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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
De 1e maand van 2018 is voorbij.
De lucht begint al af en toe naar voorjaar te ruiken,
en bij het toch uitblijven van een Elfstedentocht
hebben we daar al weer veel zin in.
Pas met de vrijwilligers van het vogelhospitaal een
uitje gehad naar de fugelhelling;
http://www.defugelhelling.nl/#
Een mooi vogelopvangcentrum, -ook zoogdieren
trouwens-, in Ureterp Friesland.
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Was wel een beetje nat daar

Ruim een uur rijden vanaf Haarlem via de polders
kom je bij dit paradijselijk plekje.
Ze verzorgen een groot gebied van de Noordelijke
provincies en vangen wel zo’n 6500 vogels per jaar
op.
Mocht u een keer die kant op gaan, dan kunt u
daar een kijkje nemen.
Ook nog een interessante lezing meegemaakt bij
de vogelopvang Haarlem door Arjan Dwarshuis, die
een jaar de wereld is rondgereisd om het
wereldrecord vogel spotten (zoveel mogelijk
soorten in een jaar zien) te verbeteren, wat ook
gelukt is.

Uit de praktijk

Nieuwe webshop!
De nieuwe praktijk webshop “VoorMijnDier” is een
webshop waar je alles kunt vinden voor de
gezondheid van jouw dier, met advies van
dierenartsen en -assistenten.
Ook nog:
•
•
•
•
•

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.

De webshop is nu 1 maand vernieuwd en online en
slaat goed aan! U kunt via de homepage van de
praktijk www.dierenarts-haarlem.nl op de webshop
komen.
Een prachtige actie om aandacht te vestigen op
zoveel soorten die ernstig bedreigd worden en
mogelijk over 10-20 jaar niet meer op deze
aardbol zijn.
Een groot voorvechter voor onze gevleugelde
vrienden!
Kijk eens op:
https://www.youtube.com/watch?v=bFkpT95d2ls
en mocht je zelf een keer willen gaan spotten met
Arjan, dan kan dat via:
http://arjandwarshuis.com/

Huisje gevonden voor Marco
Door omstandigheden zocht een van onze cliënten
een nieuwe eigenaar voor Marco, een oude kater
met een te actieve schildklier.
Na onze rondvraag zijn er veel reacties gekomen,
dank daarvoor.
We hebben dus een nieuwe eigenaar voor Marco
en de poes en de oude eigenaar zijn daar erg blij
mee.

Veel plezier!
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Bedankt voor alle reacties!
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schoon met een ultrasone scaler, dit apparaatje trilt
met hoge snelheid het tandsteen los van de tand.
Met de scaler kunnen we ook goed in de
probleemgebieden komen, zoals tussen de tanden
en kiezen, waar het meeste vuil zich verzamelt.
Wanneer het tandsteen niet weggehaald wordt kan
dit voor vervelende problemen zorgen. Het
tandvlees raakt geïrriteerd en trekt zich terug
Marco rust ☺

Februari maand van het gebit
Dit hondje, waarvan u het gebit ziet op de foto
begon een wat onfrisse ademgeur te krijgen, dus de
eigenaresse vond het tijd voor een
gebitsbehandeling.

waardoor wortels bloot komen te liggen. Door de
vele bacteriën in het tandsteen ontsteken de
wortels en het tandvlees, waardoor de
onderliggende tand/kies los kan gaan zitten en
uiteindelijk uit de bek zal vallen. Ondanks het feit
dat honden/katten nog eten kunnen ze wel veel
last hebben van het gebit.
Wanneer een dier stopt met eten vanwege pijn in
de bek zijn de problemen al vergevorderd, eerder
laten ze het vaak niet merken.

Gebit voor behandeling

Het gebit was gelukkig in goede staat, maar kon
zeker wel een reiniging gebruiken. Alle tanden en
kiezen waren bedekt met een laagje tandsteen en
op de grote scheurkiezen zaten al flinke brokken
tandsteen.
Het is goed om op tijd te beginnen met het
poetsen van het gebit, maar dit lukt helaas niet
altijd. In dat geval is het verstandig om het gebit
eens goed te laten reinigen wanneer er veel
tandsteen ontstaan is. Wij maken het gebit grondig
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Gebit na behandeling

We controleren altijd het gebit van uw dier
wanneer u op consult of voor een enting
langskomt. Wanneer we zien dat er problemen
ontstaan zullen we het advies geven om een keer
het gebit te laten reinigen.
Omdat februari de jaarlijkse gebitsmaand is hebben
wij een leuke actie voor u:
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Een gratis gebitscontrole voor uw dier (op
afspraak).

Dit programma doet er alles aan om uitstervende
soorten te helpen om weer een gezonde populatie
te krijgen en om alle huidige soorten te behouden.
Op het moment van schrijven staat de teller op
36.326 euro. Wilt u ook een kleine bijdrage doen?
Alle beetjes helpen ☺. Doneren kan via
onderstaande link:

Bel naar de praktijk voor de gratis afspraak in de
gehele maand februari: 023-533 93 94

https://www.justgiving.com/fundraising/BiggestYear

Vogelspotter Arjan Dwarshuis vecht
voor bedreigde vogels

Prijsvraag

Zoals al in de inleiding besproken heeft Arjan in
2016 het wereldrecord vogels spotten verbroken en
wil hiermee de aandacht vragen en geld inzamelen
voor de uitstervende/bedreigde vogelrassen.
Tijdens zijn jaar rondreizen en dagelijks vogels
spotten heeft hij het record op 10 november 2016
verbroken met 6119 verschillende vogelsoorten.
Zijn eindtotaal van het volledige jaar kwam op

Omdat onze prijsvraag in de Europakoerier is
vervallen dachten we dat het misschien leuk is om
het in de nieuwsbrief te doen. We kijken eerst even
naar het aantal reacties en besluiten dan om ermee
door te gaan. Succes!
PRIJSVRAAG!!!!
Hoeveel stekels heeft een volwassen egel?

maar liefst 6852 vogels uit. Dit komt neer op zo’n
65% van de totale hoeveelheid vogelsoorten ter
wereld! Arjan heeft het doel gesteld om 100.000
euro op te halen voor het Birdlife Preventing
Extinctions Program.

1. 5000
2. 1300
3. 3000
4. 8000
5. 12000
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U kunt uw goede oplossing voor 31 februari mailen naar
de praktijk: dapeuropawijk@dierenarts-haarlem.nl.
Onder de goede inzendingen verloten wij een
tegoedbon van 25 euro die voor het einde van maart
2018 in de praktijk besteed kan worden.

Een aantal interessante patiëntjes

Toch belangrijk om te zien dat de meest voor de
hand liggende oorzaak (weg geweest en ongeluk
gehad) niet altijd ook de ware is.
Het 3e ooglid bij honden en katten is meestal niet
zichtbaar en heeft een functie bij het vochtig
houden en beschermen van het oog.
Op de onderstaande foto van de boxer zie je wel
duidelijk de 3e oogleden.

Enorm vergroot 3e ooglid
Het verhaal van dit poesje was dat hij een aantal
dagen van huis is geweest en terug kwam met een
enorm verdikt 3e ooglid.

Een zeer benauwd katertje
Dit katertje werd acuut zeer benauwd aangeboden.
Bij het onderzoek was er een zogenaamd sterk
abdominale ademhaling dat wil zeggen dat de buik

Omdat er in eerste instantie aan een ontsteking of
trauma werd gedacht is een behandeling ingezet.
Omdat er na een aantal dagen te weinig herstel was
is een biopt genomen van het 3e ooglid en
opgestuurd naar onze histoloog.
Na histologisch onderzoek bleek dat het een
zogenaamd maligne lymfoom was.
Dat wil zeggen een snel groeiende kwaadaardig
gezwel.
We hebben met de eigenaar besloten het poesje in
te laten slapen. Helaas.
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veel te veel mee beweegt met de ademhaling.
Omdat er vaak een hart=long probleem aan ten
grondslag ligt hebben we een röntgenfoto
gemaakt.
Op de rontgenfoto was een zeer verkleind longveld
te zien en door het vocht in de borstholte was de
hartschaduw al bijna niet te zien.
In dit soort gevallen is er sprake van een
zogenaamde decompensatie van het hart, dat wil
zeggen dat het hart zijn functie niet meer goed
uitoefent.
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We hebben de kater hartmedicatie en
vochtafdrijvers gegeven waar hij het eigenlijk
bijzonder goed op doet.
De prognose bij dit soort ernstige gevallen is
uiteraard terughoudend.
Maar goed, nu gaat het gelukkig goed en de kater
heeft weer lol in het leven.

Voor u gelezen

De wilde kat is teruggekeerd in
Nederland. (help!!)
Het gaat om de Europese wilde kat die vanuit het
gebied in de Eifel en de Ardennen zijn leefgebied
uitgebreid heeft tot in Limburg. In deze provincie
zijn vorig jaar zeker 14 volwassen wilde katten
geteld. Het zeldzame dier is dus helemaal terug in
Nederland!

Samengedrukte longen door vocht in de borstholte en hart
niet te zien

Ter vergelijking een röntgenfoto van een gezonde
kat:

Mooi groot longveld en een duidelijk hart te zien
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Volgens natuurbeschermingsorganisatie ARK
Natuurontwikkeling hebben de dieren hun
leefgebied niet alleen uitgebreid naar Nederland, er
zijn ook zeker twee nestjes met kittens geboren in
Nederland. Eén van deze nestjes bestond uit maar
liefst vijf kittens.
Na vele eeuwen van afwezigheid is de wilde kat pas
sinds een paar jaar weer waargenomen in
Nederland. In 2002 en 2006 zijn voor het eerst
wilde katten in Nederland waargenomen. De laatste
jaren worden de dieren steeds vaker waargenomen.
In 2015 bleek dat in Vaals minimaal acht katten
leefden met een aantal jongen. Daarnaast werd in
2016 op meerdere plaatsen in Nederland een wilde
kat gezien. Na deze waarnemingen is nu met
camera’s vastgelegd dat er zich meerdere
kattenfamilies vestigen in Zuid Limburg.
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Wilde kat

De wilde katten die in Nederland gespot zijn, zijn
afkomstig vanuit de Eifel en de Ardennen. Hier
leven de dieren in grote groepen. Doordat de
diersoort sinds tientallen jaren beschermd is,
kunnen ze zich ongestoord voortplanten. De
aantallen worden daardoor steeds groter, waardoor
ze gedwongen worden hun leefgebied uit te
breiden.
Uit het recente onderzoek is de definitieve
comeback van de wilde kat gebleken. Met behulp
van zogenaamde “cameravallen” zijn de dieren
geregistreerd. De katten werden met behulp van
takjes met de geur van valeriaanwortel, een kruid
waar (wilde) katten dol op zijn, naar de camera’s
gelokt. Bij beweging begonnen deze te filmen. Op
deze manier is ARK Natuurontwikkeling erin
geslaagd in 2017 14 volwassen exemplaren vast te
leggen. Daarnaast zijn op twee plaatsen jongen
gezien, waaronder een nest met vijf kittens.
maar hoe weet je nu of je een wilde kat gespot hebt
of dat het gewoon de huiskat van de buren is?
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Wilde kat of kat van de buren?

Het verschil is voornamelijk te zien aan de staart:
een wilde kat heeft drie tot vijf zwarte ringen rond
de staart, die eindigt in een stompe, zwarte punt.
Over de rug loopt een zwarte streep, welke voor de
staart eindigt.
Sommige huiskatten hebben vergelijkbare
kenmerken, maar bij huiskatten loopt de streep in
de meeste gevallen door in de staart.
Wilde katten zijn van nature erg schuw. De kans dat
ze worden waargenomen is dus erg klein. Ze zijn
voornamelijk ‘s nachts actief met de jacht op
muizen. Overdag verschuilen de katten zich in
omgevallen bomen en struiken. Af en toe zijn ze in
de schemering nog wel zichtbaar, bijvoorbeeld
wanneer een moeder met jongen in de nacht niet
voldoende muizen gevangen heeft. Toch zal je veel
moeite moeten doen en vooral veel geluk hebben,
wil je ze zien.
De verwachting is dat de wilde katten hun
leefgebied de komende jaren zullen blijven
uitbreiden en steeds noordelijker het land zullen
intrekken, zeker in jaren dat er veel muizen zijn. De
wilde kat is dus helemaal terug in Nederland!
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Nieuwe entkaartjes

Vóór 22:00 besteld, dezelfde dag verzonden
Gratis bezorging vanaf € 49,50
Gratis af te halen bij ons op de praktijk
Hier onder hebben wij een kleine selectie van de
vele producten uitgelicht voor u gerelateerd aan de

ONS NIEUWE KAARTJE

maand van het gebit:
https://voormijndier.nl/honden/apotheek/gebit

Bron: https://www.dierennieuws.nl/actueel/wilde-katis-terug-nederland/

en voor katten:
https://voormijndier.nl/katten/apotheek/gebit

Acties en nieuwe producten

Nieuwe webshop per 1-1-2018: Voor
mijn dier
Per 1 januari 2018 dus:

Korting op grote zakken!
Vanaf afgelopen januari is onze webshop
vernieuwd.
U kunt ons registreren als uw dierenarts en
afhaalpunt.
Hiermee kunt u leuke kortingen krijgen en u kunt
uw pakketje bij ons ophalen wanneer het u
uitkomt.
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In de maand februari 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 ☺
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Stronghold Plus
In de gehele maand februari voor de kat, met 10%
introductiekorting
Tegen Vlooien, wormen EN teken!

Simparica anti teek en anti vlooien PIL

Sanimed hypoallergene worsten
In de gehele maand februari: 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 februari 2018 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.

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 de hond
een aparte verpakking.
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