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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
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acties natuurlijk!

Schildklier problemen
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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Hyperthyreoidie is de meest voorkomende
endocriene aandoening bij katten vanaf een leeftijd
van gemiddeld 12 jaar. Hyperthyreoidie is een
aandoening waarbij de schildklier te actief
geworden is waardoor er te veel schildklier
hormoon aangemaakt wordt. De verhoogde
activiteit komt door een overgroei van
schildklierweefsel die gelukkig in 99,9% van de
gevallen goedaardig is. In de meeste gevallen is er
dan ook een vergrootte schildklier te voelen.
Slechts 1 op de duizend schildkliertumoren bij de
kat blijkt kwaadaardig te zijn.

Symptomen
Omdat het schildklierhormoon bij verschillende
processen in het lichaam betrokken is kan de
toegenomen hoeveelheid voor verschillende
klachten zorgen. Zo is de schildklier o.a. betrokken
bij het koolhydraat, vet en eiwit metabolisme, de
warmteproductie en het sympathische zenuwstelsel.
De meest voorkomende symptomen bij oudere
poezen behept met een hyperactieve schildklier
zijn:
 Een toegenomen eetlust



Diagnose

Vermageren ondanks goede/toegenomen
eetlust

Wegens de effecten op o.a. het hart en de nieren is het



Hyperactiviteit/snel gestrest of agressief/soms
juist apathisch

van belang de ziekte op tijd te onderkennen voordat
er blijvende schade ontstaat.



Verhoogde hartslag en bloeddruk

De verhoogde concentratie schildklier hormoon is
d.m.v. bloedonderzoek te meten. Bij een groot

Wanneer de kat een verhoogde hartslag en bloeddruk
ontwikkeld kan er zelfs een levensbedreigende situatie
ontstaan en moet er dus op tijd ingegrepen worden.
Als gevolg van de arbeid die het hart moet leveren
kunnen er ook andere problemen ontstaan, zoals de
hartspierziekte ‘cardiomyopathie’. Ook gaan bij vele
katten met hyperthyreoïdie de nieren sneller achteruit
en ontwikkelen zij 'chronische nierinsufficiëntie' wat
zich kan o.a. kan tonen als veel drinken en veel
plassen. Er kan ook sprake zijn van
andere
symptomen, zoals braken en diarree, verwardheid of
dermatologische problemen.

percentage milde gevallen valt de concentratie echter
nog binnen de normale waarden. In de meeste
gevallen is de vergrootte schildklier met de hand te
voelen. Soms kan deze door zijn grootte echter zijn
afgezakt tot in de borstkas en is dan niet meer te
voelen (dit is echter zeldzaam). In het geval dat er nog
twijfel over de diagnose bestaat kan een scan ofwel
scintigram van de schildklieren uitkomst bieden.
Hiervoor moet de kat onder narcose gebracht worden.

Therapie
De productie van te veel schildklier hormoon is m.b.v.
medicijnen te onderdrukken. Echter zullen deze
medicijnen zolang de kat leeft dagelijks gegeven
moeten worden. De dosering moet wel in de gaten
gehouden worden om bijwerkingen te minimaliseren.
Omdat medicijnen de ziekte kunnen onderdrukken,
maar niet genezen kan het zijn dat de voorkeur ligt bij
chirurgische verwijdering. Chirurgie gaat echter ook
met bepaalde risico’s gepaard. Zo is er risico op het
beschadigen van de bijschildklier. Ook moet de kat
hiervoor onder algehele narcose. Dit kan een probleem
vormen bij katten die ten gevolge van een al langer
bestaande
hyperthyreoïdie
de
hartspierziekte
'cardiomyopathie' en/of ernstig nierfalen hebben
ontwikkeld. Als nog geen hartfalen en/of ernstig
nierfalen aanwezig zijn en besloten wordt om te
opereren, dan moet de toestand van de kat eerst
worden gestabiliseerd.
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Een andere mogelijkheid is het toedienen van

Bij pups en kittens valt bij een besmetting op dat de

radioactief jodium. Hiermee wordt al het afwijkende
schildklierweefsel vernietigd. Er moet wel rekening

diertjes slecht groeien, mager zijn, maar wel een
dikke buik hebben. Ze hebben soms last van diarree

gehouden worden met de radioactiviteit, waardoor de
kat gedurende 1-2 weken niet met het gezin in

en gasvorming. Ook kan het tot
maagdarmkrampen aanleiding geven.

aanraking mag komen.
De resultaten van de behandeling met voeding met
een beperkt jodiumgehalte zijn niet overtuigend.

Spoelwormen bij de hond
De spoelworm bij de hond heet Toxocara canis
en bij de kat Toxocara cati. Spoelwormen leven in
de dunne darm van hond en kat. Ze kunnen tot
wel 18 cm lang worden. Omdat de volwassen
wormen vrijwel nooit in de ontlasting en slechts
een enkele keer in het braaksel voorkomen is het
voor u als eigenaar moeilijk te zien of uw dier
besmet is met spoelwormen. Ook de eitjes (rond de
200.000 eitjes per worm, per dag!) zijn met het
blote oog niet waarneembaar. Deze eitjes zijn zeer
resistent tegen temperatuursschommelingen en
tegen schoonmaakmiddelen en ze kunnen enkele
jaren infectieus blijven.

Hoe verloopt de besmetting?
Uw huisdier kan zich besmetten door deze eitjes uit
de omgeving op te nemen of door een besmet
prooidier op te eten. Pups kunnen in de
baarmoeder reeds besmet raken en zowel pups als

Zoonose
Ook de mens kan zich met deze eitjes besmetten.
Vooral kinderen lopen gevaar bij contact met
besmette grond (Uit recentelijk onderzoek in
Utrecht is gebleken dat 25% van de parken en 59%
van de openbare zandbakken met deze wormeieren
besmet zijn!). Na opname van de eitjes komen
larfjes vrij die een trektocht door het lichaam
maken. Ze veroorzaken overal waar ze in het
lichaam vastlopen kleine ontstekingen. In een enkel
geval kunnen deze larven in het oog terechtkomen
en zo het gezichtsvermogen aantasten of zelfs
blindheid veroorzaken.
Lees verder over spoelworm infectie bij de mens op
de RIVM site ...

Therapie spoelworm bij hond en kat
Gelukkig kan een spoelworminfectie bij de hond en
de kat vrij gemakkelijk bestreden worden. Wij
adviseren hiervoor het volgende ontwormschema:


Fokteven: Ontworm de teef vóór de loopsheid



waarin ze wordt gedekt.
Teef na de geboorte tegelijk met de pups



ontwormen.
Pups ontwormen op 2, 4, 6 en 8 weken en

kittens kunnen zich via de moedermelk infecteren.

Hebben de dieren er last van?

daarna op 4 en 6 maanden.

Bij volwassen dieren verloopt een besmetting vaak
zonder symptomen. Pas bij ernstige besmettingen
treden vaker maagdarm stoornissen op.
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Poezen vóór de dracht en daarna gelijk met de
kittens op 4 weken ontwormen.



Kittens op 4, 6 en 8 weken en daarna op 4 en 6



maanden ontwormen.
Volwassen honden en katten minimaal 2, maar

Het verzorgen van een huisdier kan kinderen, mits
ze hierbij goed begeleid worden, nuttige

liefst 4x per jaar ontwormen.

vaardigheden bijbrengen zoals het nemen van
verantwoordelijkheid, opgeruimd zijn en

Voor het ontwormen raden wij de volgende
medicijnen aan:

zelfdiscipline, bijvoorbeeld omdat het dier vaak op
dezelfde tijd eten moet krijgen of moet worden

We hebben diverse ontwormingsmiddelen in onze
dierenkliniek. De meest recent ontwikkelde en het
beste werkzaam! Dit zal zich uitten in een betere
werkzaamheid of een makkelijkere of kortere
toedieningsvorm. We geven u een
ontwormingsadvies op maat voor uw hond of kat.
Voor een puppy of kitten gebruiken we een andere
ontworming dan voor een volwassen dier.
Neem gerust contact met ons op welk
ontwormingsmiddel voor uw dier het beste is.

uitgelaten. Deze vaardigheden kunnen zowel thuis
als op school goed van pas komen.

Huisdieren voor kinderen

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Dieren kunnen een kind helpen om zich veilig te
voelen, ook kinderen waar een teddybeer niet meer
aanwezig is. Een dier kan een actieve, energieke
speelkameraad zijn. Diverse studies bevestigen dat
kinderen met een huisdier meer zelfvertrouwen
hebben een weerbaarder zijn. Een huisdier kan ook
helpen psychische klachten te voorkomen. Dit
heeft vooral te maken met de sociale steun die een
dier kan bieden. Uit onderzoek blijkt dat kinderen
die opgroeien in een huishouden met honden later
als volwassenen meer sociaal vaardig zijn. In een
studie waar dieren in de klas werden gehouden
verklaarden de leraren dat er meer sociale interactie
was tussen de kinderen en minder agressie.

Kinderen groeien op in een wereld waarin ze
omgeven zijn met dieren, zowel echte dieren als
knuffels (die overal naartoe mee genomen worden

Toen tijdens een studie aan kinderen tussen de 3 en
13 jaar werd gevraagd of zij het een voordeel
vonden om een huisdier te hebben, antwoordde
90% met ‘Ja’.

en steun bieden wanneer een kind zich buiten zijn
comfortzone bevindt) en fictieve karakters in

De belangrijkste argumenten die de
kinderen gaven, waren dat ze het leerzaam vonden,

bijvoorbeeld tekenfilms en boeken. De verhalen
van Lassie en Black Beauty zijn klassiekers die de

er blij van werden, zich op hun gemak voelen en de
onvoorwaardelijke liefde kregen van hun dier.

sterke band weergeven die kinderen met dieren aan
kunnen gaan. Dieren prikkelen de fantasie van het

Kinderen ervaren hun dier vaak als iemand die ze
vertrouwen, een onvoorwaardelijke vriend. Een dier
verteld geen geheimen door en oordeelt niet.

kind en kunnen helpen bij het leren van belangrijke
lessen over het leven, liefde en verlies.
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Een belangrijke factor in de sociale ontwikkeling is
empathie: het in staat zijn de emoties van een ander
persoon waar te nemen. Door te zorgen voor een
huisdier leert een kind dat iedereen behoeftes en
gevoelens heeft. Uit sommige studies blijkt dat

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

kinderen met huisdieren ook meer empathie
richting hun medemens tonen. Het blijkt dat
vooral de band met het dier dit positieve effect
bewerkstelligt.

Gezondheid
Als laatste kan een dier ook een positieve invloed
hebben op de gezondheid. Zelfs alleen het aaien
van een huisdier blijkt een hartslag en bloeddruk
verlagende effect te hebben. Tevens zorgt het voor
ontspanning, wat stress verlaagt en een beter
immuunsysteem ondersteunt. Ook bij volwassenen
die alleen wonen is een huisdier een gezonde
keuze.
Het vermindert de eenzaamheid en helpt het bij het
actief blijven. Het geven van zorg aan een ander
geeft mensen ook een gevoel van eigenwaarde. Om
al deze redenen worden dieren tegenwoordig ook
steeds meer ingezet in zorginstellingen als een
vorm van therapie.

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! Recentelijk hebben we weer DIO
ondersteund met hun vaccinatieprogramma in
Malawi!
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zelfs alleen het beste van het beste. Toch vinden de
meeste Nederlanders (70%) € 1.000,00 aan
medische kosten te veel geld voor hun huisdier.
Kosten voor medische hulp wordt door bijna de
helft van de ondervraagden als te hoog gezien.
Bijna 60% vindt ook de kosten voor
diergeneesmiddelen zoals ontwormen en antivlooienbesmetting te hoog.

Voor u gelezen

Crisis blijft huisdieren bespaard
geplaatst op 03 okt.
64% van de Nederlanders bespaart niet op hun
huisdieren, ze zijn hen te dierbaar. 7 op de 10 doet
dan ook iets extra’s voor hun huisdier met
dierendag. In de top drie van extraatjes staat op één
iets lekkers te eten geven (44%), gevolgd door
extra aandacht geven (32%) en een speeltje of
accessoire kopen (29%). Slechts 15% van de
ondervraagden geeft minder uit aan dierendag,
omdat ze minder te besteden hebben. Gemiddeld is
men van plan om € 11,80 uit te geven. Mannen
zijn van plan gemiddeld meer uit te geven (€

ondervraagden de kosten voor medische hulp te
hoog vindt, zijn Nederlanders gemiddeld zeer
tevreden over hun dierenarts. Ruim driekwart
overweegt dan ook niet om over te stappen van
dierenarts. Voor degenen die dat wel overwegen is
prijs (40%) de belangrijkste reden om over te

13,50) dan vrouwen (€ 10,60). Dat blijkt uit de
HealthTracker© van communicatieadviesbureau

stappen, gevolgd door kwaliteit (21%). De keuze
van de huidige dierenarts is gebaseerd op kwaliteit

Porter Novelli en DVJ Healthcare, een continu
onderzoek onder ruim 600 Nederlanders.

(66%) gevolgd door locatie (56%). Bijna 80% van
de ondervraagden vindt de huidige

Nederlanders zijn gek op hun huisdieren. Voor 4
van de 5 ondervraagden is de waarde van hun
huisdier niet in geld uit te drukken. Een ruime
meerderheid van de Nederlandse huisdieren krijgt
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Bezuinigen
Als het op bezuinigen aankomt zijn Nederlanders
minder uitgesproken. 36% neemt hun huisdier mee
in de bezuinigingen van het gezin, maar 40%
bezuinigt niet op hun huisdier. Iets meer dan 20%
bespaart wel eens kosten op hun huisdier door
goedkopere voeding te kopen. De perceptie tussen
de kwaliteit van A-merk diervoeding en huismerk
verschilt sterk. Volgens 40% is er geen
kwaliteitsverschil, terwijl 36% denkt dat er wel
kwaliteitsverschil zit tussen A-merk diervoeding en
huismerk.
Tevreden over dierenarts
Ondanks dat een meerderheid van de
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informatievoorziening van hun dierenarts over
diergeneesmiddelen voldoende en begrijpelijk, 83%
vindt die informatievoorziening ook belangrijk.

Bron: Persbericht DVJ Healthcare 2 oktober 2013

Voor u gezien

Een aantal nieuwe patientjes
Hierbij een paar van onze nieuwe patientjes.
Allemaal heel erg leuk en heel erg welkom in de
praktijk!
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Akties

Hoog kwalitatief, licht verteerbare voeding met als

Hondeworsten

geurstoffen, vrij van tarwe- en sojaproducten.
Extra biotine voor vacht en huid.

eiwitbronnen kip en ei.
Bevat geen chemische smaak-, kleur- en

NIEUW in ons assortiment: HYPOALLERGENE
HONDEWORSTEN (alle honden vinden ze
lekker!)

Als introductie 12,50 Euro per zak van 3 kg zolang
de voorraad strekt!!
Wilt u meer informatie over TROVET, kijk dan eens
op hun website.

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 oktober tot en met december
krijgt u bij elke 3 worsten 1 worst gratis erbij.

TROVET voer
Kompleet Voer voor de volwassen kat

Extra informatie:
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