Mijn dier wordt ouder

Elke diersoort heeft een verschillende gemiddelde levensduur. Binnen eenzelfde
diersoort kan de gemiddelde levensduur zelfs variëren ngl. het ras. In het algemeen
noemen we een hond boven de 7 jaar een senior. Bij de kat gebruiken we als
vuistregel om te spreken over middelbare tot senior leeftijd 10 jaar en ouder. Bij de
hond is het zo dat kleine rassen over het algemeen ouder worden dan grote rassen.
Er zijn dus grote individuele verschillen.
Het verouderingsproces gaat ook vaak gepaard met fysieke veranderingen en soms
ook gedragswijzigingen. Soms worden symptomen van een ernstige aandoening
verkeerdelijk geïnterpreteerd als “normaal voor een oudere hond of kat”. Een
regelmatig bloedonderzoek is zeker aan te raden. Soms zijn bijkomende
onderzoeken aangewezen. Zo kunnen bepaalde aandoeningen vroegtijdig
opgespoord worden. Een tijdige behandeling kan de levensduur van uw huisdier
verlengen en de levenskwaliteit aanzienlijk verbeteren.
Wanneer raadpleegt u best een dierenarts:
-

Minder actief zijn
Toegenomen stijfheid, manken, moeilijk opstaan, …
Verandering in gewicht
Verandering in eetlust
Verandering in wateropname
Verandering in plasgedrag
Slechtruikende mond
Vermindering in zintuigelijke functies
Gedragsveranderingen
Het voelen van gezwellen
…

Als u merkt dat uw dier “niet zichzelf” is aarzel dan niet om dit eens te laten checken,
want het verbeteren van zijn of haar levenskwaliteit kan vaak al gebeuren via weinig
ingrijpende adviezen en/ of onderzoeken.
Onze huisdieren maken meer en meer deel uit van een lid van het gezin. Dat maakt
het ook voor ons mensen zo moeilijk om hen ouder te zien worden. Onvermijdelijk is
de dag waarop uw lieveling sterft. Dat hoort bij het ouder worden spijtig genoeg.
Soms sterft een dier plots door een ongeval of door een plotse ziekte. Als eigenaar
wordt je dan onverwacht geconfronteerd met de dood. Je hebt je niet kunnen
voorbereiden op het verlies. Ook als er geen andere mogelijkheden meer zijn en je
moet beslissen om je dier te laten inslapen, sta je voor een moeilijke periode. Soms
een klein gesprek met uw dierenarts vooraf over de mogelijkheden kunnen een
beetje verlichting geven. Na het overlijden is een rouwperiode heel normaal. Na de
dood van uw huisdier, heb je als eigenaar verschillende mogelijkheden, met elk hun
kostprijs. Vraag hier op voorhand naar. Je kan beslissen om je overleden dier bij de
dierenarts te laten, die het dan laat ophalen door een erkende firma. Je kan ook

kiezen voor een individuele crematie in een speciaal huisdierencrematorium. Het
crematorium kan het dier bij de dierenarts ophalen of je kan het er zelf naartoe
brengen. Voor sommige eigenaars is het belangrijk om de as van hun overleden dier
achteraf mee te nemen of bezorgd te krijgen in een urne. Begraven is een andere
mogelijkheid. Dit kan op een speciaal dierenkerkhof of in je tuin. Aan dit laatste zijn
wel een hoop voorwaarden gebonden. Je mag enkel je eigen dier begraven als het
minder dan 10 kg weegt en op voorwaarde dat het politiereglement van je gemeente
dit niet verbiedt. Ook mag je dier niet gestorven zijn aan een op mens of dier
overdraagbare ziekte. Begraven mag ook enkel in een zandgrond en op voorwaarde
dat het dier boven het grondwaterniveau komt te liggen.
Al deze mogelijkheden gelden enkel voor “gezelschapsdieren” zoals honden, katten,
kleine knaagdieren… . Geitjes, hangbuikzwijntjes… worden beschouwd als
nutsdieren en moeten na het overlijden op het “bedrijf” van de eigenaar blijven en
daar door een erkende destructiedienst opgehaald worden.

