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Column van Lex Ros
Zoals u misschien heeft gemerkt is de nieuwsbrief
wat aan de late kant.
Dus deze nieuwsbrief wordt tevens voor de maand
november. Helaas wel een kans minder om de
prijsvraag te winnen.. ☺
We hebben wat gedoe gehad thuis, waardoor het
focus even elders lag.
Gelukkig is de rust weer gekeerd en zijn we weer
overgegaan tot de orde van de dag.
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De oorzaak was een acute blindedarm ontsteking
bij mijn vriendin. Gebeurt natuurlijk altijd midden
in de nacht…
Maar goed, na 8 uur wachten (van zaterdagnacht
0300 tot zondagochtend 1100!!) lag ze op de
operatietafel. Na een paar dagen weer naar huis,
maar toen knapte het toch nog niet zo lekker op.
Weer naar het ziekenhuis en weer een operatie. De
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2e. Er was blijkbaar wat ontstekingsvocht de buik in
gelopen wat moest worden verwijderd. Weer onder
narcose en weer paar dagen blijven. Toen weer naar
huis en paar dagen later weer hoge koorts. Weer
naar het ziekenhuis en weer -voor de 3e keer-

1/ Hoe wordt het nest van een roofvogel ook wel
genoemd?

onder het mes. Na drie operaties was het eindelijk
klaar en kon het herstel beginnen. We zijn daar dus

C: Schot
D: Kraambed

wel even zoet mee geweest.
Voor nu: veel leesplezier!

En 2/ Hoe noemen we een mannelijke valk ook

A: Horst
B: Vogelweelde

alweer?

Uit de praktijk

Prijsvraag
Dank voor de vele inzendingen van de september
prijsvraag!
Er was een winnaar, goed gedaan Fam. Rijnders.
De vraag was:
Welk kattenras is vrijwel vrij van genetische
defecten, ondanks zijn bijzondere uiterlijk en waar
en in welk jaar is dit ras ontstaan?
De goede oplossing was de American Curl, ontstaan
in Californië, USA in 1991
Voor het najaar een nieuwe quiz (2 deelvragen):

A. Tersel
B. Kebber
C. Rekel
D. Woerd
U kunt uw goede oplossing voor 30 november mailen
naar de praktijk: dapeuropawijk@dierenarts-haarlem.nl.
Onder de goede inzendingen verloten wij een
tegoedbon van 25 euro die voor het einde van december
2018 in de praktijk besteed kan worden.

Een aantal interessante patiëntjes
Epuliden bij een boxer
Epuliden zijn tandvleesvergroeiingen, een door het
lichaam aangestuurd proces waar helaas weinig
tegen te doen is.
Epuliden vormen tandvleesgezwellen in de bek, die
steeds groter worden en soms zelfs over de tanden
heen groeien. Wanneer de hond kauwt, kauwt hij
op zijn eigen tandvlees, pijnlijk!
De eigenaresse van deze boxer vond geregeld bloed
en slijm in huis, veroorzaakt door een stuk gebeten
epulide.

Nest van een roofvogel
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Sommige hondenrassen zijn gevoelig voor deze
aandoening, vooral boxers.
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Kater met blaassteentjes
De grote gezwellen zijn niet alleen vervelend met
eten, bacteriën hebben ook nog eens vrij spel in de
etensresten en plukken haar die tussen de epuliden
blijven hangen. Er zit dan niets anders op om deze

Deze kater kwam met ernstige plasproblemen op de
praktijk.

onder narcose te verwijderen.
Zo hebben we boxer B. afgelopen maand geholpen

We hebben rontgenfotos gemaakt omdat we het

door de epuliden onder narcose weg te branden (zo
voorkom je bloedingen) en haar ook een
gebitsbehandeling te geven.
Voor de behandeling:

vermoeden hadden dat er blaassteentjes in het spel
waren.
De kater was al eerder elders behandeld voor “stress”
en blaasontsteking, maar dat had onvoldoende
effect gehad.
Op de foto zijn duidelijk de kleine blaassteentjes
zichtbaar.

Na de behandeling:

Het eindresultaat mag er zijn!
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Met wat lucht in de blaas als contrast zijn de
steentjes beter te zien.
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We hebben de kater geopereerd en het gaat nu
goed met hem.

Blaasstenen stellen we vaak vast met een
röntgenfoto of met een echo.

Blaasstenen en blaasgruis bij hond en kat
Blaasgruis is het best te vergelijken met

Andere stenen moeten, als ze te groot zijn om uit
te plassen, chirurgisch worden verwijderd. Na de

microscopisch-klein zand.
Bij katers kan het gruis de plasbuis in de penis

operatie kan worden bepaald wat de chemische
samenstelling is van de steen. Mogelijk kan met een

verstoppen (de zogenaamde plaskater). De
behandeling verschilt per diersoort en per

juiste behandeling aangroei van nieuwe stenen
worden voorkomen.

gruissoort en probleem.
Hoe meer een dier drinkt, hoe kleiner de kans op
Blaasstenen zijn enkele millimeters tot enkele
centimeters groot. Ook blaasstenen kunnen
klachten geven die passen bij een blaasontsteking.
Stenen kunnen vastlopen in de plasbuis.

blaasstenen en blaasgruis. Nat voer is over het
algemeen beter dan droog voer.

De behandeling is vaak chirurgisch, maar
struvietstenen kunnen na het geven van een dieet
soms oplossen.

gaat drinken.

De meeste dieren met blaasstenen of blaasgruis
hebben last van blaasontstekingsverschijnselen:
•

Vaak plassen

•

Kleine beetjes plassen

•

In huis plassen / buiten de bak plassen

•

Bloed bij de urine

Blaasgruisdiëten zorgen ervoor dat een dier meer

Heupdysplasie of ernstige artrose van de
heupen
Bij deze grote kruising van meer dan 30 kilo
constateerden we een ernstige belemmering in de
beweging van de achterbenen en heup en ook
pijnlijkheid bij het onderzoek.
We hebben röntgenfoto’s gemaakt en daarop werd
wel duidelijk wat de oorzaak was.

Als een dier niet kan plassen, kan de plasbuis
verstopt zitten. Dit probleem komt vaker voor bij
katers en reuen dan bij poezen en teven. Dieren
hebben symptomen die kunnen lijken op een
blaasonsteking. Als niet wordt ingegrepen,
verslechterd het dier snel en kan het binnen 24 uur
overlijden. Als u denkt dat dit het geval is, moet u

met spoed naar ons toe of een spoeddierenarts na
sluitingstijd.
Er zijn botnieuwvormingen te zien in beide heupen en de hals
van het bovenbeen.
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Drie kwart van de paren verblijft in Drenthe en
Friesland.

Ook op deze foto vooral slechte aansluiting te zien van de
linker heup.

Er is dus ernstige artrose te zien van de heupen aan
beide kanten. De hond krijgt nu pijnstillers en loopt
nu aanzienlijk beter. Genezing is niet echt
mogelijk. Wel verlichting. Ook
voedingssupplementen kunnen een enkele keer
bijdragen aan de vermindering van de klachten.

Dit jaar hebben de kraanvogels ook voor het eerst
gebroed in Brabant en Limburg.
Bron: nu.nl
foto: vogel-spotter.blogspot.com

In 2020 moet iedere pup een paspoort
hebben

Voor u gelezen

04 oktober 2018 LICG

Kraanvogels

Over twee jaar moet iedere nieuwgeboren pup een
paspoort krijgen. Zo kunnen misstanden in de
hondenhandel worden aangepakt.

Nederland telt dit jaar een recordaantal
broedpaartjes van kraanvogels. Volgens de
Vogelbescherming waren er 32 broedpaartjes. Dat
zijn er tien meer dan in 2017. In 2014 werden er
acht geteld.

De paspoortverplichting geldt ook voor
geïmporteerde honden. In het paspoort staat onder
meer wie de fokker van het dier is en welke
inentingen het heeft gehad.

Ongeveer 25 tot 26 paren van de grote grijze vogels
met een rode vlek achter op de kop hebben eieren

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur

gelegd. Twaalf paren kregen uiteindelijk kuikens.
Van de twintig getelde kuikens vlogen er

paspoort hondeneigenaren 'zeker weten dat het een
hond is uit een betrouwbaar nest, van een

uiteindelijk zeven uit. In verhouding tot het aantal
broedparen is dat volgens de Vogelbescherming een
teleurstellend eindresultaat. Door de droogte was er
weinig voedsel en waren de nest- en slaapplaatsen
makkelijker bereikbaar voor roofdieren.
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en Voedselkwaliteit zegt in het AD dat met zo'n

betrouwbare fokker'.
Volgens Schouten komen er bij bepaalde fokkers
nog altijd misstanden aan het licht. "Die in het
kader van te veel geld verdienen niet goed met hun
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honden omgaan. Mijn oproep is dus ook: koop een
hond bij een betrouwbare fokker. Als er geen
paspoort bijzit, dan is er wat aan de hand."

Honden speuren verweesde otterjongen
op
Professionele speurhonden krijgen een training om
verweesde otters op te sporen. Dat gebeurt op
initiatief van Landschap Overijssel.
Verkeersongelukken zijn doodsoorzaak nummer
één bij otters. Een kwart van alle otters in
Nederland sterft volgens de provinciale organisatie
door een aanrijding. Als het gaat om een zogend
ottervrouwtje, dan zijn haar jongen direct in
levensgevaar.
Normaal is de kans klein dat de weesotters op tijd
gevonden worden. Nesten van otters zijn vaak
goed verstopt en de roofdieren zoeken tot wel 2
kilometer vanaf het nest naar voedsel. Bovendien
leven ze in moeilijk te bereiken, waterrijke
gebieden.
Om die reden is Landschap Overijssel begonnen
met het 'omscholen' van politie- en
reddingshonden. Het idee is dat goedgetrainde
honden het spoor van een doodgereden vrouwtje
kunnen terugzoeken, daarmee groeit de
overlevingskans van de jongen.
Gevonden weesotters gaan naar een otteropvang in
het Friese Munnekeburen. Daar worden ze getraind
om weer in de natuur uitgezet te kunnen worden.

De training van de speurhonden gaat ongeveer een
half jaar duren. De komende tijd gaan
natuurbeheerders, jagers en medewerkers van de
waterschappen geursporen van dode otters
verzamelen. Aan de tepels van een ottervrouwtje is
vaak te zien of ze zogende jongen heeft.
Volgens speurhondentrainer Michel Grobbe zijn er
nog minstens vijf verschillende ottergeuren nodig
voor de opleiding. De honden moeten namelijk
leren hoe ze otters van elkaar kunnen
onderscheiden.
Grobbe waarschuwt dat de inzet van de honden
geen garantie is voor succes. "De hond is geen
wondermiddel, wel een hulpmiddel. Het blijft een
samenspel tussen mens en dier. Ook
weersomstandigheden en het terrein bepalen of de
hond het spoor kan vinden", aldus Grobbe.
Natuurbeschermers vinden het van groot belang
dat de jonge otters in leven blijven. Sinds de eerste
otters in 2002 zijn uitgezet in Nationaal Park
Weerribben-Wieden in Overijssel is de populatie
van de dieren flink gegroeid.
Als veel jongen doodgaan, is er een kans dat de
otters weer uitsterven. Bovendien hebben
ottervrouwtjes maar eens in de twee jaar een nest.
De jongen blijven ruim een jaar bij hun moeder.
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Bron: nu.nl

Ook kat en hond ervaren economische
bloei, met prosecco en rosé
door Jeroen Schutijser, verslaggever Economie
De economische malaise is voorbij en dat merken
ook de naar schatting 2,6 miljoen katten en 1,5
miljoen honden in ons land. Hun baasjes trekken
weer de portemonnee voor verantwoord, exclusief
voer en talloze tussendoortjes: biologisch, glutenen graanvrij, soms met bijvoorbeeld Chinese
kruiden. Een enkel product kost wel 50 euro per
kilo.
Er is dus genoeg, met straks in december als klap op
de vuurpijl prosecco voor de kat, witte wijn en rosé
voor de hond en een Adventskalender met elke dag
een luikje met daarachter een snack.

Deze geniet lekker van een glaasje (dog) wine ☺

Of we soms niet een beetje doordraven? Misschien
wel, zegt Maaike Françoys van dierenspeciaalzaak
Pets Place in Oosterhout. "Maar het huisdier wordt
nu eenmaal steeds vaker gezien als een volwaardig
lid van het gezin. Als mensen het zich kunnen
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veroorloven, geven ze heel veel geld uit aan het
huisdier."
Volgens een van de grootste producenten van
diervoeding, Nestlé, gaven de Nederlanders vorig
jaar aan honden- en kattenvoer 670 miljoen euro
uit. "Op jaarbasis groeit de markt met 3 à 4
procent. We zijn na de crisis duidelijk bezig met
een inhaalslag", zegt voorzitter Joost de Jongh van
brancheorganisatie Divebo.
Een opvallende trend: honden- en kattenvoer
bevatten de laatste jaren steeds meer vlees. En dat
terwijl de trend bij 'gewone' consumenten juist is
om minder vlees te eten. Volgens het
Voedingscentrum eet inmiddels 55 procent van de
Nederlanders zeker drie dagen per week geen of
minder vlees.
"Voor het milieu is de huidige ontwikkeling in
petfood natuurlijk een ramp", zegt een eigenaar
van een dierenwinkel die liever anoniem blijft.
"Vergeet niet dat die markt van diervoeding ook
enorm groot is. Hondenvoer bestond vroeger
vooral uit droge stof, nu zit er bij wijze van spreken
bijna een halve koe in zo'n zak. Schieten we niet te
ver door?"
Volgens de winkeleigenaar schreeuwen grote
producenten als Mars (met merken als Royal
Canin, Pedigree, Whiskas en Sheba) en Nestlé
(Bonzo, Felix, Gourmet) dat kat en hond vleeseters
zijn. "Een hoop mensen geloven dat. In geld groeit
de markt fors, er wordt goed aan verdiend ja. Maar
met deze ontwikkeling kunnen we de toekomst
niet in, dat moeten die producenten toch ook
beseffen. Ze moeten hun verantwoordelijkheid
nemen."
Marktleider Mars lijkt niet echt onder de indruk:
"De trend is inderdaad meer vlees in voeding.
Waarom dat is, is voor ons nog niet duidelijk. Maar
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voor ons blijft voorop staan dat onze producten
een gezonde voeding vormen voor kat en hond",
aldus een woordvoerder.
Feit is dat veel honden en katten overgewicht
hebben. "Het wordt steeds erger", meent dierenarts

Vlaamse INBO, weten we inmiddels van vier van
deze zes wolven waar ze sindsdien gebleven zijn.
De gezenderde vrouwelijke wolf 'Naya' liep na haar
wandeling door Nederland door naar Vlaanderen
en heeft zich inmiddels daar gevestigd. Een tweede

Ronald Corbee, verbonden aan de dierenkliniek van
de Universiteit Utrecht. "Zeker de helft van deze

vrouwtje, in april waargenomen in april bij het
Friese Boijl, werd eind april waargenomen in

huisdieren is te zwaar. Gewoon omdat ze te veel
eten krijgen en te weinig bewegen. Eigenlijk precies

Nedersaksen (Duitsland). Het derde vrouwtje, in
maart en april waargenomen in Drenthe, Overijssel

zoals obesitas bij mensen wordt veroorzaakt."

en Gelderland, is terug in Duitsland. Zij werd vanaf
juni waargenomen in Nordrhein-Westfalen. Het

"We willen ze altijd graag verwennen, we geven de
kat of hond iets lekkers als wij wat lekkers pakken.
Maar dat kleine blokje kaas is voor de kat eigenlijk
al een hele maaltijd. Hoe we kunnen voorkomen

mannetje dat in maart in Limburg werd
aangetoond, werd kort daarop doodgereden in
Vlaanderen. De twee overige mannelijke wolven
(waarvan één werd aangetoond bij Bunschoten en

dat ze te dik worden? Nou, de huisdieren minder
snacks geven bijvoorbeeld. In diervoeding zit
eigenlijk alles wat ze nodig hebben."

een andere in Groningen, Drenthe en Overijssel)
zijn sindsdien niet meer waargenomen.
In de periode mei tot en met juli werden in
Nederland een nieuwe mannelijke en een
vrouwelijke wolf waargenomen (zie kaartje). De
vrouwelijke wolf werd het laatst op de Veluwe
gezien. DNA-onderzoek zal moeten uitwijzen of
ze daar nog altijd actief is, zoals de camerabeelden
doen vermoeden. Van de mannelijke wolf weten we
dat deze is doorgelopen naar Vlaanderen en daar is
gesignaleerd in het gezelschap van wolvin Naya.

Wolven in Nederland
Afgelopen zomer berichtte Wageningen
Environmental Research (WENR) dat via genetisch
onderzoek is vastgesteld dat in het eerste halfjaar
van 2018 minimaal acht verschillende wolven in
Nederland aanwezig waren. Dat gebeurde
grotendeels op basis van monsters van aangevallen
schapen verzameld door medewerkers van BIJ12 en
deels op basis van keutels verzameld door Wolven
in Nederland en Staatsbosbeheer.
In de periode januari tot en met april werden zes
wolven waargenomen: drie mannen en drie
vrouwen. Opvallend genoeg werd geen van deze zes

Op basis van DNA vastgestelde locaties waar twee
wolven zijn aangetroffen van mei tot en met juli
2018 (Bron: Wageningen Environmental
Research).

dieren in de periode mei tot en met juli nog
waargenomen in Nederland. Door nauw contact via
het CEwolf consortium met collega-onderzoekers
van het Duitse instituut Senckenberg en het
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Wageningen Environmental Research (WEnR)
BIJ12

Nieuwe entkaartjes
ONS NIEUWE KAARTJE

Acties en nieuwe producten
Kaart: Wageningen Environmental Research

Korting op grote zakken!

Wat moet ik doen als ik een wolf zie?
De kans dat je een wolf in Nederland ziet is heel
klein. Mocht je toch een wolf zien, volg dan de
volgende adviezen op:
1. Blijf rustig
2. Maak een foto of filmpje indien mogelijk
3. Neem langzaam afstand
4. Houd je hond aan de lijn
5. Als de wolf te dichtbij komt, luid spreken en
armgebaren maken

Tot en met december 2018 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 ☺

6. Voer of lok de wolf niet
7. Geef de melding door aan het wolvenmeldpunt
van Wolven in Nederland
Meer informatie
Wolven in Nederland
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Simparica wordt geleverd in doosjes van 3
smakelijke tabletten. Voor elk gewicht van de hond
een aparte verpakking.

Stronghold Plus ook tegen teken!!
Voor de kat is er nu ook een prachtmiddel tegen
vlooien, spoelwormen en teken tegelijk!

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!

Sanimed hypoallergene worsten
Tot en met december 2018: 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 december 2018 betaalt u slechts 39,40
Euro voor het chippen van uw huisdier (inclusief
administratiekosten).
Het is maar een kleine transponder en geen
probleem om in te brengen.
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