Dit is de april nieuwsbrief van de
Dierenkliniek Europawijk.
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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
Een huisdier is niet alleen gezellig, maar ook goed
voor je gezondheid. Uit onderzoek is gebleken dat
huisdier eigenaren een lagere bloeddruk en een
lager cholesterolgehalte hebben dan mensen die
geen huisdier hebben.
Maar dat is nog niet alles.
De aanwezigheid van een huisdier heeft namelijk
ook een gunstig effect op je hormoonhuishouding.
Een dier aaien of knuffelen zorgt er namelijk voor
dat je minder van het stresshormoon cortisol
aanmaakt terwijl je juist meer oxytocine
produceert.

Voor u gelezen ......................................................... 5
Hond terug naar asiel omdat hij te veel wil
knuffelen (??) ........................................................ 5
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Uit de praktijk

Even voorstellen:
Dierenarts Anja Bosschieter komt de komende
periode op een aantal maandagen bij ons in de
Daarnaast wordt ook de aanmaak van endorfine
gestimuleerd. En dít zijn de processen die deze 3
hormonen teweeg brengen in je lijf:
Cortisol wordt aangemaakt in je bijnieren en valt –
net als adrenaline – onder de stresshormonen. Je
lijf maakt de hele dag door cortisol aan en volgt
daarbij het dag- en nachtritme. ‘s Ochtends bij het
opstaan is de cortisol waarde het hoogst. In de
oertijd was dat het moment dat je – in een relatief
gevaarlijke omgeving – op zoek moest gaan naar
voedsel en dus super alert moest zijn. Gedurende de
dag wordt er steeds minder cortisol geproduceerd
en rond 22.00 uur heeft je cortisolspiegel een
dieptepunt bereikt. Je lichaam en geest zijn dan tot
rust gekomen en maken zich op om te gaan slapen.
Tenminste, als je geen last hebt van chronische
stress. Want is het geval van chronische stress is je

praktijk werken. Misschien bent u haar al eens
tegengekomen, ze heeft namelijk al voor een paar
periodes waargenomen tijdens afwezigheid van Lex.
Anja is een zeer ervaren dierenarts die ons goed
bevallen is, dus u zult haar vaker gaan zien. In het
stukje hieronder vertelt zij wat meer over zichzelf:
Mijn naam is Anja Bosschieter, woonachtig in
Culemborg, en sinds afgelopen najaar, tijdens Lex
zijn herstelperiode regelmatig in de praktijk te zien.
Ik heb een Duits accent en ben in Duitsland
opgegroeid, maar mijn roots liggen toch deels in
Haarlem en hier heb ik mijn eerste Nederlandse
taalkennis opgedaan, voordat ik in Utrecht met de
studie diergeneeskunde mocht beginnen. Sinds ik
in 1993 in Utrecht afgestudeerd ben, ben ik steeds
werkzaam in gezelschapsdierenpraktijken.

cortisolspiegel vaak permanent. Door een
overdosis cortisol voel je je opgejaagd en kun je
niet meer goed slapen. En dat leidt vaak tot nog
meer stress.

Regelmatig een dier aaien is lang geen gek idee als
je midden in een stressvolle periode zit. Je zult zien
dat het je ontspant.
Fijn idee toch: vandaar nog 2 artikeltjes over
“knuffelen” ☺.
Veel leesplezier!
Naast mijn vaste baan in Utrecht-Hoograven op
dinsdag en woensdag neem ik voor de rest van de
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week vaak waar in verschillende praktijken door het
land heen. In iedere praktijk leer ik weer nieuwe
vaardigheden en verschillende inzichten. Het is
voor mij leuk om dit ook aan andere praktijken
door te kunnen geven.

Deze wratten worden veroorzaakt door een virus
wat nogal eens voorkomt bij jonge honden, maar
wat ook vanzelf weer over gaat.

Naast het werken ben ik trotse moeder van 2
jongvolwassen meiden, waar ik graag nog de

Voor april hebben we een nieuwe prijsvraag!.
Succes!

nodige zorg en aandacht aan besteed. Natuurlijk
vergezelt ook een viervoeter ons leven: dit is onze

PRIJSVRAAG!!!!

hond, een schapendoes genaamd ‘Doesje’.
Graag maak ik kennis met uw viervoeter (minder

In april hebben we de teek van de week, vandaar

voeten mag ook). Samen met Lisa hoop ik u goed
van dienst te kunnen zijn en Lex te kunnen
ondersteunen in deze gezellige no-nonsense
praktijk.

een prijsvraag over de teek.

Nieuwe webshop!
De webshop “voor mijn dier” is nu 3 maanden
vernieuwd en online en slaat goed aan! U kunt via
de homepage van de praktijk www.dierenartshaarlem.nl op de webshop komen.

Prijsvraag
Dank voor de vele inzendingen van de maart
prijsvraag!
Helaas was er geen winnaar, mogelijk was de quiz
wat te moeilijk:

A
B
C

Teken worden vaak groter dan 1 centimeter
Een teek is een insect
Een teek kan springen

D

Een tekenbeet is zelden gevaarlijk

Let op: meerdere antwoorden kunnen goed zijn!
U kunt uw goede oplossing voor 30 april mailen naar de
praktijk: dapeuropawijk@dierenarts-haarlem.nl.
Onder de goede inzendingen verloten wij een
tegoedbon van 25 euro die voor het einde van mei 2018
in de praktijk besteed kan worden.

Het juiste antwoord was:
Antwoord C: wratten (ook wel
papillomatosis genoemd)
De juiste behandeling is antwoord B: Niks
doen.

201804 Nieuwsbrief.docx

3

Een aantal interessante patiëntjes
Een gans aangevallen door een hond

Op de röntgenfoto waren geen breuken te zien,
dus de gans kan met een zogenaamde conservatieve
behandeling naar huis.
De wond zal dagelijks gespoeld gaan worden met
een jodiumoplossing en hij krijgt wat langer
antibiotica mee.
Het ziet er relatief gunstig uit, gelukkig.

Deze gans was helaas gepakt door een agressieve
hond en had een lelijke open wond onder zijn
vleugel.
Hij liet hem ook hangen en om te kijken of er niets
essentieels gebroken was moest hij toch onder het
röntgenapparaat.

De röntgenopname van de gans

Een gevonden sperwer
Een sperwer was gevonden met een hangende
vleugel. Ook hier moest worden gekeken of er
geen essentiële botten gebroken waren, waardoor
herstel niet meer mogelijk zou zijn.

Op de foto is duidelijk reactie te zien rond de linker
elleboog.
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We hebben besloten hem een week of 2 te
behandelen met pijnstillers om te zien of het
vliegvermogen en het gebruik van de vleugel
langzaam terug komt.

Een hond met een grote bult in de oksel
Dit hondje was in 2014 al gediagnostiseerd met een
vetbultje onder de oksel.
De vetbult (goedaardige tumor van vetweefsel) was
nu toch wel erg groot geworden dat het hondje er
last van had met lopen.
De vetbult is verwijderd en ze loopt weer als
vanouds!

Bijna 1 kg vetbult verwijderd

Voor u gelezen

Hond terug naar asiel omdat hij te veel
wil knuffelen (??)
Je hoort het wel vaker: verhalen van mensen die
een hond uit het asiel adopteren, maar deze al snel
weer terugbrengen omdat ze het beestje niet de
baas kunnen. Bij Helena was er echter wat anders
aan de hand: het beest wilde te veel knuffelen.
Enorme vetbult onder de oksel

Het verwijderen van het lipoom
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De knuffelhond van ongeveer 4 jaar oud werd in de
loop van 2017 binnengebracht in het dierenasiel
van Fulton County in de Amerikaanse staat
Georgia. ,,Ze was toen mager en ondervoed, maar
als snel bleek wat een geweldig lieve hond het was'',
zegt Karen Hirsch van het Lifeline Animal Project.
,,In oktober werd ze geadopteerd, maar onlangs
bracht de nieuwe eigenaar het dier terug. ,,Ze is veel
te lief'', klonk het. ,,Ze wil alleen maar knuffelen en
wil de hele tijd geaaid worden.'' De man die Helena
adopteerde, was op zoek naar een waakhond.
Volgens hem was het beter om een vrouw als
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eigenaar te zoeken. Via Facebook ging het asiel op
zoek naar een nieuwe eigenaar. Dat bleek gelukkig
niet zo moeilijk.

Bron: https://www.ad.nl/buitenland/hond-terug-naar-asielomdat-hij-te-veel-wil-knuffelen~a1947488/

Bijzonder verhaal toch? Wie zou nu niet blij zijn
met zo’n knuffelhond?

Dierenartsenpraktijk is op zoek naar
professionele kattenknuffelaar
Heb je genoeg van je saaie bureau job en ben je
naarstig op zoek naar je droombaan? Ben je
bovendien een groot liefhebber van katten? Dan
heeft een dierenartsenpraktijk uit de Ierse
hoofdstad Dublin misschien de ideale vacature voor
jou openstaan.
De dierenartsenpraktijk ‘Just Cats’ in het plaatsje
Clonsilla is namelijk op zoek naar een professionele
kattenknuffelaar.
Ja, je leest het goed. De dierenarts wil iemand
aanwerven die betaald wordt om voortdurend
katten te strelen en te knuffelen.
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In de dierenartsenpraktijk worden uitsluitend
katten behandeld, andere huisdieren zijn er niet
welkom. Sollicitanten moeten dus uiteraard enorm
veel houden van katten.

Wat je allemaal moet kunnen voor deze job?
“Ideale kandidaten hebben zachte handen en zijn in
staat om gedurende lange tijd katten te strelen en
de dieren op hun gemak te stellen. Het is ook mooi
meegenomen als je het verschil kan horen tussen
de manieren waarop katten spinnen.”
Gewoon staan pronken met je zachte handen
tijdens de sollicitatie zal je echter niet meteen de
job opleveren. Helaas zit er ook een addertje onder
het gras. Als je kans wil maken op het baantje,
moet je eerst een erkende kwalificatie krijgen bij de
raad voor dierenartsen in Ierland.
Maar als je een échte kattenliefhebber bent, heb je
dat er ongetwijfeld voor over...

Een muis in huis? Niet goed voor uw
gezondheid!
Een verdwaalde muizenkeutel in huis, geritsel
achter de keukenkastjes, een vage geur van urine.
Ruim 60% van de mensen die meedeed aan een
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groot onderzoek van de faculteit Diergeneeskunde
zegt weleens last te hebben van plaagdieren in huis.
Het is de eerste studie naar het voorkomen van
plaagdieren in Nederlandse woningen, onlangs
verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift
PLOS ONE.
Knaagdieren in huis vormen een belangrijk
gezondheidsrisico voor mensen. Muizen, ratten en
andere plagen kunnen een bron zijn van
infectieziekten.
Ook kunnen ze allergieën veroorzaken en schade
toebrengen aan de woning. De onderzoekers
wilden weten hoeveel en welke plaagdieren in
Nederlandse huishoudens voorkomen en welke
psychologische factoren meespelen bij de
bestrijding ervan.
Voorkomen is beter dan genezen! Dicht dus alle
gaten en kieren en laat geen voedsel rondslingeren.
De meeste mensen die last hebben van muizen
kloppen aan bij de GGD of gemeente. GGD en
gemeente geven vaak tips mee voor bestrijding of
sturen de mensen door naar een bestrijdingsbedrijf.
“Onze bevindingen suggereren dat het geven van
extra informatie mensen beter zou ondersteunen
bij het bestrijden”, zegt Sara Burt, docent en
onderzoeker bij de faculteit Diergeneeskunde.
“Allereerst moeten mensen weten dat het
belangrijk is om het probleem bij de wortel aan te
pakken. Voorkomen is beter dan genezen!

Rattentempel in India, ook een manier om met knaagdieren
om te gaan ☺

Dicht dus alle gaten en kieren en laat geen voedsel
rondslingeren. Uit onze studie is naar voren
gekomen dat het handig zou zijn als mensen meer
te weten komen over de ernst van de ziekten die
deze dieren kunnen overbrengen en wat de
voordelen zijn van bestrijding, zoals minder kans
op kortsluiting en brand. Uit ons model blijkt ook
dat kennis vooraf van de kosten van bestrijding ook
zou helpen. Dat speelt allemaal mee bij de manier
waarop mensen de bestrijding aanpakken.

Muis op zoek naar etensresten bij rondslingerend vuil

60% van de deelnemers meldde last te hebben van
plaagdieren in en rond huis het afgelopen jaar.
Vooral van vliegende en kruipende insecten, maar
ook van knaagdieren, vogels en mollen.
“Het zou kunnen, dat als GGD’s en gemeenten
mensen zouden informeren over de ernst van de
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gezondheidsrisico’s van plaagdieren, de kosten en
de bredere voordelen van bestrijding, dat er
effectiever bestreden wordt”, benadrukt Burt.

Nieuwe entkaartjes
ONS NIEUWE KAARTJE

Versace stopt met bontverkoop
Modehuis Versace verkoopt nog jassen met een
kraag van nertsenbont. Maar afgaande op een
interview met eigenaar Donatella Versace in The
Economist komt daar een eind aan. Ze kondigt aan
te stoppen met de verkoop van producten met
bont, waaronder bijna 9000 dollar kostende jassen.
"Bont?", zegt zij. "Daar ben ik klaar mee. Ik wil geen
dieren meer doden voor mode. Het voelt niet
goed."
Hoewel dierenliefhebbers blij zullen zijn met de
belofte, is de aankondiging van Versace allesbehalve
vooruitstrevend. Het modehuis sluit zich aan bij
een lange rij van grote ontwerpers die geen bont
meer gebruiken.
Calvin Klein stopte in 1994 als een van de eerste
grote ontwerpers met bont. Daarna volgden onder
meer Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Ralph Lauren en
Armani. Afgelopen jaar deden ook Michael Kors en
Gucci bont in de ban.

Bron: https://nos.nl/artikel/2222526-versace-stopt-metbont-het-voelt-niet-goed.html

Acties en nieuwe producten

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

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.
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:
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Korting op grote zakken!
In de maand april krijgen alle nieuwsbrieflezers nog
steeds 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 ☺

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.

10% korting in de maand april

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

Simparica anti teek en anti vlooien PIL
Hond
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!
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Sanimed hypoallergene worsten
In de gehele maand april: 4+1 gratis

Chipprijs
Tot en met april 2018 betaalt u slechts 39,40 Euro
voor het chippen van uw huisdier (inclusief
administratiekosten).
Het is maar een kleine transponder (zie de foto) en
geen probleem om in te brengen.
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