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Column van assistent Steffi
Regelmatig zijn er cliënten op de praktijk die
diervoeding in huis hebben wat ze niet meer
kunnen gebruiken.
Soms omdat een dier overleden is, soms omdat het
dier op een nieuw voer is overgegaan en soms
omdat het dier de hapjes gewoon niet meer lekker
vindt.
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Omdat voer weggooien altijd zonde is
besloot ik een inzamelactie te organiseren. Van
tevoren heb ik het dierenasiel gebeld of ze
geïnteresseerd waren in aangebroken zakken voer.
Zij vertelden mij dat ze staan te springen om voer
voor zowel hond als kat. Het maakt niet uit of de
zak is aangebroken of als het voer over datum is.
Het komt altijd van pas. Wanneer het asiel in
Zandvoort het voer niet kan gebruiken spelen ze
het door naar buitenlandse dierenhulp organisaties.
Ik heb de actie uitgezet bij familie, vrienden en via
Facebook. Hoeveel ik uiteindelijk heb opgehaald
met deze actie leest u in de nieuwsbrief!

Uit de praktijk
Voer inzamelactie van Steffi geslaagd
Afgelopen week was het zo ver, Steffi bracht het
voer naar het asiel in Zandvoort. In de weken
daarvoor druppelden het voer binnen en werd
verzameld in de praktijk.

We hebben het asiel blij kunnen maken met maar
liefst 91,75 KG aan honden en kattenvoer. Het asiel
is heel blij met het (dieet)voer!

Prijsvraag
Dank voor de vele inzendingen van de
september/oktober prijsvraag!
Er zijn helaas geen winnaars. Te moeilijk geweest?

Oplossing september/oktober prijsvraag
De vraag was:
A: Welk(e) ras(sen) zit(ten) niet in de Top12 van
kortsnuitige hondenrassen:
Bull Terrier
Bull Mastiff
Affenpincher
Boxer
Ierse wolfshond
B Welke van de onderstaande stellingen over de
Ierse wolfshond zijn waar? (meerdere mogelijk)
1
2
3
4
5
6

Hij wordt ook wel Gentle Giant genoemd
Een andere naam ervoor is deerhound
De Ierse wolfshond is een windhond
De Ierse wolfshond is een waakhond
De Ierse wolfshond is een jachthond
Een Ierse wolfshond geeft graag pootjes

De goede antwoorden waren:
Vraag A:
1. Bull terrier en Ierse wolfshond
De top 12 extreem kortsnuitige hondenrassen
volgens dierenarts Kelly Kessen:
1. Affenpincher
2. Boston Terriër
3. Dwergkees
4. Engelse Bulldog
5. Franse Bulldog

201911 Nieuwsbrief

2

6.
7.
8.
9.
10.

Griffon Belge
Griffon Bruxelles
Japanse Spaniël
Mopshond
Pekingees

11. Petit Brabancon
12. Shih Tzu
Vraag B:
Stelling 1 en 3 zijn juist

a.. anatomische afwijking
b.. allergie
c.. ontsteking
d.. botontkalking
U kunt uw goede oplossingen voor eind oktober mailen
naar de praktijk: dapeuropawijk@dierenarts-haarlem.nl.
Onder de goede inzendingen verloten wij een
tegoedbon van 25 euro die voor het einde van
november 2019 in de praktijk besteed kan worden.

Een aantal interessante patiëntjes
De november prijsvraag
Let op, het zijn 2 deelvragen en meerdere
antwoorden zijn mogelijk
Reverse sneezing bij honden ziet er heel typisch uit
en als je het eenmaal een keer gezien hebt, is het
ook gemakkelijk te herkennen. Honden ademen
geforceerd in door de neus en dat veroorzaakt het
typische snurkende geluid (tijdens die inademing).
De aanval houdt normaliter binnen 1-2 minuten
vanzelf op.

Epuliden verwijderen bij boxer L.
Boxer L. heeft last van epuliden, gesteelde wildvlees
aangroeiingen van het tandvlees.
Epuliden kunnen groot worden, zo groot zelfs, dat
de tanden niet meer zichtbaar zijn en kauwen niet
meer mogelijk is. Tussen de woekeringen blijft
allerlei afval hangen zoals etensresten en haren.
Onder narcose hebben we deze kunnen
wegbranden, dit doen we om bloedingen te
voorkomen. Er bleek een prachtig gebit onder te
zitten!

Deelvraag 1:
Welk trucje werkt NIET om reverse sneezing te
stoppen?
a. Wrijven over de keel zodat de hond slikt
b. Hond 5 tot 20 seconden ondersteboven houden
c. Neus van de hond 5 seconden dicht houden
Deelvraag 2:
Welke van onderstaande stellingen zijn niet juist?

Voor de behandeling

Reverse sneezing wordt veroorzaakt door…

201911 Nieuwsbrief

3

tegenstelling tot spoel- of lintwormeitjes, niet
altijd te zien is onder de microscoop.
De test bleek positief!
Giardia staat vooral bekend als een infectie die veel
voorkomt bij honden. Maar bij katten komt
Giardia ook zeker voor en dus óók bij katten die al
hun hele leven binnen verblijven, zoals poes S.
Na de behandeling

Kipje met tumor
Dit kleine kippetje uit Spaarndam was niet bepaald

Giardia geeft vaak wisselende, stinkende
diarreeklachten. Honden en katten kunnen ook
braakklachten vertonen.
Een Giardia infectie kan niet worden verholpen met
een standaard wormenkuur. Met een vijfdaagse
kuur met een speciaal middel zijn de klachten
meestal verdwenen.

een geluksvogel. Zij werd bij ons aangeboden met
een bult onder het oog. Het kipje kreeg een
antibioticakuur om te zien of de zwelling zou
afnemen. Dit gebeurde helaas niet.

Positieve Giardia snaptest

De bult werd groter , het kippetje zonderde zich af
en kon niet meer worden terug geplaatst bij de rest
van de groep. We hebben het kippetje moeten

Tumor naast het oog

laten inslapen.

Giardia bij ‘’binnenpoes’’

Vergrootte nieren poesje L.

Onlangs hebben wij op de ontlasting van poes S.
een Giardia snaptest uitgevoerd. Poes S. had al
langer dan een half jaar stinkende diarree klachten.

Poesje L. kwam bij ons binnen nadat ze drie dagen

Giardia is een eencellige parasiet die, in

verhoogde ureumwaarde had. Om haar nieren te
spoelen hebben wij de dame van 13,5 jaar
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niet had gegeten. We hebben bloedonderzoek
uitgevoerd en daaruit bleek dat poes L. een sterk
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opgenomen en de nieren gespoeld met een infuus,
antibiotica toegediend. Om te kijken of er
anatomische afwijkingen waren hebben we besloten
een röntgenopname te maken.

Blaas en nierstenen bij poesje

Huisorthopeed Klaas repareert oude breuk

Vergrootte nier Poesje L.
Daaruit bleek al snel dat beide nieren extreem
vergroot waren. We hebben L. helaas moeten laten
inslapen bij de verdenking van niertumoren
(leukose).

Poes kan niet plassen.
Poes D. werd bij ons binnen gebracht omdat de
eigenaresse dacht dat ze niet kon plassen.
Dierenarts Anja kon voelen dat de blaas van poes D.
vol zat. We hebben poes D. onder narcose
gekatheteriseerd en de overvolle blaas geleegd.
Daarna hebben we een röntgenfoto gemaakt om te
kijken of poes D. last had van blaasstenen. Dit bleek
te kloppen. Helaas namen we op de foto ook
nierstenen waar. Om ervoor te zorgen dat D. weer

De baasjes van kater C. keken raar op toen hij op
een avond niet thuis kwam.
Toen C. na een aantal weken zich toch weer thuis
meldden, liep hij mank.
Na onderzoek bleek hij een gebroken bovenbeen
te hebben, het bot was afgebroken net boven de
knie. De breuk was inmiddels alweer aan elkaar
gegroeid maar niet op de gewenste manier..
Orthopeed Klaas Vos heeft het been met behulp
van twee pennen gezet en kater C. mocht diezelfde
avond weer naar huis.

kon plassen hebben we haar direct geopereerd en
de blaasstenen verwijderd.
Het poesje is goed hersteld en krijgt nu speciaal
voer om herhaling te voorkomen.
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Bovenbeen met pinnen
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Voor u gelezen

Honden los in Poelpolder te Haarlem
https://www.doggydating.com/
De Poelpolder is een leuk stukje natuurgebied in
Haarlem. Het ligt tussen de Boerhavenlaan,
Krekelpad, Bijenpad en de Ringvaart.
Honden mogen hier het hele jaar door los en er
zijn 2 meertjes waar de honden lekker kunnen
zwemmen. De Poelpolder is een populair
uitlaatgebied in de buurt , dus de kans dat je hond
even lekker kan ravotten met andere honden is
groot.
Het natuurgebied Poelpolder is vrij klein, 450 m bij
550 meter, maar als je alle paden neemt kan je er
een wandeling van (1,5 km) 20 minuutjes maken.
Er lopen ruiterpaden door dit gebied, dus als je
hond graag achter paarden aangaat is dit wel iets
om even op te letten.

Wil je een lange(re) wandeling maken en vind je
het niet erg om je hond een stuk aan te lijnen, dan
kan je over het fietspad of over het dijkje langs de
ringvaart naar de Molenplas en Meerwijkplas
heerlijk lopen. Een mooie route langs bootjes,
woonboten en een molen, daar is ook een
losloopgebied waar de honden weer een stuk los
mogen.
Bij restaurant de Molenplas kun je iets nuttigen
tijdens je wandeling. Doordat alle voetpaden
geasfalteerd zijn en er geen fietsers en brommers in
het gebied mogen komen is losloopgebied
Poelpolder ook geschikt voor rolstoelgebruikers.
Houd er wel rekening mee dat er een paar steile
bruggetjes zijn.
Parkeren kan voor het hek (houd de uitrit wel vrij!)
van volkstuincomplex Poelpolder, hiervandaan
loop je in zo'n 200m langs het Krekelpad naar de
Poelpolder. Navigatie adres Boerhaavelaan 70,
2035 RC Haarlem Je kunt ook in de nabijgelegen
woonwijk (gratis) parkeren.

Staldieren een kans van overleven
bieden bij stalbranden

Poelpolder in Haarlem
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Staldieren een kans van overleven bieden bij
stalbranden.
Als dierenarts in Overijssel maakte Koster het
verschillende keren mee: stalbranden met varkens,
kippen en kalveren. Een gruwelijke aanblik: „De
meeste dieren stikken voor ze verbranden. Maar vee
dat nog leeft en druppels brandende kunststof
isolatieplaten op de huid krijgt, dat is echt
verschrikkelijk.”
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Koster benadrukt dat brand ook voor veehouders
een ramp is. „Bij elke brand die ik meemaakte,
moest de boer naar het ziekenhuis. Omdat hij toch
naar het vuur rende en probeerde dieren te
bevrijden. Je bent geen boer als je niet van je
beesten houdt. Van één weet ik dat hij nog wakker
schrikt, omdat hij soms denkt de gillende kalveren
te horen.”
Onderzoek laat zien dat een valwand de
overlevingstijd met tenminste een kwartier
verlengt. Alleen zo’n wand is niet genoeg. Koster
pleit daarom voor een jaarlijkse stal-apk: de
veehouder moet aantonen dat er gelijk alarm is als
een systeem van mechanische ventilatie uit valt. En
dat natuurlijke ventilatie, zoals de valwand, de
zuurstofvoorziening overneemt. Ook moet er
bluswater voorhanden zijn.
Grote stalbrand in Deurne

Valwand
Koster zag eens een heftruck buiten een
uitgebrande stal staan. Hij dacht: ’Waarom is de
boer niet met heftruck en al door de muur
gereden? Dan had het vee nog zuurstof gehad’. Het
bleek de kiem voor zijn uitvinding: de valwand.
Muren die bij brand automatisch naar buiten toe
open vallen.
„Het is een wand die losstaat. Aan de bovenkant
staat de wand vast met elektroslotjes en in de
sponning zitten bladveertjes. Als de stroom er plots
af gaat, of er ontstaat hitte of gas, dan openen de
sloten en klapt de wand open. Het vee kan eruit of
krijgt zuurstof. Zo hoeft er niemand te stikken”,
legt Koster uit.
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„De eis dat er in stallen te allen tijde toevoer moet
zijn van schone lucht staat al in de wet. De minister
hoeft alleen maar te besluiten om te handhaven. Ze
kan het in één middag regelen.”
De valwand zou ook mensenlevens kunnen redden.
„Jaarlijks stikken 15 tot 20 bejaarden in
verpleeghuizen door een brandje in hun
appartement. Die 15 minuten schone lucht die je
wint zijn het verschil tussen leven en dood!”

Betekenis beter leven keurmerk
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Wat betekent 1,2 of 3 sterrenvlees eigenlijk?
De sterren op de verpakkingen van vlees, kip en
eieren stellen ons in staat stellen om diverse
gradaties van diervriendelijkheid uit te drukken.
Het keurmerk is 12 jaar geleden ingevoerd door de
Dierenbescherming om een brug te slaan tussen
‘’plof-vlees’’ en duur, biologisch vlees.
Marijke de Jong van de Dierenbescherming: “De
sterren op de verpakkingen van vlees, kip en eieren,
zo hadden we bedacht, zou ons in staat stellen om
diverse gradaties van diervriendelijkheid uit te
drukken. Duidelijk was voor ons in ieder geval dat
bij een product met één ster de ergste problemen
voor die specifieke diersoort in de vee-industrie
moeten zijn opgelost.
Bij een tweede ster gaat het grofweg om 'scharrel
met een uitloop naar buiten' en bij de derde ster
heb je het over omstandigheden die optimaal zijn,
uitgaande van de behoeften van het dier en dus
vergelijkbaar met de biologische sector.”
WAT WIL DE KIP? Kijk het filmpje:
https://youtu.be/5LeKnIiRdgM
(dit is een leuk filmpje over de behoeften van de
kip)
De kip van de Dierenbescherming zou onder de
merknaam ‘Volwaard’ voorzien van een nieuw logo
met één ster en de kwalificatie ‘Beter Leven’ een
jaar lang bij wijze van proef verkrijgbaar zijn.
Uiteindelijk ging in december 2007 het licht op
groen voor het project dat ooit zoveel weerstand
opriep.
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"Het eerste succes was in dat eerste jaar meteen een
half miljoen minder plofkippen, want zó veel
Volwaard-kippen namen hun plaats in.” Na het
proefjaar en de aankondiging dat de
Dierenbescherming zou doorgaan met het
ontwikkelen van keurmerk, meldden zich spontaan
allerlei marktpartijen. Volgens Marijke is 2008 een
cruciaal jaar geweest waarin een basis is gelegd voor
het latere succes.
Albert Heijn speelde hierbij een belangrijke rol,
maar ook een grote vleesverwerker als Vion mag
niet onvermeld blijven. Marijke: "We hebben het
over de ontwikkeling van het keurmerk met één
ster voor varkens. Albert Heijn wilde op termijn
helemaal overstappen op diervriendelijker
geproduceerd varkensvlees en dat was precies het
duwtje dat nodig was om de producenten mee te
krijgen. Vion ging op basis van onze criteria met
150 aangesloten boeren het avontuur aan en
voldeed uiteindelijk aan de eisen van de
Dierenbescherming, waaronder meer ruimte,
afleidingsmateriaal en een verbod op castratie van
de biggetjes.”
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Man die labradoedel fokte, heeft spijt
Dertig jaar geleden fokte de Australische Wally
Conron de allereerste labradoedel, een kruising
tussen een labrador en een poedel. De hond is
inmiddels wereldwijd populair, maar de fokker heeft
spijt. "Ik heb het monster van Frankenstein
gemaakt."

kwaliteit van vele fokprogramma's. "Ik heb de doos
van Pandora geopend."
Fokkers gingen inderdaad van alles kruisen: poedels
met golden retrievers (de groodles) en een poedel
met een spaniël (spoodle). De meerderheid van de
nakomelingen van Sultan is volgens de fokker gek
of heeft een ernstige erfelijke aandoening.
"Het klopt dat veel labradoedels last hebben van
hun heupen en ellebogen", vertelt
dierenwetenschapper Sarah Pesie, ze is expert bij
stichting Dier & Recht. De honden lijden meer dan
gemiddeld aan de ziekte van Addison, een erfelijke
aandoening aan de bijnierschors waardoor de hond
moe en sloom is, last heeft van diarree en veel
moet overgeven. Als de hond hiervoor niet wordt
behandeld, gaat hij dood.

De allereerste labradoedel, Sultan, werd gefokt als
geleidehond voor een blinde vrouw van wie haar
man allergisch was voor hondenhaar, vertelt Wally
Conron aan de Australische ABC (het originele
artikel in het Engels staat op de link). De
combinatie van de haren van de poedel, die bijna
niet uitvallen, en het gedrag van de labrador werkte
perfect.
Sultan kwam uit een nest van drie. Omdat niemand
de andere twee puppies wilde, zocht Conron
contact met de media om de 'allergievrije honden'
een goed thuis te geven. "Na een paar dagen drong
het tot me door wat ik had gedaan", vertelt

De erfelijke afwijkingen ontstaan vaak door
inteelt. "Er zijn maar een paar fokkers, veel van
hen castreren of steriliseren puppies zodat nieuwe
eigenaren ze niet kunnen doorfokken. Hierdoor
ontstaat een smalle genenpoel met weinig nieuw
bloed. Ook komen er wachtlijsten waardoor de
hond onnodig duur wordt."
De labradoedel is ook in Nederland populair.
"Yvon Jaspers heeft er een die af en toe in beeld
komt. Veel mensen kopen de hond ook omdat hij
niet verhaart." Hierdoor denken mensen dat het
een allergievrije hond is. "Dat klopt niet helemaal.

Conron.
De labradoedel werd ontzettend populair en
Conron maakte zich meteen zorgen over de
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Een allergie komt vaak niet door het verharen van
de hond, maar door de huidschilfers of speeksel."
Veel eigenaren van labradoedels onderschatten
volgens Pesie ook de problematische vacht. "De
hond heeft vaak verschillende vachtsoorten door
elkaar. Omdat de hond niet verhaart, blijft alles erin
hangen en krijg je veel klitten. Die moeten eruit
geborsteld, geknipt of geschoren worden."
Paul Mandigers is dierenarts-specialist bij de
Universiteit Utrecht: "Fokkers creëren problemen
als ze teveel gebrand zijn op raszuivere honden. Het
is hetzelfde als je tegen mensen in Urk zegt: 'Jullie
mogen alleen onderling met elkaar paren, met
niemand anders.' Dan krijg je inteelt. Iedere
rashond is daarmee te vergelijken, want die worden
alleen onderling doorgefokt."
Mandigers ziet veel labradoedels met epilepsie, een
van de gevolgen van inteelt. "Dat vind ik zorgelijk.
Een labradoedel was eerst de duurste bastaardhond,
nu is het een dure rashond."

Nieuwe entkaartjes
Ons nieuwe oproepkaartje

Acties en nieuwe producten

Korting op grote zakken!
Tot en met december 2019 krijgen alle
nieuwsbrieflezers nog steeds 10% korting op alle
zakken voer van 7 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 ☺
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Het heeft een onmiddellijke en aanhoudende vloen teken dodende werking gedurende tenminste 5
weken!

Actie van de maand
Neem voor een jaar ontwormingtabletten/pipetten
mee voor hond of kat (4 keer per jaar ontwormen)
en krijg 15% korting op het totale bedrag!

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
is er een aparte verpakking.

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

Simparica anti teek en anti vlooien PIL
Hond
De teken, maar vooral vlooien zijn er nog steeds.
Voor u hebben we het prima werkende Simparica
(sarolaner) in huis. Het is een relatief nieuw middel
voor de behandeling van honden tegen vlooien,
teken en mijten.
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Nieuwe treats voor de hond!

Het is maar een kleine transponder en geen
probleem om in te brengen.

Op basis van konijn en hert, dus toepasbaar bij
honden met een voedselovergevoeligheid.

Sanimed hypoallergene worsten
Onze vaste actie: 4+1 gratis

Chipprijs
Tot en met december 2019 betaalt u slechts 40,58
Euro voor het chippen van uw huisdier (inclusief
administratiekosten).

201911 Nieuwsbrief

12

