleg dan over vaccineren 
en parasietenbestrijding op maat.

Samen oud, samen wel referenties 
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