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Geachte klant,
Wij hebben weer een interessante nieuwsbrief voor
u! We hebben natuurlijk ons best gedaan om leuke
weetjes en nuttige informatie voor u te
verzamelen. Heeft u ook een leuke mededeling,
een algemene vraag of een nieuwtje om te delen?
Dat vinden wij altijd leuk om te horen, dus vertel
het ons door deze mail te beantwoorden en wie
weet komt het in de volgende editie!
En binnenkort: WEBSHOP op http://dierenartshaarlem.nl/ ! (zie artikeltje)
Bent u ook nieuwsgierig geworden naar de vorige
nieuwsbrieven? Klik dan op de volgende link
http://www.dierenarts-haarlem.nl/Page9.html

Hypoallergene hondeworsten .............................7

Column van Lex Ros
Naast alle hondjes en katjes die we hebben, hebben
we ook nog een aantal kippen die wel eens vrij rond
mogen lopen buiten de ren.
Naast een paar grote leghennen hebben we ook
een paar kruisingen met zijdehoentjes en het
haantje Antiochus op de foto is er een van.
Een paar jaar terug zijn we nogal wat kippen kwijt
geraakt aan vossen, maar de laatste tijd komt het
gevaar vooral uit de lucht: buizerds.
Deze grote roofvogels hebben ook veel voedsel
nodig, vooral als ze een nest hebben.

Alvast veel leesplezier toegewenst!
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2 Weken terug hadden we een aanval van een
buizerd. We hoorden lawaai en gingen kijken en
zagen dat ons haantje Antiochus gepakt was. Het is
een ontzettend stoere haan, dus we vermoedden
dat hij flink gevochten zou hebben. Hij lag op zijn
rug toen we hem vonden, helemaal verstijfd.
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(Dit is ook een afweer om het lijden te

Antiochus heeft nog een week of twee lekker

verminderen: fight-flight-fright)
Ik pakte hem op en zag dat hij een grote open

tussen de kippen. Daarna begon hij toch slechter te
worden.

wond op zijn elleboog had. Het vel was weg en je
zag de botjes. Omdat hij nog kon lopen en zijn

Ik heb het vermoeden dat er toch organen
aangetast zijn, omdat er een dag of 4 tussen de

vleugel bewegen hebben we eerst een paar dagen
antibiotica en wondverzorging geprobeerd. Dit gaf

operatie en de aanval van de buizerd zat. Dit laat
wel weer het belang zien van snel ingrijpen bij grote

niet het goede resultaat. Ik heb toen besloten de
vleugel in het schoudergewricht te amputeren.
Voor elke operatie is het van belang op de hoogte
te zijn van de normale anatomie. Hier een plaatje
van de anatomie van het skelet van een kip:

wonden met veel schade.

Deze buizerd kwam een tijdje geleden op de
praktijk. Hij was gevonden door de
dierenambulance en moest even nagekeken
worden. Je ziet wat een enorme haak aan die snavel
zit, waar ze enorme schade mee kunnen verrichten.
Het is eigenlijk zeer bijzonder dat ons kippetje die
1e aanval heeft overleefd!

We hebben Antiochus thuis een narcose gegeven
en de operatie steriel uitgevoerd. Een dag na de
operatie was hij al een stuk beter. De wond was
natuurlijk een voortdurende stroom bacteriën in de
bloedbaan, die we met de amputatie hoopten te
stoppen.
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Deze hongerige buizerdkuikens lusten wel wat!
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De buizerd jaagt gebruikelijk in open land, maar

nest. Naar mate ze ouder worden verwijderen de

nestelt in bosranden. Normaal gesproken bestaat
de prooi van een buizerd voornamelijk uit kleine

jongen zich steeds verder van het nest.
Een buizerd is pas na 3 à 4 jaar geslachtsrijp. Dit

zoogdieren, reptielen en vogels, maar hij doet ook
dienst als aaseter.

betekent dat heel wat buizerds rondvliegen die niet
broeden. De maximale leeftijd van het dier is 26 jaar

Eind 20e eeuw is het buizerdbestand in de Benelux
ongeveer verdrievoudigd ten opzichte van de jaren

in de vrije natuur en 30 jaar in gevangenschap.

zestig. In Nederland is er sprake van ruim 10.000
broedparen.
Voortplanting
De buizerd bouwt hoog in een boom, in een
gaffelvormige boomtak of tegen de stam aan
leunend, een nest van dode takken, met daarop
bijvoorbeeld dennen- of larikstakken. Een nest van
een roofvogel zoals de buizerd noemt men een
horst. De vogel zal gemakkelijk een horst uit vorige
jaren weer opbouwen.

Mijn hond rijdt sleetje
Mijn hond bijt steeds bij zijn staart en schuurt met
z’n kont over de grond –ook wel sleetje rijden in de
volksmond-.
Waarom doet hij dit?
Dit kan verschillende oorzaken hebben,
bijvoorbeeld een besmetting van vlooien en/of
wormen.
Meestal heeft de hond echter last van zijn
anaalklieren
.

Een buizerd op zijn nest

Het vrouwtje legt in mei twee tot vier eieren, maar
meestal drie. Deze witachtige eieren hebben bruine
vlekken en vegen. De broedtijd is 28 tot 31 dagen.
Het jong dat als eerste uit het ei komt heeft de
grootste kans te overleven. Bij gebrek aan
voldoende voedsel sterft het zwakste kuiken en
wordt uit het nest gegooid, of opgegeten door de
rest. Buizerdjongen hebben een typisch witte bles
op het achterhoofd. De kuikens houden het nest
netjes, uitwerpselen verdwijnen met kracht over de
rand. De jongen blijven zes tot zeven weken in het
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De anaalkliertjes zijn twee zakjes met
uitmondingen in de anus (op half 5 en op half 8 zie figuurtje) waarmee het dier aan zijn ontlasting
een paar druppels meegeeft en zo min of meer zijn
gebied afbakent of in ieder geval laat weten dat
hij/zij ergens geweest is.
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Bij onvoldoende leging ( bv bij diarree of andere

Wat veel mensen niet weten is dat katten net als

oorzaken), kan het zijn dat de inhoud indikt en/of
gaat ontsteken. Dit jeukt enorm!

honden last kunnen hebben van hun anaalklieren.
Dit kan zich uiten door bv opeens uit het niets naar

De kliertjes produceren continu anaalklier vloeistof
(geurvloeistof), dus het is belangrijk dat de klieren

voren te schieten (kan ook bij vlooien).

zichzelf ook legen.
De dieren die last hebben kunnen ook in hun lies

Rijdende dierenarts

bijten, omdat de jeuk blijkbaar ook daar te voelen
is (of ze kunnen er niet bij). Soms zie je ook wel
dat ze links bijten als de klier rechts overvuld is en
andersom, maar dat is geen regel.

Veel mensen vragen er soms naar, vooral ouderen
die wat minder mobiel zijn, maar al sinds jaren is
Thuisbezoek door ons mogelijk op afspraak.

Als de hond veel last heeft, is het verstandig om
een afspraak te maken. We onderzoeken dan de
hond en kijken of het inderdaad de anaalklieren
zijn, zo ja, kunnen we ze leegdrukken om de
klachten te verlichten.
Heel soms zien we zelfs vorming van een abces of
ontsteking in die regio, dit kan erg pijnlijk zijn.

Webshop
Hij is bijna gereed! Een webshop ontwikkeld met de
dierenartsenpraktijk als afhaalpunt, door en voor
dierenartsen en hun praktijken.
Ruim 10.000 producten, voeding, verzorging en
accessoires.
U krijgt er binnenkort een @mail over.

Webshop Doc & Booff

Afhankelijk van de ernst van de klachten/de
inhoud van de anaalklieren kan er besloten worden
om de anaalklieren te gaan spoelen en/of een
antibioticakuurtje of pijnstillers te gaan starten, in
combinatie met regelmatige controles. Als de hond
langdurig last blijft houden van de anaalklieren
kunnen we ze ook operatief verwijderen.
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Vanaf dierendag 4 oktober opent onze webshop!
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De link staat op de startpagina van de website van
de praktijk!
Bij Doc&Booff hebben we een ongekend

Voor u gelezen

breed assortiment aan producten voor je huisdier.
En met 1.200 aangesloten dierenartsen hebben we

Nieuw record: Dierenarts haalt 43
sokken uit maag Deense Dog

een unieke positie in de markt. We combineren de
kracht van de persoonlijke aanpak met het gemak
van online shoppen. En door de gezamenlijke
aanpak die we hanteren kunnen we via
schaalvoordelen interessante prijzen hanteren.
We bezorgen je bestelling met een
geavanceerd logistiek systeem bij je thuis of je kan
je bestelling af laten leveren bij de praktijk. Daarbij
hanteren we ook de beste service waarbij we ervoor
zorgen dat het je aan niets ontbreekt.
De dierenartsen van Doc&Booff beseffen
dat de zorg voor je huisdier iets is wat gepaard gaat
met vertrouwen. Daarom hebben we voor ieder
dier een speciaal dierenprofiel opgesteld. Dit wordt
zowel door de dierenarts als in de webshop
gehanteerd. Zodoende krijg je zelf een compleet
overzicht van aangeschafte producten, lopende en
afgesloten behandelingen en levensfase afhankelijke

Een Deense dog heeft een dierenarts in Portland
verstomd laten staan. Toen de doodzieke hond
werd binnengebracht, kon hij niet anders dan
kokhalzen. Na een echo bleek echter al snel wat er
mis was.
De dog had maar liefst 43 sokken ingeslikt. ‘We
wisten wel dat hij graag op sokken beet, maar
hadden er geen idee van dat hij ze allemaal inslikte.

tips voor je huisdier. En hiermee kunnen wij ook
pro-actief meedenken over de algehele gezondheid
van je huisdier. Wij gaan voor de juiste zorg net dat
stapje verder.
Welkom bij Doc&Booff.
VANAF 4 oktober ONLINE

We dachten dat hij de sokken eerst kapot
probeerde bijten en daarna in de tuin ergens ging
begraven’, aldus de eigenaars van het dier.
De 64 kilo zware hond kwam goed door de operatie
heen en loopt sindsdien weer vrolijk rond. Al krijgt
hij van zijn baasjes wel geen speelsokken meer.

Hoezo uitlaten met slecht weer?
Een kinderhand is gauw gevuld en dat geldt
evengoed voor een hond. Deze mopshond is
dolenthousiast over zijn eigen ballenbad.
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pand bouwen, met ingang aan de Willem
http://www.hbvl.be/cnt/dmf20140923_01282837
/mopshond-door-het-dolle-heen-met-eigen-

Alexanderlaan. In dat pand zou een volledig
geoutilleerde dierenkliniek moeten komen.

ballenbad

,,Maar de markt is al verzadigd’’, zegt Pieter
Beurskens van dierenkliniek ’t Leidse Land aan de

Handig ook voor het baasje: die hoeft niet meer
met zijn hond te gaan wandelen opdat hij zijn

Van der Valk Boumanweg. Van 10.000 bewoners
kan één dierenarts een boterham verdienen, heeft

energie zou kwijtraken.

een overkoepelende vereniging van zorgverleners
uitgerekend. Met twee praktijken en vier
dierenartsen is Leiderdorp - dat minder dan
30.000 inwoners telt - meer dan voorzien, zegt
Beurskens. ,,Dus als er bij Ranzijn werkgelegenheid
wordt gecreëerd, betekent dat dat er aan de andere
kant werkgelegenheid verdwijnt.’’
Erg gemakkelijk
Zijn collega Arthur Bastiaans van dierenkliniek
Winkelhof vindt dat het gemeentebestuur van
Leiderdorp wel erg gemakkelijk meebeweegt met
Ranzijn. ,,Voor wij 21 jaar geleden begonnen,
hebben we acht verschillende panden moeten
bekijken voor we er één vonden waar we ons
mochten vestigen. En voor Ranzijn wordt zomaar
het bestemmingsplan veranderd. Dat is nogal wat.’’

Concurrentie op de huisdierenmarkt
Dat er een hoop concurrentie is in de
diergeneeskundige sector is misschien niet iedereen
bekend. Er zijn talloze initiatieven voor goedkope
vaccinaties in winkels, dierenartsen in praktijkjes in
tuincentra etc.
De gevestigde dierenarts praktijken balen
hier behoorlijk van. Die zitten met vast personeel,
gebouwen en apparatuur en moeten ´s-nachts
beschikbaar zijn. Klanten eisen wel goede zorg,
maar winsten op dieetvoeding en medicijnen
worden elders gehaald. Een goed voorbeeld hiervan
is het artikel in het Leids dagblad: Het is echter wel
een landelijk fenomeen.

Bastiaans is bang dat de dierenkliniek in het
tuincentrum veel goedkoper gaat werken dan hij en

Dierenartsen balen van plan Ranzijn

zijn collega’s. ,,En dat kan, want Ranzijn hoeft van
die kliniek niet te leven. Voor hun is het een

Door Aad Rietveld - 16-9-2014, 16:00 (Update 17-9-2014,
19:34)

LEIDERDORP - Het nieuws dat er een dierenkliniek
komt in tuincentrum Ranzijn, is slecht gevallen bij
de zittende dierenartsen in Leiderdorp. Zij zijn bang
voor hun baan. ,,Dit is oneerlijke concurrentie! Zij

halen de kers van de taart en wij mogen ’s nachts de
rotzooi opruimen.’’
'Kliniek in tuincentrum is oneerlijke concurrentie'
Ranzijn Tuin & Dier wil het huidige tuincentrum
aan de Hoogmadeseweg slopen en er een groter
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extraatje.’’ Beurskens denkt er net zo over.
,,Door een dierenarts in de winkel aan te bieden,
denken ze het aantal transacties per klant te
verhogen en meer winst te behalen. Een dierenarts
kan enkel omzet halen uit diergeneeskunde.’’
Daarbij komt dat de kliniek bij Ranzijn alleen
tijdens winkeluren open is. ,,En wij hebben duur
personeel om 24 uurszorg te bieden.’’
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Zon
Niet alleen de dierenartsen zijn ongelukkig met het
uitbreidingsplan van Ranzijn. Ook de naburige
volkstuinvereniging De Buitenkant heeft
bedenkingen. ,,Wij raken onze zon kwijt’’, zegt
voorzitter Henk van Dalen. ,,En er wordt een sloot
gedempt die voor de helft van ons is. Zonder zon
en water kun je niet tuinen.’’
De protesten van dierenartsen en volkstuinders
waren voor de gemeenteraad aanleiding nog geen
groen licht te geven voor de uitbreiding van
Ranzijn. Wethouder Kees Wassenaar en manager
Machiel Reijne van vastgoedontwikkelaar Hoorne
BV moeten eerst maar eens wat vragen van
raadsleden komen beantwoorden.

Acties

Wegens continu succes nog steeds in ons
assortiment:

Hypoallergene hondeworsten
(alle honden vinden ze lekker!)

Bij aankoop van royal canin voeding van af 3.5 kg
een gratis bewaarblik voor natvoer van Royal
Canin. Zolang de voorraad strekt.

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.

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