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Sterilisatie van de teef
Sterilisatie van de hond is de operatie waarbij de
eierstokken van de teef worden verwijderd. De
sterilisatie wordt toegepast om de teef
onvruchtbaar te maken en de kans op het
ontwikkelen van een aantal aandoeningen te
verkleinen.

onderdeel nieuwsbrieven.
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Voordelen
Voordelen van een sterilisatie bij de teef zijn o.a.:


de teef wordt niet meer loops. Normaal
gebeurt dit gemiddeld 2 x per jaar. Ze
is niet meer vruchtbaar dus kan niet meer
zwanger worden en geen puppy's meer
krijgen.
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schijnzwangerschap treedt niet meer op.



de kans op gezwellen in de
melkklierpakketten wordt kleiner. Voor de
1e loopsheid steriliseren levert een bijna
100% reductie in het voorkomen van
melkkliertumoren.



de kans op suikerziekte neemt af.



er kan geen baarmoederontsteking meer
optreden.

Nadelen
Nadelen van een sterilisatie van de teef
kunnen zijn:


de operatie is definitief en kan dus niet
ongedaan worden gemaakt.



In een enkel treedt er een vachtverandering
op (kan per ras verschillen)



het komt een heel enkele keer voor dat
jonge dominante teven na de operatie nog
dominanter worden. dit heeft te maken
met veranderingen in de hormoonhuishouding.



de teef kan in een gering aantal
gevallen, na verloop van tijd een urineincontinentie ontwikkelen (7%). Dit
gebeurt echter ook bij niet gesteriliseerde
dieren.



de energiebehoefte is verlaagd en eetlust
neemt meestal toe waardoor er zich
overgewicht kan ontwikkelen.

Baarmoederontsteking bij een hond

Wat doen we?
Sterilisatie houdt in dat de eierstokken (en de
baarmoeder) van de teef worden verwijderd
waardoor zij niet meer vruchtbaar is. De teef wordt
hier na ook niet meer loops. In medische termen
wordt een sterilisatie ook wel een castratie
genoemd.

Loopsheid bij teven
Een teefje wordt normaal gesproken 2 tot 3x per
jaar loops. De loopsheid duurt gemiddeld 3 weken
en kan een vervelende periode zijn voor zowel de
teef als de eigenaar. Het teefje verliest in deze
periode bloed.
Het gedrag van teefjes kan ook veranderen tijdens
de loopsheid. Er zijn teven die tijdens de loopsheid
erg aanhankelijk en sloom worden. Zij zullen ook
proberen om reuen te verleiden door voor hun te
gaan staan en hun staart opzij te houden. Doordat
het teefje tijdens de loopsheid een bepaald luchtje
met haar meedraagt wordt ze onweerstaanbaar
voor reuen. Wilt u geen pups dan kunt u uw teefje
tijdens de loopsheid het beste zover mogelijk van
de reuen weg houden. Een ongeluk zit in een klein
hoekje.
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Schijnzwangerschap
Het kan zijn dat uw teef na haar loopsheid last
krijgt van een schijnzwangerschap. Uw teef ervaart
deze periode precies hetzelfde als een echte
zwangerschap. Melkklieren kunnen opzwellen en
ze gaat melk produceren en kan met knuffels gaan
slepen. Ze kan gaan graven om haar nest voor te
bereiden. Het kan zijn dat ze slechter gaat eten
doordat haar lichaam eigenlijk helemaal in de war is
geraakt door de schijnzwangerschap. Na ongeveer 8
weken gaat dit vanzelf weer over.

Op welke leeftijd steriliseren?
Een hond wordt op de leeftijd van 6 tot 12
maanden voor het eerst loops. Sterilisatie van de
teef wordt bij voorkeur meestal uitgevoerd voor de
eerste loopsheid óf tussen de eerste en de tweede
loopsheid in.
Uit onderzoek blijkt dat 25% van de nietgesteriliseerde teven melkkliertumoren
ontwikkelen. Om de kans op de ontwikkeling van
kwaadaardige melkkliertumoren te verkleinen,
moet de sterilisatie worden uitgevoerd voordat de
teef 2,5 jaar oud is. Als de sterilisatie wordt
uitgevoerd nadat de teef 2,5 jaar is geworden, zal de
kans op het ontstaan van goedaardige
melkkliertumoren nog wel afnemen. Het
preventieve effect ten aanzien van het ontwikkelen
van kwaadaardige melkkliertumoren is niet meer
aanwezig als de sterilisatie wordt uitgevoerd na de
leeftijd van 2,5 jaar.

geslachtsrijp worden. Het komt soms wel eens voor
dat een kitten al vanaf 4 maanden geslachtsrijp is.
Op een leeftijd van 14 maanden zijn alle botten
uitgegroeid en op ongeveer 3 jarige leeftijd zijn ze
volledig volgroeid.

Waarom steriliseren?
De voordelen van steriliseren zijn ongeveer
hetzelfde als bij de hond:
 Het wegnemen van het risico op
zwangerschap
 Uw kat wordt niet meer krols
 Minder kans op baarmoederontsteking
 Minder kans op het ontwikkelen van
melkkliertumoren op latere leeftijd.
Nadelen van sterilisatie zijn:
Er zijn eigenlijk geen nadelen aan verbonden,
behalve uiteraard de operatie, die een relatief
geringe ingreep is.

Wat is de krolsheid eigenlijk?
Een poes wordt krols op een leeftijd van ongeveer
6-7maanden. Poezen worden krols als ze
geslachtsrijp zijn. Krolsheid is de periode waarin
uw poes gedekt kan en wil worden. Uw poes kan
het hele jaar door krols worden, maar in het vooren najaar komt deze het meeste voor. Ze kan dan
meerdere malen achter elkaar krols worden, met
tussenpozen van een paar weken. Dit is dus heel
anders dan bij de hond en bij de mens!
Vaak geeft ze duidelijk aan wanneer ze krols

Sterilisatie poes.

is: meer miauwen, ze kan aanhankelijker zijn en
naar buiten willen. Sommige poezen eten minder

Kitten worden op een leeftijd van ongeveer 6
maanden volwassen, ze kunnen dan ook

dan u gewend bent, gelukkig is dit vaak tijdelijk. En
ook poezen kunnen gaan sproeien om hun
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territorium te markeren, deze urine stinkt wat

Als ze langer dan 3 weken zwanger is, is sterilisatie

minder maar het blijft erg hinderlijk. Indien u
twijfelt of ze echt krols is, kunt u uw poes op de rug

geen optie meer.

vlakbij de staart kriebelen. Is ze krols, dan zal ze
haar staart naar de zijkant doen en door de

Poezen die net een nestje hebben gekregen kunt u
zes tot zeven weken na het werpen laten

achterpoten heen zakken.

steriliseren. Het is gemakkelijker en prettiger voor
de poes wanneer de jongen namelijk niet meer bij
haar drinken. Houdt er wel rekening mee dat ze al
vanaf drie weken na het werpen weer vruchtbaar
kunnen worden!

Konijnen enting!!
Het is weer lente, en dus weer tijd voor de
konijnenenting! We voeren hierbij gelijk een
gezondheidscontrole uit.

De anti-krolsheid tabletten, ofwel de "poezenpil"
Deze wordt tegenwoordig eigenlijk weinig meer
gebruikt of geadviseerd vanwege complicaties die
kunnen optreden. Suikerziekte en
baarmoederontsteking zijn bekende complicaties
bij langdurig gebruik. Wij raden daarom altijd aan
(als u geen nestje wilt) tot sterilisatie over te gaan.

Wanneer sterilisatie
Verreweg de meeste poezen worden gesteriliseerd.
De beste leeftijd voor sterilisatie is tussen de 6 en 9
maanden. Voor de sterilisatie wordt de buikholte

De vaccinatie is tegen het Viraal Haemorrhagisch
syndroom (afgekort VHS) en myxomatose. Beide
ziektes waar konijnen niet van kunnen herstellen.
De enige bescherming die u uw konijn kunt bieden
is vaccinatie.
U kunt uw konijn vanaf de leeftijd van 5 weken al
laten vaccineren, met daarna elke 12 maanden een
herhalingsinjectie.
We hebben 2 extra konijnen entdagen ingelast op
maandag 12 en 19 mei. Wel even bellen voor een
afspraak!

geopend om zo de eierstokken te onderbinden en
te verwijderen. De buik wordt daarna gesloten met
oplosbare hechtingen. Ondanks het feit dat een
sterilisatie bij de poes een buikoperatie is, is de kans
op complicaties beperkt.
Is de poes gedekt en u wilt geen nestje, dan kunt u
haar het beste zo snel mogelijk laten steriliseren.
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Voor u gelezen

en 10 kg verpakkingen en als natvoer in 400g.

Trovet introduceert

Trovet biedt u nog nu meer mogelijkheden, binnen

Hypoallergenic (Horse) | HPD droogvoer
voor honden

het al zeer uitgebreide hypoallergene assortiment.
Trovet producten zijn uitsluitend verkrijgbaar via de
dierenarts

Pinguïn gespot op Engels strand

Trovet heeft een uitgebreid assortiment hypoallergene dieetvoedingen voor de hond.

Niet iedereen gelooft haar, maar Chantelle Smith
heeft fotografisch bewijs: ze zag op het strand in
Cornwall een pinguïn voorbij wandelen.
De 25-jarige vrouw zag de vogel zaterdagochtend
voorbij rennen, meldt Daily Mail. "Ik dacht eerst
dat het gewoon een konijn was, maar toen zette ik
de flitser van mijn telefoon aan. Het was een
pinguïn, een echte pinguïn."

Er ontbrak echter een droogvoer
geproduceerd met nog één unieke dierlijke
eiwitbron. Trovet introduceert nu de
Hypoallergenic (Horse).
Hypoallergenic (Horse) kan voor een onbeperkte
periode worden gebruikt. Naast Hypoallergenic
(Horse) droogvoer voor honden kan ter afwisseling
Hypoallergenic (Horse) natvoer gegeven worden.
Hypoallergenic (Horse) droogvoer is, evenals de
natvoer variant, gebaseerd op 100% paard als
eiwitbron. De koolhydraten zijn 100% afkomstig
van aardappel met als resultaat een licht verteerbare
dieetvoeding. Het product is speciaal samengesteld
ter vermindering van intoleranties voor bepaalde
ingrediënten en/of voedingsstoffen. Hypoallergenic (Horse) is verkrijgbaar als droogvoer in 3
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Ziet u hem? Wij niet.

Chantelle weet dat wilde pinguïns niet voorkomen
in Engeland en dat ze niet kunnen vliegen, maar
heeft daar een verklaring voor. Ze denkt dat de
pinguïn was ontsnapt uit een dierentuin of
misschien door een storm in Cornwall was beland.
Ze heeft het beestje Pingu genoemd.

5

Volgens de directeur van een plaatselijke dierentuin
is er sprake van een misverstand. Stewart Muir weet
bijna zeker dat de vogel op de foto in werkelijkheid
geen pinguïn is. "Als zeekoeten en alken rechtop
gaan staan, lijken het net kleine pinguïns", zegt hij.

Binnenkort dag van de hond!
Zet het in uw agenda! Talloze acties op diverse
plekken.

Chipprijs
Tot en met juni 2014 betaalt u slechts 34,25
Euro voor het chippen van uw huisdier
(inclusief administratiekosten).

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

Kijk ook op de website van sanimed over atopie en
voedselallergie en het nut van bepaalde voeding bij
deze `aandoeningen`.
ACTIE!!!
Bij aankoop van 3 doosjes Royal Canin natvoeding
voor de kat (Urinary, Renal of Sensitivity Control)
ontvangt u van ons een mooi opbergblik GRATIS!
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De stukprijs voor een worst van 500 gram is 3,25
Euro. In de maand mei tot en met juli krijgt u bij
elke 3 worsten 1 worst gratis erbij.
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