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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!

Chipprijs .............................................................. 10

Column van Lex Ros
Na onze koude periode:

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!
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van het voorjaar nu een periode van opwarming
van de lage landen!
Heerlijk toch!
Onze Kate en Sirius hebben zich al goed aangepast
aan de veranderde klimatologische
omstandigheden.
Hieronder kunt u ze zien tijdens de extreem warme
dagen eind mei:
Kate koelt lekker af op de koude tegels:
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En onze Sirius heeft ook een koele plek gevonden:

Uit de praktijk

Let op, aangepaste openingstijden:
-Maandag 5 juni (2e pinksterdag): Gesloten.
-Maandag 12 juni: Wegens vakanties gesloten.
-Dinsdag 13 juni: Vanaf 11 uur ’s-Morgens geopend.

Oververhitting
Vanwege het grote belang nog een herhaling van
wat er in de vorige nieuwsbrief stond om
oververhitting te voorkomen:

Hetzelfde, maar op een andere plek!
We worden zelf ook wel war relaxter met dat
warme weer.
Er zijn echter beestjes die van groot belang zijn
voor de gezondheid van onze eigen beestjes en die
juist actief worden bij warmer weer.
Juist teken!
Zeer vervelend, maar goed aan te pakken.
In deze nieuwsbrief meer daarover.
Veel leesplezier.
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Voor als het nu echt warm gaat worden:
wordt hij sloom, dan kan het zijn dat je hond last
heeft van de warmte.
Als de lichaamstemperatuur te ver oploopt, kan de
hond in coma raken en sterven. Oude honden en
honden met zeer korte neuzen, maar ook dikke
vacht poolhonden bijvoorbeeld en langharige
ruwharige honden 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.
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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.

De Stronghold plus is geschikt voor alle katten
vanaf 8 weken oud en minimaal 1,25 kilo
lichaamsgewicht.

Op Het onderstaande plaatje ziet u nog eens waar
de stronghold-plus allemaal goed voor is:

Stronghold Plus tegen teken voor
katten!
Vanaf deze maand hebben wij een nieuw product in
het assortiment, namelijk Stronghold Plus!
Misschien bent u al bekend met de normale
Stronghold, dit is een goed werkend middel tegen
vlooien en wormen in pipetvorm. De nieuwe versie
van Stronghold werkt nu ook tegen teken. Ideaal
voor het voorjaar en zomerseizoen, met 1 pipet is
uw dier 5 weken lang beschermd tegen vlooien,
wormen én teken.
Ook werkt de nieuwe Stronghold, net als de eerste
versie, tegen oormijt en bijtende luizen.

Mijten, teken, luizen en vlooien uitwendig en
hartworm, rondworm en haakwormen inwendig
worden allemaal bestreden.
Voor alle gewichten is het beschikbaar op de
praktijk.

Wat informatie over de teek
Nog meer informatie over teken: (zoe ook NB 042014)
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Voorkom dat uw kat last krijgt van teken(beten).
Teken zijn niet altijd even goed zichtbaar, ze
kunnen namelijk erg klein zijn (zie afbeelding).

Teken zitten in struikgewas, bomen en op
grassprieten te wachten tot een gastheer langskomt.
Ze gaan extreem zuinig met hun energie om en
kunnen meer dan een jaar zonder voedsel,
sommige soorten wel vijf jaar. Teken detecteren
hun potentiële gastheer door de uitgestraalde
lichaamswarmte, en wellicht ook door de geur. Een
teek kan enige dagen tot enkele weken op dezelfde
gastheer blijven zitten. Ze kunnen via de
extremiteiten (poten etc.) van de gastheer omhoog
klimmen en nestelen zich bij voorkeur in
huidplooien, maar ook wel gewoon op een been,
arm of poot. Een teek loopt meestal enige minuten
rond op zoek naar een optimale plaats alvorens zich
in de huid vast te bijten.
De teek heeft in ieder stadium bloed nodig.
Verreweg de meeste soorten teken vervellen twee
keer op de bodem en hebben daartoe drie
gastheren, die niet altijd van dezelfde soort hoeven
te zijn. Deze teken worden driegastherig genoemd
en zijn potentieel de gevaarlijkste wat betreft het
overbrengen van ziektes. Er zijn ook tweegastherige
soorten; één vervelling vindt dan op de grond
plaats. Een aantal teken is eengastherig: ze blijven

201706 Nieuwsbrief.docx

hun hele leven op dezelfde gastheer parasiteren
zonder deze te verlaten of blijven in het nest van de
gastheer. Alle vervellingen vinden dan plaats op of
bij de gastheer. Sommige teken kunnen op
verschillende gastheren leven, andere hebben een
voorkeur voor een bepaald dier. Soorten uit het
geslacht Amblyomma bijvoorbeeld leven op
schildpadden.

De larven kruipen nadat ze uit het ei zijn gekomen
op een grasspriet of plant op enige hoogte boven
de grond. Als een mogelijke gastheer langskomt
klampen ze zich vast en zuigen zich vol waarna ze
zich weer op de grond laten vallen en vervellen. Een
teek in het larvestadium kan nog geen ziektes
overbrengen, in tegenstelling tot nimfen of
imagines. De meeste larven van soorten die
meerdere gastheren nodig hebben verhongeren
voordat ze een gastheer tegenkomen; dit is de
reden dat een vrouwtjes-teek zeer veel eitjes
produceert, tot enkele duizenden. Hierdoor is de
kans groter dat een aantal larven zich kan
ontwikkelen tot een volwassen teek. Na de
vervelling van de larve zoekt de nimf naar een
nieuwe gastheer, waarna het proces zich herhaalt: de
teek klampt zich vast, zuigt bloed, laat zich op de
bodem vallen en vervelt. Nu is de teek volwassen
en wordt een derde maal een gastheer opgezocht.
Ditmaal wordt niet alleen bloed opgezogen maar
ook naar een partner gezocht waarna de paring
plaatsvindt.
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Het vrouwtje zet na haar laatste bloedmaaltijd een
aanzienlijk percentage van haar lichaamsgewicht
(50 procent of meer) in eieren om en produceert
dan honderden tot enige duizenden eieren voor zij
sterft. Er is een waarneming bekend van een
vrouwtje dat meer dan 23.000 eitjes afzette in een
enkel legsel.
Weinig teken dragen echte ziektes bij zich!!

Eigenaren “gevaarlijke” hondenrassen
verplicht op cursus
Eigenaren van gevaarlijke honden moeten
verplicht op cursus met hun hond. Dat heeft
staatssecretaris Van Dam besloten omdat de
afgelopen jaren het aantal bijtincidenten flink is
toegenomen.
Het gaat om 21 soorten of kruisingen met die
soorten. De cursusplicht gaat begin volgend jaar
(2018) in.
Van Dam wil ook een meldpunt en een
registratiesysteem waar de politie en burgers
ernstige gevallen van hondenagressie of
misdragingen van de eigenaar kunnen aanmelden.
Honden die zonder aanleiding een mens aanvallen
worden afgemaakt, tenzij het zou kunnen dat het
dier is opgehitst of er andere verzachtende
omstandigheden zijn. Het betreffende asiel neemt
dat besluit.
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Lijst risicohonden (ook kruisingen):
Akita
American Bulldog
American Pitbull Terriër
American Staffordshire Terrier
Boerboel
Bull Mastiff
Bull Terrier
Cane Corso
Dogo Argentino
Dogo Canario
Staffordshire Bull Terrier
Rottweiler
Tosa
Fila Brasileiro
Anatolische herder
Zuid-Russische Owcharka
Kaukasische Owcharka
Bully Kuta
Alano
Bandog
Pitbull achtigen: alle kruisingen met een pitbull:
pocket bully, micro bully, pocket pitbull, extreme
pocket bully, Regular bully, Regular Pitbull, xl en
xxl pitbull, xl en xxl bully, rednose pitbull, rednose
bully
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Het hele systeem moet er ook toe leiden dat
fokkers die expres honden fokken die agressief zijn,
eerder kunnen worden opgespoord.

Gemeenten kunnen bepaalde hondeneigenaren al
een houd- of gebiedsverbod opleggen. Van Dam
wil dat gemeenten ook in het algemeen gevaarlijke
honden mogen verbieden in bijvoorbeeld
speeltuinen of parkjes.

Voor u gelezen

Kat overleeft val van elf verdiepingen:
“Hoogst uitzonderlijk”
Berchem Een verbrijzeld achterpootje. Als bij wonder houdt
de anderhalf jaar oude kat Marley niet meer over
van een val vanop de elfde verdieping van een
appartementsgebouw in Berchem.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie werkt aan
het zwaarder straffen van het ophitsen van een dier
naar een mens of een ander dier.
Handel en fokkers:
De illegale hondenhandel veroorzaakt veel
dierenleed en gevaar voor hondsdolheid. Daarom
wordt het systeem van de hondenchip verbeterd en
komt er een verplicht EU-paspoort voor
nieuwgeboren en geïmporteerde honden.
Ook komt er op termijn een witte lijst met alleen
fokkers die zich aan de regels houden zodat de
consument beter kan kiezen, en malafide
handelaren minder honden kunnen verkopen.
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Eigenares Chloé Noorbergen was
donderdagmiddag haar terras aan het opruimen. Ze
nam haar kat mee naar buiten, maar toen een vogel
voorbijvloog, schrok Marley. Ze sprong op het
hekwerk van het terras, verloor haar evenwicht en
viel naar beneden. “Ik dacht dat Marley dood was”,
zegt Chloé. Beneden bleek de kat de val wonderwel
te hebben overleefd. “Al was Marley helemaal in
shock. Het beestje zat op de stoep te bibberen en te
hijgen.” Bij de dierenarts bleek dat het diertje enkel
een verbrijzelde achterpoot overhoudt aan de
metershoge val.
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tegengaan van illegale en malafide hondenhandel.
Toezichthouders hebben dankzij het I&R systeem
een goed beeld van het aantal geïmporteerde
honden en hun herkomst en kunnen aan de hand
van het I&R systeem gerichte inspecties uitvoeren.
Bijvoorbeeld bij fokkers en handelaren die pups
importeren uit landen waar hondsdolheid nog voor
komt.
Het ministerie van Economische Zaken heeft met
een Kamerbrief aangekondigd dat de regels voor
Dat het beestje zo’n val overleeft, is veeleer
uitzonderlijk, zegt dierenarts Dominique De
Schutter. Weliswaar hebben katten meer kansen
dan andere dieren om een hoge val te overleven.
“Katten hebben een zeer goed evenwichtsgevoel,
waardoor ze altijd met hun pootjes eerst landen. Zo
beschermen ze hun kwetsbare lichaamsdelen: hun
kop en borst. En doordat ze zeer elastische spieren
hebben, komt het veel minder snel tot breuken.”

identificatie en registratie van honden aangescherpt
gaan worden. Het chippen van honden en de
geboortemelding mag straks alleen nog gedaan
worden door een dierenarts of door een erkende
chipper die in een openbaar register staat. In de
databanken worden technische verbeteringen
doorgevoerd om dubbele en foutieve meldingen in
het systeem te voorkomen.

Aanscherping regels I&R: belangrijk bij
tegengaan illegale hondenhandel
donderdag 18 mei
nvwa.nl - De Nederlandse Voedsel- en

Honden die in Nederland worden geboren moeten

Warenautoriteit (NVWA) roept hondenhouders,
handelaren en stichtingen die honden importeren

voor overdracht van fokker naar eigenaar voorzien
zijn van een paspoort. Bij import van een hond is

op de regels voor identificatie en registratie (I&R)
van honden beter na te leven. Het systeem van

een EU-paspoort nu al verplicht. Het
paspoortnummer moet straks ook worden

identificatie en registratie heeft tot doel dat het op

vastgelegd in een van de I&R databanken. Daarnaast
komt er een zo sluitend mogelijk systeem voor de

ieder moment duidelijk is wie de houder van de
hond is, en waar de hond vandaan komt. Dit is erg
belangrijke informatie bij een dierziekte uitbraak
(bijvoorbeeld hondsdolheid, rabiës) en bij het
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chips die starten met het nummer 528 (de code
voor Nederland). Doel is gebruik van deze chips
alleen in Nederland toe te staan. Zo wordt
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voorkomen dat honden in het buitenland met een
Nederlandse chip kunnen worden gechipt en
vervolgens als schijnbaar 'Nederlandse' honden
worden verkocht.

Uitgelichte producten Doc&Booff
Heeft u al eens rondgekeken op www.docbooff.nl ?
Daar verkopen ze een uitgebreide selectie aan
drinkfonteinen voor de hond en kat. Met het
aankomende warme weer is het belangrijk dat uw
dier onbeperkt en voldoende water heeft. Een
drinkfontein is daarbij een goed hulpmiddel.
https://www.docbooff.nl/katten/voer-endrinkbakken/drinkfontein/

Nieuwe entkaartjes
ONS NIEUWE KAARTJE

https://www.docbooff.nl/honden/voer-endrinkbakken/drinkfontein/

En nog veel meer…..

Acties en nieuwe producten
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Simparica anti teek en anti vlooien PIL
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Simparica (sarolaner) is een nieuw middel voor de
behandeling van honden tegen vlooien, teken en
mijten.
Het heeft een onmiddellijke en aanhoudende vloen teken dodende werking gedurende tenminste 5
weken!

Studie:
Comparative speed of kill of sarolaner
(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

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

indicates that this treatment will provide rapid and
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.”

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 .

Structuurformule sarolaner

Simparica heeft een veel snellere werking dan
Bravecto:
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Chipprijs
Tot en met december 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.
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