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Dit is de juli- augustus nieuwsbrief van de
Dierenkliniek Europawijk.
Geachte klant,
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!
(In augustus geen! Nieuwsbrief ivm vakanties)
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Column van Lex Ros
Ik kwam bij het lezen van een nieuwsbrief van
Doggo.nl dit stukje tegen en vond het leuk en
leerzaam genoeg om in onze nieuwsbrief te
vermelden.
Het goede is ook dat ze een soort management
schijf ontwikkeld hebben waarin echt eens

Inhoud van deze nieuwsbrief

daadwerkelijk gekeken kan worden hoe de tijd met
(of zonder) het dier wordt oorgebracht.
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liggen.
Voor het hele artikel:
http://www.doggo.nl/artikelen/opvoeding-vaneen-hond/ook-grenzen-stellen-is-een-vorm-vanliefde.php
de moeite waard.
Hier dus een stuk uit het verhaal:
Dierenwelzijn
Met respect volg ik het werk van Ineke van
Herwijnen en haar team binnen de
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Hondenbescherming. Zij dragen bij tot het openen

Tot slot:

van de objectieve discussie waar het gaat over het
verantwoord samenleven met onze prachtige

Blijf je gevoel volgen, ook daar waar het gaat om

honden. Zoals het maken van keuzes door
hondeneigenaren. En hun actie richting de

het trainen van je dieren. Leer van elkaar, blijf open
staan voor elkaar. Probeer over de grenzen van je

overheid met betrekking tot wetgeving,
losloopgebieden, etc. Mijn goede vriendin Sabrina

eigen waarheid heen te kijken. Ik heb veel mogen
leren van een enorme diversiteit van mensen en

Brando (AnimalConcepts) veranderde mijn gedrag
daar waar het gaat om dierenwelzijn. Ik prijs mij
gelukkig dat ik regelmatig met haar mag
discussiëren over dit belangrijke onderwerp. Een
goed dierenwelzijn is fundamenteel. Ook een dier
heeft doelen en uitdagingen. Simpele vragen zoals
goede voeding en onderkomen voor het dier
kunnen boeiende discussies opleveren. Noteer
bijvoorbeeld eens je dagelijkse ‘contacturen’ met je
dier. Hoeveel minuten bent jij dagelijks werkelijk
met jouw dier actief? Ik bedoel dan niet wandelen
met je gsm aan het oor. Nee, echt actief aandacht
voor je dier. En dan te bedenken dat onze dieren
24x7 leren

dieren om mij heen. En ik heb daarbij altijd het
advies van Einstein gevolgd die ooit zei; “If you

can’t explain it simply, you don’t understand it well
enough“. Zoek dus de mensen om je heen die het
simpel kunnen uitleggen. Zij begrijpen de essentie
waar het om gaat en kunnen je verder helpen.
Zodat je niet alleen je dieren maar ook andere
trainers verder kunt helpen

Toch nog even het vakantieverhaal
De zomer staat weer voor de deur en ik moet
zeggen dat ik er erg zin in heb.
We gaan lekker met de tent naar Frankrijk (of
misschien Engeland), afhankelijk van de
weersomstandigheden, want we willen wel een
beetje –veel- zon. Maar goed dat is pas augustus,
maar we zijn toch al een beetje vooruit aan het
plannen.
Mocht u met vakantie gaan en al aan het plannen
zijn en uw huisdier willen meenemen, vergeet niet
om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen.
Midden en Zuid Europa de noodzakelijke
ontworming en tekenpreventie

Voorbeeld van een gemiddelde werkdag met
verschillende activiteiten en de tijd die met de hond
wordt doorgebracht. Bron: © 247animalwelfare
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de ooglidrand direct en permanent tegen het
hoornvlies te liggen. Het hoornvlies kan daardoor
ernstig beschadigd raken. Meest voorkomend is het
onderooglid betrokken maar dit kan zich
uitbreiden via de binnenste ooghoek en zelfs tot
het bovenooglid.

en zodra je de Nederlandse grens overschrijdt, de
hondsdolheid vaccinatie, minimaal 4-6 weken voor
vertrek.
Ook katten kunnen hondsdol worden!
Sommige landen vragen een jaarlijkse vaccinatie dus
kijk voor de zekerheid naar het landenadvies op of
vraag het even aan ons op de praktijk.
Een goede voorbereiding is het halve werk!
Hier heeft u de link met de eisen voor de
verschillende `vakantie`landen:
Invoereisen binnen Europa
Invoereisen buiten Europa

Het oog: entropion
In de vorige nieuwsbrief hebben we aandacht
besteed aan cataract of staar, dit keer een insight in
entropion, oftewel een ooglidprobleem.

Wat is entropion?
Bij entropion is de ooglidrand in meer of mindere
mate naar binnen gekruld. Er bestaan verschillende
gradaties van entropion. In het ergste geval komt
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Entropion bij de hond, duidelijk zichtbaar zijn de
haren die het hoornvlies raken en beschadigen

Oorzaak
Primair entropion is een erfelijke aandoening. Van
invloed zijn de factoren die betrokken zijn bij de
vorm van de oogleden, huid- en plooivorming van
de kop en de vorm van de schedel. Het komt dus
bij bepaalde rassen meer voor. Bij secundair
entropion is het naar binnen draaien van het ooglid
ontstaan doordat de hond zijn oogbol naar achter
heeft getrokken (iets wat wij als mensen niet
kunnen) t.g.v. pijn en hierdoor is het ooglid naar
binnen gaan krullen.
Entropion komt veel voor bij alle rassen. Vooral de
Shar Pei, de Chow Chow, (Bull) Mastiff, Rottweiler,
Duitse Dog en de Labrador Retriever zijn erg
gevoelig. Ook komt de aandoening voor bij katten.
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Symptomen


Meestal zijn de verschijnselen al in het
eerste levensjaar zichtbaar



Knijpen met de ogen



Tranende ogen, natte oogleden



Rood en ontstoken oogslijmvlies



Met poten aan de ogen wrijven



Beschadiging van het hoornvlies

Het beste is om met chirurgie te wachten tot de
hond volwassen is omdat dan de hond/kat is
uitgegroeid. Heeft een hond al ernstige
verschijnselen van entropion in het eerste levensjaar
dan worden de ogen nog wel eens "getacked". Dat
is het aanbrengen van tijdelijke hechtingen om zo
het naar binnen krullen te voorkomen.

Diagnose
Met het lichamelijk onderzoek is het naar binnen
krullen van het ooglid voor elke dierenarts goed
vast te stellen. Met een speciale kleuring (druppels)
in het oog is de beschadiging van het hoornvlies
vast te stellen.

Behandeling
Primair entropion wordt chirurgisch gecorrigeerd,
we kunnen dit op de praktijk uitvoeren.
Afhankelijk van de ernst en de locatie wordt een
strookje huid van het ooglid verwijderd, waarna de
wond weer zorgvuldig wordt gesloten.
Een enkele keer is het nodig om de chirurgie nog
een keer te herhalen. Het is beter om te voorzichtig
te zijn met het verwijderen van de huid, dan te
rigoureus. Bij te rigoureus verwijderen van huid
ontstaat namelijk een moeilijker te corrigeren
ectropion. Dit is juist een te veel naar buiten
hangend ooglid.

Bij secundair entropion moeten we de oorzaak van
de pijn zien te achterhalen, deze bestrijden en
vervolgens zal het ooglid, indien de situatie niet te
lang heeft bestaan, weer zijn normale positie
aannemen. Ook beschadigingen van het ooglid
kunnen een secundair entropion veroorzaken.
Als ondersteuning worden vaak oogzalven gebruikt
om schade aan het oog te minimaliseren.

Te voorkomen?
Bij het individuele dier niet, maar het is de
verantwoordelijkheid van de fokkers en opstellers
van de rasstandaarden om verantwoord om te gaan
met keuze van fokdieren. Selectie op normaler
schedeltype en ooglidvorm en minder
huidplooivorming is dan ook geboden. Dieren die
een dusdanig ernstige mate van entropion hebben
dat zij een operatie hebben moeten ondergaan

201507-08 Nieuwsbrief.doc

4

zouden moeten worden uitgesloten van de
fokkerij.

Uit de praktijk

Staartamputatie
In België en Nederland is het bij wet verboden om
een amputatie uit te voeren bij dieren louter voor
esthetische redenen.
Soms gebeurt het echter dat een dier zich kwetst
aan de staart of een ander lichaamsdeel.
Op dat moment is er een reden om eventueel tot
amputatie te moeten overgaan.
Een regelmatig voorkomend iets is bijvoorbeeld
een afgestripte staart bij de kat of een staartnecrose
bij de hond.
Katten kunnen soms thuis komen met een staart,
waarvan de huid is afgestroopt.
Pas hadden we dus zo´n gevalletje die met spoed
naar de praktijk kwam.
Meestal is dit door een ongeluk, wat precies komen

De staartpunt van deze hond raakte steeds opnieuw beschadigd
door het slaan tegen deuren ed.

Een staartamputatie gebeurt in principe tussen 2
wervels door, zodat er geen botweefsel geraakt
wordt.
De operatie gebeurt als volgt:
Na het scheren van de staart (restant) wordt de
staart gewassen en steriel gemaakt en het te
amputeren deel wordt in het verband gezet.
Door de staart te buigen kunnen we exact de
lokatie bepalen waar de amputatie zal plaats vinden.
De huid wordt ovaalvormig ingesneden
(boven en onder) over de amputatieplek, zodat we
huid over houden om over de wond heen te
hechten.

we niet achter, maar mogelijk ergens aan vast
komen te zitten en toen losgetrokken oid.
Enthousiaste honden slaan soms zo hard
met hun staart tegen een deur of muur
waardoor het staartweefsel zo hard gekwetst raakt
dat dit uiteindelijk afsterft.

Hier wordt een naald tussen 2 wervels geplaatst om de locatie
van insnijding te bepalen.

201507-08 Nieuwsbrief.doc

5

Sarah Woodfin had een verblijf van drie maanden

Dan wordt tussen deze 2 wervels door de spieren
doorgesneden, met zorg dat er geen bloedvaten
geraakt worden die langs de wervels lopen. Indien
een bloedvat wordt aangetroffen wordt dit eerst

in de Aziatische jungle gepland op zoek naar een
zeldzame konijnensoort. De Britse onderzoeker
vond het dier echter al op de eerste avond van haar
zoektocht. (Dat is wel balen, lijkt me,. Heb je daar

afgebonden met hechtdraadje.

net een paar maanden voor uitgetrokken (red.)

Als de staart volledig losgemaakt is worden de

Het konijn werd voor het eerst
wetenschappelijk beschreven in 1999 en werd
sindsdien zelden gespot. Woodfin wilde daarom in
het oerwoud op de grens tussen Vietnam en
Laos verder onderzoek doen.
"Vooraf dacht ik dat als ik veel geluk zou hebben,
ik er misschien eentje in de verte in het bos zou
zien. Ik had nooit gedacht dat ik er zelf een in
handen zou krijgen."
Het dier werd gespot op de oever van een riviertje
bij het kamp, knabbelend aan de vegetatie.
De eerste beelden van het konijn
"Ik herkende hem meteen, omdat hij een
kenmerkend uiterlijk heeft. Ik was geschokt en
volledig verrast dat we hem tegen het lijf liepen."
Een lid van het team wist het konijn te vangen en

resterende spieren en onderhuid dichtgenaaid en
daarna ook de huid.

De huid is hier dichtgehecht. In een paar weken zie
je er niets meer van en valt het niet eens meer op.

Voor u gelezen

Zeldzaam junglekonijn verrassend snel
opgespoord

zo werd Woodfin de eerste ter wereld die het dier
in handen kon houden. "Hij was groter dan ik had
verwacht, maar licht en delicaat."

Geen slechte plek om te zijn

Het Annamitisch gestreept konijn
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Woodfin heeft foto's genomen van het dier en
metingen gedaan. Daarna werd het konijn weer
losgelaten in de jungle.
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De rest van de tijd heeft ze besteed aan het in kaart

van Financiën om het btw-tarief van dierenartsen

brengen van het leefgebied van het konijn, zodat
de diersoort in de toekomst beter beschermd kan

te reduceren. Als de prijzen omlaag gaan, zullen
mensen eerder een dierenarts bezoeken en kan

worden.

ernstig dierenleed worden voorkomen."

Verlagen Btw-tarief

Petitie
Om aan te tonen dat er groot maatschappelijk

De Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming
van Dieren verzoekt staatssecretaris Wiebes van
Financiën om het btw-tarief van dierenartsen te
verlagen. Dat scheelt aanzienlijk in de kosten, wat
de drempel verlaagt om (tijdig) een dierenarts te
bezoeken. Al ruim 8.000 mensen hebben hun
steun betuigd en pleiten voor meer toegankelijke
medische zorg voor huisdieren.
Te laat naar de dierenarts
Zoals iedere huisdiereigenaar weet, kunnen de
rekeningen van de dierenarts flink oplopen. Voor
sommige mensen is dit reden om niet naar een
dierenarts te gaan of ermee te wachten tot het te
laat is, met voor de dieren veel pijn of een
vroegtijdige dood tot gevolg. Anderen brengen
hun dier naar het asiel. Ook zijn de kosten vaak
reden om huisdieren niet te castreren, waardoor er

draagvlak is voor lagere dierenartskosten, is de
Sophia-Vereeniging een petitie gestart. Deze zal na
het zomerreces worden aangeboden. Van Horck:
"In een week tijd hebben al meer dan 8.000
mensen hun steun betuigd door onze petitie op
www.sophia-vereeniging.nl te ondertekenen. We
verwachten dat nog veel meer dierenvrienden ons
verzoek aan de staatssecretaris kracht zullen
bijzetten. Want door de kosten te verlagen, krijgen
meer huisdieren de medische zorg die ze
verdienen".

Persbericht Koningin Sophia-Vereeniging tot
Bescherming van Dieren 6 mei 2015
Dit zou wel te mooi zijn, maar dat gaat echt niet
meer gebeuren, nu alle tarieven waarschijnlijk
worden opgetrokken. Helaas!(red.)

talloze nestjes geboren worden terwijl de
opvangcentra overvol zitten.
Hoog btw-tarief
In Nederland vallen diergeneeskundige
handelingen onder het hoge btw-tarief van 21%.
"Wij vinden dat merkwaardig, want medische hulp
aan mensen is vrijgesteld van btw. En over diensten
van kappers, schoenmakers en kledingreparateurs
hoeft maar 6% belasting betaald te worden", vertelt
Steffie van Horck, directeur van de SophiaVereeniging. "Wij verzoeken staatssecretaris Wiebes
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Verstoten tijgerwelp verzorgd door
hond
In een dierentuin in het vluchtelingenkamp in
Jabalia, ten noorden van de Gazastrook, heeft een
hond de zorg op zich genomen van een
leeuwenwelp. Het welpje is verworpen door
moeder, zo weet Anadolu Agency.
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Volgens Sbeeta is het voor het eerst dat zo’n
methode is gebruikt in een dierentuin in Gaza.
Volgens hem verwierp de leeuwin het welpje als
gevolg van een psychische stoornis, opgelopen
door haar leven in gevangenschap. Sbeeta stelt dat
Gaza geen goede plek is om welpen te voeden.

Nieuwe entkaartjes
Drie welpen
De leeuwin van de dierentuin beviel eerder van drie
welpjes. Daarvan overleden er al twee, omdat de
moeder de dieren verwierp. Toen welp nummer
drie hetzelfde dreigde te overkomen, besloten
werknemers van de dierentuin in te grijpen.
Nadat ze online contact hadden gehad met een
Canadese dierenarts kwam men tot een oplossing.
“We hebben ervoor gekozen een hond, die moeder
is van acht pups, het welpje borstvoeding te geven”,
zo vertelt Ibrahim Sbeeta, manager van de
dierentuin. De melk van de hond komt namelijk
het dichtst bij dat van de leeuwin.

Zoals sommigen van u wellicht al gemerkt hebben,
hebben wij nieuwe controle/entkaartjes voor
honden en katten. Wij hebben deze kaartjes zelf
ontworpen, en voor honden gaan deze vanaf de
maand mei op de post. We hebben nog wat oude
controlekaartjes voor de poesjes, dus die komen
wat later.
Bent u al benieuwd naar het kaartje: kijk dan op
ONS NIEUWE KAARTJE

Moeizaam
Toch was het nog niet zo eenvoudig hond en welp
aan elkaar te koppelen. “Het was in het begin lastig
voor de hond om de welp te voeden, maar na een
tijdje ging het wel prima”, aldus Sbeeta. “Als de
hond klaar is met het voeden van de eigen puppy’s,
voedt ze nu de welp.”
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Acties

Voerblikken

Milbemax hond en kat
De zomer komt er weer aan, daarom zijn de
Milbemax ontwormingstabletjes voor honden en
katten nu 3 +1 gratis in de maand juli en augustus!!

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

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

Natuurlijk de CHIPS actie vermelden want is t/m
augustus
Hypoallergene Chips van Best buddies:
2 Euro per zakje
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