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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
Op koningsdag moest ik dienst doen voor onze
dierenartsenkring Kennemerland, de DKKL (even
reclame maken).
Een van de spoedgevallen die ik had was een stel
met een zieke poes en na wat navragen bleken ze
de poes alleen rauw vlees te geven.
Dit varieerde wel, dus soms kip, paard of rund.
Ik vroeg waarom ze dit deden en of ze misschien
een vleeshandel hadden, maar dit bleek niet het
geval te zijn.
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De meningen over het voeren van rauw vlees zijn
misschien nog wel verdeelder dan de politici in de
tweede kamer.
Van grote voorstanders die geloven dat het een
oplossing is voor vele problemen tot felle
tegenstanders. Maar wat is nou allemaal waar van
deze meningen. Iedereen wil toch het beste voor
zijn dier? Dat is in ieder geval duidelijk. Past daar
rauw vlees bij?
Ook wij zien dat vaker en vaker baasjes hun dieren
i.p.v. de traditionele brok, vers (rauw) vlees voeren.
Het voeren van rauw vlees kan wel, maar er zijn wel
serieuze risico’s aan verbonden voor mens én dier.
Waarom voeren hondeneigenaren vers vlees? Veelal
is de reden dat het aanvoelt als een meer
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“natuurlijke” manier van voeren en het zou minder
maag-darm problemen geven, een beter gebit en

Denk hierbij aan bepaalde voedselallergieën of
verteringsproblemen die niet onder controle te

een mooiere vacht.
Helaas is er geen bewijs voor deze individuele

krijgen zijn met hypoallergene brokken of aan een
hond of kat die geen commercieel nierdieet wil

beweringen. We weten dus diergeneeskundig niet

eten.

of deze individuele bevindingen kloppen. Wat wel
duidelijk naar voren komt uit studies, is dat de

Máár zorg in dat soort situaties altijd dat het recept
doorgerekend is. Wees bewust van de risico’s van

verteerbaarheid van vers vlees goed is.

vers vlees voor de gezondheid van mens en dier.
Wij raden het voeren van vers vlees aan dieren in

In deze nieuwsbrief wilde ik wat meningen van
wetenschappers met u delen wat betreft de voeding
van rauw vlees.
Ik weet nog dat we zo’n periode ook hadden in de
80-er jaren, met allerlei voedingssupplementen om
het dieet compleet te maken.

hun eerste levensjaar echt af wegens het risico op
infecties en de vaak niet uitgebalanceerde
voedingswaardes. Ook indien u jonge kinderen
heeft, raden wij vers vlees af i.v.m. het
infectiegevaar.
Ik wens u veel leesplezier en wijsheid toe.

Sinds de “brok” (waar uiteraard ook zeer veel
verschil in zit qua kwaliteit) zien we wel veel minder
problemen dan vroeger.
Denk dan aan allerlei gewrichtsproblemen en
kraakbeen en bot afwijkingen (artrose,
heupdysplasie, elleboogdysplasie, etc.).
Ook hebben we hier een patiëntje gehad die met
vers vlees gevoerd werd, die erg last had van zijn
schildklier. De schildklierwaardes in zijn bloed
waren inderdaad duidelijk verhoogd.
Na overschakelen op ander voer, verdwenen de
symptomen als sneeuw voor de zon. De oorzaak; in
het verse vlees werd veel schildklier (onderdeel van
slachtafval) verwerkt, waardoor de hond teveel
schildklierhormonen binnen kreeg.
Het mag duidelijk zijn dat wij geen grote
voorstanders zijn van het voeren van vers vlees.
Natuurlijk zijn er uitzonderingen waarbij het
mogelijk wél zinvol is vers vlees te voeren.

201605 Nieuwsbrief.docx

Uit de praktijk

Ingegroeide nagels bij katten
Regelmatig zien we in de praktijk poezen en katers
met wat langere en ingegroeide nagels in de
zoolkussens. Dit kan soms tot bloedens toe het
geval zijn, zonder dat u iets aan het poesje heeft
gemerkt.
De meest voorkomende tekenen van een
ingegroeide nagels bij een kat zijn:


moeilijker lopen



vaak aan een poot likken



verliest bloeddruppels



dikke ontstoken teentjes



soms zie je er zelfs niets aan!!

Wanneer groeien nagels door
Oudere katten die zichzelf niet goed meer
verzorgen of binnenkatten (die niet af en toe tegen
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een dikke boom kunnen leunen) lopen het gevaar
dat de nagels door gaan groeien. De nieuw
gevormde nagel groeit in de oude nagel. Als er bij
de nagels van de voorpoten diverse nagels op deze
manier in elkaar groeien dan kunnen deze nagels in
het vlees van de eigen poot gaan groeien.
Voorkom dit door te knippen
Controleer regelmatig bij ouder wordende katten
en vooral perzen , waar door de lange haargroei de
nagels slecht zichtbaar zijn, elke paar weken de
nagels of deze wel goed zijn. Indien nodig kunt u
de nagels knippen van uw kat om te voorkomen
dat ze ingroeien of u maakt even een afspraak bij
ons.

Baarmoederontsteking of pyometra bij
een hondje
Vorige maand kregen we een acuut ziek hondje op
de praktijk.
Bij onderzoek zagen we een hondje met een dikker
geworden buik ( ook volgens eigenaar).
Uit de vulva kwam pussige - wit-gele uitvloeiing.
Verder was ze sloom, dronk meer en maakte een
zieke indruk.
We hebben besloten haar direct te opereren en op
de foto kunt u zien wat we tegenkwamen.
Een enorme baarmoeder, die normaal de dikte van
een balpen moet hebben.

Op de foto van een van onze patiëntjes ziet u
duidelijk het verschil tussen een gewone en een
ingegroeide nagel.

Baarmoeder van ons hondje. Normaal heeft de baarmoeder
maximaal de dikte van een pen!

Na de operatie is ze gelukkig snel opgeknapt en
gaat nu weer vrolijk door het leven.
Een baarmoederontsteking of ook wel een
pyometra bij de hond is een veel voorkomende
aandoening bij de niet gesteriliseerde teef. Bij
tijdige behandeling (een operatie) zijn de
vooruitzichten, ook voor een oude hond, prima.
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Alle niet gesteriliseerde teefjes van elk hondenras

Tijdig bezoek aan de praktijk is dus bij
baarmoederontsteking van zeer groot belang.

kunnen een baarmoederontsteking ontwikkelen.
Naarmate de hond ouder wordt, wordt het risico

Sterilisatie op jonge leeftijd voorkomt
baarmoederontsteking. Ook bij honden waar alleen

op baarmoederontsteking groter.

de eierstokken zijn verwijderd kunnen geen

Van alle niet-gesteriliseerde teefjes ontwikkelt zo'n
25% of een baarmoederontsteking, of

baarmoederontsteking meer krijgen.
Bovendien neemt de kans op melkkliertumoren

melkkliertumoren, of allebei!

bijna 100% af bij een sterilisatie voor de 1e
loopsheid.

Wanneer er pus uit de vulva komt is de diagnose
voor de hand liggend. In een aantal gevallen dit
echter niet het geval en kan de baarmoeder
zichtbaar gemaakt kunnen worden met echo of
röntgenfoto. Is het dan nog niet helemaal
duidelijk, dan kan bloedonderzoek uitkomst
bieden.
Dit laatste is overigens altijd verstandig om andere
oorzaken van bijvoorbeeld veel drinken en veel
plassen uit te sluiten. Het komt namelijk nogal
eens voor dat een hond met baarmoederontsteking
ook een nierprobleem of suikerziekte heeft.
Er is eigenlijk maar één mogelijkheid om dit
probleem te genezen en dat is sterilisatie. Hierbij
wordt de hele baarmoeder verwijderd. Bovendien
leggen wij altijd een infuus aan om de opgenomen
gifstoffen uit de baarmoeder zo snel mogelijk uit
het lichaam te verwijderen.
Met een antibioticakuur en pijnstillers kan de hond
meestal dezelfde dag weer naar huis.
Bij tijdige behandeling is het
succespercentage van een baarmoederverwijdering
nagenoeg 100%. Bij een niet tijdige behandeling is

Voor u gelezen

Overgewicht bij dieren
Naar schatting hebben 50% van alle honden en
katten in Nederland overgewicht. Dat is
schrikbarend veel. Mensen streven vaak naar een
bepaald gewicht als het om zichzelf gaat, natuurlijk
vanwege het uiterlijk, maar ook niet onbelangrijk,
vanwege de gezondheidsredenen. Bij dieren is dit
net zo, overgewicht zorgt voor vele
gezondheidsklachten.
Denk aan bewegings- en gewrichtsproblemen door
het extra gewicht wat meegedragen moet worden,
een slechte huid- en vachtconditie, hart- en
ademhalingsproblemen en suikerziekte (diabetes
mellitus).

er een groot risico dat de baarmoeder met pus
knapt in de buikholte. Dit is een zeer ernstige
complicatie waarbij de kans op succes afneemt.
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Kat:
https://acties.royalcanin.nl/overgewicht-kat/testhoe-gezond-het-gewicht-van-uw-kat-is

Wist u dat 1 kilo overgewicht op de kat, gelijk staat
aan 16 kilo overgewicht bij uzelf? Bij de (kleine)
hond is 1 kilo te zwaar, 7 kilo overgewicht bij de
mens.

Je kunt je hond op de volgende manieren laten
afvallen:
– Bespreek met ons welk voer je je hond moet
geven en hoeveel voer de hond per dag mag eten;
– Veel laten bewegen, dus langer wandelen en/of
meer spelen. Houd er rekening mee dat dit bij
honden, net als bij mensen, ook opgebouwd moet
worden. Overvragen kan de gezondheid van de
hond juist weer in gevaar brengen;
– Voer de hond drie keer per dag, op vaste tijden;
– Voer de hond ná het lopen/spelen;
– Zorg dat de hond iets te kauwen heeft na het
eten;
– Beloon je hond met aandacht in plaats van met

Herkent u wanneer uw dier te zwaar is? Doe de test

traktaties;
– Wanneer je voor ‘dieetvoer’ kiest, zorg er dan
voor dat er naast vezels ook genoeg energie in zit,
zodat je hond geen honger zal krijgen.

via onderstaande linkjes:
Hond:
https://acties.royalcanin.nl/overgewichthond/test-hoe-gezond-het-gewicht-van-uw-

Standpunt rauw vleesvoeding voor hond
en kat

hond-is
Ronald Jan Corbee, Rolf Nijsse, Esther HagenPlanting, Paul Overgaauw.
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Tegenwoordig is er een grote groep honden- en

zwangere vrouwen of drachtige dieren en dieren
en mensen met een verminderde afweer. Dieren

kattenbezitters die hun huisdieren voert met
rauw vleesvoeding (bijvoorbeeld: ‘bone and raw

die therapeutisch gebruikt worden in de zorg, de
zogenaamde hulp honden, dienen om deze reden

food’, BARF). Op het internet zijn meerdere

zeker geen rauw vleesvoeding te krijgen.

‘succesverhalen’
te vinden waarbij honden en katten

Dierenartsen moeten huisdierbezitters wijzen
op de risico’s van het voeren van rauw vlees

na het overschakelen op rauw vleesvoeding zijn
genezen van huidaandoeningen en

voor de gezondheid van het dier, de
volksgezondheid, de noodzaak van reiniging en

maagdarmklachten.
Vooralsnog is er geen wetenschappelijk
bewijs dat dergelijke voeders effectiever zijn dan
de commercieel verkrijgbare dieetvoeders. Er zitten
wel een aantal belangrijke risico’s aan het
voeren van rauw vleesvoeding.

desinfectie van voedermaterialen en ruimtes en het
toepassen van handhygiëne.
Het beste advies is vlees uit voorzorg te verhitten.
Bij het publiek is namelijk nauwelijks kennis
aanwezig over de risico’s en de preventie van
infecties bij vers vleesvoeding of deze wordt

Ten eerste bestaat er risico op het verstrekken
van een incompleet dieet. Meerdere onderzoeken
hebben aangetoond dat zelf bereide diëten
(zoals BARF-diëten) niet altijd het volledige
nutriëntenaanbod bieden, waardoor op termijn
tekorten kunnen ontstaan (3,6). Vooral jonge,
groeiende dieren lopen hierbij risico.
Ten tweede is er een risico op infectie van zowel
het huisdier als de verzorger met potentieel

genegeerd (2,5). Het melden van deze risico’s aan
eigenaren die rauw vlees voeren aan hun huisdier
moet worden beschouwd als ‘good veterinary
practice’.

pathogene (zoönotische) organismen (1,4).
Vanzelfsprekend kan directe besmetting van de
eigenaar en gezinsleden worden voorkomen
wanneer optimale hygiëne wordt betracht bij de
bewaring en verwerking van vers vlees en bij de
reiniging van de gebruikte materialen. Besmetting
met infecties van de dieren via rauw vlees kan alleen
worden voorkomen door het vlees vooraf
voldoende te verhitten. Men moet zich ervan

Dierenliefde wil zich nog wel eens uiten met een
goedbedoelde lik over de wang. Maar dat houdt wel
een gevaar in voor het baasje als het dier rauw vlees
heeft gegeten, met alle schadelijke bacteriën van
dien.

Faculteit diergeneeskunde slaat alarm
Rauw vlees slecht voor hond én baas.

bewust zijn dat vooral individuen met verminderde
weerstand een groter risico lopen om ziek te
worden.
Dit zijn pups, kittens, kinderen, ouderen,
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Wetenschappers maken zich zorgen over de

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat elk jaar
85.000 mensen ziek worden door een infectie die

toenemende trend om huisdieren rauw voedsel te
geven.

is opgelopen via een dier. Ongeveer zeventien van
hen overlijden. „Ongeveer de helft van de eigenaren

Baasjes zijn ervan overtuigd dat het gezonder is

laat zich in z’n gezicht likken door de hond. De

voor hun hond of kat, maar daarbij verliezen ze de
aanwezigheid van potentieel gevaarlijke bacteriën

kans dat een hondeneigenaar dus ook ESBL draagt,
is aanzienlijk. Antibiotica zal bij hem of haar dus

uit het oog. Het gaat daarbij onder andere om
bacteriën als salmonella, E. Coli, campylobacter en

niet werken.”
Zelfs honden die geen rauw voedsel krijgen lopen

ESBL-producerende bacteriën. Uit onderzoek van
het RIVM blijkt dat 95% van het kippenvlees en
zeker 40% van het kalfsvlees dat in de supermarkt
ligt ESBL-vormende bacteriën bevat. Dit geldt dus
ook voor de rauwe diervoeding (ongeacht of het is
ingevroren). Al deze bacteriën kunnen een gevaar

een verhoogde kans op ESBL, omdat veel honden
er een gewoonte van maken de ontlasting van een
andere viervoeter te eten. Zo verspreidt de bacterie
zich dus razendsnel.
Dr. Ronald Corbee, specialist klinische voeding van
gezelschapsdieren bij Universiteit Utrecht, deelt de

vormen voor de volksgezondheid, en dan met
name bij risicogroepen als kinderen, ouderen,
zwangeren en zieken.
Extra zorgwekkend is de toename van ESBL. Dat is
een enzym dat bepaalde soorten antibiotica kan
afbreken en maakt dat andere bacteriën (die
bijvoorbeeld infecties veroorzaken) resistent zijn
tegen antibiotica. Daardoor kan een simpele
blaasontsteking of een ontsteking van een wondje

zorg van zijn collega. „En het is maar de vraag of
rauw vlees ook echt gezonder is. Er zijn heel goede
alternatieven voor rauw vleesvoeding. Brokken en
blikvoeding zijn veiliger dan rauw vleesvoeding en
ik zou dat zeker adviseren als uw huisdier in contact
komt met jonge kinderen, ouderen, zwangere
vrouwen en/of zieken. Als u uw huisdier toch met
rauw vlees wilt voeren, betracht dan goede
hygiënemaatregelen.”

niet meer te behandelen zijn. Dierenartsen bij het
Medisch Centrum voor Dieren (MCD) in
Amsterdam en de faculteit diergeneeskunde van de
Universiteit Utrecht maken zich zorgen.
Dr. Tjerk Bosje, specialist interne geneeskunde der
gezelschapsdieren bij MCD: „Doordat mensen hun
dieren steeds vaker onverhit vlees geven, duikt ESBL
steeds vaker op (80% van de geteste honden draagt
de bacterie). Zolang de hond of kat niet ziek is, kan
dit geen kwaad. Ook niet bij gezonde mensen.
Maar de kans dat iemand een simpele infectie
oploopt die niet meer te behandelen is met
antibiotica, wordt elke dag groter.”
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Onze histoloog
Dr teske, de histoloog waar wij al onze
biopten/afdrukken en uitstrijkjes naar toe sturen is
onderscheiden.
Gefeliciteerd!
Prof. dr. Erik Teske ontvangt twee prestigieuze
wetenschappelijke onderscheidingen
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De World Small Animal Veterinary Association
(WSAVA) heeft aan prof. dr. Erik Teske, oncoloog

bijna 160.000 dierenartsen aangesloten over de
hele wereld.

bij de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren,
de WSAVA International Award for Scientific

Lifetime Achievement Award EBVS

Achievement toegekend. Hij ontvangt deze

Op 15 april ontving Teske ook een andere

prestigieuze wetenschappelijke onderscheiding
vanwege zijn grote betekenis in het begrijpen,

bijzondere award, de Lifetime Achievement Award
van de European Board of Veterinary Specialisation

opsporen en behandelen van aandoeningen bij
gezelschapsdieren. De uitreiking zal plaatsvinden

(EBVS). De EBVS is de Europese koepelorganisatie
voor veterinaire specialismen, waarin Teske

tijdens de openingsceremonie van het 2016
WSAVA World Congress in Colombia op 27
september.

meerdere functies bekleedde, onder meer
voorzitter. In 2012 riep de EBVS de Lifetime
Achievement Award in het leven. Deze
onderscheiding wordt uitgereikt aan personen of
instanties die een uitzonderlijke bijdrage hebben
geleverd aan de ontwikkeling en erkenning van

“Erik Teske heeft aan de wieg gestaan van het
European College of Veterinary Internal Medicine
(ECVIM)”, zegt Renee Chalmers Hoynck van
Papendrecht, dierenarts en bestuurslid van de
WSAVA. "Hij heeft ontzettend veel gedaan voor de
ontwikkeling van de oncologie van
gezelschapsdieren, zowel wetenschappelijk als in de
praktijk”, verwoordt zij namens het bestuur. “Erik is
een zeer geliefde en populaire spreker op WSAVAcongressen en talrijke andere wetenschappelijke
bijeenkomsten over de hele wereld.”

veterinaire specialismen. Erik Teske ontving deze
prijs voor zijn jarenlange bijdragen aan de
ontwikkeling van diergeneeskundige specialismen,
niet alleen in Nederland maar ook in Europa en
Azië. Hij is voorgedragen door twee Europese
colleges: het ECVIM-CA en het ECVCP, de colleges
voor interne geneeskunde en klinische pathologie.
Erik Teske is universitair hoofddocent bij het
departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren
van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en
hoogleraar Oncologie van Gezelschapsdieren en
Paard aan de faculteit Diergeneeskunde in Luik,
België.

Gezondheid en welzijn bevorderen
De WSAVA wil de gezondheid en het welzijn van
gezelschapsdieren bevorderen via een bekwame,
toegewijde en internationaal samenwerkende
community van dierenartsen. Bij de WVASA zijn
95 landelijke beroepsverenigingen/associaties en
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Nieuwe entkaartjes
ONS NIEUWE KAARTJE

En nog veel meer…..onder andere

Kleding
Acties

Kijk eens op de webwinkel van de praktijk voor
(zomer en trekking)kleding:
http://www.docbooff.nl/honden/kleding/

Wegens succes geprolongeerd de link naar:

Speelgoed
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

Best hele leuke dingen eigenlijk!

Simparica anti teek en anti vlooien PIL
Een nieuw anti vlo en antiteekmiddel bij de hond.
In verband met de aankomende vakanties en het
aankomende tekenseizoen geven we als introductie
10% korting op een doosje tot en met 31 mei.
Simparica (sarolaner) is een nieuw middel voor de
behandeling van honden tegen vlooien, teken en
mijten.
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Het heeft een onmiddellijke en aanhoudende vloen teken dodende werking gedurende tenminste 5
weken!

Het is maar een kleine transponder (zie de foto) en
geen probleem om in te brengen.
Maandelijkse toediening van een tablet op een vast
moment in de maand zorgt voor een
ononderbroken bescherming tegen vlooien en
teken.
Simparica wordt geleverd in doosjes van 3
smakelijke tabletten. Voor elk gewicht van uw
hond een aparte verpakking.
Bent u geïnteresseerd in dit product, stuur dan een
mail naar dapeuropawijk@dierenarts-haarlem.nl .

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

Met dit apparaatje controleren we de aanwezigheid
van de chip.
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