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Dit is de juni nieuwsbrief van de
Dierenkliniek Europawijk.
We doen ons best om elke maand een nieuwsbrief
met interessante onderwerpen (voor elk wat wils) te
creëren.
We wensen u veel leesplezier. En elke keer acties
natuurlijk!
Mocht u willen reageren dan kan dat op het emailadres van de praktijk: dapeuropawijk@dierenartshaarlem.nl.
De nieuwsbrief wordt ook op de website geplaatst,
zodat u hem altijd terug kan lezen. Kijk dan op onze

website! (www.dierenarts-haarlem.nl) op het
onderdeel nieuwsbrieven.
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TROVET diervoeding
Sinds kort hebben we een nieuw dieetvoer in ons
assortiment.
Alle TROVET producten zijn, op basis van de meest
recente inzichten op het gebied van voeding
ontwikkeld. We stellen strenge kwaliteitseisen aan
de producten in onze kliniek. Wij verkopen alleen
producten met een constante samenstelling en
kwaliteit waarvan de werking bewezen is. Alleen
dan kan een (dieet-) voeding een vertrouwd
onderdeel uitmaken van de voorgeschreven
therapie. De TROVET producten voldoen al ruim
25 jaar aan deze door dierenartsen gestelde strenge
kwaliteitseisen. TROVET is ook een merk met
ervaring en langdurig tevreden gebruikers. Het
merk komt naast onze Royal Canin, Hills en
Sanimed diervoeding te staan
Voor de TROVET producten worden alleen
hoogwaardige grondstoffen gebruikt. De TROVET
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producten zijn vrij van chemische geur-, kleur- en
smaakstoffen. De uitstekende smaak komt volledig
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Trovet heeft ook een prima onderhoudsvoeding voor
volwassen katten (zie AKTIES)

Demodex bij de hond
Vooral bij jonge honden komt een infectie met de
demodex mijt regelmatig voor. Dit wordt
demodicose, of jonge hondenschurft genoemd.
De demodexmijt is een mijt die van nature
voorkomt in de huid van de hond. Wanneer de

Verschijnselen
Demodicose is vaak gelokaliseerd op de kop en de
poten. Het begint met kale, wat rode plekjes die
kunnen jeuken. Af en toe blijft de jeuk achterwege.
In een later stadium kunnen er korstjes ontstaan en
kan de huid schilferen. Af en toe is er sprake van
uitgebreide kaalheid en ontsteking, die gepaard
gaan met veel jeuk.
Hoe stellen wij de diagnose?
Door middel van een huidafkrabsel stellen wij de
diagnose demodicose. Met een speciaal scherp
lepeltje krabben we een dun huidlaagje af en
bekijken dit onder de microscoop. De mijten lijken
een beetje op een ouderwetse bolknak sigaar met
pootjes (zie foto).

De therapie
weerstand van de hond (nog) niet optimaal is, kan
de mijt problemen veroorzaken. Bijvoorbeeld jonge
dieren, of oude en zieke dieren. De demodexmijt is
gastheerspecifiek. Dat wil zeggen dat de mijt niet
van de hond naar de kat of de mens overloopt.
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De therapie bestaat uit het bestrijden van de mijten
met een speciale shampoo (ectodex) die op de
plekken wordt aangebracht.
Omdat demodicose gepaard gaat met een
weerstandsvermindering van de huid, kan het soms
goed zijn de huid te ondersteunen met extra
vitaminen en vetzuren.

Nog veel gevaarlijker is het wanneer de bacteriën in
de bloedstroom terecht komen. Zij kunnen dan tot
schade aan organen leiden.

Bijtwonden
Allereerst: hoe klein ze ook zijn, neem
bijtwonden altijd serieus!
Helaas komt het regelmatig voor
dat mensen gebeten worden door
een hond of een kat.
Deze bijtwonden zijn meestal
gelokaliseerd aan armen en benen.
Ook bijtwonden aan hoofd en hals komen voor
waarbij met name de uitstekende delen als neus,
lippen en oren het meest getroffen worden.
Honden- en kattenbeten mogen niet onderschat
worden. Hoewel de meeste bijtwonden in eerste
instantie geen ernstig karakter lijken te hebben,
vormen ze een goede voedingsbodem voor
bacteriën waardoor de kans op infectie tamelijk
hoog is.

Nauwkeurig lichamelijk onderzoek en een juiste
behandeling van de bijtwond zijn de beste garantie
voor een ongestoorde wondgenezing. Juiste
behandeling van de wondgenezing bestaat in ieder
geval uit wondtoilet en eventueel antibioticum. In
de literatuur wordt amoxicilline met clavulaanzuur
als een goede keus antibioticum genoemd. In het
algemeen worden bijtwonden ouder dan 8 uur, alle
bijtwonden aan de handen en alle kattenbeten met
antibioticum behandeld! Het is belangrijk om zo
snel mogelijk te beginnen met een antibioticum
kuur.
Indien U gebeten bent, spoel de wond dan schoon
en desinfecteer een oppervlakkige wond met
jodium. Neem direct contact op met uw huisarts
zodat deze de wond kan verzorgen en eventueel
antibioticum kan voorschrijven.
Indien gevaar bestaat voor hondsdolheid, dient U
onmiddellijk de huisarts te waarschuwen en moet

Deze bacteriën zijn afkomstig uit de bek van het
dier of van de huid van de mens. Alhoewel

gestart worden met een uitgebreid protocol aan
injecties. Dit is alleen van toepassing indien het gaat

een kattenbeet meestal een kleine verwonding
achterlaat is de kans op infectie toch groter dan na

om een beet van een dier in een land waar
hondsdolheid voorkomt of indien het dier

een hondenbeet omdat de verwonding vaak veel
dieper en steekvormig is.

recentelijk in het buitenland is geweest.

De kans op een infectie wordt mede bepaald door
de lokalisatie van de beet. Bijtwonden aan handen

Tot slot de tetanusbehandeling. Hoewel tetanus na
een hondenbeet zelden ontstaat, kunnen met

en vingers hebben een grotere kans om te
ontsteken dan wonden op andere plaatsen. Een

name de diepe prikwonden gevaar opleveren. Bij
deze wonden wordt een tetanusprofylaxe zinvol

lokale ontsteking kan leiden tot abcessen,
peesschede ontstekingen, gewrichts- of

geacht.
Bron: De behandeling van honden- en kattenbeten,
Ned. Tijdschr. Geneeskund. 1990; 134, nr 20.

botontstekingen.
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Overgewicht
Iedere eigenaar wil graag een actieve en speelse
hond. Helaas zijn er veel honden die niet speels zijn
en weinig uithoudingsvermogen hebben. Dit wordt
meestal veroorzaakt door overgewicht.

Hoe komt een hond aan overgewicht?
Overgewicht ontstaat geleidelijk en is niet
plotseling aanwezig. Om overgewicht te krijgen
wordt er, in verhouding tot de lichaamsbeweging,
teveel gegeten.

60 % van onze huisdieren heeft last van
overgewicht!

Er is sprake van overgewicht, of te dik zijn, indien
een hond 20% boven zijn of haar streefgewicht
weegt. Bijvoorbeeld een hond van 24 kilogram die
als optimaal gewicht 20 kilogram zou hebben heeft
een overgewicht van 20 %.
Aan de hand van de lichaamsscore is goed te zien
of een hond overgewicht heeft. Kijk op het plaatje
hiernaast. Een lichaamsscore van 3 is een hond met
een optimaal gewicht. Bij 4 en 5 is er sprake van
overgewicht.
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Vooral na castratie of sterilisatie is het van belang
om goed op het gewicht te letten. Het lichaam
ondergaat een hormonale verandering en heeft in
verhouding (zeker de eerste maanden na de
operatie) minder energie nodig. Als u dezelfde
hoeveelheid voer blijft geven kan dit tot
overgewicht leiden.
Zodra er eenmaal sprake is van overgewicht is er
vaak een steady state bereikt en blijft de hond te
dik ondanks dat er maar heel weinig gegeten wordt.

Om dik te worden moet er in verhouding teveel
gegeten worden. Is de hond echter eenmaal te dik
dan blijft hij of zij, zonder veel tot zich te nemen,
te dik.
We hebben prima voer in huis om u te
ondersteunen bij het vermageringsproces.

Mag het een
onsje meer
zijn???

Op de balie staan onze trouwe dalmatiër(?) en een
hele dikke gekleurde tropisch naaktkat (?). Deze twee
vangen met elkaar nogal wat kleingeld op en sparen op
deze manier aan projecten waar de praktijk een
evenredig deel aan bijdraagt.

De volgende projecten en organisaties zijn door u en
de praktijk de laatste jaren ondersteund:
Kinderboerderij De Eenhoorn, Cordaid voor hulp aan
Tsunami slachtoffers, Giro 999 voor de aardbeving in
Afghanistan, giro 555, Don Bosco in Nairobi, de
Stichting Hulphond, het kinderziekenhuis Haarlem,
het Nationaal MS fonds. Van 2004 tot en met 2012
is al meer dan 6000Euro gedoneerd! Met uw hulp!
Bedankt!

Ons hondepotje

Voor u gelezen

(tevens een dikke kattepot sinds een jaar of twee voor
de kattenliefhebbers)

Honden high van stevige loopsessie
Honden zouden net als fervente joggers natuurlijk
stoned worden van een stevig partijtje lopen.
Volgens onderzoekers van de universiteit van
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Arizona lokt de natuurlijk aanmaak van stoffen die

je een natuurlijke high bezorgen, inclusief

ook in cannabis zitten een gevoel van euforie uit.

gelukzalige en euforische gevoelens. De menselijke
deelnemers gaven dan ook aan zich veel gelukkiger

Na het lopen is de hoeveelheid endocannabinoids,
actieve stoffen in cannabis die euforische gevoelens

te voelen na de inspanning.

uitlokken, hoger bij mensen en honden, wat de zin
in een stevige loopsessie alleen maar doet
toenemen. Dit zou volgens de onderzoekers
kunnen verklaren waarom bepaalde dieren (zoals
mens en hond) doorheen de evolutie beter
geworden zijn in het afleggen van lange afstanden
dan andere.
Evolutie
"Misschien is de 'runner's high' helemaal niets
speciaals bij de mens", stelt antropoloog David A.
Raichlen. Het zou best wel eens een evolutionair
cadeautje kunnen zijn van al het harde en vaak
pijnlijke werk om te overleven, gezonder te zijn,
beter te jagen en een sterker nageslacht te kweken.
Volgens de onderzoekers blijft de mens lopen
omdat onze hersenen ondertussen
geprogrammeerd zijn om er plezier aan te beleven.
Voor het eerst werd een gelijkaardig proces ook bij
honden vastgesteld. Nu hoeven we niet langer
verbaasd te zijn over de dolgedraaide reacties van
viervoeters die hun leiband zien verschijnen.
Getest
Tijdens de studie werden mensen, honden en
fretten 30 minuten op een loopband gezet.
Achteraf werd een bloedstaal genomen voor
onderzoek. De waarden werden ook getest na een
wandeling op een rustig tempo. Bij zowel mens als
hond werd na het lopen een significante stijging
gevonden in de hoeveelheid natuurlijke
endocannabinoids. Deze chemische stoffen kunnen
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(thinkstock)

Een gewone wandeling lokt echter geen 'runner's
high' uit en bij de fretten bleken de 'happy'
chemicaliën al helemaal niet te stijgen na intensieve
lichaamsbeweging.
Hersenen
Door te kijken hoe we geëvolueerd zijn vanuit
apen, ontdekte Raichlen verder ook dat onze
fitheid een duidelijke link heeft met de grootte van
onze hersenen. Zo zou lichaamsbeweging het brein
helpen groeien en de productie van neurotrofines
stimuleren, de chemische stoffen die hersencellen
opbouwen en onderhouden. "Inactieve mensen zijn
wellicht niet fit genoeg om de intensiteit te
behalen die nodig is om deze belonende sensatie te
ervaren", stelt Raichlen. Gelukkig kan je je
weerstand wel gestaag opbouwen, tot die

natuurlijke high ook jou doet grijnzen van geluk.

van 33,15E voor 29,85Euro!

Gaan lopen (met je hond) is dus de boodschap.
Bron: Daily mail

Akties

Hondeworsten
NIEUW in ons assortiment: HYPOALLERGENE
HONDEWORSTEN

Kijk ook op de website van sanimed over atopie en
voedselallergie en het nut van bepaalde voeding bij
deze `aandoeningen`.

De stukprijs voor een worst van 500 gram is 4,45
Euro. In de maand juni krijgt u bij elke 5 worsten
1 worst gratis erbij.

Stronghold bruin en rood
Stronghold ontvlooit EN ontwormt in 1x

In de maand juni krijgt u 10% korting op elke
Stronghold BRUIN (3 pipetjes voor een hond
tussen de 5 en 10 kg
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en Stronghold ROOD (3 pipetjes voor een hond
tussen de 10 en 20 kg)
van 36,25E voor 32,60 Euro!

TROVET voer
Het TROVET assortiment, dat uitsluitend via
dierenartsen verkrijgbaar is, bestaat naast enkele
onderhoudsvoeders voor volwassen dieren
hoofdzakelijk uit dieetvoeding. Dit zijn volledige
voeders voor honden en katten die een aandoening
hebben

TROVET hypoallergeen

Alle hypoallergene TROVET voeders kunt ter
kennismaking u in de maand juni met 10% korting bij
ons kopen.
Het kan zijn dat we niet alles direct op voorraad
hebben, maar dan bestellen we het even voor u.
TROVET VOLWASSEN KAT

Extra informatie:
Hoog kwalitatief, licht verteerbare voeding met als
eiwitbronnen kip en ei.
Bevat geen chemische smaak-, kleur- en
geurstoffen, vrij van tarwe- en sojaproducten.
Extra biotine voor vacht en huid.

Als introductie 10% korting per zak in de maand
april.
Wilt u meer informatie over TROVET, kijk dan eens
op hun website.
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