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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!
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Column van Lex Ros
Nou, binnenkort gaat het gebeuren, we krijgen
gezinsuitbreiding.
We kregen een paar weken geleden te horen van de
`fokker`dat de aanstaande moeder zwanger was en
heeft terwijl we dit schrijven 8 pups gekregen.
3 meiden en 5 kerels.
Na jaren reuen gehad te hebben gaan we dit keer
voor een meisje…..
De ouders zijn
Mama Hotah oet Kepèl
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En de kids hier op de foto, welke het gaat worden
weten we nog niet, dat gaat in overleg met de
fokker.

Over een paar weken zal het zover zijn en we
hebben er heel veel zin in…. Spannend!
PS: De naam van de vader is echt geweldig!

Uit de praktijk

Facebook actie
Onze vraag op facebook heeft leuke reacties
opgeleverd!
Hier een paar van de bijzondere liggingen.
Lekker relaxen! Neem er een voorbeeld aan!

201510-11 Nieuwsbrief.doc

2

Een abces is een lokale ophoping van pus in een
holte in het weefsel.

Of de foto zie je de duidelijke zwelling

Pus bestaat uit dode cellen (ontstekingscellen en
lichaamscellen), bacteriën en ontstekingsvocht.
Bij elke ontsteking zijn ontstekingscellen
betrokken. Het eindresultaat van allerlei
biochemische reacties is een holte met daar
omheen een kapsel van bindweefsel. Hier lopen
enkele bloedvaten doorheen. Meestal groeit het
kapsel in de richting van de minste weerstand. Het
abces kan openbarsten door de huid of in een
lichaamsholte. Bij konijnen is de zgn. `rijping` van
abcessen verstoord, waardoor er dikke kaasachtige
massa’s ontstaan.
Antibiotica kunnen bijna niet doordringen
in abcessen door de slechte doorbloeding.
https://www.facebook.com/pages/DierenkliniekEuropawijk-Haarlem-Schalkwijk-DierenartsRos/311839818872057?fref=ts

Abces bij konijn
Bij konijnen komen regelmatig abcessen voor.
Daarom toch even in deze nieuwsbrief een beetje
achtergrond informatie.
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Abces is geopend en de pus wordt opgevangen
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Huiskonijnen hebben vaak abcessen ten gevolge

De prognose van een abces is afhankelijk van de

van gebitsproblemen, voornamelijk aan de
kieswortels. Bij een ontsteking aan de kies kan er

oorzaak en de locatie. Indien het abces duidelijk
ingekapseld is, kan het in zijn geheel verwijderd

botoplossing van de tandkas optreden. Er kan dan
een abces ontstaan. Andere oorzaken voor een

worden en is de prognose gunstig. In een aantal
gevallen is het niet mogelijk al het geïnfecteerde

abces zijn: vechtwonden en andere wonden.

weefsel te verwijderen (doordat het abces
bijvoorbeeld in het bot zit). In dat geval kan een

Bij konijnen is het enige symptoom vaak een
zwelling. De dieren eten meestal goed, zijn niet
sloom, hebben geen koorts en het abces lijkt ook
niet erg pijnlijk.

abces, ondanks een juiste therapie, toch snel
terugkomen. Indien het abces uitgaat van een
kieswortel, zal deze kies verwijderd moeten worden.
Het blijft soms een beetje tobben als het gebit niet
goed is aangelegd. Sowieso altijd het gebit checken
bij de aankoop van uw konijntje!

Voor u gelezen

Het gebit wordt in orde gemaakt

Kunnen honden (darm)kanker ruiken?

Indien er een duidelijke oorzaak voor het abces is,
zoals gebitsproblemen, dan moeten deze natuurlijk
worden aangepakt. Indien de ontsteking ook in het

Jazeker, blijkt uit een proef met KNGF

bot aanwezig is, is een agressievere therapie
noodzakelijk.
In het door ons beschreven geval is het abces meest
waarschijnlijk veroorzaakt door de beschadiging van

Honden staan bekend om hun ongeëvenaarde
reukvermogen. KNGF Geleidehonden is daarom
een half jaar geleden gestart met een proef om
honden te trainen in het opsporen van de geur die

binnenuit via de haken die in het slijmvlies
`prikken`.

kankercellen afgeven uit ontlasting. Hierdoor zou
darmkanker in een vroegtijdig stadium kunnen

Het abces is geopend en gespoeld en het gebit weer
in orde gemaakt.

worden gesignaleerd. In hun eigen trainingsruimte
bij KNGF Geleidehonden snuffelen de medische

De wond van het opengesneden abces wordt open
gelaten, zodat de holte (eventueel) gespoeld kan
worden. De wond groeit dan langzaam dicht.

detectiehonden wat af. Met succes! De honden
vonden zelfs al sporen van kanker terwijl er op
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Geleidehonden in het VU medisch centrum!

scans nog niets te zien was! In de toekomst worden
ze mogelijk ook ingezet bij het opsporen van longen borstkanker.
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Honden speuren op eigen manier
Iedere hond zoekt op zijn eigen manier, aldus de
organisatie. De een snuffelt op zijn gemak en gaat
liggen bij de koker van zijn keuze. De ander likt
eerst aan alle gaten en Glenny, een zwarte labrador,
rent als een dolle langs alle kokers van de carrousel.
Deze druktemaker is van alle honden het meest
zeker van zijn zaak als de juiste geur niet in de
carrousel te vinden is. Hij loopt uit zichzelf naar de
deur en kijkt naar de trainer met een blik van: mag
ik gaan, want er zit toch niets in! Hond Cato heeft
daar meer moeite mee. Zij wil zo graag haar
beloning dat ze uiteindelijk maar een koker
aanwijst, ook al is het niet de juiste. Gelukkig
herstelt Cato zich in de daaropvolgende
‘ruikrondes’ en sluit ze de training goed af.
Detecteren
De honden kunnen inmiddels minuscule
hoeveelheden van een doelgeur detecteren.
Binnenkort worden de eerste ontlastingsmonsters
aangeleverd door het VU medisch centrum. Het
echte detecteren op aanwezigheid van kanker kan
dan beginnen. Dan zal moeten blijken of de
honden daadwerkelijk het onderscheid kunnen
maken tussen de ontlasting van
darmkankerpatiënten en niet-kankerpatiënten.
Wordt vervolgd!
http://www.nu.nl/wetenschap/3649621/kngf-envu-starten-proef-met-honden-kankeropsporen.html

Dode olifant in het bos
In Tilburg ligt een dode olifant in het bos

TILBURG - Onder de bomen van de Oude
Warande in Tilburg ligt een enorme olifant. Het is
geen knuffelbeest. Het grote houten beeld toont
een dode olifant zoals ze worden achtergelaten
door stropers die de beesten doden voor hun
ivoren slagtanden. Het beeld van Kevin van Braak
heeft aantrekkingskracht; sommige passanten aaien
de olifant even over zijn rug in een gebaar van
mededogen.
In de achttiende eeuw liet de heer van Tilburg de
Warande aanleggen. Het werd een strak ontworpen
barok bos, zoals ze toen in de mode waren. In
Nederland is de Warande het mooiste voorbeeld
van een Sterrenbos; alle paden komen uit op een
centrale plek zodat de plattegrond op een ster lijkt;
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sommige stukjes lijken opzettelijk op een doolhof.

leden en donateurs krijgen meer aan de dieren

In deze hoek van Tilburg is het een van de mooiste
plekjes voor een wandeling, mét of zonder hond.

besteden. Als we nu niet zouden ingrijpen, zouden
we straks moeten gaan bezuinigen op onze directe

http://www.omroepbrabant.nl/?news/235028812/In+Ti

hulp aan dieren en dat mag natuurlijk nooit
gebeuren."

lburg+ligt+een+dode+olifant+in+het+bos+.aspx

Heftig lijkt me dit hoor… (red).

Dierenbescherming schrapt 35 van de
160 voltijdbanen
Door een voorgenomen reorganisatie vervallen bij
de Dierenbescherming ruim 35 van de circa 160
voltijdbanen. Algemeen directeur Frank Dales heeft
dinsdag het personeel ingelicht. De reorganisatie is
nodig om efficiënter te werken en om te besparen
op de overheadkosten.
De Dierenbescherming is al een aantal jaren bezig
de organisatie om te vormen. Tien jaar geleden
bestond de Dierenbescherming nog uit een
landelijke organisatie en ruim 80 autonome, lokale
afdelingen. Door fusies is dat aantal de afgelopen
jaren teruggebracht tot 20 afdelingen die op 1
januari van dit jaar zijn opgegaan in een nieuwe
verenigingsstructuur. De nieuwe organisatie zal
bestaan uit één landelijke vereniging met 4 regio's.
De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming en
de Stichting Beter leven Keurmerk blijven geheel
buiten de reorganisatie. De directe noodhulp aan
dieren, zoals de opvang en het vervoer van dieren,
wordt ongewijzigd voortgezet bij de nieuwe regio's.
Volgens Dales was de organisatie toe aan een
andere vorm. "De overhead is simpelweg te duur
geworden. Zo kunnen wij het geld dat wij van onze
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Vrouw wil bevallen in de zee met hulp
van dolfijn
2 september 2015 om 13:45 door Esther Zandberg

Lekker persen in de zee. Dol-fijn!
Dorina Rosin weet het zeker: wanneer haar kind ter
wereld komt, moet haar bevalling plaatsvinden in
de zee. En als vroedvrouw wil ze geen normaal
mens, maar een dolfijn. Huh? Ja, je hoort het goed.
Dolfijnen zijn volgens Dorina hartstikke zorgzame
beesten, dus moeten zij haar bijstaan bij de
bevalling.
Rustige omgeving
Dorina en haar partner Maika Suneagle worden
geportretteerd in het programma Extraordinary
Births , een televisieshow dat bijzondere geboortes
in beeld brengt. Zo ook die van Dorina. Volgens de
vrouw zorgen dolfijnen namelijk voor een rustige
omgeving en kan ze zo op een natuurlijke manier
haar kind ter wereld brengen.
Zegen
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Het stel is eigenaar van een retraiteverblijf op

Maak kennis met Zaytouna. Deze kat maakte net

Hawaii. In hun vrije tijd zijn ze daar ook vaak in de
zee met dolfijnen te vinden. Ook ging Dorina toen

als andere duizenden mensen de oversteek over
de Middellandse zee naar Europa. Toen de familie

ze 38 weken zwanger was alvast wennen aan de
dolfijnen. Tijdens het zwemmen kreeg ze zo haar

van de kat besloot te vluchten, konden ze het niet
over hun hart verkrijgen het beestje achter te laten.

'zegen' van de beesten.
Slechtste idee ooit

Dus besloot de Syrische familie hun geliefde kat
mee te nemen op reis. Eén van de baasjes had een

Dorina laat op haar blog weten dat ze de bevalling
helemaal ziet zitten. „In de jaren dat ik dolfijnen
heb leren kennen hebben zij mij veranderd. Ik heb
van hun mogen leren en zij van mij." Hoewel het
koppel dus helemaal overtuigd is van hun goede
plan, zien experts het absoluut niet zo. In 2013
schreef wetenschapsjournalist Christie Wilcox in
Discover al eerder over vrouwen die het idee
hebben te bevallen met dolfijnen. „Het is het
slechtste idee ooit. Laten we even eerlijk zijn:
dolfijnen zijn hele wilde beesten. Ze staan erom
bekend soms vreselijke dingen te doen. Het maakt
niet uit hoe knuffelbaar ze er uit zien, ze zijn het
niet!"

speciale draagdoek gemaakt om Zaytouna vast en
veilig te houden. In een rubberboot, de hele
oversteek van de Middellandse zee heeft de poes bij
de man gezeten. Uiteindelijk zijn ze beide veilig op
het Griekse eiland Lesbos aangekomen, zo
schrijft Buzzfeed .

Syrische vluchtelingen nemen kat mee
op zee

De foto trok al snel de aandacht van gebruikers op
social media. Vele mensen prijzen dan ook de actie
om de kat ook in veiligheid te brengen. „Wat een
fantastisch gebaar. Een Syrische man, op de vlucht
voor zijn leven, maar wel met zijn vriend", zegt een
gebruiker op Twitter. „Wat een liefde", noemt een
ander het.

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

Acties

Chipprijs
Stronghold en Advantage
Het wordt weer kouder buiten. Helaas betekent dit
niet dat de vlooien ook automatisch weg zijn.
Zodra de verwarming binnen aan gaat, kunnen er
weer plagen ontstaan. Daarom de volgende actie:
Bij vaccinatie van uw hond of kat krijgt u €5.00
korting op een anti-vlo middel zoals Stronghold of
Advantage. Deze actie is geldig tot en met maandag
30 november 2015. Maak snel een afspraak 

Tot en met december 2015 betaalt u slechts 39,40
Euro voor het chippen van uw huisdier (inclusief
administratiekosten).

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

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

€7.45 in plaats van €9.95.
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