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Geachte klant,
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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!
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Hondeneigenaren denken vaak dat hun huisdier
ontzettend slim is. Maar uit een studie van de Britse
University of Exeter blijkt dat we het verstand van
onze viervoeters danig overschatten.
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De onderzoekers vergeleken de intelligentie van
honden met die van andere huisdieren en met die
van carnivoren zoals wolven, beren en leeuwen. Dat
deden ze door 300 eerdere onderzoeken te
vergelijken. Hun conclusie? Honden zijn niet per se
slimmer dan andere dieren.

Poes die benauwd is ...................................... 5
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In sommige dingen is een hond een kei. Maar dat
zijn niet altijd zaken waarop je als baasje trots bent.
De wetenschappers zagen wel dat de resultaten van
honden in verschillende studies nogal opgehemeld
werden, omdat wetenschappers nu eenmaal graag
wilden bewijzen dat honden slim zijn.
Deed een hond een testje beter dan een aap, dan
werd dat al snel gezien als ‘exceptioneel gedrag’.
Terwijl andere diersoorten de taak minstens zo
goed deden. Verwacht in het vervolg dus vooral
niet al te veel van je natneuzige familielid.

Uit de praktijk

Een boekje met informatie over al dan
niet je huisdier in laten slapen

Geschreven voor dierenarts Hugo van Duijn

Dit hondje werd in de wachtkamer minutenlang
geobsedeerd door de houten kat. Slimheid? Passie?
Concentratie? Focus? Doelgericht?
Onze eigen reus Kate (Ierse wolfshond) heeft het
allemaal!. Vooral als het om lekkere hapjes gaat ☺.

Dit dunne boekje is geschreven kort na het
moment dat Hugo van Duyn afscheid heeft
moeten nemen van zijn vriend Clinto.
Al 20 jaar geeft hij als dierenarts advies aan
eigenaren over het meest optimale moment van
euthanasie voor hun meestal oude, langzaam
aftakelende dieren die aan het laatste hoofdstuk van
hun leven bezig zijn. 15,5 jaar was hij ook baasje van
Clinto, of – zoals ze hem zelf altijd goedbedoeld
noemden – onze ‘’lelijke kruising’’.
En toen was het zo ver: Clinto was fors aan het
aftakelen en de vragen waar hij zelf altijd zo goed
de antwoorden op wist, kwamen nu ook bij
hemzelf boven. Om antwoorden te krijgen op die
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vragen, ging hij uiteindelijk bij zichzelf op consult.
Hij gaf zichzelf de antwoorden, zoals hij ze al 20
jaar aan anderen gaf.
Aangezien dit soort vragen nog vaak zullen komen
heeft hij de overdenkingen op papier gezet in de
hoop dat ze de baasjes zullen helpen, maar ook de
beestjes.
Wij hopen dat dit boekje ertoe zal leiden dat aan de
ene kant dieren nog een tijdje kunnen verder leven,
eventueel met hulp in de vorm van
diergeneeskundige ondersteuning.
Aan de andere kant hopen we dat dit boekje eraan
bijdraagt dat ellendige situaties niet onnodig lang
hoeven voort te duren.
Dit boekje gaat over dieren waarvan men goed
beseft dat ze al een tijd aan hun ‘laatste hoofdstuk’
bezig zijn, maar waarvan men niet goed weet of het
hoofdstuk afgesloten moet worden.
Het boekje ligt, -mocht u interesse hebben- bij ons
in de praktijk.
Een heel zinvol boekje! Bedankt Hugo.

Het goede antwoord was 260 katten. Best veel dus!

De nieuwe prijsvraag voor maart:
Let op: het zijn 2 deelvragen.
1

Hoeveel kilo plastic komt er per dag de oceaan
in?
A. ongeveer 10.000.000 kilo per dag
B. ongeveer 1.000.000 kilo per dag
C. ongeveer 100.000 kilo per dag

2

Plastic tasjes gebruiken we gemiddeld 15
minuten en worden daarna weggegooid.
In welk land is het verboden plastic tasjes te
bezitten?
A. Senegal
B. Gambia
C. Roemenie

Prijsvraag
Dank voor de vele inzendingen van de februari
prijsvraag!
Er was helaas geen winnaar.
De vraag was:
Hoeveel katten zijn er herplaatst in 2018 vanuit
asiel Kennemerland
A. 194
B. 520
C. 260
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U kunt uw goede oplossing voor eind maart mailen naar
de praktijk: dapeuropawijk@dierenarts-haarlem.nl.
Onder de goede inzendingen verloten wij een
tegoedbon van 25 euro die voor het einde van april
2019 in de praktijk besteed kan worden.

Een kat een pil ingeven, tips en tricks
Hoe geef je je kat een tabletje in?
Waar de ene kat zo makkelijk te hanteren is, is de
ander al de hort op, op het moment dat u het
tabletje uit de blister drukt.
Hoe zorgt u ervoor dat de zojuist meegegeven
kuur volledig ingegeven wordt en dat uzelf en de
kat er heelhuids vanaf komen.
We geven u wat tips:
Wij raden aan de pilletjes altijd te vermengen door
het voer in plaats van de pil in de bek in te geven.
Zo behoudt u een goede band met uw
poezenbeest.
Een kat die dol is op eten, is makkelijk te foppen
door het pilletje in een stukje smeerworst of kaas te
verstoppen. Er zijn zelfs speciale ‘snoepjes’
ontwikkeld waar het pilletje in verstopt kan
worden, namelijk de Easypill. Een kneedbaar
snoepje waar u meerdere keren een tabletje mee in
kunt geven.

De tweede keer zal hij het snoepje zo uit uw hand eten.
Het is mogelijk wat extra tabletjes mee te krijgen als u
bang bent dat er vele zullen sneuvelen in de strijd. Een
andere handige (mogelijk de beste) methode is het
pilletje vermalen tot poeder en het daarna door een
kleine hoeveelheid nat voer te mengen. Geef uw dier
eerst een theelepel nat voer met daarin het medicijn,
voordat u hem of haar de rest voorschotelt. Zo
voorkomt u dat uw dier een deel van de voeding en
daarmee ook het medicijn, laat staan.
Heeft u al het bovenstaande geprobeerd, maar lukt
niets? Dan is een pil ingeven in de bek met een
pillenschieter een veilige manier. De pillenschieters
moeten gevuld worden met een beetje water, dit wekt
een slikreflex op. Ga hier goed voor staan of zitten.
Zorg dat de kat niet achteruit kan weglopen, zet hem
daarom tegen de muur of laat iemand een handje
helpen. U kunt ook in kleermakerszit op de grond gaan
zitten met de kat met zijn rug naar u toe.
Mocht dit allemaal niet lukken, uw huis ligt overhoop,
de kat komt niet meer van de kast, uw vingers zijn
gehecht, de pilletjes liggen in het aquarium en u bent
de wanhoop nabij, dan kunt u de kat naar de praktijk
brengen en geven wij de tabletjes in ☺

Is uw kat wel dol op eten, maar achterdochtig? Geef
hem of haar dan eerst een stukje worst, kaas of
easypill ZONDER tabletje, en daarna een stukje met
medicatie.
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Een aantal interessante patiëntjes

vochtophopingen als gevolg van ontstekingen,
hartfalen en/of tumoren.

Duif met gescheurd onderooglid
Dit mooie duifje werd bij ons aangeboden met een
gescheurd onderooglid. Mogelijk was hij ergens
tegenaan gevlogen.
Om de genezing te bevorderen hebben we de
overtollige flap weggebrand, zodat ze daar met
vliegen in ieder geval geen last van zou hebben.
Met een oogzalf zullen de ooglidranden weer naar
elkaar toegroeien en volledig genezen.
Op de foto was duidelijk een ophoping van
vloeistof in de borst- en buikholte te zien. De
werkende longen zijn verkleind tot de twee zwarte
“driehoeken” onder de ribben tegen de rug aan.
Normaal moet de hele borstkas zwart zijn (behalve
de hartschaduw).
We hebben 1 dag geprobeerd te behandelen, maar
doordat er geen verbetering ontstond, hebben we
dit poesje moeten laten inslapen.

Een zieke zeekoet
Het duifje met het beschadigde ooglid

Deze zeekoet van het vogelhospitaal is een van de
vele zeekoeten die de laatste tijd massaal zijn
aangespoeld en ook zijn gestorven.

Poes die benauwd is
Deze poes had een paar dagen van toenemende
benauwdheid.
Bij benauwde katten maken we vrijwel altijd
röntgenfoto’s, omdat het vaak gaat om
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Doordat we de hondebek vaak wat dichter bij ons
gezicht hebben, ruiken we sneller dat er wat aan de
hand is.
Check daarom maar het gebit van je poes/kater
eens.
Heel belangrijk. Een schoon gebit doet wonderen.
Vooral voor het gedrag van degene waarbij het
lekker is schoongemaakt!

Vaak hebben de zeekoeten ondergewicht en
allerlei parasieten.
De oorzaak van de sterfte is nog niet bekend. Het
NIOS doet onderzoek naar mogelijke oorzaken.
Het goede nieuws is dat volgens het NIOS er zeer
grote zeekoeten kolonies zijn die het bijzonder
goed doen.
Mogelijk gaat het dus om jonge dieren die door de
storm zijn verdwaald, te weinig voedsel hebben
gevonden en daardoor te zeer verzwakt zijn.
Interessant is het volgende stuk in de NRC:
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/21/misschien
-hebben-de-bultruggen-het-wel-gedaana3654912

Een slecht gebit
Gebitsreinigingen en controles blijven belangrijk.
Niet alleen bij onze hondjes, waarvan we
regelmatig een lekkere lik over ons gezicht krijgen,
maar ook bij onze katten.
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Tandsteen brokken en teruggetrokken tandvlees bij een poesje

Een immunologisch probleem bij een kat
Dit poesje kwam met enorme ontstekingen bij ons
binnen aan de binnenkant van een van zijn
achterpoten.
Gelukkig kenden we dit ziektebeeld als een
zogenaamd “eosinofiel granuloom complex”.
De oorzaak is niet bekend, echter wel de
behandeling.
We hebben de behandeling gestart en n a 3 weken
waren de enorme laesies op het achterpootje al
verdwenen.
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Nieuwe cadeautjes voor nieuwe pups en
kittens

Wat is de oorzaak van het eosinofiel granuloom
complex?
Men vermoedt dat het eosinofiel granuloom
complex het gevolg is van een onderliggende
allergie. Voedselallergie, atopie en vlooienallergie
worden daarbij vaak genoemd, maar in veel
gevallen wordt een onderliggend probleem niet
aangetoond. Auto-immune reacties en een
genetische achtergrond worden ook genoemd als
mogelijke achtergrond.
Op basis van de klinische verschijnselen stellen we
de waarschijnlijkheidsdiagnose die door middel van
microscopisch onderzoek van huidbiopten
bevestigd kan worden.

De lente staat voor de deur. Wie aan lente denkt,
denkt aan nieuw leven!
Om nieuwe pups en kittens (en hun baasjes) een
warm welkom te heten bij ons op de praktijk, geven
we naast een puppypakketje nu ook een door ons
zelf! handgemaakt speeltje mee! Voor uw jonge
viervoeter een leuke manier om hun nagels en
tanden te ontdekken.

Voor u gelezen

Duitse dog baart 19 puppy’s: 'Ze bleven
maar komen'
Een Duitse dog heeft tot grote verbijstering van
haar baasjes en een ingeschakelde dierenarts in de
Amerikaanse stad Kingman maar liefst negentien
kerngezonde puppy’s op de wereld gezet. De flink
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uit de kluiten gewassen honden baren doorgaans
maximaal twaalf nakomelingen. ,,Maar bij teefje
Cleo bleven ze maar komen.”
Omdat de eerste hondjes wat moeizaam
tevoorschijn kwamen, besloot dierenarts Erika
Agone van het Kingman Animal Hospital in
Arizona, de bevalling te versnellen met hulp van
een keizersnede. Agona haalde de pups niet alleen,
maar kreeg hulp van tien collega’s die de
pasgeboren dogjes schoon wreven en warm hielden.
Uiteindelijk lagen er negentien puppy’s in een
mand te piepen, terwijl hun moeder Cleo
kwispelend toekeek.

‘gigantische nesten’ baart. ,,Meestal zijn het tussen
de tien en twaalf pups en heel soms zijn er extreme
uitschieters zoals in de Verenigde Staten gebeurde.
Negentien is zeer veel, maar zeker niet uniek.
Volgens mij is het in ons land ook wel een
voorgekomen.” Duitse doggen zijn erg geliefd,
maar vanwege hun formaat niet geschikt voor alle
huishoudens. ,,Ze kunnen tussen de 50 en 100 kilo
worden. Helaas worden deze vriendelijke giganten
niet oud. Meestal tussen de 8 en 10 jaar. Reden
genoeg om een nestje te overwegen. Maar in het
‘ergste’ geval heb je dan wel je hele huis vol.”

De wolf is al een tijdje volop in het
nieuws
De een vindt het geweldig dat hij zijn gezicht weer
in Nederland laat zien, de ander maakt zich toch
wel zorgen.
Wat vind je als dierenarts hier nou van?

,,Ik ben supertrots op deze topprestatie van mijn
team”, verklaarde de dierenarts naderhand op
Facebook. ,,Dit was een noodgeval dat we met z’n
allen goed hebben opgelost.” Volgens de dokter
maken alle hondjes en de moeder het goed. Wie
Cleo’s baasjes zijn, is onbekend.

We (zij eigenlijk: namelijk de KNMVD) hebben dit
gevraagd aan de praktiserende dierenartsen, welke
lid zijn van het cluster Landbouwhuisdieren en dan
vooral gericht op de thema’s in het werkveld van de
dierenarts, namelijk: dierenwelzijn, diergezondheid,
volksgezondheid. Landbouwhuisdierenartsen zien
met name een gevaar op het gebied van dierwelzijn
(60%), waarbij vooral het jagen op kleine
herkauwers wordt gezien als het grootste gevaar.
Zowel fysieke schade aan kleine herkauwers alsook
stress door opgejaagd worden, speelt hierbij een rol.

Een woordvoerster van de Nederlandse Duitse
Doggen Club stelt dat één van de grootste
hondenrassen ter wereld zeer regelmatig

Ook werd gevraagd naar de gevaren van de
uitbreiding van de wilde zwijnen populatie (gericht
op diezelfde thema’s: diergezondheid, dierwelzijn,
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voedselveiligheid en volksgezondheid). De meeste
van de bevraagde landbouwhuisdierenartsen (87%)
zien hier het gevaar in de schade die kan ontstaan
door een uitbraak van besmettelijke ziekten. Een
klein deel geeft aan dat schade die ontstaat aan
auto’s na aanrijdingen of door het omwroeten van
natuurgebieden zeker ook mee moet tellen. (10%)

De uitslagen van deze enquête zullen worden
meegenomen in het nieuwe jaarplan.
De KNMvD bedankt de landbouwhuisdierenartsen
voor deelname aan de enquête.

Nieuw huisdier in 2019?

Bij de vraag of er nog andere uitingen van natuur te
bedenken zijn die belangrijk zijn met betrekking
tot gehouden dieren, kwam een veelzijdigheid aan
antwoorden naar boven. Een aantal vaker
genoemde verschijnselen zijn het veranderende
klimaat, al dan niet gekoppeld met het ontstaan
van stilstaand water / moerassen die het mogelijk
maken voor allerlei muggen om te overleven en
zodoende diverse ziekten over te brengen.
Over de rollen van de KNMvD in deze
problematiek zijn de bevraagde
landbouwhuisdierenartsen verdeeld. Met
betrekking tot de rol richting de overheid vindt
ongeveer de helft, dat de KNMvD als vaste
gesprekspartner dient op te treden, volgens de
andere helft als adviseur. Diezelfde verdeling geldt
ook voor de rol richting de welzijnsorganisaties.
Richting de maatschappij is er wel weer meer
overeenstemming, 60% vindt dat de KNMvD hier
als adviseur dient op te treden. Zowel gevraagd als
ongevraagd.
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Heeft u nog plannen voor een nieuw huisdier in
2019 voor de kinderen of voor uzelf?
Nogmaals: Heel belangrijk om te weten dat je een
huisdier kiest voor een lange periode.
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.

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/
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Nieuwe entkaartjes
ONS NIEUWE KAARTJE

Simparica anti teek en anti vlooien PIL
Hond
Acties en nieuwe producten

Korting op grote zakken!
Tot en met maart 2019 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.

De teken komen er straks weer aan. Voor u hebben
we het prima werkende Simparica (sarolaner) in
huis. Het 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!

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

Sanimed hypoallergene worsten
Tot en met maart 2019: 4+1 gratis

‘’De snoepjes van de dokter’’
Nu twee verpakkingen ONWEERSTAANBARE
Trovet duck treats voor 10 euro ! (hypoallergeen)
(ipv 13,85)

Chipprijs
Tot en met maart 2019 betaalt u slechts 40,58
Euro voor het chippen van uw huisdier (inclusief
administratiekosten).
Het is maar een kleine transponder en geen
probleem om in te brengen.

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