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Geachte klant,
Wij hebben weer een interessante nieuwsbrief voor
u!
De nieuwsbrief van mei staat ook in het teken van
de internationale handel.
We hebben natuurlijk ons best gedaan om leuke
weetjes en nuttige informatie voor u te
verzamelen. Heeft u ook een leuke mededeling,
een algemene vraag of een nieuwtje om te delen?
Dat vinden wij altijd leuk om te horen, dus vertel
het ons door deze mail te beantwoorden en wie
weet komt het in de volgende editie!
Bent u ook nieuwsgierig geworden naar de vorige
nieuwsbrieven? Klik dan op de volgende link
http://www.dierenarts-haarlem.nl/Page9.html
Alvast veel leesplezier toegewenst!
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Openingstijden
Bevrijdingsdag dinsdag 5 mei en 2e pinksterdag
maandag 25 mei is de praktijk gesloten!

Column van Lex Ros
Stel dat je dit artikel zou lezen in de krant:
LONDEN Slechts 5000 gesmokkelde honden krijgen binnen
de Europese Unie een verblijfplaats, maar alle
anderen worden teruggestuurd naar het land van
herkomst. Dat blijkt uit een ontwerpakkoord voor
de speciale EU-top die donderdag over de
gesmokkelde honden wordt gehouden en waarop
de Britse krant The Guardian de hand heeft gelegd.
Uit het ontwerpakkoord blijkt ook dat de
zoekacties op de Middellandse Zee naar overvolle
gesmokkelde hondenboten en transporten vanuit
oost-Europese landen niet veel meer zal worden
uitgebreid. Zoals maandag al is afgesproken wordt
het budget voor de operaties Red dog en Bastard
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verdubbeld. Onder die namen wordt binnen 30
mijl (bijna 50 km) van de Italiaanse kust
gepatrouilleerd en tevens langs de Bulgaars-

Een vriend van mij en collega dierenarts Paul
Overgaauw heeft onderzoek gedaan naar de

Hongaars-Roemeense grens op zoek naar
gesmokkelde honden.

schaalgrootte waarin de smokkel/handel van
honden/pups plaatsvindt.

De EU-leiders zouden donderdag overeenkomen
dat voorbereidingen moeten worden getroffen om

Een miljoenen business waar gebruik gemaakt
wordt van emoties, die beter lijken te werken dan

„systematisch te proberen om transporten te
identificeren, te vangen en te vernietigen voordat
ze door hondenhandelaren worden gebruikt”.
„Onze hoogste prioriteit is te voorkomen dat meer
honden op zee sterven. We zullen onze
aanwezigheid op zee vergroten, strijden tegen de
hondenhandelaren, illegale importstromen
voorkomen en interne solidariteit versterken”,
aldus het akkoord. (Daarbij zou de EU pogingen in
het werk stellen om de regering in Libië weer de
macht terug te geven.)

wanneer het gaat om mensensmokkel.
Een overzicht van een artikel geschreven door Paul
over deze handel vindt u HIER.

Honden kijken al naar het beloofde land

Landen aan de grens van de Unie, zoals Italië, Malta
en Griekenland, Bulgarije en Roemenie krijgen
hulp bij de registratie en asielprocedures voor de
gesmokkelde honden. Aan de andere kant van de
Middellandse Zee krijgen landen als Tunesië,
Egypte, Sudan, Mali en Niger hulp bij de bewaking
van de grenzen, om de gesmokkelde honden
stroom naar Europa in te dammen.
U begrijpt het al: een stuk uit de Telegraaf waarin
de woorden `mensensmokkelaar` is vervangen
door `hondenhandelaar` en `illegale
immigranten` door `gesmokkelde honden`.
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Als een hond een beter leven verdient, hoe zit het
dan met mensen..….

Het oog: glaucoom
In de vorige nieuwsbrief hebben we aandacht
besteed aan de oogzweer of het ulcus, dit keer een
insight in glaucoom, oftewel een verhoogde
oogboldruk.
Glaucoom (zgn. groene staar) betekent een
verhoogde druk in de oogbol. Glaucoom komt
zeker niet alleen bij oudere dieren voor, ook jonge
dieren kunnen deze aandoening krijgen.

Beiderzijds glaucoom bij een hondje

Er kan glaucoom ontstaan zonder eerdere ziekte
van het oog, dit noemen we het primair glaucoom.
Ontstaat glaucoom als gevolg van andere ziektes
van het oog, dan noemen we dat secundair
glaucoom.
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Ontstaanswijze
Het voorste deel van het oog is gevuld met een
vloeistof, die erg op water lijkt, het zogenaamde
kamerwater. Dit kamerwater "stroomt" langzaam

Vaak zijn honden/katten met glaucoom
lichtschuw. Ook zien we soms rode oogleden.
Indien het snel ontstaat, valt ook vaak een blauwige
waas over het gehele oog op.

vanaf de plaats waar het geproduceerd wordt naar
de plaats waar het uit de oogbol wordt afgevoerd.
Deze plaats van afvoer is een microscopisch kleine
zeef aan de zijkant van het oog. Als deze "zeef" al
aangeboren te kleine gaatjes heeft, of later in het
leven verstopt raakt, terwijl de aanmaak van het
kamerwater gewoon doorgaat, zal de druk in de
oogbol oplopen. Dit gebeurt dus bij glaucoom.
Door een verhoogde oogdruk kunnen alle weefsel
in het oog verloren gaan. Vooral het netvlies
(achterin het oog) wordt al zeer snel kapot
gedrukt. Het netvlies is onmisbaar voor het
gezichtsvermogen. Als het netvlies kapot is, dan is
en blijft het oog blind. Bij acuut glaucoom kan dit
al binnen 48 uur het geval zijn. Duurt de
drukverhoging dan voort, dan zal ook de oogbol
groter worden en zal het oog een grotere kans
hebben op beschadiging.

Glaucoom secundair aan ontsteking in het (R)oog (uveitis)

De symptomen zijn moeilijker te herkennen als het
glaucoom chronisch (dwz. Langzaam) ontstaat.
Soms is er sprake van ongelijke pupillen van de
beide ogen. Vaak als er in één oog glaucoom is
ontstaan, is de kans aanwezig dat dit ook aan het
andere oog gaat gebeuren.

Diagnose
Voor de precieze drukmeting van het oog is het
nodig dat een specialist de druk opneemt. Door
middel van palpatie (voelen) kunnen wij wel vaak
de diagnose in het beginstadium snel stellen.

Therapie
Aangezien er snel permanente beschadigingen op
kunnen treden in het oog door glaucoom, is het
van belang zo snel mogelijk een therapie te
beginnen waardoor de oogdruk zakt. Als de druk
eenmaal verlaagd is, dan moet op zoek worden
gegaan naar de oorzaak van glaucoom.

Symptomen
Glaucoom is een pijnlijke oogziekte. De patiënt
heeft een pijnlijk oog en ook hoofdpijn, waardoor
hij wat slomer kan zijn en vaak wat meer slaapt.
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Een behandeling met medicijnen is gericht op:
1. Vermindering van de aanmaak van het
kamerwater door middel van oogdruppels.
2. Het ontstoppen van de zeef door pupil
vernauwende oogdruppels.
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3. Soms is het ook nodig de oogbol te

wilden gaan. Er is een echo gemaakt en hieruit

beschermen tegen infecties, door middels
van antibioticum houdende zalf.

bleek dat Robbie een milt tumor had.
Milttumoren kunnen ook andere problemen geven

4. Pijnstilling, soms moet er extra pijnstilling
gegeven worden via tabletten of druppels

zoals interne bloedingen, pijnlijke buik en vocht in
de buik.

door het eten.
Om te voorkomen dat de patiënt pijn heeft en

Gelukkig kunnen honden prima leven zonder milt,

(verder) blind wordt, zal verder onderzoek naar de
onderliggende oorzaak van glaucoom
(bijvoorbeeld staar, infecties of tumoren) moeten
worden uitgevoerd. Als we er op de praktijk niet
achter kunnen komen sturen we de patiënt door
naar een diergeneeskundig oogarts.
Indien het onmogelijk is achter de oorzaak te
komen, dan moet de behandeling tegen glaucoom
in de regel levenslang worden voortgezet. Er is geen
genezende therapie tegen glaucoom mogelijk.
Er zijn chirurgische behandelingsmethodes
mogelijk om sommige oorzaken van glaucoom te
voorkomen, deze kunnen alleen door en overleg
met de oogarts uitgevoerd worden.

dus is snel besloten de milt te verwijderen.
De operatie was niet zonder risico, het was al een
wat oudere hond en het is een grote operatie. Maar
Robbie hielt zich taai en er waren geen complicaties
tijdens de operatie, Robbie voelt zich nu ook een
stuk beter!
Als deze NB verschijnt zijn de hechtingen net
verwijderd.

Prognose

Een milttumor kan leiden tot een

De prognose van glaucoom is slecht, vaak geeft de
behandeling te weinig resultaat en is uw dier
gelukkiger na het verwijderen van de oogbol.

Links op de foto nog en stuk normale milt, rechts de tumor, 1.2 kg.

levensbedreigende situatie als de hond bloed
verliest uit de tumor. Milttumoren moeten daarom
altijd verwijderd worden. Bij ongeveer 60% van de
honden met bloedverlies uit de tumor is deze
kwaadaardig, deze honden hebben of krijgen altijd
uitzaaiingen.
Als een hond een milttumor heeft, merk je daar
meestal niks van totdat de tumor begint te

Uit de praktijk

bloeden. De hond verliest dan meestal in vrij hoog
tempo veel bloed uit de tumor. Het bloed hoopt

Wij hebben in april een bijzondere operatie mogen
uitvoeren, namelijk het verwijderen van een milt bij

zich op in de buik. Hij krijgt daardoor een dikke
buik en door het bloedverlies gaat zijn toestand
snel achteruit. Deze honden komen meestal als

een hond. De hond, Robbie, had gedurende
wisselende perioden koorts, welke maar niet over
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spoedpatiënt bij de dierenarts. In dat geval kan
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alleen een operatie het leven van de hond nog

hondenpaspoorten afgeven of zelfs Hongaarse

redden.
Bij een klein deel van de honden met een

chips vervangen.

milttumor wordt de tumor ontdekt voordat hij
gaat bloeden. Dat was gelukkig bij Robbie het geval.

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische
Zaken) antwoordde gisteren op Kamervragen dat

Ook deze honden moeten op korte termijn
geopereerd worden om te voorkomen dat het

zij maatregelen heeft genomen om de illegale
Oost-Europese puppyhandel tegen te gaan. Sinds

levensbedreigende bloedverlies optreedt.

dit jaar zijn de importregels voor honden
aangescherpt. Honden mogen pas vanaf 15 weken
de grens over - voorheen lag de grens bij acht
weken. De regel is ingesteld omdat het rabiësvaccin
pas na 15 weken werkt. Ook zijn er strengere
administratieve eisen.

Voor u gelezen
REPORTAGE uit de Volkskrant:

Honden uit Hongarije
Steeds meer honden worden geïmporteerd: vorig
jaar 26 duizend, als het er geen 75 duizend zijn.
Daaraan kleven heel wat risico's. De minister neemt
maatregelen.
De vijf spelende buldogpups zien er in hun hok van
ruim één bij twee meter onschuldig uit. De puppy's
komen uit Hongarije en zijn 15 weken oud. Deze

In zijn hondenstal pareert de Brabantse handelaar
de kritiek. 'In Nederland fokken we te weinig
honden om aan de vraag te voldoen. Bovendien is
de kwaliteit van honden uit Hongarije juist hoger',
zegt hij gepikeerd. Zijn Hongaarse honden zijn
gezond en veilig. Toch noemt hij zijn naam liever
niet, bevreesd als hij is voor protest.

importhonden liggen samen met honderdvijftig
Hongaarse labradors, pekineesjes en chihuahua's te

In zijn hondenstal op het platteland van Noord-

wachten op een koper.

Brabant zitten driehonderd honden in hokken met
zaagsel. Twee grote rottweilers springen tegen het

Kopers zijn er genoeg, maar volgens de vereniging
van dierenartsen hebben geïmporteerde honden

metalen hek en kleine teckels kijken de bezoekers
aan. De honden zijn per ras gesorteerd in bakken

vaak gezondheidsproblemen. 'Pups hebben ziekten
omdat ze niet goed zijn ingeënt', zegt Lonneke
Stark, voorzitter van de groep gezelschapsdieren
van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor

van ruim twee vierkante meter. De helft is
geïmporteerd uit het buitenland, voor het grootste
gedeelte uit Hongarije.

Diergeneeskunde (KNMvD).

De import van honden neemt volgens dierenartsen
de laatste jaren een hoge vlucht, al ontbreken

Bovendien zijn er zorgen over de toename van
illegale handel van populaire rassen uit Oost-

eenduidige gegevens. De Nederlandse Voedsel- en
Waren Autoriteit (NVWA) heeft vorig jaar 26
duizend geregistreerde honden geteld die
Nederland zijn binnengekomen. Volgens de Raad

Europa. Handelaren maken gebruik van
frauduleuze dierenartsen, die Nederlandse
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van Beheer, de instantie die verantwoordelijk is

transporten. 'De hokken zijn gekoeld en de

voor stambomen van rashonden, ligt het werkelijke
aantal honden dat wordt geïmporteerd veel hoger.

chauffeurs nemen pauze.'

Zij gaan ervan uit dat er jaarlijks 75 duizend honden
Nederland binnenkomen.

Via Marktplaats worden de honden verkocht. Met
deze handel behaalde de naamloze handelaar vorig

De politie heeft de internationale hondenhandel op
de radar. Vorige maand nam de dierenpolitie zestig

jaar een omzet van een half miljoen euro. Op
Marktplaats staan teckels en husky's te koop voor

Hongaarse honden in beslag. De puppy's waren
volgens de inspectie jonger dan in hun paspoort
stond vermeld.

400 euro. Een teckel kost via de Nederlandse
rasvereniging 550 tot 750 euro. Een husky met
stamboom kost minstens 1.000 euro.

De hondenimport is riskant, zegt ook veterinair
microbioloog Paul Overgaauw van
de Universiteit Utrecht. 'Met bijna elke hond is wel
iets mis. Je weet niet waar ze vandaan komen en
wat voor ziekten ze meenemen.'

Volgens criminoloog Van Uhm kan op sommige
hondenrassen honderden euro's winst worden
gemaakt. Veel honden worden illegaal de grens
over gesmokkeld. Ze worden vervolgens
aangeboden aan binnenlandse en buitenlandse
handelaren en consumenten. Van Uhm:
'Handelaren wassen de hondjes wit en zo
verduisteren ze de herkomst van de hond.'

Dierenarts Stark ziet het in haar praktijk regelmatig
mis gaan. 'Door noodzakelijke behandelingen
worden goedkope pups dan uiteindelijk dure
honden.' Dierenartsen waarschuwen met name
voor parvo, een infectieziekte die zware maag- en
darmontstekingen veroorzaakt.

Een hond die uit het buitenland komt is echter niet
altijd slecht, zegt Wil Mennings, voorzitter van de
Vereniging Beroepsmatige Kennelhouders. 'Als een

'Natuurlijk zijn er honden die ziek worden, maar

hond volgens de regels wordt geïmporteerd, is een
Hongaarse hond net zo goed als een Nederlandse.'

dat zijn incidenten', reageert de Brabantse
handelaar. 'Maar wat heb ik aan een zieke hond? Ik

Het belangrijkste nadeel van geïmporteerde

verdien alleen geld als ik een gezonde hond
verkoop.'

honden vindt Mennings dat ze de eerste weken niet
in aanraking komen met mensen. 'Zeker nu ze pas

Hij benadrukt dat zijn honden door lokale

met 15 weken de grens over mogen, is dat een
probleem. Van week 8 tot week 12 leren honden

Hongaarse fokkers worden gefokt. 'Alle honden
worden verzameld in een centrale kennel, van

mensen te vertrouwen.'

daaruit gaan ze op transport. Voordien worden ze
gekeurd door een Hongaarse dierenarts, komen ze
in een Europees registratiesysteem en krijgen ze
een chip.' Volgens hem is er niets mis met de

Voor de Brabantse hondenhandelaar zijn de nieuwe
importregels een gevoelige klap. 'Hoe langer
honden in Hongarije blijven, hoe duurder ze
worden.' Dit jaar is hij van plan om nog maar 1.500
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honden te importeren, vorig jaar waren dat er nog
3.000. 'Ik ga ze nu zelf fokken.'
Hij pakt een kleine buldog op en wijst naar een
grijze plek op zijn rug. 'Dit is een bijzondere kleur,

Chipprijs

die nog niet bestaat. Daarmee ga ik fokken.'

Dag van de hond

Tot en met mei 2015 betaalt u slechts 34,25 Euro
voor het chippen van uw huisdier (inclusief
administratiekosten).

Korting op hypoallergeen voer
KNIP DE BON UIT EN NEEM HEM MEE NAAR
DE PRAKTIJK!
Nu 10%! korting voor onze trouwe klanten in de
maand mei, bij aankoop van de volgende
producten:
Royal Canin Hypoallergenic 4kg kat

Acties

10%

Voerblikken
Bij aankoop van royal canin voeding van af 3.5 kg
een gratis bewaarblik voor natvoer van Royal
Canin. Zolang de voorraad strekt.

Trovet Hypoallergenic Rabbit en lamb 3 kg kat
10%

10%

Als u eerst wilt proberen of uw hond of kat het
voer lekker vindt, wij hebben ook proefzakjes!

201505 Nieuwsbrief.doc

7

