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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!
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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
Nog een maand en dan zit dit jaar er weer op.
De laatste routine activiteiten voor het eind van het
nieuwe jaar (praktijk tellingen, boekhouding etc.)
doen het altijd een beetje voelen alsof alles
ophoudt, maar 1 of 2 januari begint alles weer alsof
er niets gebeurd is.
Maar toch weer veranderingen. Onze familie gaat
uitbreiden! Een grote nieuwe pup erbij. Hopelijk
kunnen onze katten, die net de rust zonder honden
hadden teruggevonden er goed mee omgaan in het
nieuwe jaar.
Toch weer een hele leuke verandering!
Het leven blijft boeiend en afwisselend.

Hamster in winterslaap! Geen paniek! ................. 4

Vast een heel gelukkig en liefdevol 2016

Staatssecretaris weigert petitie voor BTWverlaging dierenartsen .......................................... 5

toegewenst van ons allemaal en laten we positief
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blijven ondanks de negatieve krachten om ons
heen!
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De hond had duidelijk een multi-orgaanziekte
probleem en werd verdacht van Leptospirose dwz

Uit de praktijk

Geval van ziekte van Weil in de praktijk
bij niet gevaccineerde hond

de ziekte van Weil.
Nader serologisch bloedonderzoek heeft dat
bevestigd doordat er antistoffen tegen de ziekte
aanwezig waren (de hond was nooit gevaccineerd,
dus de antistoffen waren het gevolg van de infectie.
(zie onderstaande bloeduitslag).

Op 29 oktober werd er een zieke labrador
aangeboden op de praktijk. De hond kwam uit
Schalkwijk, maar kwam in de spoeddienst. De hond
was al langere tijd (jaren) niet bij de eigen
dierenarts geweest.
Hij had bloed gebraakt en was apathisch volgens
eigenaar. Hij had wel water gedronken en een deel
hiervan binnen gehouden.
Het algemeen onderzoek leverde een veel
te rustige hond (labrador!) op met grauwe
slijmvliezen zonder koorts.
Bij verdenking op een serieus probleem
hebben we direct een bloedonderzoek verricht.
Na bloedafname en centrifugatie bleek dat de hond
ook geelzucht had, wat wel verwacht werd, maar
niet overduidelijk was bij het klinisch onderzoek.
Het resultaat van het bloedonderzoek was als volgt:
TE 56 (47-69)
Kreat 295*>(65-139) Nieren!
Alk.F >1500*>(0-130) Lever!
Ur 12,8*>(2.3-9.1): Hoge nierwaarden!
Glu 5,8 (4.4-5.9)
Fruct 240 (150-275)

Ondanks de behandeling met hoge doseringen
penicilline is de hond toch alsnog overleden.
Dit ziektegeval benadrukt toch weer het
belang van een juiste vaccinatie!
Hieronder iets meer informatie over deze ziekte.

Alb 23 (22-35)
GPT 801*>(0-113): Hoge leverwaarden!
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zijn voor Leptospiren. Knaagdieren zijn er vrij

Ziekte van Weil

resistent tegen, maar honden zijn er gevoeliger
voor en krijgen vaker een ziekte die snel evolueert

Koorts, anorexia (geen eetlust), braken en

en vaak fataal is.
Symptomen

uitdroging zijn symptomen die bij heel wat ziekten
voorkomen. Toch is er één ziekte waaraan u
specifiek moet denken, zeker als uw hond in
contact is gekomen met wilde knaagdieren of met
stilstaand water: leptospirose oftewel de Ziekte van
Weil.
Ontstaan
Leptospiren zijn bacteriën die zich
vermenigvuldigen in het bloed en bloedingen
veroorzaken doordat ze de bloedvaten beschadigen
via de toxines die ze produceren. Bovendien
vervoert het bloed Leptospiren naar verschillende
organen, onder meer nieren en lever, waar ze zware
letsels veroorzaken. Op die manier ontstaat er een
nierinfectie die ervoor zorgt dat de bacterie
uitgescheiden wordt in de urine.

Elk individu van elke soort reageert anders op een
infectie. De symptomen kunnen dan ook variëren
van weinig tot ernstig. De infectie uit zich in
koorts, anorexia, braken en diarree. Braaksel en
stoelgang kunnen bloed bevatten. Een nierinfectie
veroorzaakt uitdroging en een ophoping van
ureum in het bloed. De hond begint dan te braken
en krijgt mondzweren en zenuwstoornissen.
Leptospiren kunnen ook tot hepatitis
(leverontsteking) leiden, met onder meer een gele
verkleuring van de genitale, mond- en
oogslijmvliezen. In zeldzamer gevallen kunnen
oogletsels en hersenvliesontsteking optreden.
Dieren die de ziekte overwinnen, kunnen de
daaropvolgende maanden chronische
nierinsufficiëntie of chronische hepatitis krijgen.
Diagnose
Aangezien leptospirose dezelfde symptomen heeft
als een aantal andere ziekten, moet er gespeurd
worden naar Leptospiren in bloed of urine om de
diagnose te bevestigen. De diagnose kan gesteld
worden met behulp van ELISA (een methode om
As aan te tonen in het bloed).
Besmettelijke urine
Aangezien Leptospiren uitgescheiden worden in de
urine, kan elk contact van huid of slijmvliezen met
de urine een besmetting veroorzaken. Bovendien
overleven Leptospiren in stilstaand water (riolen,

Alle zoogdiersoorten kunnen erdoor aangetast
worden, maar blijken niet allemaal even gevoelig te
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moerassen, vijvers), dat meestal besmet raakt door
de urine van geïnfecteerde dieren. Drinken van of
contact met dat water, aangetaste planten of
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kadavers van besmette dieren zijn stuk voor stuk

Omdat mijn oma ook in Schalkwijk woont logeer

besmettingsbronnen voor de hond en zijn baas!
Jachthonden staan sterk bloot aan besmetting

ik vier weken bij haar zodat ik niet ver hoef te
reizen.

omdat ze vaak in bossen vertoeven en in contact
komen met knaagdieren. Dat geldt ook voor alle

Vroeger had ik een verzorg pony en was ik altijd bij
de paarden te vinden. Mijn hobby’s zijn op stap met

honden op het platteland. In de regel doet u er
goed aan uw hond te beschermen tegen deze

mijn vrienden, de hond uitlaten en met de kat
knuffelen.

ernstige en op de mens overdraagbare ziekte via
een aangepast vaccin.
Behandeling
Leptospiren moeten bestreden worden met
geschikte antibiotica. Het is belangrijk om de hond
een infuus te geven, om nier- en leveraantasting
tegen te gaan. Ook een symptomatische
behandeling tegen braken en diarree is nodig.
Preventie
De beste manier om Leptospirose of de Ziekte van
Weil te voorkomen is een goede vaccinatie voor
uw hond. Bij de normale vaccinatie hoort ook de
Ziekte van Weil. Uw hond is op die manier goed
beschermd tegen Leptospirose. Het is wel van
belang dat uw hond jaarlijks wordt gehervaccineerd
na de basisvaccinatie als pup.

Tijdens mijn praktijkexamen is het belangrijk dat ik
een operatie kan assisteren zoals een sterilisatie of
castratie. Deze maand hebben we onder andere een
spannende operatie bij een kat die last heeft van
melkkliertumoren die operatief verwijderd worden.
Verder is het belangrijk dat je als assistente balie
werkzaamheden kan verrichten, telefoon aan kan
nemen, klanten helpen en te woord staan,
assisteren bij röntgen foto opnames, laboratorium
technieken verrichten zoals bloed, urine en
ontlasting onderzoeken. Ook is het belangrijk om
de voorraad van het voer en medicatie bij te
houden en te bestellen. Als ik mijn diploma heb
hoop ik snel een leuke praktijk te vinden waar ik
aan de slag kan als dierenartsassistenten.
Hopelijk zie ik u snel in de praktijk om kennis te
maken !

Stagiaire voor eindexamen
Mijn naam is Mandy van Leeuwen, ik ben 18 jaar
oud. Ik woon in Nieuw-Vennep samen met mijn
ouders, broertje(5), zusje (17), schildpadden
(Sammie en Saartje), kat en hond (border
collie).Vanaf 17 november tot half december loop
ik 4 weken stage bij dierenkliniek Europawijk met
aaneensluitend mijn praktijk eindexamen. Ik zit in
het derde en laatste jaar van mij studie BOL
paraveterinair dierenarts assistente in Aalsmeer.
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Voor u gelezen

Hamster in winterslaap! Geen paniek!
Je hamster ligt stil in z’n kooi en raakt z’n eten niet
aan. Schrik niet: grote kans dat hij een winterslaap
houdt!

4

Bron: www.dierennieuws.nl

Staatssecretaris weigert petitie voor
BTW-verlaging dierenartsen


Als het in zijn omgeving te koud wordt, kan je
hamster in een soort coma raken, waarbij zijn
hartslag en ademhaling sterk teruglopen. Tijdens
deze winterslaap neemt hij vaak een typische
houding aan: half opgerold op zijn zij met
uitgestoken voorpootjes. Omdat je hamster in deze
toestand opvallend koud aanvoelt en hij zijn eten
niet opeet, is het begrijpelijk dat je denkt dat hij
overleden is. Maar let op: in winterslaap is je buddy
niet stijf en hard zoals een dood dier. En probeer
hem maar eens ‘uit te rollen’ of raak zachtjes een
snorhaar of poot aan; je zult zien dat hij heel trage
reflexen vertoont. Door de winterslaap ontstaan
veel misverstanden, sommige hamsters worden
zelfs al weggegooid of begraven tijdens de
winterslaap, wanneer de eigenaar denkt dat hij
overleden is. Dit is natuurlijk niet de bedoeling.
Wakker maken tijdens winterslaap
Als je je hamster wakker wilt maken, dan kun je ‘m
het beste langzaam weer op temperatuur laten
komen. Zet de verwarming bijvoorbeeld een
graadje hoger of dek je huisdier toe met een
dekentje. Zorg er in elk geval voor dat de overgang
van koud naar warm geleidelijk verloopt; als je
hamster te abrupt wakker wordt, kan dat slecht zijn
voor z’n gezondheid.
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Door Marlien Smit 16 november 2015

Foto Lonneke Ruesink

De petitie van de Koningin Sophia-Vereeniging tot
Bescherming van Dieren voor een verlaging van het
btw-tarief op diergeneeskundige handelingen is de
afgelopen maanden ruim 37.000 keer
ondertekend. Toch weigerde staatssecretaris Wiebes
de handtekeningen persoonlijk in ontvangst te
nemen. De Sophia-Vereeniging heeft de petitie nu
aangeboden aan de vaste Kamercommissie voor
Financiën.
Met het enorme aantal steunbetuigingen toont de
Sophia-Vereeniging aan dat er groot
maatschappelijk draagvlak is voor meer
toegankelijke medische zorg voor huisdieren. Dat
zal bijdragen aan een beter huisdierenwelzijn in
Nederland: als de prijzen van de dierenarts omlaag
gaan, zullen mensen eerder een dierenarts
bezoeken en kan ernstig dierenleed worden
beperkt. Directeur Steffie van Horck: “Te vaak komt
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het nu nog voor dat mensen vanwege de kosten

bijvoorbeeld door de Europese richtlijnen ter

wachten tot het te laat is of zelf gaan ‘dokteren’,
met desastreuze gevolgen. Dat kan aangepakt

discussie te stellen of te zoeken naar mogelijkheden
binnen de huidige richtlijnen om het btw-tarief van

worden door af te stappen van de stelling dat
medische zorg voor dieren een luxe is waarover 21%

dierenartsen alsnog te verlagen of af te schaffen.
Voor huisdiereigenaren scheelt dat aanzienlijk in de

btw betaald moet worden.”

kosten, wat de drempel verlaagt om (tijdig) een
dierenarts te bezoeken en huisdieren de zorg te
geven die ze verdienen.”
Bron: Koningin Sophia Vereeniging

Chihuahua met 2 gebroken pootjes
gevonden in vuilbak
Diergeneeskundige zorg is een noodzakelijke dienst
waarop geen belasting geheven moet worden. Met
die boodschap verzocht de vereniging
staatssecretaris Wiebes om de btw-petitie
persoonlijk in ontvangst te nemen. Daarop liet een
medewerker van het ministerie van Financiën
weten: “In de Europese richtlijnen staat welke
goederen en diensten onder het verlaagde tarief
kunnen vallen en helaas vallen de diensten van
dierenartsen daar niet onder. Nederland moet zich
houden aan de afspraken die op Europees niveau
zijn gemaakt. De staatssecretaris is op basis van de
Europese richtlijnen dus niet in staat om het btwtarief omlaag te brengen. Hij zal de petitie dan ook
niet in ontvangst kunnen nemen.”
“Wij betreuren het ten zeerste dat de
staatssecretaris zich passief opstelt en zich niet
bereid toont om zich in te zetten voor een beter
huisdierenwelzijn”, aldus Van Horck. “Daarom
hebben we de petitie nu aangeboden aan de vaste
Kamercommissie voor Financiën, die Wiebes ertoe
aan kan zetten zijn invloed te laten gelden. Dat kan
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1 ©Santa Rosa Junior College Police Department
Deze schattige pup werd op de campus van het
Santa Rosa Community College in Californië, ten
noorden van San Francisco, gevonden in een
vuilbak. Het hondje had twee gebroken pootjes.
Een medewerker van de school vond het dier in de
vuilbak op de parking en bracht het naar het
ziekenhuis. De dierenarts gipste de gebroken poten
van Chihuahua met roze gipsverband.
De pup was niet gechipt en werd dus naar een asiel
gebracht waar het hondje wacht op een nieuw
baasje. Iets zegt ons dat die snel gevonden zal
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worden!

vervolgens om aan te geven dat ze slechts rond de

De politie is nu op zoek naar getuigen die de dader
kunnen helpen vinden.

30 kilo wogen en maximaal 60cm groot waren.
Wat bleek? De armband werd meer dan eens

Hoe is dit toch mogelijk vraag je jezelf dan af.

ingezet als halsband voor de hond/kat. Op deze
manier hield men niet hun eigen

Blijkbaar is er geen hulp in het sociale netwerk van
de eigenaar. Net zo triest eigenlijk..(red.)

bewegingspatroon in de gaten, maar dat van hun
huisdier. Directeur James Park kwam met een

Fitbit vaak gebruikt als halsband.

volgende verklaring: “We zagen werkelijk
tienduizenden profielen met deze statistieken. Maar
toen keken we naar de profielfoto’s en zagen we
dat het om huisdieren ging.”
Het apparaat is gemaakt om het aantal dagelijks
genomen stappen te tellen en de bijbehorende
afstand hierbij te berekenen. Hoewel de armband
hier ook absoluut voor dient blijkt het tevens voor
vele huisdierenbezitters een fijne manier om de
dagelijkse portie beweging van hun hond of kat in
kaart te brengen.

Waar de Fitbit officieel op de markt is gebracht om
te meten hoeveel mensen dagelijks bewegen, blijkt
hij in de praktijk ook zeer praktisch voor uw

Bron: de Telegraaf

huisdier.

Kerstgevaren voor uw huisdieren
We brengen de kerstdagen met vrienden en familie
door, in een huis vol gezelligheid en
kerstversierselen. Tijdens deze knusse dagen liggen
er echter wel gevaren op de loer voor uw
huisdieren. Omdat het vervelend zou zijn als u uw
kerst bij de dierenarts zou moeten doorbrengen
zetten wij de mogelijke gevaren voor u op een rij

Gebruikers van de armband dienen hun gegevens in
te vullen om de uitkomsten maximaal op te
kunnen meten. Vele ‘gebruikers’ besloten
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Kerstboom
Vaak ligt de grond onder de kerstboom bezaaid
met afgevallen dennennaalden, dus oppassen
geblazen! Zet de voer- en drinkbak van uw huisdier
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niet onder de kerstboom. De dennennaalden zijn
giftig en kunnen ook de darmwand doorboren.
Water waarin naalden hebben gelegen is ook giftig,

Honden kunnen een kerstbal opeten, die dan
inwendig problemen kan veroorzaken.

evenals het water waarin de stam van de kerstboom
staat. Zorg dus dat uw huisdier niet van dit water

Engelenhaar

(met erin opgeloste giftige stoffen) kan drinken.
De ziekteverschijnselen die uw huisdier kan

Dit kan met name bij katten wel eens zorgen voor
een allergische reactie als ze hiermee in contact

vertonen zijn: braken, diarree, slijmvliesontsteking
in bek en keel en sloomheid.

komen. De allergische reactie kan zijn acute
benauwdheid of opgezwollen lichaamsdelen die
met het engelenhaar in contact zijn geweest, maar
ook ontzettende jeuk en roodheid op de
contactplekken is mogelijk. Neem dan contact op
met uw dierenarts, want bij zwelling van de
slijmvliezen in de keel, bestaat de kans op
verstikking.

Takken van naaldbomen (kerstboom of
kerststukje) kunnen bij sommige honden ook een
allergische reactie opwekken. Uw hond krijgt dan
na contact met de dennentakken, een dikke snuit,
gezwollen oogleden en oorschelpen.

Lametta
Dit zijn lange glimmende sliertjes, goud of zilver
van kleur, die als versieringen in de kerstboom
worden gebruikt. Deze sliertjes kunnen een
onweerstaanbare aantrekkingskracht op uw
huisdieren uitoefenen omdat ze bij iedere zuchtje
tocht bewegen. Eenmaal opgegeten kunnen de
sliertjes darmverstoppingen veroorzaken.

Kerstballen
Kerstballen in een boom zijn voor een kat
onweerstaanbaar. Als ze er in slagen er één uit de
boom te meppen, zijn de scherven zeer scherp en
kunnen in de zachte voetzooltjes zorgen voor
pijnlijke wondjes.

Kerstplanten
Hulst (Ilex aquifolium),
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zijn giftige planten voor uw huisdier, indien ze aan
de blaadjes of bloemen knabbelen
De ziekteverschijnselen zijn: misselijkheid,
speekselverlies, slijmvliesontsteking in de bek,
braken, diarree (soms bloederig), opwinding,
stuiptrekkingen, benauwdheid en
hartritmestoornissen. Bij contact van het sap uit de
de 'echte' kerstroos (Helleborus niger),

kerstster met de huid kunnen blaren ontstaan.
Chocolade
Onze huisdieren vinden chocolade meestal erg
lekker, maar het is voor hen giftig.
Zie voor meer informatie de pagina Vergiftiging

met chocolade. En de tabel hieronder.

maretak (misteltoe, Viscum album)

en de kerstster (Euphorbia pulcherrima),
die ook wel de kerstroos genoemd wordt,
Kalkoen- of eendenbotjes
Tijdens de kerstdagen wordt weer veel gevogelte
gegeten.
Veel honden en katten houden wel van een lekker
kalkoen- of eendenpootje, en eten die in het
geheel op. Er bestaat dan een risico dat een scherp
botje de darmwand doorboort. Dus zorg dat ze niet
bij de botjes kunnen komen.
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Als het toch misgaat .........
Ondanks uw voorzorgsmaatregelen, nu u weet waar
u op moet letten, kan er altijd op een onbewaakt
ogenblik toch iets gebeuren wat u niet heeft
voorzien. In de meeste gevallen is er dan geen
reden tot paniek en loopt het met een sisser af.
Papegaaien en kaketoes mogen echter wel een
botje van de gebraden of gegrilde kalkoen (zonder
vet) krijgen om aan te kluiven.
Rolladenetjes
De netjes die om uw rollade gezeten hebben,
ruiken heerlijk en kunnen worden opgegeten door
uw hond of kat. Bij kleine honden en katten
kunnen ze zorgen voor een darmverstopping en als
ze vastlopen in de darm, moeten ze operatief
worden verwijderd.

Neemt u wel direct contact op met uw

spoeddierenarts..
De dierenarts kan goed inschatten hoe ernstig de
situatie is en kan u vertellen of u kunt afwachten of
dat een directe behandeling noodzakelijk is. In
sommige gevallen is snel ingrijpen van
levensbelang.
Wij wensen u fijne feestdagen!

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

Zorg dus dat u ze niet op het aanrecht of op tafel
laat liggen, maar gooi ze direct in een goed
afgesloten vuilnisbak.

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

(Champagne)kurken
Geliefd speelgoed voor (jonge) honden, maar
helaas worden ze ook nog wel eens ingeslikt. Ook
deze kunnen weer zorgen voor een
darmverstopping en moeten in dat geval operatief
verwijderd worden. In sommige gevallen kunnen ze
gewoon uitgepoept worden na enkele dagen.
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Acties

Vuurwerkangst
voorkomen/verminderen
Heeft uw dier elk jaar weer last van vuurwerkangst?
Informeer dan eens naar de opties. Wij kunnen
verschillende middelen voor uw dier bestellen om
de jaarwisseling een stuk aangenamer te laten
verlopen. Bijvoorbeeld het Thundershirt voor de
hond (geeft zachte continue
druk op het lichaam, dit geeft
het zelfde effect als het
inbakeren van baby’s), Feliway
voor de kat (rustgevende
feromonen in een verstuiver),
maar ook een vuurwerk training cd om uw dier aan
de geluiden te laten wennen.

Stronghold en Advantage
Het wordt weer kouder buiten. Helaas betekent dit

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

€7.45 in plaats van €9.95.

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

niet dat de vlooien ook automatisch weg zijn.
Zodra de verwarming binnen aan gaat, kunnen er
weer plagen ontstaan. Daarom wegens succes
verlengi ng van de volgende actie:
Bij vaccinatie van uw hond of kat krijgt u €5.00
korting op een doosje anti-vlo middel zoals

Chipprijs

Stronghold of Advantage. Deze actie is geldig tot
en met 31 december 2015.

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

Maak snel een afspraak 

administratiekosten).
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Natuurlijk de CHIPS actie vermelden want is t/m
31 december Hypoallergene Chips van Best buddies:
2 Euro per zakje

2016 EEN GELUKKIG NIEUW JAAR!
Mochten we u voor die tijd niet meer zien of spreken:

De praktijk en al haar eigen diertjes wenst u een liefdevol en gelukkig 2016
toe (met veel gezondheid!)
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