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Geachte klant,

Column van Lex Ros

We hebben ons best gedaan om weer 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

Vroeger kreeg ik nog wel klanten die een nieuw
kattenluik hadden gekocht met een chipreader.
Ik vond dat wel interessant. Hongerige poezen en
katers buiten het huis houden.
Asiel zoekers niet gewenst.
Ook kleine vechtpartijtjes ontstonden er in huis
met die vreemde snuiters, dus dat moest allemaal
worden voorkomen. Voor in huis was het

volgende editie!
Bent u ook nieuwsgierig geworden naar de vorige
nieuwsbrieven? Klik dan op de volgende link
http://dierenarts-haarlem.nl/Page9B.html
Alvast veel leesplezier toegewenst!

elektronische kattenluik dus wel de uitkomst.
Nou is het zo dat onze buren sinds enige
tijd ook een jong “kater” hebben, die het bij ons
toch wel erg gezellig vindt.
Hij ligt op tafel, bij de open haard en eet ook nog
even alle restjes op. Het was zelfs zo dat hij precies
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wist wanneer het etenstijd was en we de bakjes
vulden voor onze drie katten.

Column van Lex Ros ................................................. 1

Hartverscheurend, -kwam bij ons toch het idee opom een elektronisch kattenluik te plaatsen.

Uit de praktijk ........................................................... 2
Plaskater ................................................................ 2
Februari, maand van het gebit 2017.................... 3
Voor u gelezen ......................................................... 3
Mot met potsierlijk kapsel vernoemd naar
Donald Trump ...................................................... 3

Het resultaat was dat ik 1 van onze katers (Wimpie)
moest herchippen, maar nu kunnen onze drie
katten (Sirius, Wimpie en Zora) wel keurig naar
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Onze zwaar teleurgestelde buurman

Onze voerkosten zijn aanzienlijk gedaald.
Klinkt dat niet bekend?

Uit de praktijk

De kat wordt ziek van de verstopping, omdat de
afvalstoffen in de urine zich ophopen in het
lichaam. Wanneer u merkt dat de kat steeds naar de
bak gaat maar niet plast is het van belang dat u zo
snel mogelijk een afspraak maakt bij ons.

Plaskater
We krijgen regelmatig katers die niet kunnen
plassen. Zogenaamde plaskaters.
Wat te doen??
Deze verstopping wordt veroorzaakt door
blaasgruis. Bij poezen komt dit probleem minder
snel voor omdat de urinebuis een stuk ruimer is
dan bij katers. Poezen kunnen wel last van gruis
hebben maar zullen minder snel verstopt zitten.
Verstopping van de -meestal- penis is altijd een
spoedgeval! De kat kan niet meer plassen en de
blaas blijft zich vullen. Vaak likt de kat intensief aan
de penis.

Bij ons zal de kat eerst onderzocht worden.
Wanneer er wordt vastgesteld dat er inderdaad
sprake is van een verstopping is het van belang dat
deze zo snel mogelijk wordt opgeheven. Dit wordt
gedaan door middel van het katheteriseren van de
blaas.

201702 Nieuwsbrief.docx

2

Hiervoor wordt de kat onder narcose gebracht. Via
de urethra wordt de katheter ingebracht, soms lukt

instructievideo op
www.maandvandegebitsverzorging.nl

dit niet in een keer omdat er gruis in de weg zit.
Zodra de katheter volledig ingebracht is en eindigt

Wij bieden in de maand februari gratis

in de blaas beginnen we met het spoelen van de

gebitscontroles aan op de maandagen (op

blaas. Dit is een kwestie van geduld, we blijven
spoelen totdat er geheel schoon water

afspraak).

(fysiologische zoutoplossing) terugkomt. Zo wordt
de blaas geheel vrijgemaakt van gruis.
De nazorg bestaat uit een antibioticakuur en een
strikt blaasdieet. De meeste verstoppingen ontstaan
door struviet. Dit zijn een speciaal soort kristallen.
Hiervoor zijn goede diëten beschikbaar. Deze
voeding zorgt ervoor dat de PH waarde/ziuurgraad
van de urine omlaag gebracht wordt. Struviet
ontstaat bij een hoge PH waarde.
Wanneer de kat strikt op het blaasdieet staat is de
kans nihil dat het probleem zich nogmaals
voordoet.

Februari, maand van het gebit 2017
Zoals elk jaar staat februari weer in het teken van
gebitsverzorging bij huisdieren. Wist u dat 4 op de
5 honden van 3 jaar of ouder last hebben van hun

Hierbij kijken we naar de staat van het gebit en
geven we u advies over verzorging en instructies
voor het poetsen. Wilt u een afspraak plannen? U
kunt ons bereiken via 023-5339394.

Voor u gelezen

Mot met potsierlijk kapsel vernoemd
naar Donald Trump

gebit? Bij de katten zijn het 2 van de 3 katten ouder
dan 3 jaar. Gelukkig zijn gebitsproblemen goed te
voorkomen door regelmatige controle en door
bijvoorbeeld tanden te poetsen. Bij katten is dit wat
lastiger om aan te leren maar het is niet
onmogelijk. Het belangrijkste is om met veel
geduld stapje voor stapje het dier aan het
tandenpoetsen te laten wennen. Bekijk de
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Het kapsel van de mot en dat de aanstaande president vertonen
enigszins gelijkenis. © EPA | Vazrick Nazari
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Een piepkleine, pas ontdekte motsoort is sinds kort
gezegend met een bijzondere naam: Neopalpa

Donaldtrumpi. De mot heeft zijn naam te danken
aan het kapsel van de aankomende president van de
Verenigde Staten.
De vernoeming is niet bedoeld om de haardracht
van Donald Trump belachelijk te maken. ,,Ik hoop
dat de president zorg gaat dragen voor de
instandhouding van kwetsbare ecosystemen, zoals
die van deze mot. De ecosystemen zitten vol met
nog onontdekte soorten die het verdienen om te
worden beschermd", aldus bioloog Vazrick Nazari.
De minuscule mot heeft een spanwijdte van slechts
1.01 centimeter en een opmerkelijke blonde tooi
op de kop, die hij indien gewenst omhoog kan
zetten. Het hoofddeksel vertoont met enige
fantasie overeenkomst met het opvallende blonde
haar van de pas verkozen president.
Het beestje is het eerste dier ooit dat zich gelukkig
mag prijzen met een vernoeming naar Donald
Trump. De tooi is trouwens niet het enige aspect
dat de mot uniek maakt: het dier is ook nog
eens gezegend met unieke huidplooien en nog niet
eerder bij een mot geziene zakvormige genitaliën,
zo schrijft Nazari in het wetenschappelijke
artikel dat hij over de motsoort publiceerde in het
tijdschrift ZooKeys.

Het dier is ontdekt door de Canadese bioloog
Vazrick Nazari, die voor een Amerikaans museum
onderzoek doet naar mottensoorten in
Californië. De mot heeft daarnaast een toepasselijk
leefgebied: de grens tussen zuid-Californië en
Mexico, precies daar waar Trump een deel van zijn
omstreden muur wil bouwen. Mocht de muur er
ooit komen dan zou Trump hiermee het leefgebied
van zijn naamgenoot in tweeën splitsen.
Trump is niet de eerste beroemdheid die zijn naam
heeft geleend aan nieuwe diersoorten. Eerder
werden al dieren naar Beyoncé, Johnny Depp
en Harry Potter vernoemd.

Eriovixia Gryffindori

201702 Nieuwsbrief.docx

4

President Obama voert de ranglijst met dieren die
naar presidenten zijn genoemd aan: in totaal zijn er

Of Frank uit Thuis een groen of rood hemd draagt,
dat kan jouw viervoeter niet duidelijk zien. Voor

negen diersoorten naar hem vernoemd. Werk aan
de winkel dus, voor Trump.

een hond zien HD-televisiebeelden eruit als een
hoop bewegende plaatjes, waarin ze slechts twee
primaire kleuren zien: geel en blauw. Rood, groen
en oranje is voor hen één geelachtige mengeling,
en over het algemeen zien de beelden er vaag uit.

Is jouw huisdier verslaafd aan televisie?
Lijkt jouw hond een even grote fan van "Thuis" als
jij? Dat kan kloppen, want sommige hondenrassen
zijn net zo verknocht aan de beeldbuis als mensen.
Een Britse dierenarts legt uit welke hondenrassen de
grootste televisiekijkers zijn, en wat ze dan zoal

De fijne details die wij als mensen zien kunnen zij
niet onderscheiden. Maar toch hebben de dieren
een specifieke voorkeur over wat er op de beeldbuis
komt.

graag zien als ze in de zetel ploffen na een lange,
euhm, "speeldag".

Dat huisdieren graag gezellig met jou naar de
beeldbuis staren, is niets nieuws. Dierenartsen zijn al
langer vertrouwd met de bingewatch-cultuur onder
viervoeters, en er zijn zelfs hele YouTubekanalen
gewijd aan tv-kijkende dieren. Malcolm Welshman,
een voormalig dierenarts bij London Zoo, legt uit
welke honden het liefst televisie kijken en welke
programma's hun voorkeur genieten. Wordt jouw
hond binnenkort baas over de afstandsbediening?
Wat zien honden op het scherm?
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Honden die jagen met behulp van hun zicht, zoals
terriërs of hazewinden, worden het meest door
televisiebeelden geprikkeld.
Sommige programma's zijn hond-vriendelijker dan
andere, weet psycholoog Stanley Coren, die
gespecialiseerd is in het gedrag van honden.
"Honden reageren vooral op beelden van dieren of
vogels die gefilmd zijn op ooghoogte van de
hond," legt Stanley uit. "Veel honden kijken geen
televisie omdat die op ooghoogte van de mens
staat afgesteld." Wil je jouw huisdier plezieren? Dan
zet je de televisie op de grond of op een laag tvkastje. Ook het ras van de hond bepaalt of hij zich
al dan niet ontpopt in een televisiekijker.
Jachthonden worden bij het jagen meer gedreven
door hun reukzin, dus zij zijn minder vatbaar voor
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wat ze zien op televisie. Soorten die meer op hun
zicht zijn aangewezen om te jagen - zoals terriërs

wetenschappelijk onderzoek, een overzicht van
medische en DNA testen en 109 hondenrassen,

of een hazewind - zijn vatbaarder voor
televisiebeelden.

waaronder een flink aantal Nederlandse
hondenrassen. Helaas blijkt in nog sterkere mate
dan voorheen hoe ziek veel hondenrassen zijn.
De RashondenWijzer verder verbeterd en uitgebreid
De vernieuwde RashondenWijzer geeft een uniek
overzicht van circa 250 erfelijke aandoeningen bij

Begint je hond te grommen voor televisie? Dat
komt omdat bewegende beelden tegen een
stilstaande achtergrond hun jachtinstinct
aanwakkeren. Een hond denkt al snel dat een
televisiebeeld "echt" is, en kan wel eens in de
huiskamer op zoek gaan naar die andere hond die
hij op het scherm ziet.
Soms leren ze daaruit dat wat ze zien niet "echt" is,
maar lang niet altijd. Ook katten durven wel eens
tegen een televisiescherm springen, in een poging
iets wat zij daar zien te "vangen". Omdat ze meer
kleuren onderscheiden dan honden, is het beeld

109 hondenrassen, bundelt de informatie van meer
dan 200 wetenschappelijke en diergeneeskundige
rapporten en is het werk van een team dierenartsen.
Een enquête ingevuld door 147 dierenartsen en een
tweede enquête van circa 2.000 hondenliefhebbers
werd gebruikt ter controle.
Uit het overzicht volgt de conclusie dat de meeste
hondenrassen zich in deplorabele staat bevinden.
Kortsnuitige honden als de Franse Bulldog, Boxer
en Mopshond scoren het slechtst. Ook populaire
rassen als de Labrador Retriever, Golden Retriever
en Berner Sennenhond doen het heel slecht. Het
laatste ras wordt geteisterd door kanker dat zich al
op jonge leeftijd voordoet. Zelfs nieuwe rassen,

voor hen nog realistischer.

zoals de Australian Labradoodle, is door raszuiver
fokken (inteelt) binnen no time doodziek
gemaakt.

DE RASHONDENWIJZER BESTAAT
VIJF JAAR EN IS VERNIEUWD

Nog meer dan voorheen kan geconcludeerd
worden dat er veel mis is met rashonden. De Franse
Bulldog is er het ergste aan toe. Op de 2e en 3e
plaats staan de Boxer en Mopshond. Allemaal
honden met een platte snuit, die de ademhaling

In 2011 werd de eerste RashondenWijzer
gelanceerd. Haar functie als informatievoorziener is
bewezen; recent werd de grens van 2 miljoen
bezoekers gepasseerd. De nieuwe editie bevat meer
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ernstig belemmeren. De bolle ogen van de
Mopshond vallen soms uit de kas. De Cavalier King
Charles Spaniël staat niet onverwacht op de 4e
plaats. Het Pim Fortuijn hondje heeft 28 erfelijke
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aandoeningen waaronder chiari malformatie, een
misvorming van de schedel met chronische
hoofdpijn als gevolg.
De Whippet komt als meest gezonde hond naar
voren. Waarschijnlijk omdat de hond niet erg
populair is, en dus niet zo doorgefokt. Ook de
Nederlandse Schapendoes is een hondenras met
weinig klachten.
Kijk maar eens op:
http://www.rashondenwijzer.nl/rashondenoverzicht

Slimme kattenvoerbak
Een Franse startup heeft een 'slimme
kattenvoerbak' gemaakt waarmee katteneigenaren
op afstand via een app in de gaten kunnen houden
hoeveel hun huisdier eet en drinkt.

In theorie kan een kat een maand van eten en
drinken worden voorzien met de Catspad, voordat
het hoeft te worden bijgevuld. De eigenaar kan
instellen dat het gefilterde water alleen stroomt als
de kat dichtbij komt.
De Catspad komt later deze week op Kickstarter,
waar mensen een donatie voor de productie
kunnen doen en het apparaat kunnen bestellen.
Het apparaat kost 299 euro. Vroege donateurs
kunnen het product voor 199 euro bestellen.
Bron: http://www.nu.nl/gadgetbeurs-

De Catspad is een automatische dispenser voor
droogvoer en water, met sensoren die herkennen
welke kat er voor het apparaat staat. Een prototype
is getoond op de gadgetbeurs CES in Las Vegas.
Om het apparaat goed te laten werken, kunnen
katteneigenaren een profiel in de app aanmaken
voor hun kat. Daarmee kan worden opgeslagen
hoeveel eten ze normaal gesproken krijgen.

ces/4374082/slimme-kattenvoerbak-houdt-bijhoeveel-kat-eet-en-drinkt.html

Nieuwe entkaartjes
ONS NIEUWE KAARTJE

De Catspad levert vervolgens op gezette tijden of als
de bak leeg is droogvoer in gepaste hoeveelheden.
Via een app kan de eigenaar in de gaten houden
hoeveel de kat eet en wanneer de dispenser bijna
leeg is.
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Acties en nieuwe producten

Voerpuzzels op docenbooff.nl
https://www.docbooff.nl/honden/speelgoed/voer
puzzels/

Chipprijs
Tot en met juni 2017 betaalt u slechts 39,40 Euro
voor het chippen van uw huisdier (inclusief
administratiekosten).

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.

En nog veel meer…..
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