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Column van Lex Ros
Insecten eten…!!!

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

Een aantal jaren geleden was ik in Thailand en ik
was gegrepen door alle heerlijke hapjes die op straat
werden klaargemaakt.

Alvast veel leesplezier toegewenst!

Ook bijzonder waren potten en ketels met larven
van ik weet niet waarvan, gedroogde krekels,
kakkerlakken etc.
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Wetenschappers wereldwijd proberen ons te
overtuigen dat we beter insecten kunnen gaan eten

Ik moet zeggen: Het is wel even wennen, maar het
schijnt dat het dus heel gezond is…

dan vlees. In een sprinkhaan zit bijvoorbeeld
evenveel proteïne als in een lekkere steak. Ook

De industrie heeft nu ook voer voor honden met

nemen sprinkhanen en andere insecten minder
ruimte in dan bijvoorbeeld runderen en varkens.
Het is van bijna 1400 insecten bekend dat ze
eetbaar zijn en er wordt nu druk onderzocht hoe ze
ons zo ver kunnen krijgen om insecten te gaan
eten.
Er zijn al diverse insecten kookboeken op de markt.
Een oud-studiegenoot van me heeft hier zelfs aan
meegewerkt.

insecten als eiwitbron. Lees daarom verder in deze
nieuwsbrief.

Uit de praktijk

Nieuws van de industrie
Simparica, Een nieuw vlooien en tekenmiddel
bij honden!
Simparica (sarolaner) is een nieuw middel voor de

Ook honden en katten zullen er aan moeten gaan

behandeling van honden tegen vlooien, teken en
mijten.
Het heeft een onmiddellijke en aanhoudende vloen tekendodende werking gedurende tenminste 5
weken!

geloven, bij een steeds groter groeiende
wereldbevolking en stijgende grondstoffen prijzen
en groter wordende humane vraag naar vlees en
vleesproducten.
Mijn 1e ervaring was in een restaurantje in Haarlem
waar ik gedroogde krekels als bijgerechtje kreeg.

201603 Nieuwsbrief.docx

2

Maandelijkse toediening van een tablet op een vast
moment in de maand zorgt voor een

TROVET IPD Hypoallergenic (Insect) voeding

ononderbroken bescherming tegen vlooien en
teken.

bevat één enkele eiwitbron (insect) en één
koolhydraatbron (aardappel). In Hypoallergenic

Simparica wordt geleverd in doosjes van 3

(Insect) zijn de larven van de Black Soldier Fly als

smakelijke tabletten. Voor elk gewicht van uw
hond een aparte verpakking.

duurzame eiwitbron verwerkt. Omdat in Europa in
dierenvoeding nog geen insecten worden gebruikt

Bent u geïnteresseerd in dit product, stuur dan een

als eiwitbron, is de kans zeer klein dat een hond
hiervoor een allergie heeft ontwikkeld. De

mail naar dapeuropawijk@dierenarts-haarlem.nl .

Voedselovergevoeligheid
Voedselovergevoeligheid betekent dat uw hond
(overmatig of allergisch) reageert op bepaalde
ingrediënten in voeding. Dit kan goed te
behandelen zijn met speciale dieetvoeding, die de
ingrediënten waarvoor uw hond overgevoelig is,
niet bevat. De diagnose voedselovergevoeligheid
kan onder andere gesteld worden op grond van de
resultaten van een eliminatiedieet. Een dergelijk
dieet wordt ook wel hypoallergeen genoemd en
bevat één eiwit- en één koolhydratenbron waarvan
bekend is dat ze zelden een
overgevoeligheidsreactie veroorzaken.
TROVET IPD Hypoallergenic (Insect)

combinatie van insect en aardappel zal daarom
zelden een overgevoeligheidsreactie veroorzaken.
Door over te stappen naar een hypoallergeen
dieetvoer zoals TROVET IPD worden reacties als
krabben, schuren en bijten, langzaam gereduceerd.
Daarnaast bevat TROVET IPD alle essentiële
voedingsstoffen voor uw hond in de optimale
hoeveelheden. Let op, niet alle klachten zullen
direct verminderen of verdwijnen.
Huidaandoeningen verbeteren bijvoorbeeld
langzaam. Als de klachten afnemen of geheel
verdwijnen is de diagnose voedselovergevoeligheid
gesteld.

De aanbevolen gebruiksduur voor Hypoallergenic
(Insect) is in eerste instantie 3 tot 8 weken bij
voedselallergie en -intolerantie. Wanneer de
overgevoeligheidsverschijnselen verdwijnen, kan
Hypoallergenic (Insect) als complete dieetvoeding
voor een onbeperkte periode worden ingezet.
Ingrediënten:
Aardappel, insectenmeel, pluimveevet, vitaminen
en sporenelementen, gevogeltelever (hydrolisaat),
calciumcarbonaat, visolie, lijnzaad.
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(hebben ze er stiekem toch wat kippelevertjes in
verwerkt).

Katten en kartonnen dozen
Is je kat nergens te vinden? De kans is groot dat het
dier ergens in een kartonnen doos is gekropen. Het
liefst een hele kleine waar ze maar nét inpassen.
Maar waarom zijn katten eigenlijk zo geobsedeerd
met dozen? Utrechtste onderzoekers ontdekten dat
dozen het stressniveau van katten kunnen verlagen.

Ten slotte is een doos ook gewoon lekker warm. De
kat gedijt beter in warmere omstandigheden,
warmer dan wij mensen het graag hebben. Daarom
kruipen katten ook vaker bij je op schoot in de
winter, dan in de zomer. Dan is het al warm
genoeg.

Of het nu om drank-, pizza- of verhuisdoos gaat, je
viervoeter kruipt er maar wat graag in. De drang
naar de kartonnen doos blijkt voor katten een
vorm van ontstressen te zijn.
Daarnaast is een kat met een kartonnen doos een
blije kat. Claudia Vinke van de Universiteit Utrecht:
,,Katten die wonen in een huis waar een doos te
vinden is raken sneller gewend aan hun omgeving,
zijn minder gestrest en zoeken sneller contact met
mensen".
Een doos is ook gewoon een fijne
beschuttingsplaats, stelt Vinke samen met haar
collega Ruth van der Leij van de faculteit
Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. ,,Veel
katten willen in conflictsituaties liever schuilen in
plaats van vechten. Als je kat in een doos kruipt,
voelt ze zich veiliger en ontwijkt ze negatieve
aandacht.''
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Niet alleen huiskatten zijn gek op kartonnen
dozen, zelfs grotere katachtigen zijn er gek op
(afbeelding).
Bron:
http://www.ad.nl/ad/nl/5596/Planet/article/detail/3845374/
2015/02/05/De-reden-dat-katten-zo-van-kartonnendozen-houden.dhtml

Camera's in nestkastjes
Vogelbescherming weer aangezet
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Vogelliefhebbers en andere belangstellenden
kunnen vanaf zondag 14 februari weer meekijken in

Niet alle katten worden graag opgepakt. Als

de diverse nestkastjes.

vluchtdier houdt hij graag alle poten op de grond,
optillen betekent dat de kat geen keuze meer heeft.

Op twaalf locaties zijn camera's opgehangen. Via

Misschien heb je opgemerkt dat katten veel rustiger

beelden op de website www.beleefdelente.nl
kunnen mensen de activiteiten van onder meer de

blijven als je ze lichtjes vasthoudt (bij de dierenarts
bijvoorbeeld) dan wanneer je ze in de houdgreep

steenuil, koolmees, spreeuw, ooievaar, bosuil en
slechtvalk tijdens het broedseizoen volgen.

neemt. Zo lang de kat denkt dat hij er zelf voor
kiest, is er geen probleem.

Dit jaar zijn voor het eerst camera's geplaatst in
nestkasten van de roofvogel grauwe kiekendief en
de blauw-oranje ijsvogel. Ook is een webcam gezet
op de voedertafel van de tuin van
Vogelbescherming en bij een weidevogelboer, waar

Heb je een kat die regelmatig uithaalt als je hem
aait? Deze kat wordt hoogstwaarschijnlijk tegen zijn
zin geaaid. Ofschoon hij waarschuwingssignalen
geeft (zwiepende staart, oren naar achteren) wordt
er niet naar hem geluisterd en ziet hij geen andere

vogels als grutto en kievit in beeld verschijnen.

mogelijkheid dan slaan naar die opdringerige hand.
Ook in dit geval maakt de kat een keuze: hij zegt
een kat ‘nee’ met zijn lichaamstaal.

De Vogelbescherming zet de camera's dit jaar zo
vroeg aan omdat de bosuil in deze periode al vaak
tot broeden komt. Ze blijven tot 1 juli aan. Vorig
jaar hebben 1,2 miljoen mensen in de nestkastjes
gekeken.

Waarom kiezen belangrijk is voor
katten
Als echte controlfreaks willen katten graag hun
eigen beslissingen nemen en hun eigen keuzes
maken. Die mogelijkheid hebben ze niet altijd, ook
al denken wij eigenaren van wel. Welke keuzes
willen katten eigenlijk maken?
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Mensen raken graag dieren aan. Zelfs in natuurfilms
zie je presentatoren die zo nodig weer een slang
moeten vastpakken. Voor veel dieren levert dat
stress op, ook voor de kat.
Katten vinden het vaak prima om aai-contact te
hebben, maar liefst wel op het moment dat zij er
behoefte aan hebben. Wij willen zelf toch ook niet
altijd aangeraakt worden? Steek je hand uit en laat
de kat zelf bepalen of ze behoefte heeft aan
aandacht. Bedenk dat contact tussen mens en kat
altijd langer duurt als het initiatief van de kat
uitgaat.
En dan zijn er nog andere keuzes die een kat wil
kunnen maken. Een deur die ineens dicht is, is
bijvoorbeeld een gruwel voor een kat. Zijn
territorium wordt verkleind, hij heeft geen
mogelijkheden meer om zijn vaste inspectieronde
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te lopen. Maak je die deur open omdat de kat zo
nadrukkelijk ervoor zit te miauwen, dan wil hij er

en een goed aanschafadres kunt u veel problemen
voorkomen. Deze handleiding helpt u daarbij.

vaak niet eens doorheen lopen . Het feit dat de
deur weer open is, biedt de kat weer keuzes. Tot

Waarom wil ik een hond aanschaffen?

grote frustratie van alle menselijke portiers!
Honden kunnen geweldige huisdieren zijn, maar de
beslissing om een hond te nemen is er een om
goed over na te denken. Want het hebben van een
hond brengt veel consequenties met zich mee: een

De oorsprong van de kat als solitair dier maakt dat
hij onder alle omstandigheden voor zijn eigen
welzijn en lijfsbehoud kiest. Dat maakt een kat
eigenzinniger dan een hond en zorgt voor het
‘controlfreak’ aspect. Katten laten zich niet
dwingen, maar zodra ze het zelf ‘bedacht’ hebben is
er geen vuiltje aan de lucht. Maar ach, dat maakt
katten toch zo leuk en bijzonder?

De aanschaf van een hond

hond kost tijd, energie, aandacht en geld, en niet
even maar jarenlang. Natuurlijk krijgt u daar ook
veel voor terug: een leuke vriend om samen actief
te zijn, een reden om naar buiten te gaan, iemand
die altijd blij is u te zien of een knuffel te krijgen.
Sta vooraf eens stil bij wat u zich voorstelt bij het
hebben van een hond. Welke verwachtingen heeft
u, en zijn die realistisch? Hoe fantastisch honden
ook kunnen zijn, het blijven honden, met leuke en
minder leuke kanten, voordelen en nadelen. Zorg
er dus voor dat u een goed beeld krijgt van het
leven met een hond, bijvoorbeeld door met andere
hondeneigenaren te praten.

De hond is een van de populairste huisdiersoorten
in Nederland. Dat is niet zo verwonderlijk, want aan
het hebben van een hond zitten veel leuke kanten:
honden zijn fijne kameraden die naar veel plaatsen
mee kunnen, ze kunnen veel leren waardoor ze zich
in allerlei situaties kunnen aanpassen, ze zijn graag
bij mensen, ze houden ervan om samen met hun
eigenaar te wandelen of sporten en we kunnen met
hen communiceren waardoor er een band ontstaat
tussen hond en eigenaar. Een hond is dus een
huisdier waar u veel aan kunt hebben, vooral als u
bij de aanschaf van een hond weloverwogen te werk
gaat. Door een juiste keuze voor een bepaalde hond
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De puppy-checklist
(kijk ook op:
http://www.licg.nl/62W/praktisch/hond/aanschaf
-en-verzorging/de-puppy-checklist.html
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Waar u een pup ook koopt, u moet altijd op een
aantal zaken letten. Als deze niet in orde zijn, kunt
u de pup beter niet kopen, ook al ziet het diertje er
nog zo schattig uit! U bespaart uzelf veel
problemen door een goede voorbereiding en door
overhaaste beslissingen te voorkomen.
U moet letten op het gedrag, de gezondheid en de
manier waarop de dieren gefokt zijn, en het is
belangrijk dat de fokker rustig de tijd neemt om uw
vragen te beantwoorden. In deze puppy-checklist,
die u hiernaast in PDF formaat kunt downloaden,
vindt u de belangrijkste zaken opgenoemd. Lees ze
goed door, print het laatste blad uit en neem het
mee als u gaat kijken!
Hoeveel nestjes zijn er aanwezig?
Is de moederhond aanwezig?

Ligt het nest in huis?
Is het schoon?
Hoe reageren de pups op bezoek?
Hoe reageren de pups op geluiden?
Hebben de pups een inentingsbewijs? Zijn ze
gechipt?
Klopt de nationaliteit van de pup?

Er worden veel pups uit het buitenland naar
Nederland gehaald. Daarbij wordt niet altijd
volgens de regels gehandeld. Vooral uit OostEuropa worden pups aangevoerd van
onbetrouwbare handelaars. Het is mogelijk dat deze
pups een Nederlands chipnummer hebben dat
begint met 528. Nederlandse chips worden soms
meegenomen naar een ander land om daar in te
brengen. Uitzondering daarop zijn honden die een
chipnummer hebben dat begint met 52814. Dit zijn
altijd Nederlandse stamboompups.
De pup moet altijd met een EU dierenpaspoort van
het land van oorsprong over de grens vervoerd
worden. Is de pup eenmaal in Nederland, dan mag
een dierenarts hem een nieuw Nederlands EUdierenpaspoort geven. Zo probeert men soms
buitenlandse pups als Nederlandse pups te
verkopen.
Bij het veranderen van paspoort moet echter in het
nieuwe paspoort door de dierenarts worden
aangetekend dat de pup van oorsprong een andere
nationaliteit had en het paspoortnummer van zijn
oorspronkelijke paspoort moet daarbij vermeld
worden. Bekijk het paspoort van uw pup dus
nauwkeurig, controleer alle bladzijden op notities
en kijk wat de nationaliteit van het paspoort is.
Nederlandse EU dierenpaspoorten hebben een code
die begint met 528-NL.
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Pups die vanuit het buitenland naar Nederland
worden gebracht moeten een geldige

de hond in te vullen. Eventueel kunt u bij de
dierenarts of de rasvereniging om uitleg en advies

rabiësvaccinatie hebben. De vaccinatie mag worden
gegeven vanaf een leeftijd van 12 weken en is dan

vragen over de uitslagen van erfelijke tests.
Niet voor elke aandoening bestaan tests, vraag

na 21 dagen geldig. Dat houdt in dat de pups

daarom ook naar de gezondheid van de

minimaal 15 weken oud moeten zijn. Jongere pups
uit het buitenland die in Nederland worden

ouderdieren! Op vindt u van de populairste rassen
en de Nederlandse rassen de belangrijke erfelijke

aangeboden zijn dus illegaal ingevoerd!
Pups die in Nederland geboren zijn en niet de grens

aandoeningen.
Geeft de fokker duidelijke informatie en stelt hij

over gaan hoeven geen EU dierenpaspoort te
hebben; in dat geval mogen de entingen ook in een
vaccinatieboekje staan.
Zijn de ouderdieren gecheckt op erfelijke
afwijkingen en zijn daar officiële papieren van?
Bij honden kunnen erfelijke aandoeningen

ook vragen?
Een goede fokker wil dat zijn pups bij een geschikte
nieuwe eigenaar komen. Hij zal u dus dingen
vragen over uw situatie en u niet alleen de leuke
maar ook de minder leuke kanten van het ras
vertellen. Hij wil immers dat u een goede keuze

voorkomen, zoals bijvoorbeeld
gewrichtsaandoeningen of oogafwijkingen. Bij
verschillende rassen bestaan aandoeningen die
relatief vaak in dat ras voorkomen. Het is belangrijk
dat hier bij het fokken rekening mee wordt
gehouden om de aandoening terug te dringen.
Voor diverse erfelijke aandoeningen is het mogelijk
de ouderdieren te testen. Ouderdieren die een
aandoening vertonen, kunnen dan worden

kunt maken en dat de pup en u een goede
combinatie vormen. Ook is een goede fokker
begaan met het welzijn van de pups en zal hij zijn
best doen om de overgang naar een ander thuis zo
goed mogelijk te laten verlopen. Dat betekent dat u
informatie krijgt over hoe u de eerste tijd met de
pup moet omgaan en waar u op moet letten. Vaak
krijgt u voer mee en een doek of speeltje dat ruikt
naar het nest. Het is ook fijn als u, ook na de koop,

uitgesloten van de fok. Op die manier is de kans
veel kleiner dat uw pup zo’n erfelijke aandoening
zal krijgen.
Verdiep u daarom vooraf in de afwijkingen die
voorkomen bij het ras van uw keuze, en vraag of de
ouders getest zijn en wat de uitslag daarvan was. De
fokker moet u de officiële papieren van deze uitslag
kunnen laten zien.
Resultaten van onderzoek naar heupdysplasie,

mag bellen als u vragen heeft.
Krijgt u de indruk dat de fokker alleen
geïnteresseerd is in het sluiten van de deal, is hij
niet geïnteresseerd in waar de pup terecht zal
komen en krijgt u weinig informatie mee, dan kunt
u hier beter geen pup kopen.
Kunt u rustig kijken en vragen stellen tijdens uw
bezoek?
Koop geen pup op plaatsen waar meerdere mensen

elleboogdysplasie, oogafwijkingen en doofheid
worden door de Raad van Beheer bijgehouden. U

zich tegelijk staan te verdringen om de pups om er
eentje uit te kiezen. U voelt zich misschien gehaast

kunt zelf de uitslag bekijken op de website van de
door de officiële naam of het NHSB nummer van

om er een te kiezen, bang dat ze ‘op’ zullen zijn, en
u kunt niet met uw vragen terecht. U mag van de
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fokker verwachten dat hij rustig de tijd neemt om u
de pups te laten zien, uw vragen beantwoordt en

contract wordt gesteld dat u de hond niet mag
laten castreren of dat u de hond ter beschikking

iets over de afzonderlijke pups kan vertellen.
Kunt u meerdere keren komen kijken of moet u

moet stellen van de fok, of juist dat u er beslist niet
mee mag fokken. Let dus goed op of er geen

meteen beslissen?

dingen in het contract staan die u niet wilt.
Bij twijfel: niet doen!

Nieuwe entkaartjes
ONS NIEUWE KAARTJE

Bij verantwoord gefokte pups zijn er geen ‘speciale
aanbiedingen’ waarbij u in één bezoek moet
beslissen of u de pup neemt. Het is veel prettiger als
u meerdere keren naar het nest kunt komen kijken.
Als u een pup wilt van een ras waarvoor een
wachtlijst bestaat, schrijft u zich meestal vooraf in.

Acties

Vraag dan na of daar voorwaarden aan verbonden
zijn en tot wanneer u kunt besluiten om alsnog van

Speelgoed

de koop af te zien.
Is er een duidelijk koopcontract?
Het is heel verstandig om een echt koopcontract te
vragen waarin duidelijk staat wat de rechten en
plichten van koper en verkoper zijn. Heeft u
bijvoorbeeld garantie als de hond ziek wordt, en
wat zijn dan de mogelijkheden? Daarnaast kunt u
met een koopcontract aantonen dat de hond uw

Wegens succes geprolongeerd de link naar:

Kijk dan eens op de webwinkel van de praktijk:
http://www.docbooff.nl/honden/speelgoed/
Veel kortingen en als je de praktijk als ophaalpunt
registreert krijg je nog eens extra kortingen.

841 artikelen

eigendom is (een chipregistratie is namelijk geen
eigendomsbewijs). Let op dat de hond inderdaad
uw eigendom wordt, want er zijn constructies
waarbij u als het ware ‘pleeggezin’ wordt en de
fokker eigenaar blijft. Ook kan het zijn dat er in het
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En nog veel meer…..onder andere

Kleding
Kijk eens op de webwinkel van de praktijk voor
(winter)kleding:
http://www.docbooff.nl/honden/kleding/

Chipprijs
Tot en met juni 2016 betaalt u slechts 39,40 Euro
voor het chippen van uw huisdier (inclusief
administratiekosten).

Best hele leuke dingen eigenlijk!

Met dit apparaatje controleren we de aanwezigheid
van de chip.

Het is maar een kleine transponder (zie de foto) en
geen probleem om in te brengen.
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