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Geachte klant,
We hebben weer 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://dierenarts-haarlem.nl/Page9B.html
Alvast veel leesplezier toegewenst!
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Column van Lex Ros
2017 zit er weer op. De herinnering van de 2000
computercrash die niet gebeurde zit nog steeds in
mijn hoofd. De tijd gaat snel!
In het najaar van 2017 moest ik wel even schrikken
omdat ik te horen kreeg dat er een gezwel in mijn
hoofd zat.
Ik had al wel wat langer vage klachten, maar nooit
duidelijk genoeg blijkbaar om een duidelijke
diagnose te stellen.
Uiteindelijk is er een hersenscan uitgevoerd en er
bleek een behoorlijk (goedaardig gelukkig!) gezwel
uit te gaan vanuit de hypofyse.
De MRI scan is eind augustus gemaakt en 9
november ben ik geopereerd.
Gelukkig is alles goed gegaan en is het herstel ook
voorspoedig verlopen.
Ik ben dus wel even uit de running geweest,
vandaar dat u mogelijk een andere collega in de
praktijk heeft aangetroffen. We hebben hierdoor
ook de nieuwsbrief van december achterwege
moeten laten.
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Maar goed, alles is achter de rug, ik voel me weer
beter en we kunnen er in 2018 weer met goede
moed tegenaan.
Het beste wat ik u dan ook kan wensen voor het
nieuwe jaar is vooral een hele goede gezondheid en
dan komt het geluk, de liefde en de hoop hopelijk
vanzelf.

•
•
•
•
•

Een uitgebreider assortiment dieetvoer met
kortere levertijden;
Verantwoorde en veilige producten;
Een nieuwe en deskundige uitstraling;
Een betere zoekfunctie;
Een gebruiksvriendelijkere website, ook op
mobiel en tablet.

Onze huidige webshop Doc&Booff blijft gewoon
werkzaam tot 1 januari. Je kan dus bestellingen
blijven plaatsen op Doc&Booff.
Wanneer je vanaf 1 januari naar
www.docbooff.nl gaat, word je automatisch
doorverwezen naar www.voormijndier.nl. Vanaf dat
moment kun je jouw bestellingen op de nieuwe
webshop plaatsen. Bij het plaatsen van jouw eerste
bestelling, kun je direct een account aanmaken.
Een heel goed, gelukkig en liefdevol 2018 gewenst
van ons en onze beestjes!!

Uit de praktijk

Klik maar op www.dierenarts-haarlem.nl en dan zie
je : www.voormijndier op het scherm.
Veel shopplezier!

Nieuwe webshop!

Een aantal interessante patiëntjes

Je hebt het misschien al voorbij zien komen op de

Gebroken onderbeen bij poes

website van Doc&Booff: Onze webshop Doc&Booff
gaat vanaf 1 januari verder onder de naam:

Een webshop waar je nog steeds alles kunt vinden

Deze poes is van 5 hoog naar beneden gevallen en
toen een paar dagen van huis weg geweest.
De poes is aangeboden op de praktijk met koorts
(40C) en duidelijk kreupel in de achterhand.

voor de gezondheid van jouw dier, met nu nog
meer advies van dierenartsen en -assistenten.

Op de röntgenfoto is de fractuur duidelijk te zien.

Wat kan jij nog meer verwachten van
VoorMijnDier?

Vanwege de koorts en de zwelling is er behandeld
met antibiotica en pijnstillers en boxrust omdat er

VoorMijnDier.
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geen verplaatsing was van het bovenbeen tov zijn
normale positie. 3-6 weken kooirust is meestal
voldoende om alles te laten genezen.
We houden de poes wekelijks in de gaten of de
wondgenezing volgens plan gaat.

hormonale problemen en onzindelijkheid. De
vloeistof in de cyste bevat veel vrouwelijk
geslachtshormoon (oestradiol). Hierdoor zie je
sommige poezen die vaker krols worden, soms zijn
ze zelfs onophoudelijk krols. Hierdoor kunnen ze

De eetlust is al weer helemaal terug!

weer gewicht verliezen omdat het veel energie kost.
Ook zie je bij sommige poezen kale plekken in de
vacht ontstaan door een hormonale disbalans ten
gevolge van de cyste.

Cysteuze Ovaria bij de poes (eierstokcystes)
Afgelopen maand waren wij bezig met een routine
sterilisatie bij een poes van 6 maanden oud. Bij
toeval stuitten we op een vrij grote cyste op de
linker eierstok (zie foto) . De poes vertoonde geen
klachten gelukkig. Tijdens de sterilisatie worden de
eierstokken natuurlijk verwijderd dus daarbij is de
cyste ook meteen weggenomen.
Cystes op de eierstok(ken) kunnen voor
problemen zorgen bij de poes, voornamelijk
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Grote cyste is goed zichtbaar

Zou je een nestje willen fokken met een poes die
een eierstok cyste heeft dan kan het zijn dat ze niet
drachtig raakt.
Gelukkig hebben niet alle poezen er (meteen)
klachten van. Om de klachten te verhelpen zal de
poes gesteriliseerd moeten worden, waarbij de cyste
verwijderd wordt.
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Voor u gelezen

Overheid slaat slag tegen illegale handel
dieren
Nieuwsbericht | 29-11-2017
Dode en levende beschermde dieren en planten en
producten daarvan (zoals schedels, medicijnen,
vlees) zijn door verschillende overheidsdiensten in
koffers van passagiers, in cargo, in postpakketten en
op beurzen aangetroffen.
Dit betreffen allemaal dieren en planten die
beschermd zijn door het CITES-verdrag. Het
Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit, de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland, de Douane, het Openbaar Ministerie en
de Politie hebben in de periode 1 september tot 5
november 2017 gezamenlijk opgetreden tegen de
illegale handel in beschermde planten en dieren. De
actie richtte zich op controles èn voorlichting.

De activiteiten vonden plaats in de haven van
Rotterdam, op de luchthaven Schiphol, in Caribisch
Nederland, bij particulieren thuis, in winkels en op
beurzen.
Illegaal transport van planten en dieren wordt
internationaal aangepakt. Ruim 180 landen hebben
afspraken gemaakt over het verhandelen,
vervoeren, verzamelen of houden van beschermde
planten en dieren. Deze afspraken zijn vastgelegd in
het CITES-verdrag. CITES staat voor Convention on
International Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora dat als doel heeft het voorkomen
dat een soort uitsterft of sterk in aantal daalt.
De Europese Unie heeft daarom het Action Plan
against Wildlife Trafficking 2016-2020 uitgebracht
waar ook Nederland zich aan committeert. Het
gezamenlijk optreden (Operatie Pangolin) komt
bovenop de reguliere acties die het hele jaar door
blijven plaats vinden. Ook de komende jaren zullen
er gerichte acties plaatsvinden.

Levend meer waard!!
In totaal hebben de controles 59 zaken opgeleverd
waarbij producten in beslag zijn genomen.
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In de post werden meerdere pakketten met
schubben van het zeer bedreigde Afrikaanse
schubdier (Pangolin) aangetroffen die onderweg
waren van Afrika via Nederland naar Azië (totaal

en zes vlinders tegen. Alles werd illegaal ingevoerd
of doorgevoerd en is in beslag genomen.

77 kilo). Op Schiphol werd een passagier
aangetroffen met 14.000 dode zeepaardjes in zijn
koffer onderweg naar China. (Hoe is het toch in
hemelsnaam mogelijk?1?1 red.)
Deze passagier is inmiddels veroordeeld tot zes
maanden gevangenisstraf waarvan drie maanden
voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.
Ook zijn er meerdere orchideeën, een aantal
producten van beschermde houtsoorten en 40 kilo
poeder van slangenhout in beslag genomen.
Ook vonden de inspecteurs medicijnen met
ingrediënten van beren, een ijsberenvel, een aantal
levende vogels en 120 arapaimavissen.

Kroonslakken
De Douane op Bonaire heeft in de actieperiode 267
kilo vlees van kroonslakken in beslag genomen.
Om te achterhalen of CITES bekend is onder de
inwoners van Nederland is een representatieve
peiling uitgevoerd. De grote meerderheid van de
ondervraagde (94%) geeft aan te weten dat het niet
is toegestaan internationaal beschermde planten en
dieren te verhandelen, te vervoeren, te verzamelen
of te houden. Zo’n 63% weet welke regels er zijn en
1% noemt CITES spontaan. Van de 70-plussers kent

Arapaima (die weer vrijgelaten wordt)
Daarnaast werden er opgezette dieren aangetroffen
onder andere uilen en een cobra.
Verder kwamen de inspecteurs schedels van apen en
krokodillen, zeven dierenvellen of delen daarvan
van onder andere een luipaard, tien zendingen
levende koralen, een schild van een groene
zeeschildpad, drie poten van een Afrikaanse olifant
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30% het verdrag CITES van naam en onder de 15
t/m 25 jarigen is dit 16%.
Kijk eens op: https://www.cites.org/

10 tips voor huisdieren tijdens de
jaarwisseling
Oud en Nieuw is voor dieren geen leuke avond.
Veel honden en katten zijn doodsbang voor harde
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geluiden. Sommigen gaan door de stress hard
blaffen of miauwen, vernielen huisraad, kruipen
weg om zich te verstoppen of verwonden zichzelf.

Wat kunt u doen om de angst te verminderen?
10 tips:
Helemaal voorkomen kunt u het niet, het blijft een
stressvolle gebeurtenis voor dieren. Er zijn wel een
aantal dingen die u kunt doen om de spanning
zoveel mogelijk weg te nemen.
1.

Laat uw hond op de dag van Oud en Nieuw
overdag aangelijnd extra lang uit. Dan is het
dier ’s avonds moe.

2. Stel het avondeten uit tot later op de
avond. Ze zijn daardoor hongeriger en
hebben minder aandacht voor het
vuurwerk.
3. Blijf zelf rustig. Troost of straf het dier niet,
dit kan averechts uitwerken: het dier krijgt
dan de indruk dat er iets mis is en dat zijn
angst terecht is. Probeer het dier te
negeren. U steunt uw dier ook door er
simpelweg te zijn.
4. Geef uw huisdier afleiding. Een kauwbot of
voerspeeltje kan een fijne afleiding zijn.
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5. Wees terughoudend met het gebruik van
medicatie. Er kunnen stoffen in zitten
waarvan uw huisdier weliswaar verdoofd
raakt, maar het gehoor hetzelfde blijft. In
sommige gevallen is het dier zelfs
gevoeliger voor geluid. Daardoor voelt het
dier de angst nog steeds (en soms dus zelfs
meer angst), terwijl ze er door hun
verdoofde lichaam niet op kunnen
reageren. Vraag ons om advies.
6. Bij extreem angstige dieren kan een
gedragstherapeut helpen. Via www.tinley.nl
kunt u in contact komen met een goede
gedragstherapeut of onze praktijktherapeut
Arnoud Busscher:
http://hondenspecialist.nl/
7. Laat ze het liefst zelf een plekje opzoeken in
huis waar ze zich het beste voelen en rustig
kunnen liggen of wegkruipen. Sluit de
gordijnen, laat het licht aan en zet radio of
TV aan. De prikkels van buiten vallen dan
iets minder op.
8. Houdt katten de hele dag binnen en zorg
dat kattenluik, ramen en deuren gesloten
zijn.
9. Bij vogels kunt u een doek over de kooi
hangen.
10. Zorg dat het huisdier gechipt en
geregistreerd is en zijn naamkokertje om
heeft, zodat in geval van onverhoopt
weglopen het dier snel en makkelijk
teruggevonden kan worden. U kunt
controleren of de chip geregistreerd is op
de site: www.ndg.nl
11. Watjes in de oren bij honden helpt soms
ook goed ☺
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Heb ik een optimistische hond?
Denkt jouw hond ook dat zijn drinkbak halfleeg is?
Honden kunnen namelijk net als mensen
optimistisch of juist pessimistisch zijn. Dat blijkt uit
een onderzoek aan de universiteit van Sydney in
Australië.
"Dit onderzoek is opwindend omdat het de
positieve en negatieve gevoelens van honden op
een objectieve en niet-ingrijpende manier in kaart
brengt. Het biedt onderzoekers en baasjes ook de
mogelijkheid aan om inzicht te krijgen in de
emotionele status van hun hond en hoe die ook
kan veranderen", beweert Melissa Starling van de
faculteit Dierengeneeskunde.
Voor het experiment werden honden twee
verschillende klanken geleerd. Ze kregen melk bij
de ene en water bij de andere klank. Zodra de hond
het onderscheid had geleerd, kregen ze
verschillende tonen te horen waardoor ze niet
meteen wisten welke beloning zou volgen.

Optimist?
Pessimistische honden zijn daarentegen minder
ondernemend en houden helemaal niet van risico's.
Ze geven ook sneller op als iets niet meteen lukt en
kleine tegenslagen brengen ze meteen van slag. Die
honden zijn niet per se ongelukkig maar zijn blij
met de dingen zoals ze zijn en ze hebben echt
aanmoedigingen nodig om iets nieuws te proberen.
"Pessimistische honden hadden meer stress als een
opdracht verkeerd ging dan optimistische honden.
Ze hielden zich in en waren niet geneigd om het
opnieuw te proberen in tegenstelling tot de
positieve viervoeters", aldus nog Starling.

Sommige honden verwachtten goede dingen en zij
werden de optimistische honden. Een zeer
optimistische hond verwachtte zelfs melk bij de
toon die dichter bij de toon met het water lag.
“Van de honden die we getest hebben waren er
meer optimistisch dan pessimistisch, maar het is
nog te vroeg om te zeggen of dat waar is voor de
algemene hondenpopulatie,” legt Dr. Starling uit.
Een optimistische hond verwacht dat er meer goede
dan slechte dingen gebeuren. Ze nemen ook meer

Pessimist?

risico’s om een beloning te krijgen en geven niet
snel op als dingen niet lopen zoals ze willen.
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“Dit onderzoek kan hondentrainers helpen als ze
werken met bepaalde honden die niet snel
progressie maken.”
Gelukkig bewijzen zowel optimistische als

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 ☺

pessimistische honden hun nut, concluderen de
onderzoekers. Zo zijn volhardende, optimistische
honden erg geschikt als politiehond, zeker wanneer
bijvoorbeeld drugs of explosieven moeten worden
opgespoord. Honden die eerder pessimistisch zijn
en graag risico’s vermijden kunnen dan weer
perfecte assistentiehonden zijn voor blinden of
gehandicapten.
Bron: sciencedaily.com

Nieuwe entkaartjes
ONS NIEUWE KAARTJE

Acties en nieuwe producten

Korting op grote zakken!
In de maand januari 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.
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Simparica anti teek en anti vlooien PIL

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

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!

Chipprijs
Tot en met januari 2018 betaalt u slechts 39,40
Euro voor het chippen van uw huisdier (inclusief
administratiekosten).
Met dit apparaatje controleren we de aanwezigheid
Maandelijkse toediening van een tablet op een vast
moment in de maand zorgt voor een
ononderbroken bescherming tegen vlooien en
teken.

van de chip. Het is maar een kleine transponder (zie
de foto) en geen probleem om in te brengen.

Simparica wordt geleverd in doosjes van 3
smakelijke tabletten. Voor elk gewicht van uw
hond een aparte verpakking.

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

Nieuwe webshop per 1-1-2018: Voor
mijn dier
Per 1 januari 2018 dus: http://voormijndier.nl/
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