Dag van de hond 21 mei ....................................... 6

Dit is de mei nieuwsbrief van de
Dierenkliniek Europawijk.

Voor u gelezen ..........................................................7
Als de kippen erbij ................................................7
Dieren aansluiten op internet fase verder ............7

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!

Broedende vogels nog steeds te volgen via
livestream Vogelbescherming ............................. 8
Nieuwe entkaartjes .............................................. 8
Acties en nieuwe producten .....................................9
Voorjaars jasjes ......................................................9
Speelgoed ...............................................................9
841 artikelen ......................................................9
Simparica anti teek en anti vlooien PIL................9

Bent u ook nieuwsgierig geworden naar de vorige
nieuwsbrieven? Klik dan op de volgende link
http://dierenarts-haarlem.nl/Page9B.html
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Voor als het nu echt warm gaat worden wat tips:
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Houd goed in de gaten of je hond niet oververhit
raakt als het buiten warm is. Honden kunnen hun
warmte alleen kwijt via hun voetzolen en door te
hijgen. Begint je hond erg te hijgen, te kwijlen of
wordt hij sloom, dan kan het zijn dat je hond last
heeft van de warmte.

Uit de praktijk

Mariëlle Zuurendonk

Als de lichaamstemperatuur te ver oploopt, kan de
hond in coma raken en sterven. Oude honden en
honden met zeer korte neuzen lopen meer risico
op oververhitting; houd ze goed in de gaten en
neem zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen.
Je voorkomt oververhitting door je hond niet in de
directe zon te laten.
Wandel of fiets niet met je hond op het heetst van
de dag, maar doe dit ’s ochtends of ’s avonds, en
zorg voor voldoende koel vers water. Fiets
bovendien alleen met je hond als hij dit gewend is
en houd de afstand beperkt. Houd er rekening mee
dat asfalt en zand heel warm kunnen worden; op
gras loopt dan prettiger voor je hond.

Dierenarts Mariëlle Zuurendonk komt ons helpen
en ze wil zich graag aan u voorstellen:
“Als kind ben ik opgegroeid in Zandvoort. Ik had
vroeger 2 dromen: dierenarts en moeder worden.
En beide dromen heb ik inmiddels mogen
verwezenlijken! In 2011 ben ik als dierenarts
afgestudeerd in Gent. Direct na mijn studie ben ik,
met mijn man en 3 katten, naar de regio Haarlem
terug verhuisd om hier aan de slag te gaan als
dierenarts.
Inmiddels heb ik een vaste plek gevonden in
Zandvoort en sinds februari ben ik nu ook te
vinden in dierenkliniek Europawijk.
In 2015 ben ik ondertussen moeder geworden van
een zoontje, Chris. En dit jaar komt daar een kleine
spruit bij, in september. Dus tot aan mijn verlof in
juli, zal ik u met veel plezier en inzet helpen in de
praktijk!”
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Onze Mumble is weer begonnen aan de
rui!
Eén keer per jaar verliezen alle vogels hun verenpak.
Hiervoor komen natuurlijk nieuwe veren in de
plaats, maar het hele proces kan even duren. De
veren vallen namelijk niet allemaal tegelijk uit maar
dit gebeurt gedurende meerdere weken/maanden
terwijl er ook continue nieuwe veren doorkomen.

Mumble normaal

Wat is ruien eigenlijk?
De rui of het ruien is het periodiek vervangen van
het vederdek of de vacht door vogels en
zoogdieren.

Tijdens de vorige rui

Vorig jaar duurde het bijna 3 maanden
bij Mumble. In die tijd ziet hij er nogal rommelig
en onverzorgd uit. Ook is hij een stuk chagrijniger
dan normaal, de nieuwe veren die doorkomen
kunnen namelijk erg irriteren aan de huid.

De 1e tekenen van de rui

Als de rui voorbij is ziet hij er weer prachtig uit.
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Veren verslijten bij vogels en zullen dus vervangen
moeten worden. Als regel gebeurt dat niet in de
inspannende of moeilijke broed- of trektijd. De
winter met zijn voedselschaarste is ook ongeschikt.
Daarom ruien de meeste vogels in de nazomer (juli
en augustus), dus tussen broed- en trektijd in. In
de ruiperiode wordt er niet gezongen en de vogels
zijn minder zichtbaar. Hun nieuwe verenpak is het
winterkleed. Het zal ervoor zorgen dat de vogels in
topconditie zijn om een lange trektocht te maken,
of de winter te kunnen overleven.
Sommige soorten ruien nog een tweede keer vlak
vóór het broedseizoen. Hierbij krijgen de
mannetjes hun zomerkleed (= broedkleed,
prachtkleed). Bij deze soorten die twee keer ruien,
is het winterkleed vaak dikker dan het zomerkleed.
Een aantal water- en moerasvogels zoals eenden,
ganzen en rallen ruien een groot deel van hun
verenkleed in één keer (volledige rui).
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Dit duurt wekenlang, kost veel energie en gaat ten
koste van het vliegvermogen. Daarom houden de
vogels zich in deze periode schuil in dichte
vegetatie.
Eenden, waarvan de mannetjes een bont
zomerkleed hebben, ruien dan naar een vaalbruin,
goed camouflerend kleed. Dit eclipskleed maakt ze
minder opvallend voor roofdieren.
Roofvogels kunnen zich deze strategie niet
veroorloven. Zij moeten goed kunnen blijven
vliegen om aan de kost te komen. Daarom spreiden
ze de rui van de vliegpennen over een lange periode
uit. Ze ruien dus het hele jaar. Alleen tijdens de
trek stopt het even en bij enige soorten ook tijdens
het broedseizoen.

Een mantelmeeuw
Een apart geval een paar weken geleden. We kregen
een meeuw binnen die nog maar één poot over
had. Op de plek van de andere poot was alleen nog
een wond zichtbaar. Om te kijken vanaf waar de
poot afgebroken/gescheurd was hebben we een
röntgenfoto gemaakt.
Daarop is te zien dat vrijwel de volledige poot tot in
de heupkop mist.
Ook deze meeuw droeg een kogeltje bij zich in zijn
borst, zoals ook te zien is op de foto.
De röntgenfoto leverde het volgende beeld:
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Het vogelhospitaal heeft zich over de meeuw
ontfermd en er zal gekeken worden of hij zich zal
kunnen redden in de vrije natuur.

Ingegroeide nagels bij katten
We zien ze regelmatig: ingegroeide nagels.
Vooral bij oudere “binnen”katten en dan vaak
vooral de langharige.
Nagels bestaan uit dood hoornachtig materiaal. Ze
groeien altijd door, maar onder normale
omstandigheden slijten ze ook vanzelf af. Bij
honden slijten ze door regelmatig over een harde
ondergrond te lopen. Katten houden hun nagels
kort en scherp door te krabben aan een krabpaal,
katten die veel buiten zijn krabben vaak aan een
boom of een stuk hout. Hiermee zetten ze ook
meteen hun geuren uit. Door het krabben of bijten
aan de nagels zal het buitenste laagje van de nagel
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als een soort hoesje loskomen. Op deze manier
houden katten hun nagels scherp.
Het knippen van de nagels moet voorzichtig
gebeuren. Sommige honden en katten laten het
knippen van de nagels goed toe, maar er zijn ook
dieren die het niet toelaten. Wij kunnen de nagels
knippen en laten zien hoe u het moet doen. Bij

makkelijker inscheuren, doordat dieren ermee
blijven hangen.
Goed nakijken dus en eventueel elke paar maanden
even de nagels (laten) knippen.

lichte nagels kunt u goed zien waar het leven
begint, de roodroze overgang laat zien waar de
zenuwen en bloedvaten beginnen. De nagel kan
ongeveer 2 mm voor het “leven” met een speciale
nageltang afgeknipt worden. Bij donkere nagels is
het moeilijker en loopt u het risico om in het leven
te knippen. Dit doet pijn en het zal gaan bloeden.

Wist u dat…

Katten in de tape…
…als u een vierkant/rondje op de grond maakt van
tape, katten er 9 van de 10 keer in gaan zitten?
Door onvoldoende beweging, een
afwijkende stand van de poten of bij oudere
honden en katten kunnen nagels te lang worden.
Ze groeien vaak rond en kunnen daardoor in het

Niemand weet waarom de katten zo aangetrokken
zijn tot de tapevorm, maar grappig is het wel.

voetzooltje steken of zelfs ingroeien. Dit is erg
pijnlijk en kan kreupelheid of een ontsteking
veroorzaken. De nagels die het meeste ingroeien
zijn de duimen aan de voorpoten.
Oudere katten verzorgen hun nagels soms minder
goed. Doordat ze minder bewegen, minder de
krabpaal gebruiken of niet meer op hun nagels
bijten blijven de nagelhoesjes zitten. Hierdoor
krijgen ze lange dikke nagels die makkelijker in de
voetzooltjes groeien. Te lange nagels kunnen ook
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Dag van de hond 21 mei
Sinds 2011 heeft de hond een eigen dag met
landelijke bekendheid: de 'Dag van de Hond'.
Tijdens deze dag kunnen alle (potentiële)
hondeneigenaren op diverse plaatsen in het land
terecht voor informatie, demonstraties en
activiteiten op het gebied van (ras)honden en alle
vormen van lekker bezig zijn met je hond en
hondensport. Ieder jaar bezoeken vele duizenden
bezoekers een of meer locaties. Dit jaar is de Dag
van de Hond op zondag 21 mei 2017 met het
thema 'Kind & Hond'. Kijk bij het overzicht van de
locaties waar je terecht kunt voor een bezoek.
Nou, ik heb het dus direct bij onze eigen katten
geprobeerd en zowel Sirius als Wimpie als Zora
hadden totaal geen interesse in de prachtige figuren
die ik op de grond had getapet.
Daarna kon ik alles zelf weer opruimen
natuurlijk…☺.

Albert Schweizer over diereigenaren

Voor de locaties, kijk op:
https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-jehond/dag-van-de-hond/overzicht-locaties-dvdh2017/
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Voor u gelezen

Als de kippen erbij
Ctrl+Klik op de foto en u begrijpt waar het
spreekwoord: äls de kippen erbij” vandaan komt.
Een studievriend stuurde dit flimpje op en ik vond
het leuk om met u te delen.

Zoiets???

Connected Animals gebruikt het ‘internet of
things’ (IoT) en ontwikkelt toepassingen om de
gezondheid en het welzijn van dieren beter
inzichtelijk te maken voor diereigenaren. Dat
kunnen professionele eigenaren zijn, zoals boeren
in het geval van koeien, maar ook consumenten in
het geval van gezelschapsdieren. Door dieren aan te
sluiten op het internet kan continu data worden
verzameld en geanalyseerd ‘in de cloud’ om deze
vervolgens als bruikbare, geïntegreerde informatie
terug te gegeven aan de eigenaar.

Ctrl + klik op de foto.
Ik wist niet dat kippen dat in zich hadden….

Track and trace voor dieren
De faculteit Diergeneeskunde en Invenit hebben tal
van mogelijkheden geïdentificeerd waarbij het

Dieren aansluiten op internet fase verder

Internet gebruikt kan worden bij dieren. Het gaat
dan om simpele en goedkope track and trace

De faculteit Diergeneeskunde (Universiteit Utrecht)

oplossingen, zoals ‘waar is mijn hond?’ of ‘wat heeft
mijn kat vannacht uitgespookt?’.

en Invenit BV (Raamsdonk) hebben met behulp
van Universiteit Utrecht Holdings een joint venture
opgericht: “Connected Animals Group of
Companies”. Connected Animals ontwikkelt
systemen voor het aansluiten van dieren op
internet.

Alleen al in Nederland worden per dag gemiddeld
meer dan 200 telefoontjes afgehandeld over
vermiste of juist gevonden huisdieren (slechts 50%
van de vermissingen wordt opgelost). Maar ook
complexere toepassingen zijn mogelijk. Die
monitoren bijvoorbeeld continu de gezondheid en
welzijn van dieren en informeren de eigenaar
vroegtijdig bij afwijkingen. Deze laatste
toepassingen kosten meer ontwikkeltijd, maar
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Connected Animals heeft ook deze complexere
systemen al in voorbereiding, bijvoorbeeld voor
melkkoeien en in het wild levende dieren.

De Vogelbescherming maakt dagelijks een
samenvatting van de hoogtepunten. De nestholte
van de bosuil is dit jaar, ook voor het eerst, in kleur
te bekijken.

Connected animals gebruikt de Clickey technologie
van Invenit in het hart van haar sensoren. In
combinatie met het nieuwe LoRa netwerk van KPN

Het is inmiddels het elfde jaar op rij dat mensen live
kunnen meekijken in de vogelnesten. De

levert dit een platform dat uitgebreid is getest op
veiligheid. Bovendien voldoet de Clickey

belevenissen van de vogels zijn te volgen via de
website van de Vogelbescherming.

technologie aan de hoogste standaarden wat betreft
het beschermen van data-overdracht en het borgen
van privacy van eigenaren en gebruikers.

Broedende vogels nog steeds te volgen
via livestream Vogelbescherming
Natuurliefhebbers kunnen weer terecht op de
website van de Vogelbescherming, waar via
zogeheten livestreams kan worden meegekeken in
negen vogelnesten.
Zo kunnen de liefhebbers dit jaar een bosuil,
kerkuil, steenuil, slechtvalk, ooievaar, gierzwaluw,
ijsvogel, koolmees en, voor het eerst, een blauwe
reiger volgen.

Vorige jaren trok de site veel publiek, ruim een
miljoen mensen keken mee met het leven van de
vogels. De camera’s blijven aan tot in ieder geval 1
juli.

https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelent
e#kiesvogel

Nieuwe entkaartjes
ONS NIEUWE KAARTJE

visdiefjes
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Acties en nieuwe producten
Na de winter nu ook:

Voorjaars jasjes

Simparica anti teek en anti vlooien PIL

Om uw hondje lekker droog te houden als het weer

Simparica (sarolaner) is een nieuw middel voor de
behandeling van honden tegen vlooien, teken en

eens regent.
Kijk dan eens op de webwinkel van de praktijk:

mijten.
Het heeft een onmiddellijke en aanhoudende vlo-

https://www.docbooff.nl/assortiment/zoek/?tn_q=
zomerjas

en teken dodende werking gedurende tenminste 5
weken!

Veel kortingen en als je de praktijk als ophaalpunt
registreert krijg je nog eens extra kortingen.

Maandelijkse toediening van een tablet op een vast
moment in de maand zorgt voor een
ononderbroken bescherming tegen vlooien en
teken.

Speelgoed blijft ook populair! Zelf ook gekocht
en prima materialen!

Simparica wordt geleverd in doosjes van 3
smakelijke tabletten. Voor elk gewicht van uw

841 artikelen

hond een aparte verpakking.
Bent u geïnteresseerd in dit product, stuur dan een
mail naar dapeuropawijk@dierenarts-haarlem.nl .

En nog veel meer…..
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Structuurformule sarolaner

Simparica heeft een veel snellere werking dan
Bravecto:
Studie:
Comparative speed of kill of sarolaner

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

(Simparica(R)) and fluralaner (Bravecto(R))
against induced infestations of Ctenocephalides
felis on dogs.
“In this controlled laboratory evaluation, sarolaner
had a significantly faster speed of kill against fleas
than fluralaner at the end of its claimed treatment
period. The rapid and consistent kill of fleas within
8 to 12 h after monthly oral doses of sarolaner
indicates that this treatment will provide rapid and

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.

highly effective control of flea infestations, and
suggests that it will provide relief for dogs suffering
from flea allergy dermatitis, and should reduce the
risk of flea-borne pathogen transmission.”
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