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Geachte klant,
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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!

Column van Lex Ros

Bent u ook nieuwsgierig geworden naar de vorige
nieuwsbrieven? Klik dan op de volgende link
http://www.dierenarts-haarlem.nl/Page9.html

uiteindelijk is het Engeland geworden en wel het
Lake district en Wales.

De vakantie zit erop. We waren van plan om eerst
naar Frankrijk te gaan (altijd mooi weer), maar

Inhoud van deze nieuwsbrief

Geen verkeerde keus geweest. Wat een prachtige
omgevingen en nog redelijk weer ook gehad.
Camping zonder wifi en zonder elektriciteit, dus
heerlijk back to basic.
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Buiten de wandelingen, de fish en chips en de
gebruikelijke toeristische uitstapjes (kasteel,
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stoomtreintje etc), zijn we als ware
dierenliefhebbers ook naar Engelse dog shows
geweest.
Ik stond versteld hoe prettig men in Engeland met
honden omgaat en dat ze welkom zijn in pubs, veel
hotels en allerlei publieke plaatsen.
Echt bijzonder, waar we in Nederland toch een
puntje aan kunnen zuigen.
Ik heb de nodige fotos gemaakt en daar wilde ik er
graag een paar met u delen:
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Border Collie trials in lake district.

Toeschouwers op schoot

De keuringen van de verschillende rassen op z´n

Samen genieten van het uitzicht

Brits.

Je hebt ook bij Border Collies de werkers en de
luiaards..Hier kijken ze hoe goed hun collega de
schapen naar de goede plek toe drijft (niet alle
schapen waren heel willig)
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De een z´n hobby is de andere nog niet
Al met al een prachtige vakantie gehad en zeker
een aanbeveling om met de hond, na een goede
voorbereiding uiteraard een keer naar toe te gaan.
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Nieuwe assistente per 1 september
De maand augustus heeft Lisa Salden de praktijk
uitstekend geholpen met haar assistentie.
Ze gaat echter haar diergeneeskunde studie weer
oppikken en ze zal opgevolgd worden door een
volgende Lisa (lekker makkelijk), die het zeker zo
goed zal gaan doen.
Ze gaat iets over zichzelf vertellen.

trainen met de hond en dagjes weg met mijn vriend
en/of met vrienden. Verder lees ik alles wat los en
vast zit.
Ik hoop u binnenkort op de praktijk te ontmoeten.
Tot binnenkort!

Het oor
In de vorige nieuwsbrieven hebben we aandacht
besteed aan het oog, dit keer een insight in het oor
Oorontsteking (otitis externa) is een van de meest
voorkomende kwalen bij de hond en in mindere
mate bij de kat. We maken een onderscheid tussen
acute (klachten sinds enkele uren tot een week) en
chronische oorontsteking (klachten sinds enkele

Hallo, mijn naam is Lisa Bloemberg, ik ben 20 jaar
oud en vanaf 1 september 2015 zult u mij dagelijks
tegenkomen bij DAP Europawijk.
Ik heb er heel veel zin in!

weken tot enkele jaren). Wanneer we het over
oorontsteking hebben gaat het voornamelijk over
een ontsteking van de uitwendige gehoorgang,
eventueel met de oorschelp erbij. Enkele rassen zijn
extra gevoelig voor oorontstekingen, zoals de
Cocker Spaniël, de Duitse Herder en de Golden
Retriever. Ook honden met “hangoren” hebben
nogal eens oorontsteking.

Naast het werk studeer ik ook nog, ik zit in het
tweede en laatste jaar van de deeltijd opleiding
paraveterinair dierenartsassistente op het
Groenhorst college in Barneveld. Eens in de 2/3
weken ga ik een dag naar school.
Hiervoor heb ik ook een ruim jaar gewerkt bij een
mobiele dierenarts. Deze ervaring zal mij zeker ten
goede komen op de DK Europawijk.
Thuis hebben we ook altijd dieren gehad,
op het moment hebben we een hond, Russell
(kruising Border collie en Friese stabij) en een paar
kippen die door de tuin heen wandelen. Mijn
hobby’s zijn motorrijden op mijn Ducati Monster,
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Normale situatie



parasiet. Gelukkig zien we deze bij honden
en katten nog maar een enkele keer en dan

Oorzaken








Bacteriën: Dit is een veel voorkomende

Oormijt: Oormijt is een zeer besmettelijke



vooral bij pups en kittens.
Tumor/poliep: Een enkele keer worden er

oorzaak van oorontsteking. Plotselinge
groei van bacteriën die normaal gesproken

tumoren of poliepen in de gehoorgang
aangetroffen. Poliepen groeien vaak vanuit

op de huid voorkomen kunnen pus en
roodheid veroorzaken.
Gisten: Gisten zijn eencellige schimmels die
nog wel eens hardnekkig kunnen zijn. Vaak
geven ze secundaire klachten bij bijv. een
bacteriële overgroei.
Vreemde voorwerpen: Voorwerpen die niet
in het oor thuis horen kunnen acute
oorproblemen veroorzaken. In de zomer is
de grasaar nogal eens de oorzaak.
Huidproblemen: Huidproblemen, zoals
allergieën, zijn een veel voorkomende
oorzaak van vooral chronische
(terugkerende) oorklachten. De uitwendige
gehoorgang is bekleed met een
voortzetting van de huid, alleen is het

het middenoor.
Onjuiste behandeling met zalf: Vooral bij
chronische oorontsteking is dit helaas een
veel voorkomende oorzaak. Veel gemaakte
fouten zijn: te korte behandeling met
antibioticazalf, te weinig xzalf gebruikt of te
vroeg stoppen met zalven



Symptomen
Symptomen van oorontsteking kunnen zeer
variëren, afhankelijk van de oorzaak en de duur van
de klachten. De meest voorkomende verschijnselen
zijn:
 Schudden met de kop;


Krabben aan het oor;



Kop schuin houden;
Met de kop over de grond schuren;
Piepen bij aanraking (pijn!);
Penetrante geur uit de oren;
Verdikking van de gehoorgang;
Doofheid/slechthorendheid;
Veel oorsmeer (cerumen) of pus aan de
binnenkant van de oorschelp.

milieu in het oor nog gunstiger voor
bacteriën en gisten (warmer, vochtiger,
meer huidvetten).







Ontstoken oorschelp, vaak bij allergieën.
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Diagnose
Juiste en zorgvuldige diagnostiek is belangrijk voor
een succesvolle behandeling. Er staan ons hiervoor
een aantal hulpmiddelen ter beschikking:








Onderzoek: Een goede anamnese
(vraaggesprek met de eigenaar), een
zorgvuldig onderzoek van het dier en een
ooronderzoek met inspectie van de
gehoorgang met een kijker (otoscoop).
Bacteriologisch onderzoek: Dit is een zeer
belangrijk hulpmiddel. Door een
bacteriologisch onderzoek weten we welke
bacteriën bij de oorontsteking zijn
betrokken. Nog belangrijker is dat we ook
weten voor welke antibiotica de bacterie
gevoelig is.
Microscopisch onderzoek: Microscopisch
onderzoek van oorsmeer kan informatie
geven over de aanwezigheid van gisten,
bacteriën en mijten.
Huidonderzoek: bij het vermoeden van een
huidprobleem als achterliggende oorzaak
kan de diagnostiek zich richten op de huid.

Behandeling



Cleaners: Gebruikt om grote hoeveelheid
oorsmeer te verwijderen, voorafgaand aan
zalven om de zalf daar te laten werken waar
het hoort. Tevens in te zetten als
onderhoudsmiddel.



Spoelen: Bij grote hoeveelheid oorsmeer
en/of pus kan oorspoelen erg nuttig zijn
om de zalf daar te laten werken waar het
hoort. Tevens kan hierna de gehoorgang
beter beoordeeld worden. Bij hele
hardnekkige infecties kan het spoelen in de
loop van de behandeling vaker nodig zijn.
Soms is hiervoor sedatie nodig.

De behandeling is afhankelijk van de oorzaak, een
juiste diagnostiek vooraf is dus belangrijk.
 Zalven: In veel verschillende vormen, ter
bestrijding van de roodheid, bacteriën,
gisten en mijten. De therapie trouwheid is
belangrijk voor het slagen van de
behandeling.

Oor spoeling
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Spot-on: Pipet in de nek ter bestrijding van

overgaan tot het gedeeltelijk of volledig
verwijderen van de gehoorgang.



parasieten (vlooien, mijten).
Pijnstillers: Ter bestrijding van de pijn.
Behandeling van onderliggende oorzaken:
zoals een allergische achtergrond.

Bij twijfel dus gewoon even bellen en dan kijken we
er samen naar. Voorkomen is beter dan genezen!



Complicaties
In de meeste gevallen is er alleen sprake van een
ontsteking van de gehoorgang. Af en toe zien we
echter ook middenoorontstekingen. Daarbij wordt
het evenwichtsorgaan aangetast. Dat is een stuk
ernstiger en één van de symptomen daarbij is dat de
kop scheef wordt gehouden.
Door al dat vele schudden en krabben ontstaat een
enkele keer een othematoom (bloedoor). Dit is
een zwelling van de oorschelp door een
onderhuidse bloeduitstorting.

Uit de praktijk

GEZOCHT!
Graag vragen wij even aandacht voor deze lieve
beestjes, in het zwart is Tommy van 11 jaar
(gecastreerde kater) en in het rood Streepje van 14
jaar(gesteriliseerde poes). Wegens overlijden van
hun baasje, zoeken deze schatjes met spoed een
nieuwe eigenaar! Ze zijn al hun hele leven lang
samen, dus een gezamenlijk huisje zou het mooiste
zijn.
Gunt u deze katjes een liefdevol huis en heeft u
daar de mogelijkheden voor, bel dan naar de
praktijk: 0235339394!

Othematoom bij de kat

De oorschelp bestaat uit twee huidlagen en een
kraakbeenplaat ertussen, waar ook de zenuwen en
bloedvaten lopen. Knapt zo'n bloedvat dan
stroomt de ruimte tussen beide huidlagen vol met
bloed, wat aanvoelt als een sponsachtige dikte.
Zoiets moet door de dierenarts behandeld worden.
Soms ontstaat een chronische oorontsteking, welke
veel moeilijker zijn te behandelen. Ernstige
chronische gevallen kunnen chirurgisch worden
behandeld, waarbij men in enkele gevallen zelfs zal
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drugsgebruikers. Dierenkliniek Overtoom merkt
hier de gevolgen van: ,,We worden gebeld door
bezorgde baasjes, die zeggen dat hun hond zo raar
doet, dat hij wel dronken lijkt.”
De dieren krijgen volgens een arts grote pupillen.
Ook beginnen ze te zwalken en vallen ze soms
ineens neer. De specifieke gevolgen kunnen per dier

Voor u gelezen

Trippende honden!
Dierenartsen in Amsterdam maken zich zorgen om
de grote hoeveelheid trippende honden in de stad.
De dieren gebruiken uiteraard zelf geen drugs, maar
krijgen het via junks toch binnen.

verschillen.
Infuus
Niet altijd kan de arts iets doen, omdat het
simpelweg uitslapen van de roes het beste werkt.
Joyce Neijenhuis van Dierenkliniek Overtoom zegt
dat ze honden die heel stoned zijn soms ook aan
een infuus leggen: ,,In de hoop dat de drugs sneller
het lichaam verlaten.”
Zou dit zich ook naar Haarlem kunnen
verspreiden?

,,Hoe gestoord kunnen mensen zijn?''
vraagt de Arnhemse Lobke Wessels zich af. Haar 1jarige kat Koffie kwam woensdag zonder
rechtervoorpoot thuis. De dierenarts vermoedt
mensenwerk. (dit is wel een grove gis: red!)
Wessels is nog steeds vol ongeloof over het bizarre
voorval. ,,Ik was op mijn werk en kreeg een appje
van de kinderen. Die waren alleen thuis toen Koffie

De junks poepen en plassen op straat en honden
eten dit. Hierdoor worden ze volgens dierenarts
Sebastiaan Peters high. De artsen weten dit omdat
de dieren ,,naar stront stinken” als ze de kliniek in
komen. Dit meldt Het

zonder voorpoot binnenkwam. Ik geloofde het
niet, maar het was geen grapje.''

Parool.

Wildpoepen
Ondanks de twintig openbare toiletten, is het
Vondelpark een populaire plak voor wildpoepende
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Komt een luipaard bij de dokter':
Dierenarts 'Komt een aap bij de dokter' naar Iran
voor nieuwe tv-serie.
Een buurvrouw bracht het beestje direct naar de
dierenarts. ,,De gehele voorpoot was weg, alleen
een klein stompje van de bovenarm was nog over,''
zegt deze. ,,We hebben hem onder narcose
gebracht, de rest geamputeerd en de wond
gehecht.'' Een ongeluk of beklemming sluit hij uit.
,,Het is een rechte breuk, geen verpulvering of
versplintering en de spieren zijn redelijk intact.''
Het moet in één keer gebeurd zijn, denkt hij. ,,Dan
denk je aan mensenwerk, een zaag of iets dergelijks.
Een slagader is geraakt, maar heel snel weer
dichtgegaan, anders zou de kater doodgebloed zijn.
Dat verklaart ook dat er niet veel bloed te zien
was.'' Hij staat liever niet te lang bij het idee stil. ,,Ik
heb dit niet eerder meegemaakt en hoop het ook

HILVARENBEEK - Dierenarts Jacques Kaandorp
vertrekt zaterdag met een team naar Iran om een
tv-programma te maken over een
luipaardenproject.
Kaandorp is bekend van het OmroepBrabanttelevisieprogramma 'Komt een aap bij de
dokter'. Daarin wordt hij gevolgd bij zijn werk in
Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek en
Dierenrijk in Nuenen.
De reis naar Iran moet resulteren in het programma
'Komt een luipaard bij de dokter'. Het
luipaardenproject in Iran wordt gehouden in het
Tandoreh National Park. Daar doet Oxford-student
Mohammad Farhadinia onderzoek naar Perzische
luipaarden.

nooit meer mee te maken.''
Koffie wil inmiddels alweer naar buiten. Wessels:
,,Dat gaat niet gebeuren, voorlopig blijft hij binnen.
Ik heb zo veel mogelijk buurtgenoten
gewaarschuwd en ga aangifte doen bij de politie. Er
lopen hier heel veel katten rond.''
RED: misschien wat kort door de bocht dat het
menselijk veroorzaakt zou zijn. Er komen vrij vaak
van dit soort ongevallen voor door vallen van
schuttingen, tussen de fiets komen etc.
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Zender
Er wordt geprobeerd een aantal luipaarden te
vangen en ze te voorzien van zenders om zo meer
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inzicht te krijgen in hun manier van leven. Er zijn
nu drie dieren voorzien van een zender, het is de
bedoeling met hulp van Kaandorp nog drie
luipaarden een zender te geven. Probleem daarbij is
dat luipaarden erg schuw zijn en zich nauwelijks
laten zien.

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

De nieuwe serie is vanaf zaterdag 12 september te
zien bij Omroep Brabant.

Nieuwe entkaartjes

Chipprijs

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

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

controlekaartjes voor de poesjes, dus die komen
wat later.
Bent u al benieuwd naar het kaartje: kijk dan op
ONS NIEUWE KAARTJE

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

Acties

Teekweg Biologisch middel!
Actie! Teekweg spray met 25% korting! Nu voor

€7.45 in plaats van €9.95.
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