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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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De vakantie zit er weer op. Het was wel een beetje
somber weer op onze campings dus het is tijden
geleden dat we zo vroeg naar bed gingen en onder
de warme dekens kropen.
Maar goed, er komen vast wel weer nieuwe kansen
en we hebben nu toch ook alweer een paar
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prachtige dagen in ons eigen landje gehad.

Alvast veel leesplezier toegewenst!
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We zijn in ieder geval weer “fris” aan het werk
begonnen en mochten de laatste week van
augustus een prachtige torenvalk opereren.
Deze had zulke grote tumoren op zijn poot en
achter zijn cloaca dat vliegen en zelfredzaamheid
een bijna onmogelijkheid was geworden.
Hij is dan ook gevonden en via het vogelhospitaal
bij ons terecht gekomen. Ondertussen hersteld van
de operatie wordt hij weer op versterkt door de
verse muisjes van het vogelhospitaal.
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Uit de praktijk

Aangepaste openingstijden
Beste klant, in verband met de vakantie van de
assistente eind september/ begin oktober, zijn er
nog een aantal dagen waarop wij aangepaste
openingstijden hebben. Dit gaat om de volgende
data:
Een prachtig programma op dit moment op onze
tv zenders is “baardmannetjes”.
Een humoristisch natuurprogramma met veel
aandacht voor onze wilde vogels waarin
Hans Dorrestijn en Nico de Haan de
Baardmannetjes zijn van Omroep Max.
Elke week bezoeken Nico de Haan (zijn naam, hoe
is het mogelijk he?) en Hans Dorrestijn een
natuurgebied in Nederland.
Nico kent deze gebieden als zijn broekzak en
vertelt over de aanwezige flora en fauna. Hans laat
zich graag verrassen en heeft elke week een nieuwe
wens. Een wens die past bij het seizoen en bij het te
bezoeken gebied. In de Eempolder wenst Hans
bijvoorbeeld baltsende kemphanen te zien en in de
Wieden hoopt hij op de kleinst waterhoen. Maar

Maandag 25 september
Dinsdag 26 september
11.00
Vrijdag 29 september
Maandag 02 oktober
Dinsdag 03 oktober
11.00
Vrijdag 06 oktober

Gesloten
Geopend vanaf
Geopend tot 13.00
Gesloten
Geopend vanaf
Geopend tot 13.00

Op de tussenliggende dagen zijn wij op normale
tijden geopend, van 08.30-16.30. Mocht u een
spoedgeval hebben buiten de openingstijden, dan
kunt u zoals altijd terecht bij een dienstdoende
collega van de Dierenartsen Kring Kennemerland
via 0900-553 92 55.

elke week de kneu zien, zou Hans ook enorm
waarderen aangezien de kneu een van zijn 600
lievelingsvogels is.
Echt een aanbeveling! Genieten.
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Paar interessante patiëntjes

Hondje met vishaak

Geopereerde torenvalk
Sinds wij de vaste dierenarts zijn van het
Vogelhospitaal Haarlem krijgen wij wat vaker
bijzondere patiëntjes, zoals deze torenvalk.

Deze hond kwam in de dienst na het langs de
waterkanten lopen en snuffelen.
Blijkbaar had hij iets lekkers geroken en iets
De volwassen torenvalk kwam binnen met een
flinke bult/tumor op zijn rechterpoot en een iets
kleinere vlak bij de cloaca. Het Vogelhospitaal wilde
de vogel graag een kans geven en heeft ons
benaderd om de tumoren te verwijderen.
De vogel is onder narcose gebracht en de tumoren
zijn succesvol verwijderd. 1 dag na de ingreep ziet
het er goed uit voor de vogel, hij staat alweer en
loert naar muisjes. We hopen dat hij volledig
herstelt en hij snel weer de vrije natuur in kan.

weggeslikt, waar een draad en een vishaakje aan
zaten.
Op de foto is de haak goed te zien. De haak is bij de
dierenarts van de patiënt de volgende dag
verwijderd.
Belangrijk is dus om in de buurt van water je hond
goed onder controle te houden zodat hij geen
vreemde voorwerpen tot zich kan nemen!

Hond met gescheurde kruisband
DE meeste kruisbandletsels ontstaan eigenlijk net
zoals bij de mens door het bovenbeen te draaien
terwijl de voet op de grond staat.

In de recovery op een warm bedje
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Bij honden gebeurt dit dikwijls door wild spelen,
vaak met andere (grotere) honden of op het
strand.
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Bij Dikke Prik zijn ze gespecialiseerd in de opvang
en verzorging van wilde egels. Per jaar vangen ze
zo’n 600 egels op. Hiervoor ontvangen zij helaas
geen subsidie, waardoor ze volledig afhankelijk zijn
van donaties.
Wilt u een steentje bijdragen of gewoon wat meer
lezen over egels/de egelopvang? Kijk dan op
http://dikkeprik.com/ ☺
Humaan wordt dit wel eens zo gelaten afhankelijk
van de activiteiten van de persoon.
Bij hondjes wordt vaak geopereerd, omdat hun
bewegingen minder goed gecontroleerd kunnen
worden en de artrosevorming die kan ontstaan op
langere termijn.
In dit knietje is al enige artrose zichtbaar.

Een egel op de praktijk
Vorige week kwam er een klant voer halen en
vertelde dat ze dit egeltje aan de overkant had zien
liggen op de stoep. Daarop is onze assistente een
kijkje gaan nemen en zag ze inderdaad een zielig
hoopje stekels liggen. Het egeltje was flink verzwakt
en leek nogal verkouden te zijn.
De dierenambulance de egel opgehaald om naar
Egelopvang Dikke Prik te brengen.

Voor u gelezen

18-jarige poes gevonden die sinds 2010
werd vermist
Een dierenasiel in Ede heeft een 18-jarige poes
binnengekregen die sinds 2010 werd vermist. Goed
nieuws, zou je zeggen, maar haar baasje is niet meer
te vinden.
De poes zou Mulan heten. Het dierenasiel heeft de
chip van de kat uitgelezen en daarop staat een adres
op de Oranjesingel in Nijmegen, op ruim dertig
kilometer van Ede. Op het adres staat tegenwoordig
een hotel, het huis dat er stond is afgebroken.
Het gaat best goed met de poes. "Ze is sterk
vermagerd, maar haar gebit is in goede staat", zegt
een woordvoerder van de Dierenbescherming, waar
het asiel onder valt."
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Het asiel wil de kat teruggeven aan de eigenaar en
heeft op Facebook gevraagd of mensen weten van
wie de kat is. Dat lijkt effect te hebben, want het
asiel heeft inmiddels informatie gekregen over de
eigenaar. Mocht die zich niet melden, dan zijn er
mensen die de poes wel willen adopteren.

Vertaalmachine voor uw huisdier
Hoe leuk zou het zijn als je met je kat of hond zou
kunnen praten? In minder dan tien jaar zou het
mogelijk moeten zijn om te begrijpen wat je
huisdier je wil vertellen, zegt Amazon. Het bedrijf is
bezig met het ontwikkelen van een vertaalapparaat
voor dieren.

De eigenaresse van poes Mulan, die zondag na een
jarenlange vermissing werd teruggevonden, is
helaas overleden.
Poes Mulan werd zeven jaar geleden als vermist
opgegeven. De kat werd teruggevonden op de
Ginkelse Heide bij Ede.
Het dier was gechipt, maar de adresgegevens
klopten niet meer. Een oproep van de
dierenopvang via sociale media om de kat te
herenigen met de eigenaar werd massaal gedeeld.
Een bekende van de eigenaar herkende de kat. Het
baasje, een vrouw van 35, bleek in 2014 te zijn
overleden aan de ziekte MS.
De Dierenbescherming heeft contact opgenomen
met de ouders van de vrouw. Die zijn blij en verrast

De online winkelgigant maakt jaarlijks een rapport
met daarin de online winkeltrends die er aan zitten
te komen. Uit het laatste rapport blijkt dat de
consument vooral op zoek zal gaan naar
technologische vernieuwingen. Denk aan
opvouwbare schermen, virtuele kasten en dus
vertaalmachines voor dieren. Deze apparaten
zouden geblaf en gemiauw om moeten kunnen
toveren in begrijpelijke woorden.
Con Slobodchikoff bestudeerde als professor
biologische wetenschappen aan de Northern
Arizona University dertig jaar lang het gedrag van
prairiehonden - een soort knaagdieren. Met behulp
van bepaalde software kwam hij erachter dat deze
dieren op een hele geavanceerde manier
communiceren, schrijft The Guardian. Dat maakt
dat hij ervan overtuigd is dat andere dieren ook
hun eigen taal hebben die te ontcijferen is voor
mensen. (foto: vertaalgadget - zou het werken???)

dat de kat na al die jaren alsnog gevonden is. Poes
Mulan gaat nu bij hen wonen.
Bron: http://nos.nl/artikel/2182503-18-jarigepoes-gevonden-die-sinds-2010-werdvermist.html
.
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over toeristische uitstapjes die akelig zijn voor
dieren.
De Stichting SPOTS voert zo, in samenwerking met
World Animal Protection en Stichting AAP, acties
tegen het knuffelen van welpjes, het maken van
ritjes op olifanten en ander vermaak waar beesten
onder lijden.
Daarnaast denkt de onderzoeker dat er behoefte is
aan een dergelijk apparaat: „Zoveel mensen zouden
graag met hun hond of kat willen praten of in elk
geval willen weten wat zij hen proberen te vertellen.
Sommige mensen delen hun diepste geheimen met
hun hond.” (Willen we dat echt wel weten?? ☺red.)
Het rapport van Amazon beaamt die behoefte. „Er
wordt zoveel geld uitgegeven aan huisdieren - het
zijn voor sommige mensen net baby's met een
vacht - dus ook hiervoor is er een grote vraag
vanuit klanten”, vertelt William Higham, die
meeschreef aan het rapport en zijn eigen
consultancybureau - The Next Bigh Thing - heeft.

"Helaas zullen veel toeristen in verleiding worden
gebracht om aan excursies deel te nemen die heel
leuk lijken, maar die vooral veel dierenleed
behelzen", aldus de organisaties.
Er is juist voor deze week gekozen, omdat die zo
druk is door vakantiegangers. Op het grote
Departure-scherm op Schiphol, zal elke minuut een
afbeelding te zien zijn waarbij mensen worden
gevraagd na te denken over deelnemen aan een
excursie waarbij (wilde) dieren betrokken zijn.

Bron:
https://www.metronieuws.nl/lifestyle/life/2017/07/bin
nen-tien-jaar-kunnen-we-met-dieren-praten

Dierenorganisaties waarschuwen voor
toeristische uitstapjes met dieren

Volgens de site van World Animal Protection stijgt
het aantal olifanten dat wordt gevangen voor het
vermaken van toeristen in Azië nog steeds en
worden de dieren vaak op een "onacceptabele''
manier behandeld.

Wie op Schiphol arriveert voor een vlucht, krijgt
daar deze week meteen waarschuwingen te zien
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kunnen geen vliegen of ander ongedierte op gaan
zitten.
De voerbak scant de chip van de kat, opent het
bakje en wanneer de kat wegloopt sluit deze vanzelf
weer. De voerbak is ook geschikt voor kleine
Bron:
http://www.nu.nl/reizen/4854882/dierenorganisatieswaarschuwen-toeristische-uitstapjes-met-dieren.html

Nieuwe entkaartjes

hondenrassen.
https://www.docbooff.nl/katten/voer-endrinkbakken/voerautomaat/surefeed-voerbakmet-microchip/170365/

ONS NIEUWE KAARTJE

Korting op grote zakken!
Acties en nieuwe producten

Uitgelichte producten Doc&Booff
Microchip voerbak:
Een afgesloten voerbak die alleen open gaat zodra
hij de chip van uw dier scant. Ideaal als u meerdere
katten heeft die elkaars (dieet)voer opeten, als een

In de maand september krijgen alle
nieuwsbrieflezers 10% korting op alle zakken voer
van 9 kilo of meer. Dit geldt op Royal Canin,
Trovet en Hills voer voor de hond of kat.
Om er zeker van te zijn dat het gewenste voer op
voorraad is kunt u het beste even bellen van
tevoren, dan kunnen wij ervoor zorgen dat u niet
met lege handen naar huis gaat ☺

van de katten minder of meer moet eten dan de
ander of als u kleine kinderen heeft die graag met
de kattenbrokjes spelen. Ook blijft het voer langer
vers omdat de bak niet de hele dag open is en er
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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.

Stronghold Plus
In de gehele maand september voor de kat, met
10% introductiekorting
Tegen Vlooien, wormen EN teken!

Simparica anti teek en anti vlooien PIL
Simparica (sarolaner) is een nieuw middel voor de
behandeling van honden tegen vlooien, teken en
mijten.

Sanimed hypoallergene worsten
In de gehele maand september: 4+1 gratis

Het heeft een onmiddellijke en aanhoudende vloen teken dodende werking gedurende tenminste 5
weken!
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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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