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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
De lintjesregen is weer voorbij. Veel Nederlanders
hebben een lintje gekregen voor hun bijzondere
verdiensten voor de Nederlandse samenleving,
Ook mijn broer was een van de gelukkigen. Ridder
in de orde van Oranje Nassau als eervolle beloning
voor zijn bevordering van de “magie” nationaal en
internationaal.
Super gedaan!
Maar ook dieren krijgen af en toe lintjes, hoewel
veel zeldzamer.
Meestal door hun bijdrage in oorlogsgebieden.
Een voorbeeld is Mali.
Legerhond Mali heeft de hoogste eremedaille voor
de strijd tegen Taliban gekregen.

De Britse militaire viervoeter Mali heeft deze
hoge onderscheiding gekregen voor zijn
heldenmoed in Afghanistan. De Mechelse
herder leidde ondanks ernstige verwondingen
aan zijn lijf een speciaal peloton in 2012 in
Kabul rechtstreeks naar verborgen Talibanstrijders.
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Ondanks dat er scherven van granaten in zijn
buik en poten zaten en zijn voortanden eruit
waren geschoten, bleef de Mechelse herder
Mali trouw aan zijn baas.
Mali was speciaal getraind om explosieven te

Uit de praktijk

ruiken. Zodoende leidde hij de militairen langs
verschillende boobytraps.

Dank voor de vele inzendingen van de april

De heldhaftige 8-jarige hond heeft voor zijn
moed een PDSA Dickin Medal uitgereikt, een
medaille die het equivalent is van het Victoria
Cross, de hoogste onderscheiding voor
militairen.

wat te moeilijk:

Het is de 69ste keer dat deze medaille wordt
uitgereikt aan een dier. Mali's voorgangers zijn

De overige antwoorden zullen we toelichten met de
reden waarom ze onjuist zijn:

31 honden, 32 duiven, 4 paarden en een kat.
Alle dieren met een lintje en mijn broer:
GEWELDIG!

Prijsvraag

prijsvraag!
Helaas was er geen winnaar, mogelijk was de quiz

Het juiste antwoord is:
Antwoord D: Een tekenbeet is zelden gevaarlijk.
Teken kunnen natuurlijk de welbekende ziekte van
Lyme veroorzaken. Het is dan ook van belang om
een teek zo snel en secuur mogelijk te verwijderen
(zowel bij dier als mens). Toch veroorzaakt niet
elke tekenbeet de ziekte, uit het laatste onderzoek
naar teken in Nederland bleek van de onderzochte
teken gemiddeld 23,6% geïnfecteerd te zijn met
Borrelia burgdorferi.

Antwoord A; Teken worden vaak groter dan 1
centimeter.
Teken zijn in het volwassen stadium gemiddeld 3 tot
5 millimeter groot. Enkele vrouwtjes halen wel de 1
cm, maar dit zijn uitzonderingen.
Antwoord B; Een teek is een insect.
Een teek is geen insect maar een spinachtige. De
verschillen tussen een teek en een insect zijn de
volgende punten:
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U kunt uw goede oplossing voor 31 mei mailen naar de

1.

Insecten hebben drie lichaamssegmenten,
maar teken hebben er twee.
2. Volwassen insecten hebben zes poten, maar
volwassen teken hebben er acht.
3. Insecten hebben vleugels en antennes, maar
teken hebben die niet.
Antwoord C; Een teek kan springen.

praktijk: dapeuropawijk@dierenarts-haarlem.nl.
Onder de goede inzendingen verloten wij een
tegoedbon van 25 euro die voor het einde van juni 2018
in de praktijk besteed kan worden.

Een aantal interessante patiëntjes
Een benauwd poesje in de dienst

Vaak wordt gedacht dat teken opspringen vanuit het
gras/de begroeiing. Wat ze werkelijk doen, is
klimmen tot bovenin een tak/grasspriet en bij
beweging zich laten vallen. Zo komen ze terecht op
voorbijgangers en kunnen ze zich vastbijten.
Voor mei hebben we een nieuwe prijsvraag!. Succes!

De MEI PRIJSVRAAG!!!!
Hoeveel (kilo)gram weegt de kleinste hond ter
wereld? (foto)

Dit poesje van 10 maanden werd in de dienst
aangeboden met ernstige benauwdheid. Ze had een
normale temperatuur (38,5).
De ademhaling was zeer heftig en we moesten een
röntgenfoto maken om te bepalen wat de oorzaak
was.
Op de foto (rechts is de borstkas) zie je dat het
longveld ernstig verkleind is.

A: 560 gram
B: 115 gram

Ook de hartschaduw is niet meer te zien. We
besloten om de benauwdheid te verlichten vocht af
te tappen uit de borstkas.

C:150 gram
D:340 gram
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Er is een grote hoeveelheid gelig vocht afgetapt,
wat eigenlijk direct al tot een verbetering van de
situatie leidde.

Omdat de hond het verder heel goed doet, hebben
we besloten over 6 maanden een controle foto te
maken.

De verdenking was of hartfalen of FIP of mogelijk
oedeem van niet cardiale oorsprong.
Het longvocht wordt onderzocht op FIP en de poes
heeft warempel goed gereageerd op vochtafdrijvers
in combinatie met prednison en ACE remmers.

Een trillend hondje

Ouder poesje met lelijke plek in de bek
Dit poesje bleek bij de gebitsreiniging een gat
achter in de keel te hebben.

De klacht van deze hond op middelbare leeftijd was
dat hij af en toe trilde, maar ook niet altijd.
Overdag had de hond geen klachten en speelde
vrolijk met zijn vrienden.
Omdat het toch iets was dat geleidelijk was
ontstaan is besloten om toch röntgenfoto’s te
maken om uit te sluiten of er pijnlijke processen
waren in het bottenstelsel.
Op de foto van het bekken blijkt wat
botnieuwvorming te zitten aan de onderkant van
de wervel. Dit zou kunnen duiden op wat instabiele

Er is een biopt genomen en het bleek helaas een
kwaadaardige tumor te zijn. Je kan in zo’n geval als
de poes niet lijdt of pijn heeft afwachten met
pijnstilling en/of antibiotica.
Uiteindelijk loopt het natuurlijk niet goed af.

rug-bekken aansluiting.
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Voor u gelezen

Dag van de hond 2018
Tijdens de Dag van de Hond kan iedereen, met of
zonder hond, op tientallen plaatsen in het land
kennis maken met demonstraties en activiteiten op
het gebied van (ras)honden en allerlei vormen van

Let op: Kijk op de website van de deelnemende
locatie voor meer informatie over het programma
of neem contact met de locatie op. Dit voorkomt
mogelijke teleurstellingen zoals een gesloten deur
omdat het programma al afgelopen is bij een
bezoek.

hondensport.
Tijdens deze dag zetten de deelnemende
kynologenclubs, hondensportverenigingen en
rasverenigingen gezamenlijk hun poorten open
voor het publiek.
De achtste Dag van de Hond is op zondag 27 mei
2018 met als thema ‘Sport & Spel'. Tijdens de Dag
van de Hond kan iedereen, met of zonder hond, op
meer dan 40 plaatsen in het land terecht voor
informatie, demonstraties en activiteiten op het
gebied van (ras)honden en allerlei vormen van
hondensport. Tijdens deze dag zetten de
deelnemende kynologenclubs,
hondensportverenigingen en rasverenigingen
gezamenlijk hun poorten open voor het publiek.
Doel van de Dag van de Hond is het publiek, met of
zonder hond, kennis laten maken met alle leuke,
gezonde en leerzame activiteiten die er met een
hond gedaan kunnen worden.
De Raad van Beheer, de overkoepelende organisatie
op het gebied van (ras)honden en hondensport in
Nederland, is initiatiefnemer van de landelijke 'Dag
van de Hond'.
Op de website www.dagvandehond.nl vind je een
overzicht van alle deelnemende locaties.
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Sint Bernard en knuffelberen
In Groot-Brittannië waren eigenaars met hun sintbernardshond en een bang hart naar de dierenarts
getrokken, omdat ze vreesden dat hij ernstig ziek
was. Scans leken daarop te bevestigen dat de hond
kanker had, maar tijdens een operatie kwam iets
anders aan het licht.
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De CT-scan bij de acht jaar oude sint-bernardshond
Maisy toonde een ongebruikelijk volle maag en
een vreemd gezwel op haar milt.

Maisy stal de knuffels van de chihuahua’s uit het
gezin, vertelt eigenaar Jane Dickinson. “Dat doet ze
wel vaker om ermee te spelen, maar ik heb haar ze

Meteen werd gedacht aan kanker, maar tijdens een
operatie kwam er iets anders aan het licht. Nick
Blackburn, de dierenarts van Paragon Veterinary
Referrals in Wakefield die de operatie uitvoerde,
vond restanten van vier knuffelberen in de maag
van het arme dier.
“Dit hadden we echt niet verwacht”, aldus
Blackburn. “We weten allemaal dat sommige
honden graag op dingen kauwen waar ze eigenlijk
niet op mogen kauwen, maar vier volledige
teddyberen verorberen is toch van een ander
kaliber.”
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nog nooit zien doorslikken. Haar eetgewoontes
waren helemaal normaal. Toen ze binnenging in de
kliniek, vroeg ik me af: komt ze hier ooit nog uit?
Maar nu houdt ze van het leven. Het is wel alsof ze
haar jeugd teruggekregen heeft.”
Volgens de dierenarts is Maisy intussen volledig
hersteld van de operatie en zijn er geen tekenen van
kanker.
Grote of kleine hond: altijd oppassen met knuffels!

5400 jaar oude koe met een
schedeloperatie?
Liepen er in de prehistorie al dierenartsen rond die
zich aan chirurgische ingrepen waagden?
Dat zou zomaar kunnen, zo stellen onderzoekers in
het blad Scientific Reports. In Frankrijk hebben ze
namelijk een wel heel bijzondere schedel van een
koe teruggevonden. De schedel zou uit de periode
tussen 3400 en 3000 voor Christus stammen en
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lijkt te getuigen van een vrij heftige chirurgische
ingreep. In het bot dat het voorhoofd van de koe
vorm gaf, is een flink gat ontdekt.

kan twee dingen betekenen: de operatie vond plaats
toen de koe al dood was óf het dier stierf kort na de
operatie.

In theorie kan zo’n gat natuurlijk getuigen van een

Dat er in de prehistorie al chirurgische ingrepen

ongeluk of een heftige aanvaring met een
soortgenoot. Maar dat is waarschijnlijk niet het

werden gedaan, is op zichzelf niets nieuws. Eerder
zijn al bewijzen gevonden dat mensen meer dan

geval, zo stellen de onderzoekers. Ze wijzen erop
dat ze rond het gat geen breuken of scheurtjes zien

12000 jaar geleden al schedeloperaties op elkaar
uitvoerden (blij dat ik nu leef ☺).

die wel zouden zijn ontstaan als een ander rund zijn
hoorn in het voorhoofdsbeen had geramd.
Bovendien is ook de vierhoekige vorm van het gat
opvallend en zijn rond het gat inkervingen te zien
die lijken te zijn ontstaan doordat iemand er met
een mes-achtig object in de weer is geweest. Dat
alles wijst er dan ook op dat deze koe een
chirurgische ingreep heeft ondergaan.
Op het bot zijn duidelijke inkervingen te zien die
veroorzaakt lijken te zijn door een scherp, mesachtig object.

De nu ontdekte koe is echter het oudste dier dat
van vergelijkbare ingrepen getuigt. Het kan volgens
de onderzoekers twee dingen betekenen: mensen
opereerden ook dieren óf ze oefenden op hun vee
om de geperfectioneerde technieken vervolgens op
hun soortgenoten los te laten.
Bron: https://www.scientias.nl/5400-jaar-oude-koeontdekt-die-een-schedeloperatie-heeft-ondergaan/

Overgewicht bij honden
We zien het helaas nog steeds erg regelmatig in de
praktijk dat een hond op jaarlijkse controle komt
en het gewicht weer is toegenomen. Dit is vaak niet
de bedoeling van de eigenaar, dus daarom wijden
we er in deze nieuwsbrief een stukje aan met tips en
tricks om uw hond op een gezond gewicht te
krijgen/houden en hiermee gezondheidsproblemen
in de toekomst te voorkomen.

De onderzoekers wijzen erop dat er geen bewijs is
gevonden dat de koe van de ingreep is hersteld. Dat
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Het grootste probleem is vaak niet het voer wat de
hond standaard krijgt, maar de calorierijke
tussendoortjes/beloningen die de hele dag door
gegeven worden. De tussendoortjes worden vaak
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ook geadverteerd als gezond, waardoor de
verwarring te begrijpen is.
We nemen als voorbeeld een Dentastick, deze
wordt aangeraden om te geven omdat dit bijdraagt
aan een gezond gebit. Een verpakking middelgrote
Dentasticks (=2 staven) bevat 324 calorieën. Ter
vergelijking, dat is hetzelfde als in een grote
roomboter gevulde koek van de bakker. Voor een
mens is dit al een tussendoortje wat je niet zo snel
zal nemen op een normale dag, terwijl de dagelijkse
caloriebehoefte van een mens nog hoger ligt dan
die van de gemiddelde hond.
Dit betekent natuurlijk niet dat u uw hond
helemaal niks lekker meer mag geven tussendoor,
maar het is van belang dat u het in balans houdt.
Wanneer u graag een lekker tussendoortje wil
geven kunt u die dag minder van het normale voer
geven. Zo zorgt u ervoor dat u geen calorie
overschot creëert en uw hond langzaam maar zeker
steeds meer gewicht met zich moet meedragen.
Ook zijn honden vaak al blij met een klein stukje
lekkers, in plaats van een hele snack. Zo kunt u ook
vaker kleine stukjes geven en heeft hij/zij er meer
plezier van.
Om toch iets te geven waar het gebit baat bij heeft
kunt u runderbot geven met gedroogd vlees eraan
(bij de dierenwinkel te koop).
Dit biedt meerdere voordelen; het dier kluift er
langer op dan op een Dentastick, dus ‘poetst’ hij zo

Weet u niet zeker of u wel de juiste hoeveelheid
brokken/natvoer geeft op een dag en wilt u dit
uitrekenen? Op de achterkant van de zak/op de
verpakking staat altijd een richtlijn hoeveel u mag
geven van de betreffende voeding. Dit wordt vaak
per kg dier aangegeven.
Wilt u uw dier laten afvallen van bijvoorbeeld 8,5
kg naar 7 kg, dan kunt u de richtlijn aanhouden
voor een dier van 7 kg.
Weeg dagelijks de hoeveelheid af en kijk hoe uw
hond daarop reageert. Het is voor een dier niet
goed om te snel af te vallen, dus voer niet drastisch
minder.
Om het proces goed in de gaten te houden kunt u
uw dier wekelijks/maandelijks wegen (dit mag
natuurlijk ook op de praktijk).

beter de tanden en kiezen. Ook is de hoeveelheid
calorieën vele malen minder, dus een win-win
situatie ☺
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Nieuwe entkaartjes
ONS NIEUWE KAARTJE

Hier onder hebben wij een kleine selectie van de
vele producten uitgelicht voor u:

Korting op grote zakken!
In de maand mei 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 ☺

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
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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 mei: 4+1 gratis

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

Chipprijs
Tot en met mei 2018 betaalt u slechts 39,40 Euro
voor het chippen van uw huisdier (inclusief
administratiekosten).

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

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

10% korting in de maand mei

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