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Dit is de augustus nieuwsbrief van de
Dierenkliniek Europawijk.

Column van Lex Ros

We doen ons best om elke maand een nieuwsbrief

Het wordt tijd dat ik eens wat vertel over onze

met interessante onderwerpen (voor elk wat wils) te
creëren.
We wensen u veel leesplezier. En elke keer acties
natuurlijk!

eigen veestapel.
Om te beginnen hebben we Vance, onze grote
stoere Ierse wolfshond die net 10 jaar is geworden.

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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1o jaar is al extreem gezien het feit dat de Ierse
wolfshonden gemiddeld maar een jaar of 9 worden
en hij toch al de nodige klachten heeft gehad de
laatste jaren.
Het is een supertrouwe en gezellige hond. Een paar
jaar geleden gingen we nog hardlopend en fietsend
het bos in maar zowel hij als ik zijn wat minder
soepel geworden dus we doen het wat rustiger aan.
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Hij heeft 1 passie en dat is eten! We hebben

Ierse Wolfshond past zich aan het tempo van zijn

daarom ook nooit restjes en de voorwas wordt ook
door hem gedaan.

baas aan. Daarbij is hij niet geschikt voor in een
kennel, maar wil midden in het gezin staan. De

2 Weken terug wilde we gaan kamperen en toen
kreeg hij net 1 dag voor vertrek maag-

schofthoogte van een volwassen reu minimaal 79
centimeter, die van een volwassen teef minimaal 71

darmklachten. Toch nog maar een afspraak
gemaakt met dierenarts-specialist Warmerdam in

centimeter. Het gewicht ligt tussen 50 en 70
kilogram. Tijdens de middeleeuwen lagen deze

Noordwijkerhout die nog even de moeite nam om
deze reus te echo-en. Met z´n vieren kregen we
hem nog op zijn rug en bleef toen -met de belofte
van iets lekkers- keurig liggen.
Diagnose was iets vergrootte lever en zogenaamde
ventriculaire extra systolen op zijn hart. Dit is een
hartprobleem dat eigenlijk geen behandeling nodig
heeft. Af en toe heeft hij een extra hartslag. Verder
leek hij dus in prima in orde. Geen tumoren of
andere vervelende zaken.
We hebben toen een paar dagen zijn dieet
geminimaliseerd en na een dag of wat was hij weer
de oude. We konden in ieder geval met een goed
gevoel op vakantie.

waarden veel hoger. Sommige exemplaren
bereikten zelfs een schofthoogte van 1.50 meter.
De Ierse Wolfshond valt in de rasgroep 10
windhonden, Sectie Ruwharige windhonden. De
beharing is ruw hard en warrelig.
Het is een zeer oud ras. Een Consul uit Rome (390
v. C.) heeft een dankbrief gestuurd aan zijn broer
Flavianus, voor het schenken van 7 Irish Hounds.
Daaruit blijkt dat, ook toen al, de honden een zeer
grote verschijning waren. Deze honden werden
gebruikt in de arena van Rome voor gevechten
tegen beren en ander groot wild en later als
aanvallers tegen vijanden en beschermers voor de
edelen in veldslagen. In Ierland werden ze vooral
gebruikt als zichtjager voor groot wild zoals reeën.

Uit Wikipedia:
De Ierse wolfshond is een hondenras dat afkomstig
is uit Ierland en behoort tot de grootste
hondenrassen ter wereld. Het ras is al heel oud, de
geschiedenis van het ras gaat terug tot ten minste
1400 v.Chr. Zo is bekend dat de Ierse Wolfshond

Rijdende dierenarts
Veel mensen vragen er soms naar, vooral ouderen
die wat minder mobiel zijn, maar al sinds jaren is
thuisbezoek mogelijk op afspraak.

ook wel voor het vertier van de Londense
bevolking werd gebruikt als 'wedstrijdpaardjes',
waarbij er door de straten van Londen werd geracet
en ze hierbij als 'pony's' werden bereden.
De Ierse wolfshond is van origine een jager 'op
zicht' maar heeft zich ontwikkeld tot een echte
familiehond. Hij is ook vriendelijk tegen vreemden
en niet waaks. Daarbij zijn ze wars van agressie. De
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Voor u gelezen

Puppy's slaan groen uit

Dierenarts krijgt rol bij CSI
In de media wordt al gesproken over ‘CSI voor

Een Spaanse hondenfokker kon vorige week zijn
ogen niet geloven toen enkele puppy's met een
groene vacht ter wereld kwamen. Een duidelijke
verklaring voor het fenomeen heeft hij nog niet.
'Ik dacht eerst nog dat de kleintjes vuil waren en
waste hen maar de eigenaardige kleur ging niet
weg', aldus Aida Vallelado Molina die jachthonden
fokt in de stad Laguna de Duero.
De diertjes werden op 3 juni geboren. De kleintjes

dieren’. Dat is niet alleen sensatie; de noodzaak
voor het uitgebreid en gespecialiseerd onderzoeken
van misdaden tegen dieren is groot. Regelmatig
verschijnen er in de media berichten over
mishandelde of zwaar verwaarloosde dieren
waarvoor medische hulp soms te laat komt. Veel
gevallen van deze dierenmishandeling worden niet
verder onderzocht of blijft ongestraft als gevolg van
gebrek aan bewijs. Daar komt nu verandering in
met extra onderwijs aan diergeneeskunde
studenten.
De dierenarts is vaak de eerste persoon die in
aanraking komt met een mishandeld of
verwaarloosd dier. Op de juiste wijze melding
maken van dierenmishandeling vraagt enige kennis.
Het is daarbij essentieel dat dierenartsen op juiste
manier het bewijs verzamelen. “In een theoretisch

met de groene vacht bleken veel zwakker dan hun
broertjes en zusjes. Eentje overleed zelfs vlak na de
geboorte. Een andere groene puppy is nog in leven
maar zeer fragiel. De felle kleur van zijn vacht lijkt
nu ook af te zwakken.

keuzevak dat twee weken duurt, leren wij de
studenten daarom nu de grondbeginselen van

Dierenarts Daniel Valverde is het fenomeen aan het
onderzoeken door middel van virologische en
bacteriologische testen. Volgens hem zou een

richten ons daarbij allereerst op gezelschapsdieren
en paarden".

mogelijke verklaring de aanwezigheid van een
bepaalde stof in de placenta van de moederhond
kunnen zijn.
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diergeneeskundig forensisch onderzoek bij levende
en overleden dieren”, vertelt initiatiefneemster
Nienke Endenburg. Zij is als GZ-psycholoog
verbonden aan de faculteit Diergeneeskunde. "Wij

Dierenmishandeling herkennen
Dierenmishandeling gaat in 70 % van de gevallen
gepaard met ‘mensenmishandeling’: huiselijk
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geweld. Het is dus voor dier én mens belangrijk dat

of moet er een andere reden gezocht worden voor

een (toekomstig) dierenarts dierenmishandeling in
de praktijk kan herkennen en het probleem op de

het uitblijven van allergische klachten?
Doris Vredegoor, onderzoekster aan de faculteit

juiste manier aankaart. "Dit is gevoelige materie",
aldus Nienke Endenburg. "Ten eerste trainen wij de

Diergeneeskunde in Utrecht, ging samen met het
Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) en de

studenten om het gesprek met de eigenaar aan te
gaan. Daarnaast moet er bij een verdenking van

afdeling Dermatologie van de Universiteitskliniek
voor Gezelschapsdieren op onderzoek uit. Ze kwam

mishandeling of verwaarlozing van een dier op een
juiste wijze bewijsmateriaal worden verzameld.
Denk hierbij aan bemonstering van sporen en
lichaamsmaterialen. Het is ook belangrijk om de
verdenking op de juiste wijze te melden aan de
desbetreffende instanties. Wanneer er een
rechtszaak van komt, zal de dierenarts ook als
getuige-deskundige moeten optreden. Dat is nogal
wat."

tot een verrassende ontdekking. “In tegenstelling
tot wat iedereen verwachtte, blijken deze
‘hypoallergene’ honden niet minder, maar méér
allergenen uit te scheiden dan ‘normale’ honden.”

Bron: Faculteit diergeneeskunde 2014

Minder niezen en hoesten door
hypoallergene hond?
Sinds enkele jaren zie je in Nederland steeds meer
zogenaamde ‘Labradoodles’; een kruising tussen
een labrador en een poedel. Naast dat deze kruising
er leuk uitziet, wordt er beweerd dat de
Labradoodle ‘hypoallergeen’ is en dus geschikt is
voor baasjes die allergisch zijn voor honden. Er
wordt namelijk gedacht dat Labradoodles en andere
hypoallergene honden minder zogenaamde
allergenen uitscheiden. Deze allergenen, eiwitten

Het onderzoeksteam van de faculteit
Diergeneeskunde onderzocht bij verschillende
hondenrassen de uitscheiding van het allergeen Can
f1, dat bij zo’n 75% van de mensen die allergisch zijn
voor honden, de klachten veroorzaakt. Wat de
functie van dit allergeen precies is en of honden
zonder dit eiwit kunnen is nog onduidelijk. “Wat
wel naar voren kwam uit het onderzoek, is dat
hoewel de ‘hypoallergene’ honden meer allergenen
uitscheiden, er in de lucht in de huizen van
eigenaren net zo veel allergenen werden gevonden
als wanneer zij ‘gewone’ honden hebben. Het lijkt
dus voor de hoeveelheid allergenen in de lucht en
dus allergische klachten niet uit te maken of je een
gewone of een speciale hypoallergene hond in huis
neemt. Toch blijkt dat allergische mensen met een
hypoallergene hond over het algemeen aangeven
minder allergische klachten te ervaren.”
Bron: Faculteit diergeneeskunde 2014

uit vacht, huidschilfers en speeksel, veroorzaken na
inademing de allergische klachten.
Maar scheiden Labradoodles en andere
hypoallergene honden echt minder allergenen uit,
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Verplichte vaccinatie hondsdolheid voor
pup uit buitenland
Het wordt verplicht om jonge honden, katten en
fretten te laten inenten tegen hondsdolheid als ze
naar Nederland komen. Zo moet de illegale handel
in ongezonde dieren worden tegengegaan.
Gezonde dieren
Staatssecretaris Sharon Dijksma noemt de
verplichting vandaag in een brief aan de Tweede
Kamer. De dieren moeten minimaal 15 weken oud
zijn om de inenting te krijgen. "We hoeven het
aantal dieren dat het land binnenkomt niet te
verminderen, maar we willen wel zorgen dat ze
gezond zijn", zegt Dijksma. "Het verplicht
vaccineren van jonge dieren verkleint de kans op
import van dieren met deze infectie en het
overdragen ervan."
Verkocht als Nederlandse puppy's
Jaarlijks komen naar schatting zo'n 80 duizend
jonge honden illegaal ons land binnen. De meeste
pups komen uit Oost-Europa. De dieren worden
verkocht als gezonde Nederlandse pups. Die jonge
honden zijn echter meestal niet ingeënt en hebben
ook niet de benodigde papieren. Dijksma gaat
daarom ook de regels voor dierenpaspoorten
aanscherpen. In zo'n paspoort zijn de kenmerken
en de gegeven vaccinaties geregistreerd. Lege
paspoorten mogen straks alleen nog maar aan
dierenartsen worden verkocht. De aanscherping
gaat eind 2014 in.

Politie redt honden uit snikhete auto's
In Barneveld heeft de politie recent een hond gered
uit een snikhete bestelbus. De eigenaar is
aangehouden. De hond is in beslag genomen.

Proces-verbaal
Getuigen belden die avond rond 17:45 uur het
alarmnummer 144 met de melding dat er een hond
in een geparkeerd busje zou zitten die de hele tijd
blafte. Agenten gingen op onderzoek uit en troffen
de bewuste auto aan. Toen de politie bij de auto
stond, kwam het baasje van het dier aanlopen.
Volgens getuigen zou het dier zonder water ruim
een half uur in de hete laadruimte van het busje
hebben gezeten terwijl het buiten 28 graden was.
De hond werd bevrijd en naar een dierenpension
overgebracht. Zijn baasje moest mee naar het
politiebureau voor verhoor. Tegen de man is
proces-verbaal opgemaakt.
Den Helder
Ook in Den Helder moest afgelopen
maandagmiddag een hond gered worden door de
politie omdat hij zat opgesloten in een snikhete
auto. De politie trof de hond aan op het
parkeerterrein vlakbij het Marinemuseum. Hoewel
er wel een autoraam op een kiertje stond, heeft de
politie uiteindelijk een ruit ingeslagen om het dier
te bevrijden. "De hond kon nauwelijks meer op zijn
poten staan," zegt een woordvoerder van de
politie. De eigenaar van de hond, een Duitse toerist,
heeft een proces-verbaal van de politie gekregen.
Meldingen
Deze voorvallen staan niet op zich. Bij mooi weer
worden politie en brandweer overal in Nederland
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geattendeerd op honden die zijn achtergelaten in
geparkeerde auto’s. Vaak zijn de dieren er al slecht
aan toe als de melding binnenkomt: er zijn slechts
enkele minuten voor nodig om een auto in een
dodelijke oven te veranderen met deze hoge
temperaturen. Wanneer een auto in de volle zon
staat, kan het binnen wel 50 graden Celsius
worden. Ook als de ramen op een kier staan.
Dood tot gevolg
Honden kunnen niet zweten zoals mensen. De
dieren kunnen hun warmte uitsluitend afvoeren via
de voetzolen en de tong, door te hijgen. Omdat
hijgen in een bloedhete auto niet voldoende is om
af te koelen, zal de lichaamstemperatuur van de
hond snel stijgen tot een gevaarlijke hoogte. Het
gevolg is dat het bloed dik wordt en niet meer goed
kan circuleren. Hierdoor wordt er te weinig
zuurstof vervoerd in het bloed en kan de hond
uiteindelijk stikken.
Thuis laten
Zelfs met een buitentemperatuur van ‘slechts’ 21
graden, kan het in een auto binnen een half uur al

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

Hondeworsten
Wegens continu succes nog steeds in ons
assortiment: HYPOALLERGENE
HONDEWORSTEN (alle honden vinden ze
lekker!)

zo’n 40 graden worden. Dit is levensgevaarlijk voor
honden. Geadviseerd wordt om met zomers weer
honden zoveel mogelijk thuis te laten, waar ze
gemakkelijk hun eigen temperatuur op peil kunnen
houden door een koel plekje op te zoeken.

Acties
Bij aankoop van royal canin voeding van af 3.5 kg
een gratis bewaarblik voor natvoer van Royal
Canin.
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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 3,25
Euro.
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