Dit is de maart nieuwsbrief van de
Dierenkliniek Europawijk.

Column van Lex Ros

We doen ons best om elke maand een nieuwsbrief
met interessante onderwerpen (voor elk wat wils) te
creëren. We wensen u veel leesplezier. En elke keer
acties natuurlijk!
Mocht u willen reageren dan kan dat op het emailadres van de praktijk: dapeuropawijk@dierenartshaarlem.nl. De nieuwsbrief wordt ook op de website
geplaatst, zodat u hem altijd terug kan lezen. Kijk dan

!

op onze website (www.dierenarts-haarlem.nl) op
het onderdeel nieuwsbrieven.
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Het voorjaar begint langzaam weer te ontwaken uit
haar winterslaap.
Een periode waarin de natuur nieuw leven wil
voortbrengen.
Opeens zie je allerlei beestjes slepen met sprietjes,
draadjes, grasjes en andere zaken om een huisje te
maken waarmee ze een vrouwtje kunnen verleiden
en samen een gezinnetje te stichten.
Bij onze huisdieren gaat dat wel een beetje anders.
Als je geluk hebt mag je je geslachtsorganen
houden en in uitzonderlijke gevallen is er sprake
van een gezamenlijk optrekken.
Onze toekomstige moeder Ierse wolfshond
– we weten wie het wordt! - mocht toen ze loops
werd wel een paar dagen logeren bij de toekomstige
vader, maar dit kan je toch echt wel speed-daten
noemen.
Elkaar goed leren kennen, een relatie opbouwen en
samen het nageslacht begeleiden, neen, dat is toch
echt anders.
Maar goed, daar tegenover staat een
zorgeloos bestaan en voor een zorgeloos bestaan
bij een baasje moet je nou eenmaal iets inleveren.
We wachten met smart op het resultaat van de
echo van de moederteef.
We hopen natuurlijk dat er een teefje bij zit, maar
zo niet dan gaan we proberen een reutje een leuk
leven te bezorgen.
Moeten we wel weer een andere naam verzinnen…
(de meest rechtse hond wordt de moeder!)

Keizersnede bij de koe

Na het insnijden van de huid, moet je nog door 3
spierlagen heen en de buikwand, voordat je bij de
baarmoeder kan komen.

Ja, u leest het goed. In de vorige nieuwsbrief
hebben we uitgebreid geschreven over de
keizersnede van de poes, maar toen ik laatst met de
vakantiefoto’s bezig was kwam ik wat foto’s uit
mijn jeugd tegen, toen ik nog in een gemengde
praktijk werkzaam was.
Aangezien veel mensen in de stad niet weten hoe
een keizersnede bij een koe in z´n werk gaat dacht
ik: laat ik hier even in het kort iets van te laten zien.

Als je baarmoeder gevonden hebt, kijk je waar de poten
liggen en die probeer je uit de buikwond te trekken, dan
wordt er een snee in de baarmoeder gemaakt en het kalf

De indicaties bij een koe zijn vaak hetzelfde als bij
de hond en de kat: te grote vrucht of een
afwijkende ligging, waardoor een normale geboorte

aan zijn poten naar buiten getrokken.

niet mogelijk is.
Hieronder een paar foto’s waarmee de operatie
wordt uitgebeeld.

De veehouder houdt de baarmoeder vast terwijl ik hem
dichthecht.

De koe wordt links in de flank geopereerd. Eerst wordt
het operatiegebied klaar gemaakt (wassen, desinfecteren
en verdoven). De koe blijft staan!

Alle lagen weer apart
dichthechten en dan een mooie ritssluiting.

201503 Nieuwsbrief.doc

2

en had een grote wond op zijn been. Gelukkig
heeft de eigenaar ons gelijk gebeld, zo konden wij
de wond op tijd hechten. Dit moet binnen zes uur!
Koko was ondanks de pijn erg lief. We
hebben hem onder narcose gebracht en de wond
goed schoongemaakt en gehecht. Koko heeft nog
pijnstilling en antibiotica gehad en ook mee naar

Het resultaat: een mooi gezond kalfje!

huis gekregen. Een paar dagen later kwam het
hondje weer op controle. De wond zag er gelukkig
goed uit!

Uit de praktijk
In de maand februari kregen wij een katje binnen,
het katje, genaamd Malia was heel erg ziek. Na het
algemene onderzoek en een bloedtest bleek dat
Malia te kampen had met zeer ernstig nierfalen.
Om haar toch nog een kans te geven hebben wij
haar opgenomen. We hebben Malia infusen
gegeven om zo de gifstoffen uit haar lichaam af te
kunnen voeren.
Gelukkig begon Malia al snel te plassen en dronk ze
zelf ook veel.
Na een aantal keer “gespoeld” te hebben met
onderhuidse infusen, knapte ze behoorlijk op.

Voor u gelezen…

Toen haar baasjes haar de volgende dag kwamen
halen ging het al een stuk beter met Malia. Ze

Doos geeft kat een fijn gevoel

hebben haar zelf ook nog infusen gegeven in het
weekend, maar al gauw begon ze weer te eten. Hoe
dit acute nierfalen kon ontstaan is niet duidelijk.
Maar gelukkig is het voor Malia goed afgelopen.
Het meest waarschijnlijk is een soort “vergiftiging”
met beschadiging van nierweefsel, die niet
permanent was. Dat was haar geluk.
Bijtwond Koko
In de maand februari werden wij op een
maandagochtend gebeld door een man met een
hond, de hond was gebeten door een andere hond
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Een ‘schuildoos’ kan het stressniveau van een kat
aanzienlijk verlagen, zo blijkt uit onderzoek van dr.
Claudia Vinke en drs. Ruth van der Leij van de
faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit
Utrecht.
In samenwerking met een Nederlands asiel
onderzochten zij het gedrag van katten die bij
binnenkomst twee weken in quarantaine moeten
verblijven. Bij de helft van deze katten werd een
schuildoos in de quarantainekooi geplaatst en bij de
andere helft niet. En wat bleek? De katten die een
doos in hun kooi hadden, waren minstens drie

dagen eerder hersteld dan hun soortgenoten die
het zonder moest stellen. Dat de doos in
verhouding tot de kooi nogal groot was, had geen

Subtiel
Bij het uiteindelijke experiment kregen de

gevolgen voor het succes van het experiment.

honden alleen de bovenste of onderste helft van de
foto's te zien. Op die manier werd getest of ze ook
emoties konden herkennen op basis van subtiele
gezichtsuitdrukkingen.
"Als je boos bent, ontstaat er bijvoorbeeld een
rimpel tussen je wenkbrauwen", verklaart
hoofdonderzoeker Corsin Müller op National
Geographic News.
De honden presteerden verrassend goed. Ze
herkenden boze en blije gezichtsuitdrukkingen op
de halve foto's in 70 tot 80 procent van alle
gevallen. En dat terwijl ze niet bekend waren met
de persoon op de foto's.

Honden herkennen emoties van
mensen
Als honden slechts de helft van een menselijk
gezicht zien, kunnen ze al bepalen of ze te maken
hebben met een boos of blij persoon.
Daarmee is aangetoond dat de dieren bij het
herkennen van emoties echt gelaatsuitdrukkingen
lezen en niet alleen afgaan op eenvoudige details,
zoals lachrimpels of ontblote tanden.
Dat melden onderzoekers van de Universiteit van
Wenen in het wetenschappelijk tijdschrift Current

Vreemden
"Onze studie bewijst dat honden niet alleen
gezichten kunnen herkennen bij mensen met wie
ze vertrouwd zijn, maar ook bij mensen die ze
nooit eerder hebben gezien", aldus onderzoeker
Ludwig Huber in de Britse krant The Telegraph.

Biology.
Foto's
De wetenschappers trainden sommige honden bij
hun onderzoek om met hun snuit tegen een foto
te drukken als daarop iemand met een vrolijke
gezichtsuitdrukking was te zien.
Andere honden leerden juist om foto's aan te
raken als er een boos kijkende persoon op stond.
Wanneer de dieren een goede inschatting maakten,
werden ze beloond met een snoepje.
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Oplettende mopshond

Opvallend was dat de honden relatief veel moeite
hadden met het herkennen van boze
gezichtsuitdrukkingen. Volgens de wetenschappers
reageren de viervoeters mogelijk voorzichtiger op

deze emotie, omdat ze weten dat woede gevaarlijk

slechte schildklierwerking. Bij de kat kan namelijk

kan zijn.
Aan het onderzoek deden honden van

een te snel werkende schildklier soortgelijke
klachten geven. Het is dan ook van belang dat eerst

verschillende rassen mee, waaronder een
bordercollie, een golden retriever en een Duitse

een goed algemeen klinisch onderzoek en
aanvullend bloedonderzoek plaatsvindt voordat de

herder.

diagnose dementie kan worden gesteld.

Dementie bij de hond
De oudere hond die plotseling onzindelijk wordt of
die opstaat, vastberaden naar de deur loopt en
halverwege niet meer weet wat precies de bedoeling
was. Een hond die vaak een tijd lang in gedachten
verzonken blijft staan, starend in het niets, die 's
nachts rond gaat spoken en overdag alleen nog
maar slaapt. Of de kat die ineens heel hard gaat
miauwen, die plotseling naast de bak plast en poept,
die geen besef meer lijkt te hebben van de
omgeving en doelloos en verdwaasd rondloopt of
gewoon maar ergens gaat zitten. Het zijn allemaal
tekenen van een cognitief disfunctie syndroom, in
de volksmond beter bekend als dementie.
Of dementie bij huisdieren daadwerkelijk hetzelfde
is als bij de mens staat niet onomstotelijk vast.
Dieren lenen zich nu eenmaal minder goed voor
het stellen van een duidelijke diagnose dan de
mens. Wel kunnen dieren hetzelfde afwijkende
gedrag gaan vertonen dat gelijkend is aan het
gedrag van de dementerende mens. Bij dieren
wordt de diagnose dementie voornamelijk gesteld
door uitsluiting van een aantal fysieke problemen
die eenzelfde soort veranderd gedrag kunnen
veroorzaken. Bijvoorbeeld een verminderd gehoor
of gezichtsvermogen, een verstoorde nierfunctie,
de aanwezigheid van een blaasontsteking of een
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Klachten
Desoriëntatie: Zowel naar de omgeving als het in
verband brengen van situaties. Dieren hebben
moeite met het herkennen van de eigenaar of
omgeving of kunnen voorwerpen in de omgeving
niet goed meer plaatsen. Denk aan dieren die ineens
tegen vreemde voorwerpen gaan blaffen, doelloos
rondlopen of een tijdlang voor de mand gaan staan
terwijl ze er normaal gesproken lekker in gaan
liggen.
Algemeen vertraagde reactie: Bijvoorbeeld het traag
reageren op een commando, bij een begroeting of
wanneer een dier geroepen wordt.
Verstoord dag- en nachtritme: een veel
voorkomende klacht bij katten met dementie is dat
deze plotseling in de nacht ontzettend hard gaan
miauwen. Ook honden die normaliter altijd
doorsliepen trippelen 's nachts onrustig door het
huis en zijn vervolgens overdag niet in de benen te
krijgen.
Incontinentie: urine- en fecale incontinentie
kunnen ontstaan door het niet tijdig naar de bak of
naar buiten gaan of doordat het dier niet wakker
wordt.
Behandeling
Er zijn verschillende medicijnen voorhanden om de
dementie-klachten te laten verminderen. Onder
andere Prozac®, Selgian® en Cholodin.
Met selgian hebben we goede resultaten.

In het nieuwe paspoort moeten de gegevens van
het dier inclusief het chipnummer worden vermeld.
De pagina met deze gegevens wordt vervolgens
gelamineerd door de dierenarts. Pas daarna mag het
paspoort aan de eigenaar van het dier worden
meegegeven. Ook de vaccinatiestickers moeten
met een speciale lamineersticker worden afgeplakt
door de dierenarts, tenzij niet-verwijderbare
vaccinatiestickers worden gebruikt. Op die manier
kunnen de identificatiegegevens en de
vaccinatiegegevens niet worden veranderd.

Nieuws van de industrie

Nieuw dierenpaspoort
Vanaf 29 december 2014 zijn een aantal regels over
het reizen met huisdieren veranderd. Binnenkort
wordt een nieuw EU dierenpaspoort uitgegeven.
Dit is beter bestand tegen fraude. Het nieuwe
paspoort mag bovendien alleen nog maar door

Er is wat vertraging opgetreden met de produktie
en levering van de paspoorten, maar ze zijn besteld
en hopelijk binnen 1 a 2 weken op voorraad.

Akties

dierenartsen worden meegegeven, waardoor
bijvoorbeeld fokkers niet meer zelf een paspoort

Nieuw: Honden chips

kunnen invullen van hun dieren.

Sinds kort hebben we een nieuw product in ons
assortiment, een nieuwe vorm van koekjes voor
honden, namelijk honden chips van het merk Best
Buddies, niet alleen lekker maar ook heel geschikt
voor honden met een voedsel overgevoeligheid.
Een zak hondenchips kost bij ons nu slechts 2 euro
(adviesprijs 2,95!).
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Hondeworsten
Al langer succesvol in ons assortiment:
HYPOALLERGENE HONDEWORSTEN
(alle honden vinden ze lekker!)

Actie is geldig zolang de voorraad strekt

Kijk ook op de website van sanimed over atopie en
voedselallergie en het nut van bepaalde voeding bij
deze `aandoeningen`.
De stukprijs voor een worst van 500 gram is 3,25
Euro. In de maanden januari tot en met maart
krijgt u bij elke 3 worsten 1 worst gratis erbij.

Gratis blikje bij 1 zak hypoallergenic van
2 kg voor de hond
Koopt u voor uw hond een zak Royal Canin
Hypoallergenic van 2 kilogram? Dan krijgt u daar
een gratis blikje hypoallergenic van 200 gram bij!
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