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Dit is de november nieuwsbrief van de
Dierenkliniek Europawijk.

Column van Lex Ros

We doen ons best om elke maand een nieuwsbrief

Naast onze Vance, de Ierse wolfshond en Toy, onze

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

border collie hebben we ook nog een batterij katers
en een poes.
Een van onze gecastreerde katers is Wimpie, een
echt levensgenieter.
Hij leeft samen met twee ooms en een tante, maar
dat ze familie zijn, zijn ze volgens mij allang
vergeten.
Het zijn allemaal bastaarden, en in officieel jargon
noemen we dat Europese kortharen, dan lijkt het
toch nog wat.

het onderdeel nieuwsbrieven.
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Onze Wimpie

Wel zijn het halve Noorse boskatten. De moeder,
een echte ras Noorse boskat, is ooit gedekt door
een wilde kater die zijn kans schoon zag. (Ma was
altijd binnen een week of twee na de bevalling al
weer krols, dus dat hebben we even onderschat).
Wimpie is niet de meest actieve van het stel (zie
foto).
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De Noorse Boskat, ook wel Norsk Skogkatt,
genoemd, is een vriendelijke, intelligente, rustige

en erg speelse kat. Het is een tolerante kat, die goed

muizenjager. In 1975 werd de Noorse

overweg kan met andere dieren. Daarnaast voelt hij
zich ook prima thuis in een druk huishouden met

Boskattenkring opgericht om het ras buiten
Noorwegen te promoten.

kinderen. Alhoewel de Noorse Boskat graag in de
buurt van mensen verblijft, is hij geen schootkat.

De oogaandoening PRA komt ook sporadisch voor

Het liefst is dit ras buiten, dus de Noorse Boskat
hoort niet thuis op een flat. De kat bezit een

bij de Noorse Boskat. Behalve de zeldzame maar
dodelijke stofwisselingsziekte Glycogen Storage

onafhankelijk karakter en neigt tot zwerven. Het is
een goede klimmer –die van ons zitten ook vaak in
bomen- en een uitstekende jager (muizen zijn niet
aan te slepen..).
Over de oorsprong van de Noorse Boskat is weinig
bekend. Diverse verhalen doen de ronde over het
ontstaan van de Noorse Boskat. Zo zou hij
voortgekomen zijn uit de Turkse Angora. Ook de
Siberische kat en de wilde Schotse katten worden als
mogelijke voorouder genoemd. Andere theorieën
zeggen dat de Vikingen vanaf de achtste eeuw de
katten meegenomen zouden hebben uit KleinAzië. Weer anderen zeggen dat het ras is ontstaan
via natuurlijke mutatie. Om beter beschermd te
zijn tegen de koude en natte winters zouden de

Disease (GSD IV) heeft de Noorse Boskat weinig
last van Erfelijke ziektes/ afwijkingen.
GSD IV is een ziekte die onder katten alleen bij de
Noorse Boskat voorkomt. Er is ook een variant die
bij mensen voorkomt, de ziekte is echter niet
besmettelijk, dus mensen kunnen het niet van
katten krijgen – of andersom. GSD IV is een
zeldzame ziekte, omdat de meeste katten die de
ziekte hebben, niet oud worden. De meeste kittens
met GSD IV worden doodgeboren. Bij de kittens
die het wel overleven beginnen de symptomen
meestal rond de leeftijd van vijf maanden. Katten
met GSD IV missen een enzym om de opgeslagen
glycogeen te kunnen verbranden, wat uiteindelijk
leidt tot volledige invaliditeit, omdat de spieren
langzaam stoppen met werken.

boerenkatten een langere en warmere vacht hebben
ontwikkeld.

Op het moment is er voor katten nog geen
oplossing om deze ziekte te bestrijden. Aangezien

Welk verhaal ook waar is, één ding is zeker:
de Noorse Boskat bestaat al heel lang en de

het dier continu verzorgd moet worden en het
lijden vaak te erg is, laten de meeste eigenaars het

ontwikkeling ervan liep waarschijnlijk parallel aan
die van andere langharige rassen elders.

dier inslapen.

In Noorwegen zelf bestaat het ras al zeker zo’n
vijfhonderd jaar. Bij het grote publiek is hij echter
lange tijd onbekend gebleven. In 1912 werd de
eerste Noorse Boskat tentoongesteld. Door de
Tweede Wereldoorlog duurde het echter nog tot
de jaren zeventig voordat de Noorse Boskat echt in
populariteit toenam. Tot die tijd kwam de Noorse
Boskat vooral veel op boerderijen voor als
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Traanbuisjes bij honden en katten
Om ogen tegen uitdroging te beschermen,
gebruiken honden en katten een 3e ooglid (de
nikhuid of het knipvlies). Hiermee verdelen ze
traanvloeistof over het oog.
Dit knipvlies beschermt het oog ook tegen

beschadiging en schiet als een soort schild voor het
oog vanuit de binnenooghoek. Aan de binnenkant
zit een kliertje dat meedoet aan de traanvorming.

Door ons kan met een eenvoudige striptest de
traanproductie worden vastgesteld. Door het

Het traanvocht verzamelt zich in de ooghoek, waar

hoornvlies met fluoresceïne te bevochtigen, wordt
de schade aan het hoornvlies zichtbaar gemaakt.

twee traanbuisjes het overtollige traanvocht
afvoeren via de neus (1 ml per dag). Dit verklaart

Als ogen meer gaan tranen hebben ze vaak last van

waarom een neus altijd wat vochtig is. Een natte
neus betekent dat er voldoende traanproductie is,
maar wil niet zeggen dat het dier niet ziek kan zijn.
Tranen, geproduceerd door de traanklieren,
bestaan uit watervoedingsstoffen en vetten. Het
doel is de buitenkant van het oog, het hoornvlies,
vochtig en schoon te houden. Het traanvocht
levert de noodzakelijke voedingstoffen voor het
hoornvlies. Het hoornvlies bevat namelijk geen
bloedvaten, want die zouden het zicht
belemmeren.

een niet goed werkend traankanaal (verstopt) of
een verhoogde oogvochtproductie als gevolg van
een prikkeling. Het vaakst komt dit voor door een
ontsteking van de oogslijmvliezen als gevolg van
infecties. Bij oogontsteking plakken de oogleden
aan elkaar vast en verstoppen de traanpunten. In de
zomer kunnen pollen of plantensappen tot
oogontstekingen leiden.

Ook mensen hebben traanbuisjes
Traanstreep en korsten bij onvoldoende afvoer en
onvoldoende verzorging

Is er geen of onvoldoende traanproductie, dan
leidt dat tot het uitdrogen van het oog. Het gevolg
is een constante ontsteking van het hoornvlies.
Daardoor is het hoornvlies niet langer doorzichtig.
Treedt dit aan beide ogen op, dan is blindheid
onvermijdelijk.
Een droog oog bij dieren betekent altijd een ziek
oog.

201411 Nieuwsbrief.doc

3

Verstopte traanbuizen komen zowel bij honden als
katten voor. Bij sommige rassen komt het vaker
voor zoals bij poedels, malthezer leeuwtjes en Britse
Kortharen.
Het kan voorkomen dat de traanbuizen verstopt
raken door bijvoorbeeld ontstekingsmateriaal.
Maar het kan ook zijn dat de traanbuizen bij de
geboorte niet goed zijn aangelegd. Als de
traanbuizen niet goed functioneren lopen de
tranen niet van binnen uit via de neus naar buiten

maar lopen ze over de wang. Dit geeft een natte
traanstreep en bij witte hondjes een rood-bruine
streep onder de ogen.
Om te zien of de traanbuis verstopt is
voeren we een fluoresceïne test uit. Er wordt een
beetje kleurstof op de oogbol aangebracht en als
het buisje niet verstopt is, kleurt de neusspiegel
binnen enkele minuten groen.
Wat kunnen we er aan doen?
Onder en lichte narcose kunnen we de traanbuizen
proberen door te spoelen. Als de buisjes verstopt
zitten ten gevolge van een fout bij de aanleg voor
de geboorte, zal het doorspoelen niet lukken.

Nieuw huisdier nemen?
De economische crisis heeft een enorme impact
gehad op alle sectoren in de maatschappij.
Ook de (dieren)zorgsectoren hebben een flinke
stap terug moeten doen.
Ik heb recentelijk katten (nu alweer een maand of
vijf terug) gekeurd op de Felikat tentoonstelling en
daar sprak ik met een collega die een dierenasiel in
een grote stad verzorgt. Het was schrikbarend
hoeveel dieren aan asiels werden afgestaan die of
oud waren of ziek of een combinatie waarbij de
eigenaren niet willen of niet in staat zijn hun
huisdier de nodige zorg (financieel of

Op de foto een York waar de traanbuizen van worden
doorgespoeld.

maatschappelijk) te verlenen.

Als de traanbuizen goed open zijn zie je de
kleurstof uit de neus komen:

Zit u er aan te denken een nieuw huisdier te nemen
of eentje erbij, doe dan eerste de test op:
http://www.licg.nl/5j0/huisdierentest.html?utm_s
ource=flyer&utm_medium=url&utm_campaign=hu
isdierentest
Deze test laat zien wat voor een huisdier bij je past
wat betreft tijd, geld, ruimte en andere factoren om
een lang gelukkig leven met je huisdier te krijgen.
DOEN!!
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De meest uitgebreide en informatieve
informatiesite over het houden van huisdieren is:
www.licg.nl

De vriendelijke "jeweetwel kater" -Vasilij
genaamd- komt al langere tijd geregeld bij ons

(Landelijk centrum informatie gezelschapsdieren)

langs voor zijn jaarlijkse enting en
gezondheidscontroles. Een oude bekende voor ons
dus!

Baasjes gezocht..
Twee van onze clienten hebben door verschillende
omstandigheden niet de mogelijkheden om in de
toekomst 2 katten te verzorgen.
We hebben dus twee poezen van verschillende
adressen, waar we een nieuw baasje voor zoeken.
Het eerste poesje is een aanlooppoes die geen vast

Sinds kort heeft Vasilij er een nieuw huisgenootje
bij; er is een babytje geboren! Helaas valt dit voor
Vasilij een beetje tegen en ervaart hij een hoop
stress naar aanleiding van de gezinsuitbreiding. Om
deze reden hebben de baasjes van Vasilij besloten
een nieuw huisje voor hem te gaan zoeken waar hij
weer lekker tot rust kan komen.

thuis heeft. Een mooi rood poesje, nagekeken en
gevaccineerd.
Dit poesje, -laten we haar maar Rooie noemen-, is
een aanlooppoesje bij een klant van ons en deze
kan het poesje niet houden (ivm andere
huisdieren). We zoeken dan ook iemand die met
liefde dit leuke poesje in de toekomst een goed
tehuis wil geven. Bent u oprecht geinteresseerd, dan
kunt u een mail naar de praktijk sturen:

Vasilij is een een vriendelijke, gecastreerde kater. Hij

dapeuropawijk@dierenarts-haarlem.nl.
Wij zullen de mails doorsturen naar de huidige
verzorgster. Het poesje weegt 3,3 kg, is ontvlood en
ontwormd en nog vrij jong (dat blijft altijd lastig

is bij ons altijd netjes geënt en ontwormd. Hij eet
Urinary voer en daar doet hij het erg goed op! Het

schatten). U mag dit bericht uiteraard delen!

veel nodig, want Vasilij is een flinke man. Met zijn

is dan ook belangrijk dat zijn nieuwe baasjes hem
het zelfde menu voorschotelen, al heeft hij niet te
7 jaar jong heeft hij nog álle tijd om zijn nieuwe
baasjes blij te maken!
Heeft u serieuze interesse in Vasilij? Dan kunt u
contact opnemen met de praktijk via tel. nr: 0235339394 en/of dapeuropawijk@dierenartshaarlem.nl
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Delen mag, uiteraard! Hoe meer

hond. Uiteindelijk bleek dat de eigenaar nooit naar

internetgebruikers wij bereiken, hoe groter de kans
op een passend huisje voor deze knappe kater.

een dierenarts is gegaan, omdat hij daar geen geld
voor had. Het hondje verbleef in de douchecabine
"omdat hij anders het hele huis onder poepte en
plaste".
Wondjes en haaruitval
De hond had, naast ondervoeding, kale plekken en
wondjes op z'n kop, tandsteen en ontstoken
tandvlees. Zijn buik was kaal, op de heup zat een
doorligplek en op de poten zaten ook wondjes.
Na overleg met de dierenpolitie en Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland heeft de Landelijke
Inspectiedienst Dierenbescherming het hondje in
bewaring genomen. Inmiddels zit hij bij een
opvangadres. Daar behandelt een dierenarts het
beestje.

Voor u gelezen…

Geldgebrek
De politie Ede heeft een extreem magere hond in
bewaring genomen. De puppy leefde in de
douchecabine zonder eten of drinken, "omdat hij
anders het hele huis onder poepte en plaste".

De eigenaar draait op voor de gemaakte kosten en
de politie maakt momenteel een proces verbaal op.
Droevig dat dit soort situaties kunnen ontstaan.

Vanaf 29-12 geen pups onder 15 weken
mee naar Nederland
16 oktober 2014
Bent u van plan een pup te kopen bij een
buitenlandse fokker? Houd er dan rekening mee
dat vanaf 29-12-2014 honden, katten of fretten
onder 15 weken Nederland niet meer in mogen!
Vanaf deze datum moet elke hond die Nederland
binnenkomt, dus ook een pup, een geldige rabiës

Op 1 oktober trof de politie het hondje aan. De
eigenaar verklaarde dat hij met zijn hond naar de
dierenarts was gegaan, maar dat ook deze geen
verklaring kon vinden voor de extreem magere
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geldig 3 weken na het toedienen. De pup is dan
inmiddels minstens 15 weken oud en mag dan pas
de grens over.

Reuzenhaai gesignaleerd voor
Nederlandse kust

Tot nog toe was voor pups die uit EU landen naar
Nederland kwamen een uitzondering mogelijk en
konden ze tot een leeftijd van 3 maanden zonder
rabiësvaccinatie worden meegenomen.
Om insleep van rabiës te voorkomen wordt
deze uitzondering opgeheven. Dit betekent
bovendien dat grote partijen jonge pups die uit het
buitenland, vooral uit Oost-Europa, Nederland
worden binnengebracht, ook niet meer zijn
toegestaan als de dieren nog geen 15 weken oud
zijn en geen geldige vaccinatie tegen rabiës hebben.
Voor wie een pup wil kopen bij een buitenlandse
fokker, betekent dit dat men met de fokker
overeen moet komen dat de pup tot hij 15 weken
oud is bij de fokker kan blijven. Dat betekent ook
dat het nog belangrijker is dat de fokker veel aan
socialisatie doet, omdat de pup nu zijn hele eerste
socialisatieperiode bij de fokker door zal brengen.
Hij moet daar kennis kunnen maken met allerlei
verschillende mensen en kinderen, met andere
honden, met huiselijke geluiden en
omstandigheden, maar ook buitensituaties zoals
straten met verkeer of met andere dieren. Ga dus
voor u een dergelijke koop sluit, goed na of de
fokker van uw keuze hieraan kan voldoen!
Overigens geldt de regel zoals gezegd ook voor
katten en fretten: ook zij mogen straks pas worden
ingevoerd als ze 15 weken oud zijn en een geldige
rabiësvaccinatie hebben. Kittens of fretten-pups
moeten dus ook tenminste 15 weken bij de fokker
mogen blijven. Overleg dat bijtijds als u een dier
van een buitenlandse fokker wilt aanschaffen.
Bron: LICG
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Een haai van deze soort en dit kaliber laat zich zelden
zien in Nederlandse wateren.
Auteur: Christian de Bruijn Fotograaf: Getty Images

Een zwemmer had vorige week een wel heel
bijzondere ontmoeting: tijdens zijn
zwempartij voor de kust van Zandvoort dook plots
een vier meter lange reuzenhaai op. De op een na
grootste vis ter wereld wordt maar zelden voor de
Nederlandse kust waargenomen. In 2009 spoelde
op het strand van Ameland een kadaver van een
reuzenhaai aan.
Kenniscentrum Ecomare was aanvankelijk
terughoudend met de melding. “Als wij zo'n
bericht naar buiten brengen, moet sprake zijn van
meerdere weernemingen of foto’s. Die waren er
niet, dus brachten wij nog niets naar buiten”, zegt
een woordvoerder. Pas nadat de haai ook in België
was gespot, maakte Ecomare het opmerkelijke
nieuws bekend.
Reuzenhaaien komen voor in alle wereldzeeën met
een gematigd klimaat en kunnen zo'n tien meter
lang worden. Hoewel Cetorhinus maximus
doorgaans rondzwemt met wijd opengesperde bek,
is er geen reden tot angst: de vis is tandeloos en
probeert vooral grote hoeveelheden plankton uit
het water te zeven. Net als andere grote haaien

staat het dier te boek als een bedreigde
diersoort, een gevolg van overbevissing en de grote
vraag naar haaienvlees- en organen.

Akties

Hondeworsten
Al langer succesvol in ons assortiment:

Nieuws van de industrie

HYPOALLERGENE HONDEWORSTEN
(alle honden vinden ze lekker!)

Apoquel
Een nieuw middel voor de hond.
Indicaties zijn de behandeling van pruritus (jeuk)
geassocieerd met allergische dermatitis bij honden
en de behandeling van klinische manifestaties van
atopische dermatitis (hooikoorts) bij honden.
De introductie van Apoquel® in Nederland
is door Zoetis uitgesteld. Dit heeft te maken met
onverwacht hoge (en niet voorziene) verkopen zijn
in o.a. het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde
Staten. De verkopen in deze landen overtreffen alle
verwachtingen en zijn vele malen groter dan in de
meest optimistische planning was voorzien. Hoewel
de productie inmiddels is opgevoerd naar het op dit
moment maximaal haalbare niveau kan niet aan de
vraag worden voldaan.
Momenteel wordt in Nederland Apoquel® alleen in
een beperkte hoeveelheid geleverd aan een aantal
dermatologische klinieken die deelnemen aan een
Europese gebruikerservaringsstudie. Voor honden,

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. In de maanden november tot en met
december krijgt u bij elke 3 worsten 1 worst gratis
erbij.

EHBO set Royal Canin
Deze EHBO set is bij ons verkrijgbaar.
Bij aankoop vanaf minimaal 4 kg Royal Canin

behandeld in deze klinieken is daarmee gewenste
ononderbroken behandeling gewaarborgd.
Wanneer Apoquel® leverbaar zal zijn is op dit
moment nog niet bekend.
Hopelijk kunnen we snel van dit middel gebruik
gaan maken.

dieetvoeding voor de kat of hond ontvangt u

Voor meer informatie:
https://www.zoetisus.com/bmst-minisite-

GRATIS deze set.

Actie is geldig zolang de voorraad strekt (we
hebben ze weer ).

apoquel/index.aspx
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