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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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De praktijk wenst u allen vast mooie feestdagen,
een fijne jaarwisseling en een heel gelukkig 2019!
En dat we ook in het nieuwe jaar weer voor u en
uw huisdier klaar kunnen staan!
Een studievriend van me, Dr. Paul Overgaauw heeft
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een artikel over giardia geschreven.

Uitstulping van het urethra slijmvlies van de
penis .................................................................. 3
Poes met acute bloedingen in beide ogen ...... 3
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geopend, maandag tot en met donderdag van
08.30-16.30, vrijdag van 08.30-15.00.

Prijsvraag
Dank voor de vele inzendingen van november
prijsvraag!
Er was een winnaar, goed gedaan Wiebe.
De vraag was:

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

Uit de praktijk

Gewijzigde openingstijden rond kerst!!

Goede antwoord was A: Horst

Rond de kerst en de jaarwisseling hebben wij
aangepaste openingstijden!

En 2/ Hoe noemen we een mannelijke valk ook
alweer?
Goede antwoord was A. Tersel

Alleen 24 december (en met kerst) is er geen
dierenarts aanwezig. U kunt dan gebruiken maken
van onze spoeddienstregeling.
De assistente kan u dan wel helpen met diervoeding
en medicijnen.

Voor de jaarwisseling weer een nieuwe prijsvraag!
We dachten dat we het in verband met de
winterperiode maar eens over koele zaken moesten
hebben dus vandaar deze 2 vragen:

Kijkt u even goed naar het schema:
Welke vis beschikt over een speciaal mechanisme
Vrijdag 21 december

08.30-15.00

Maandag 24 december (Ass) 08.30-16.30
Dinsdag 25 december
GESLOTEN
Woensdag 26 december
Donderdag 27 december

GESLOTEN
08.30-16.30

Vrijdag 28 december

08.30-15.00

Maandag 31 december

08.30-16.30

Dinsdag 1 januari 2019

GESLOTEN

dat er voor zorgt dat ze vis niet bevriest in ijskoud
water?
A. Gebaarde ijskabeljouw
B. De Smelt
C. Rivierprik
Over vissen gesproken, hoe diep leeft de diepst
levende vissen?
A. 11.000 meter diep
B. 6500 meter diep
C. 8000 meter diep

Vanaf 2 januari zijn wij weer op de normale tijden
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Poes met acute bloedingen in beide ogen

U kunt uw goede oplossing voor 31 januari mailen naar
de praktijk: dapeuropawijk@dierenarts-haarlem.nl.
Onder de goede inzendingen verloten wij een
tegoedbon van 25 euro die voor het einde van februari
2019 in de praktijk besteed kan worden.

Een aantal interessante patiëntjes
Uitstulping van het urethra slijmvlies van de
penis
Dit hondje had een nog wat enthousiast rijgedrag,
waardoor het uiteinde van de penis en het slijmvlies
nogal geïrriteerd is geraakt.

Een verandering van het gedrag en een
ontstekingremmende zalf lokaal in de voorhuid
aangebracht heeft tot genezing geleid.
Hij zal wel jeuk hebben gehad…
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Deze poes kwam met ernstige oogproblemen op de
praktijk.
Deze patiënt werd bij ons aangeboden met aan
twee kanten een bloeding in het oogvlies en
nystagmus (wiebelogen). De kat zag bijna niets
meer. Om het zichtvermogen waar mogelijk te
redden zijn we direct gestart met een specifieke
oogzalf en medicatie, en kon de zoektocht naar
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een verklaring voor dit vreemde verschijnsel
beginnen.
14 dagen later: Zoals u ziet zijn de bloedingen in de
beide ogen opgelost, op het rechteroog is nog een
waas te zien, in het linkeroog is te zien hoe in de
pupil ‘’bindweefsel bruggetjes’’ zijn gevormd tijdens
het genezingsproces.
De kat ziet nu gelukkig weer, en ze kan de weg in
huis weer vinden.

Meeuw met visdraad rond de vleugels

Van alle meeuwen van het vogelhospitaal die bij
ons onder het röntgenapparaat zijn geweest, was dit
de eerste die GEEN hagelkogeltje(s) in het lichaam
had zitten.

Ekster met een tumor aan een teen
Deze geweldig leuke ekster is aangeboden met een
gezwel aan de teen. We hebben de teen
geamputeerd en als dank heeft de ekster daarna
gelijk stukjes eend -als lekker hapje- van ons
aangenomen.

Deze meeuw van het Vogelhospitaal werd
aangeboden met een visdraad door de vleugel.
Onduidelijk was of er ergens in de vleugel nog een
haakje zou zitten. Dit was gelukkig niet het geval,
en het draad kon voorzichtig door de vleugel los

Tumor op het einde van de teen

getrokken worden. Bijna ongelofelijk maar helaas
waar:
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Veel dieren zijn drager, waarbij de parasiet wel in de
darm aanwezig is, maar de gastheer geen
verschijnselen vertoont. De infectie wordt de laatste
jaren steeds vaker gezien bij mens en dier.
De uitscheiding van de eitjes van de parasiet vindt
plaats via de ontlasting en deze eitjes zijn direct
weer besmettelijk. Ze kapselen zich buiten het
lichaam snel in tot een resistente cyste en kunnen
Ekster na de amputatie.
Hij (of zij?) heeftde operatie prima doorstaan. Mag
na een paar dagen weer lekker de natuur in.

Giardia besmetting bij huisdieren
Door Dr. Paul Overgaauw

Elektronen microscopische foto van een giardia
parasiet op het darmslijmvlies
Giardia is een ééncellige parasiet die bij o.a. hond,
kat, konijn en mens in de dunne darm kan
voorkomen. Bij hond en kat varieert het
besmettingspercentage sterk van enkele procenten
tot meer dan 20% (dit laatste vooral in kennels).
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zo lang in de omgeving besmettelijk blijven.
Besmetting is vooral een probleem in kennels en
dierenpensions en op plekken met veel honden,
zoals uitlaatplekken, parken, speelweides en
terreinen van hondenverenigingen. Drinkplaatsen
kunnen ook een besmettingsbron zijn, zoals vijvers
en plassen.
De verschijnselen kunnen bestaan uit diarree,
buikkrampen, gasvorming, braken en verlies van
eetlust. Bij langdurige diarree kan vermagering
optreden, de weerstand afnemen en de
vachtconditie veranderen. Ook andere
ziekteverwekkers kunnen dan worden gevonden.
Het aantonen van een Giardia-infectie gebeurt bij
de dierenarts met een sneltest of door opsturen van
de ontlasting in een laboratorium of aan de hand
van de klinische verschijnselen. Aangezien de
parasiet niet continue wordt uitgescheiden, kan het
nodig zijn om ontlasting van enkele dagen achter
elkaar te verzamelen.
Giardia wordt wel beschouwd als een zoönose, dat
wil zeggen dat besmetting van dier op de mens kan
plaatsvinden. Door nieuwe kennis en
laboratoriumtechnieken is inmiddels echter
duidelijk geworden dat het niet meer zo
vanzelfsprekend is dat de diersoort-specifieke
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Giardia van hond en kat de mens besmet. Het is
aannemelijker dat mensen met Giardia de
huisdieren besmetten, in plaats van andersom.

Wanneer bij een gezond dier zonder klachten
Giardia in de ontlasting wordt gevonden, dan is
behandeling niet nodig. Behandeling (met het
ontwormingsmiddel fenbendazol) wordt wel
geadviseerd bij dieren met een positieve test in
combinatie met de aanwezigheid van klachten, bij
hardnekkige Giardia infecties en bij groepen dieren.
Daarnaast kan de achterhand van de dieren met een
lichte zeepoplossing worden gewassen (met
handschoenen) om zo te voorkomen dat dieren,
die vaak op deze plaats likken, zich zo weer kunnen
besmetten. De omgeving en de voer- en
waterbakken kunnen na schoonmaken
gedesinfecteerd worden.
Wanneer na behandeling onvoldoende verbetering
van de klachten optreedt en andere oorzaken
uitgesloten of behandeld zijn, dan kan de
behandeling (eventueel met een ander middel)
worden herhaald. Verder kan een maagdarmdieetvoeding ondersteunend werken bij het herstel.
Helaas blijven er altijd dieren over die niet of
nauwelijks reageren op een behandeling.

Voor u gelezen

Vuurwerkangst
Voor honden of katten zijn er
feromonenverstuivers die u in het stopcontact
moet steken. Feromonen zijn stoffen die ervoor
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zorgen dat dieren zich meer op hun gemak voelen.
Begin minimaal vier weken van tevoren. Er is ook
een spray en een halsband met feromonen
verkrijgbaar.
Wat specifiek te doen op Oudejaarsdag/avond?
Stop watjes in de oren van uw angstige hond
(niet vergeten eruit te halen)
Laat uw hond bijtijds uit, wordt er in uw buurt veel
vuurwerk afgestoken, zoek dan een rustige plek op
zodat de hond nog even lekker kan uitrazen.
Anders is voor een keer in de tuin uitlaten een
alternatief.
Extra lang uitlaten zodat de hond lekker moe is
kan ook helpen.
Houdt honden aan de lijn. Geef daardoor de hond
geen kans te vluchten bij de knallen etc. Dit zou
een beloning zijn voor het angstgedrag.
Houdt katten zo veel mogelijk binnen. Een kat die
schrikt kan in de paniek de weg naar huis
misschien niet meer vinden. Zorg dus dat de hond
(en kat) niet uit kamer of woning kan ontsnappen.
Doe de gordijnen dicht en zet een muziekje aan,
denk erom: sommige radiozenders laten ook
vuurwerkgeluiden horen!
Laat uw huisdier op zijn eigen vertrouwde plaats
liggen, zoals een mand of bench.
Ga niet in op het afwijkende gedrag van uw
huisdier, dat versterkt de angst vaak alleen maar, af
en toe gerust stellen mag. Negeer het angstige
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gedrag. Negeer zelf ook het vuurwerkgeluid en
betrek uw hond actief bij afleidings-spelletjes
(geen overdreven aandacht)

vertonen zijn: braken, diarree, slijmvliesontsteking
in bek en keel en sloomheid.

Laat angstige dieren niet alleen.
Indien u pilletjes geeft: op tijd toedienen, wees
voorzichtig met de dosering!
Als niks lukt hebben we diverse rustgevende
middelen in de praktijk.
(uit de nieuwsbrief van dec.2013)

Kerstgevaren voor uw huisdieren

Takken van naaldbomen (kerstboom of
kerststukje) kunnen bij sommige honden ook een
allergische reactie opwekken. Uw hond krijgt dan
na contact met de dennentakken, een dikke snuit,
gezwollen oogleden en oorschelpen.

We brengen de kerstdagen met vrienden en familie
door, in een huis vol gezelligheid en
kerstversierselen. Tijdens deze knusse dagen liggen
er echter wel gevaren op de loer voor uw
huisdieren. Omdat het vervelend zou zijn als u uw
kerst bij de dierenarts zou moeten doorbrengen
zetten wij de mogelijke gevaren voor u op een rij

Kerstballen
Kerstballen in een boom zijn voor een kat
onweerstaanbaar. Als ze er in slagen er één uit de
boom te meppen, zijn de scherven zeer scherp en
kunnen in de zachte voetzooltjes zorgen voor
pijnlijke wondjes.

Kerstboom
Vaak ligt de grond onder de kerstboom bezaaid
met afgevallen dennennaalden, dus oppassen
geblazen! Zet de voer- en drinkbak van uw huisdier
niet onder de kerstboom.
De dennennaalden zijn giftig en kunnen ook de
darmwand doorboren. Water waarin naalden
hebben gelegen is ook giftig, evenals het water
waarin de stam van de kerstboom staat. Zorg dus
dat uw huisdier niet van dit water (met erin
opgeloste giftige stoffen) kan drinken.
De ziekteverschijnselen die uw huisdier kan
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Honden kunnen een kerstbal opeten, die dan
inwendig problemen kan veroorzaken.
Engelenhaar
Dit kan met name bij katten wel eens zorgen voor
een allergische reactie als ze hiermee in contact
komen. De allergische reactie kan zijn acute
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benauwdheid of opgezwollen lichaamsdelen die
met het engelenhaar in contact zijn geweest, maar
ook ontzettende jeuk en roodheid op de
contactplekken is mogelijk. Neem dan contact op
met uw dierenarts, want bij zwelling van de
slijmvliezen in de keel, bestaat de kans op
verstikking.
Lametta
Dit zijn lange glimmende sliertjes, goud of zilver
van kleur, die als versieringen in de kerstboom

kerstster (Euphorbia pulcherrima), die ook wel de
kerstroos genoemd wordt. (zou minder giftig zijn
als gedacht)

worden gebruikt. Deze sliertjes kunnen een
onweerstaanbare aantrekkingskracht op uw
huisdieren uitoefenen omdat ze bij iedere zuchtje
tocht bewegen. Eenmaal opgegeten kunnen de
sliertjes darmverstoppingen veroorzaken.

en de maretak (misteltoe, Viscum album)
,

Kerstplanten
de 'echte' kerstroos (Helleborus niger),
zijn giftige planten voor uw huisdier, indien ze aan
de blaadjes of bloemen knabbelen
De ziekteverschijnselen zijn: misselijkheid,
speekselverlies, slijmvliesontsteking in de bek,
Hulst (Ilex aquifolium),
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braken, diarree (soms bloederig), opwinding,
stuiptrekkingen, benauwdheid en
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hartritmestoornissen. Bij contact van het sap uit de
kerstster met de huid kunnen blaren ontstaan.

Chocolade
Onze huisdieren vinden chocolade meestal erg
lekker, maar het is voor hen giftig.
Zie voor meer informatie de pagina Vergiftiging

met chocolade. En de tabel hieronder.

Papegaaien en kaketoes mogen echter wel een
botje van de gebraden of gegrilde kalkoen (zonder
vet) krijgen om aan te kluiven.

Rolladenetjes
De netjes die om uw rollade gezeten hebben,
ruiken heerlijk en kunnen worden opgegeten door
uw hond of kat. Bij kleine honden en katten
kunnen ze zorgen voor een darmverstopping en als
ze vastlopen in de darm, moeten ze operatief
worden verwijderd.

Kalkoen- of eenden botjes
Tijdens de kerstdagen wordt weer veel gevogelte
gegeten.
Veel honden en katten houden wel van een lekker
kalkoen- of eenden pootje, en eten die in het

Zorg dus dat u ze niet op het aanrecht of op tafel
laat liggen, maar gooi ze direct in een goed
afgesloten vuilnisbak.

geheel op. Er bestaat dan een risico dat een scherp
botje de darmwand doorboort. Dus zorg dat ze niet

(Champagne)kurken

bij de botjes kunnen komen.

Geliefd speelgoed voor (jonge) honden, maar
helaas worden ze ook nog wel eens ingeslikt. Ook
deze kunnen weer zorgen voor een
darmverstopping en moeten in dat geval operatief
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verwijderd worden. In sommige gevallen kunnen ze
gewoon uitgepoept worden na enkele dagen.
Als het toch misgaat .........
Ondanks uw voorzorgsmaatregelen, nu u weet waar
u op moet letten, kan er altijd op een onbewaakt

niet bezoeken van dierenartsen met soms de dood
van het dier tot gevolg komen in Zaanstad relatief
vaak voor concludeert de Partij voor de Dieren
Zaanstad. Deze conclusie wordt getrokken via
signalen die zijn gekregen vanuit de achterban waar

ogenblik toch iets gebeuren wat u niet heeft
voorzien. In de meeste gevallen is er dan geen

dit als vrij frequent probleem wordt gesignaleerd.
Om dit beeld te verifiëren is contact gezocht met

reden tot paniek en loopt het met een sisser af.

verschillende dierenartsen in Zaanstad. Deze
bevestigen allemaal dit beeld aldus de partij.

Neemt u wel direct contact op met uw

spoeddierenarts..
De dierenarts kan goed inschatten hoe ernstig de
situatie is en kan u vertellen of u kunt afwachten of
dat een directe behandeling noodzakelijk is. In
sommige gevallen is snel ingrijpen van
levensbelang.

Partij voor de Dieren stelt verplicht
verzekeren alle Zaanse huisdieren voor

Tegelijk worden mogelijke oplossingen
aangedragen. Zoals in navolging van wat
Amsterdam voor de minima met huisdieren heeft
geregeld: de financiële mogelijkheid aan gezinnen
met lage inkomens die de dierenarts te bezoeken
een (deel) van de kosten uit de algemene middelen
te betalen. Minima in de hoofdstad krijgen een
waardebon die goed is voor één keer per jaar een
gratis consult aan de dierenarts. Met gedeeltelijke
vergoeding van de vervolgkosten van de
behandeling.

ZAANSTAD - De Partij voor de Dieren Zaanstad
vraagt in de gemeenteraadsvergadering van
morgen, donderdag 22 november, aandacht voor
een betalingsregeling voor dierenartskosten die
minima moeten betalen.
Judit Raa en Melchior Mattens zijn van mening dat
de gemeente maatregelen moet treffen om het
dierenwelzijn van huisdieren in Zaanstad te
bevorderen. Een ziek dier mag niet de dupe worden
van het inkomen van de eigenaren. De gemeente
zou in de ogen van de partij een actief beleid
moeten voeren om mensen die de dierenarts niet
kunnen betalen te ondersteunen.
Hogere sterfte door wegblijven bij dierenarts
Onnodig inslapen, afstaan aan dierenasiels en het
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De gemeentelijke dierenvrienden vinden de quota
één keer per jaar niet erg wenselijk. Zaanstad zou
daarom voor een brede regeling kunnen opteren
stellen ze voor. Gezinnen krijgen een jaarlijks eigen
risico per huisdier die op dusdanig niveau is
vastgesteld dat dit niet een te grote last is. De
eigenaar draagt daarbij een deel van de kosten.
Tweede systeem dat wordt voorgesteld is het
verplicht verzekeren van alle huisdieren. Het
systeem van hondenregistratie, inclusief belasting
zoals nu het geval is, kan uitgerold naar alle soorten
huisdieren. Zo heeft de gemeente zicht op welke
gezinnen huisdieren bezitten. En kan er zo een
verzekeringsstelsel worden geïntroduceerd waaraan

10

deelname verplicht is. De premies kunnen middels
gedifferentieerde doelbelasting op huisdieren
worden geïnd.

hoopt u enige ondersteuning te geven bij het
maken van een keuze.

In plaats van dat de belastinginkomsten naar de
algemene middelen van de gemeente vloeien (zoals
bij hondenbelasting), komt het geld ten goede aan
de gezondheid van de huisdieren. En neemt het
financiële risico’s weg voor huisdierbezitters menen
Judit Raa en Melchior Mattens in hun agendainitiatief waarin ze de fracties om visie vragen.

Ziektekostenverzekering voor uw
huisdier --- Informatie van uw
dierenarts
Wanneer u een hond, kat, konijn of ander huisdier
aanschaft, denkt u vaak niet aan alle kosten die dit
in de loop van de tijd met zich mee kan brengen.
Diergeneeskundige kosten zijn slechts een van de
vele kosten, naast huisvesting, voeding en
verzorgingskosten. Net als in de humane
gezondheidszorg zijn de diergeneeskundige kosten
de laatste jaren sterk toegenomen. De
mogelijkheden qua diagnostiek en behandelingen
doen niet onder aan die in de humane
gezondheidszorg. Om u tegen onverwachte hoge
kosten (gecompliceerde onderzoeken,
röntgenfoto's, echografie, bloedonderzoeken,
opnames, operaties, etc.) in te dekken is het
afsluiten van een huisdieren verzekering het
overwegen waard. Een verzekering voorkomt dat u
uw huisdier niet zou kunnen laten behandelen
vanwege te hoge kosten. Deze informatiebrief
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Verschillende aanbieders van verzekeringen
Voor het verzekeren van uw huisdier kunt u kiezen
uit een aantal aanbieders. De grootste aanbieders
zijn op dit moment Proteq Dier & Zorg
Verzekeringen, PetPlan, Ohra, Kruidvat
Huisdierenverzekeringen en de Nationale
Huisdierenverzekering. De premiekosten van deze
verzekeringen kunnen sterk verschillen. Deze zijn
niet alleen afhankelijk van de aanbieder van de
verzekering, maar ook van het diersoort (hond,
kat, konijn of papegaai), het ras, de leeftijd en van
uw ‘eigen risico’. De basispremie voor een jonge kat
kost bijvoorbeeld vanaf ongeveer € 15,- per maand,
terwijl de premie voor een volwassen Rottweiler al
gauw meer dan het dubbele kost.
Vergelijk de dekking!
Het is belangrijk dat u niet alleen naar de kosten
van de premie kijkt. Ook in de dekkingen en de
vergoedingen van de verschillende aanbieders van
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huisdierverzekeringen zitten belangrijke verschillen.
Het chippen van een dier wordt altijd wel vergoed.
Maar bijvoorbeeld castratie, sterilisatie,
heupaandoeningen en artrose worden door de één
wel en door de ander niet vergoed. Vaak kunt u het

Een huisdier verdient respect, tijd, geld, kwaliteit
van leven en het recht om dier te kunnen zijn in
een omgeving waar het dier zelf niet voor heeft
gekozen.

huisdier ook nog aanvullend verzekeren. Let er bij
het afsluiten van een verzekering goed op dat de
kosten voor het verhelpen van sommige
aandoeningen bij een aantal rassen niet vergoed
worden. Bijvoorbeeld luchtwegproblemen bij de
Engelse Bulldog of huidproblemen bij de Sharpei.
Vaak gaat dit om de rasgebonden afwijkingen.
Er zijn diverse websites die u kunnen helpen bij het
maken van uw keuze. Kijk bijvoorbeeld eens op:
http://www.verzekerjehuisdier.nl/
of
http://zeker.com/huisdierenverzekeringen
Enkele goed gewaardeerde
huisdierenverzekeringen (op dit moment-kan
veranderen..) zijn:
1: Petplan dierenverzekering
2: Reaal Dier&Zorg
3: OHRA dierenverzekering
4: HEMA dierenverzekering
5: InShared dierenverzekering

Voor alle informatie over het denken aan, het
uitzoeken en aanschaffen en de consequenties van
huisdierbezit, ga naar www.LICG.nl
En https://www.licg.nl/welk-huisdier-past-bijkinderen/

Nieuwe entkaartjes
ONS NIEUWE KAARTJE

Nieuw huisdier in 2019?
Heeft u plannen voor een nieuw huisdier in 2019
voor de kinderen of voor uzelf?
Heel belangrijk om te weten dat je een huisdier
kiest voor een lange periode.
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Acties en nieuwe producten

Korting op grote zakken!

Het heeft een onmiddellijke en aanhoudende vloen teken dodende werking gedurende tenminste 5
weken!

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 ☺

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.

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.
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Sanimed hypoallergene worsten
Tot en met december 2018: 4+1 gratis

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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