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Dit is de februari nieuwsbrief van de
Dierenkliniek Europawijk.
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!
Bent u ook nieuwsgierig geworden naar de vorige
nieuwsbrieven? Klik dan op de volgende link
http://www.dierenarts-haarlem.nl/Page9.html
Alvast veel leesplezier toegewenst!
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Column van Lex Ros
Nou, we hebben het nieuwe jaar helaas moeten
beginnen met nog een sterfgeval bij ons in de
familie.
Onze Toy, onze trouwe border collie heeft het ook
niet langer kunnen redden. Hij werd zwakker en op
een gegeven moment kon hij niet meer zelfstandig
overeind komen. Hij stond al lang op de pijnstillers,
maar dat houdt een keer op en gaat niet alle slijtage
processen tegen.
We hadden wel al zoiets dat als Vance dood zou
gaan, onze Ierse wolf, het niet meer lang zou
duren. Toy was tenslotte ook al 15 jaar geweest,
ook heel oud voor een border collie. (gemiddeld
12!!)
Ze liggen nu naast elkaar in de tuin en dat geeft
ons wel een goed gevoel.
Maar ja, je mist ze natuurlijk enorm en hoewel deze
onvervangbare hondjes niet te vervangen zijn, zijn
we toch weer aan het nadenken over een nieuwe
hond.
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dus lieten we het hondje de volgende dag terug
Wat voor een hond kies je dan? Het moet wel een
hond zijn die bij ons past en die we datgene

komen.
We hebben toen een röntgenfoto gemaakt, waarop

kunnen geven wat in het erfelijk bestel van zo´n
dier besloten ligt.

in het midden van de buik een witte vlek te zien is.

Na wat overleg zijn we weer naar een fokker gegaan
om wat moederhonden te bekijken met het gedrag
van nakomelingen.

Tja, en als je er eenmaal geweest bent ben je
verkocht.
Wat wordt het?
We gaan weer voor een Ierse wolfshond. Zij moet
nog wel geboren worden, maar een naam hebben
we al. Het wordt een Ierse naam:
Kaitlynn, maar we gaan haar Kate noemen wat
zuiver betekent. We gaan er veel plezier mee
beleven…..

Het bleek een verstopping te zijn (obstructie) in de
overgang van de dikke naar de dunne darm. Na een
operatie bleek dat de hond een cluster van
kippenbotjes in zijn darmen had zitten wat de
doorgang van voedsel blokkeerde. Na de operatie is
het hondje goed hersteld en had gelukkig geen
problemen meer met braken en diarree.
Belangrijk is dus: GEEN kippenbotjes aan honden
geven; ze kunnen versplinteren en de darmen
beschadigen en in het ernstigste geval zich ophopen
en een verstopping veroorzaken. Het enig wat je
dan kan doen is opereren.

Uit de praktijk
Deze maand kregen wij een hondje binnen die last
had van braken en diarree. Na een behandeling
tegen de diarree en het braken bleven de klachten
aanhouden. We vertrouwden het al niet helemaal,
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Is het belangrijk om te enten?
Op de praktijk krijgen wij veel vragen over entingen
bij honden. Vooral de vraag hoe vaak er geënt
moet worden en waarom dit nodig is. Wij geven u
in dit stuk de belangrijkste informatie over de
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ziekteverwekkers waartegen geënt kan worden en

ernstig ziek van dit virus en elk geïnfecteerd dier

hoe vaak u moet enten.

kan blijvende schade overhouden na een infectie.

Parvo

Gelukkig komt hondenziekte dankzij vaccinaties
bijna niet meer voor.

De infectieziekte parvo wordt veroorzaakt door het
canine parvo virus CPV2. Het virus wordt verspreidt
via de ontlasting van zieke honden. Het meest
voorkomende symptoom van volwassen honden is
diarree, dit wordt veroorzaakt doordat het virus het
darmslijmvlies aantast.
Bij puppy’s zien we vaak hartproblemen.
Vooral voor honden jonger dan 1 jaar is het virus
erg gevaarlijk, maar ook honden ouder dan 1 jaar
kunnen erg ziek worden en het is daarom raadzaam
levenslang uw hond tegen parvo te enten.

Puppy met hondenziekte

HCC of leverziekte
HCC, ook wel leverziekte genoemd is een infectie
dat wordt veroorzaakt door het adeno virus type 1.
Het virus verspreidt zich via speeksel en ontlasting
van besmette honden. Het verloop van de ziekte
varieert sterk per individueel dier. De ene hond
krijgt enkel lichte koorts, de andere hond krijgt een
heftige ontsteking aan de lever. Vooral jonge
honden kunnen erg ziek worden van het virus. Ook
HCC komt vrijwel niet meer voor in gebieden waar

Microscopisch gezien: Canine Parvovirus

Hondenziekte
Hondenziekte, ook wel ziekte van Carré of
distemper genoemd wordt veroorzaakt door het
canine distemper virus. Verspreiding van het virus
vindt plaats via lichaamsvocht, bijvoorbeeld urine
of speeksel, van besmette honden. Ook
hondenziekte is net als parvo een ernstige ziekte.
Besmette dieren krijgen eerst koorts volgend door
long-, maag- en darm klachten. Ook worden
neurologische verschijnselen als toevallen of uitval
van de benen gezien. Vooral jonge dieren worden
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gevaccineerd wordt tegen het virus. Als er minder
gevaccineerd wordt, neemt ook het risico op
besmettelijk ziekten weer toe.

Kennelhoest
Kennelhoest kan zowel door een virus (parainfluenza) als door een bacterie (bordetella)
worden veroorzaakt. De ziekte wordt overgedragen
door het speeksel van besmette hoestende honden.
Pups kunnen longontsteking ontwikkelen
bij een besmetting en oude en zieke honden
kunnen er chronische bronchitis aan overhouden.
Indien een hond eens in zijn leven een besmetting
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met kennelhoest heeft doorgemaakt herkent het
immuunsysteem de infectie bij een volgende
besmetting en zal de hond hoogstwaarschijnlijk
niet ziek worden. Veel hondenscholen, pensions en
shows stellen (niet voor niks) de kennelhoest
enting verplicht.

Weil
De ziekte van Weil, ook wel Leptospirose genoemd
is een infectieziekte veroorzaakt door een bacterie.
Besmetting vindt plaats via urine van besmette
dieren of urine van bruine ratten. De ziekte van
Weil is ook besmettelijk voor mensen. Onder
andere aantasting van de lever, nieren en
bloedvaten wordt veroorzaakt door deze bacterie.
Helaas zijn er vele varianten van de bacterie, en de
enting kan slechts tegen enkele varianten
bescherming bieden.

Hondsdolheid
Hondsdolheid, ook wel bekend als rabiës, komt in
Nederland niet meer voor, maar wel zodra je de
landsgrenzen overgaat.
Hondsdolheid is ook een zeer ernstige virusinfectie
waarmee mensen ook besmet kunnen worden. Het
verloop van het virus gaat snel en geeft heftige
neurologische verschijnselen. Het virus is in vrijwel
alle gevallen dodelijk. Dit virus verspreidt zich via
speeksel, door middel van een bijt van een besmet
dier. Vleermuizen zijn een belangrijke bron van
verspreiding. Mocht uw dier in Nederland een
vleermuis gevangen hebben, is het raadzaam de
NVWA te raadplegen en voor de zekerheid een
rabiës vaccinatie te halen voor uw dier.
Indien u met uw huisdier naar het buitenland gaat
is een rabiës enting meestal verplicht.

Vaccinatieschema honden
Om uw hond te beschermen tegen
bovengenoemde ziekteverwekkers is vaccinatie
noodzakelijk. In onderstaande tabel geven wij een
schema weer waarin u kunt vinden wanneer u uw
hond het beste kunt enten.
Wanneer

Waartegen

6 tot 9 weken oud

Parvo, hondenziekte

12 weken oud

Parvo, hondenziekte, HCC,
Weil, parainfluenza

16 weken oud

Parvo, Weil

1 jaar oud

parvo, hondenziekte, Weil,

Leptospira bacterie (veroorzaakt ziekte van Weil).

HCC, kennelhoest)
Ieder jaar vanaf leeftijd 1 jaar

Cocktail van
bovengenoemde
ziekteverwekkers
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Feline internationale kattenshow
Op zondag 11 januari 2015 mocht ik weer katten
keuren op de internationale kattenshow van
Nederlands oudste kattenvereniging "Felikat".
Voor kattenliefhebbers is dit gebeuren een waar
paradijs.

langharen, half-langharen, kortharen en de
oosterse kortharen. Aan het einde van de
keuringen hebben de keurmeesters van de katten
die zij in elke groep hebben gekeurd katten
genomineerd voor de Best in Showverkiezing.
Er zijn ook enkele kramen aanwezig waar allerlei
verschillen kattenbenodigdheden aangeschaft
kunnen worden. Denk zoal aan kattenspeeltjes,
krabpalen, mandjes, slaapkussentjes e.d. Daarnaast
geven dealers ook advies geven op gebied van
verzorging en voedsel voor uw katten.
Felikat (Nederlandse vereniging van fokkers en
liefhebbers van katten) werd in 1934 te Rotterdam
opgericht en is de oudste kattenvereniging in
Nederland.

Collega dierenarts keurt een kat

Er zijn katten van vele rassen te bewonderen.
o.a.
De Pers met zijn lange haren die voor deze dag
prachtig zijn geborsteld en gekamd
De Maine Coon, prachtig en groot in allerlei
kleuren
De Sphynx, heeft deze kat echt geen haar??
Oosterse rassen, lang slank en behoorlijk
luidruchtig
Heilige Birmanen met een mooie pointtekening
En nog veel meer.
Wat gebeurde er verder deze dag:
Verschillende keurmeesters keuren volgens de
wereldwijde FIFe-standaard elke kat. Er wordt een
keurrapport geschreven en de kat zal moeten
strijden met tegenstanders van hetzelfde ras voor
zijn of haar titel.
Alle katten zijn verdeeld in vier groepen, de
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Trotse eigenaar met kampioen?

Hun doelstelling is het verantwoord fokken met en
houden van katten als liefhebberij te bevorderen.
De tentoonstellingscommissie van Felikat
organiseert jaarlijks 5 internationale
kampioenschaptentoonstellingen voor katten
volgens reglementen van Feline Internationale
Federation (FIFe).
Wilt u meer te weten komen over de organisatie
Felikat en de shows?
Ga naar de website: www.felikat.org
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Leuk om een keer naar toe te gaan!
Mijn favoriet die dag:
Voorbeeld hondenrolstoel

Maar ook onze BIBI uit de praktijk rent nu weer
met een rolstoel. Ik heb een filmpje ervan gezien en
was zeer onder de indruk. Bibi heeft een bijzonder
slechte wervelkollom, waardoor de achterhand niet

Voor u gelezen

sterk genoeg is.
Nu rent ze met haar vrienden mee!

Hondje in Hengelo EN Haarlem rent
weer met behulp van rolstoel
Een vrouw uit Hengelo heeft een verlamd hondje
geadopteerd uit Roemenië en geld ingezameld
voor een rolstoel.
Het hondje (die nu Hope heet) was aangereden in
Roemenië en hierdoor verlamd geraakt. De vrouw
zag het dier op een site van een asiel en Roemenië
en wilde de hond helpen. Ze haalde het hondje naar
Hengelo, Hope was broodmager, bang voor

Voor de kat z´n DNA

mensen en had veel jeuk. De vrouw heeft geld
opgehaald en kon zo Hope laten behandelen door

volgorde zetten) van 99 katten

een dierenarts, een rolstoeltje en goed voer kopen.
Van de zomer krijgt het diertje ook nog een eigen
zwembadje voor bewegingstherapie. Op de
afbeelding hieronder kunt u een voorbeeld van een
hondenrolstoel zien.
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Onze Bibi

Inzamelingsactie voor sequensen (DNA-genen op
15 januari 2015 Arjen Dijkgraaf

Hooggeleerde kattenliefhebbers zamelen geld in
om het DNA van 99 huiskatten te kunnen
sequensen en onderling te vergelijken. Ze hopen op
nieuwe inzichten die niet uit honden-DNA zijn te
halen, schrijft de nieuwsredactie van Nature.

6

Sequencing Initiative mikt op - inderdaad - 99
katten, en zoekt nog sponsors. Sequensen kost
momenteel ongeveer 7.500 dollar per kat en wie
dat bedrag overmaakt mag tevens een
bloedmonster van zijn eigen kat laten nemen door
de dierenarts, en dat meesturen.

Cover van Genome Research uit september 2006, met een van
de eerste publicaties over kattengenen.

In de eerste plaats denken ze aan niercystes,
waarvan al bekend is dat ze bij katten en mensen
worden veroorzaakt door een mutatie in hetzelfde
Gen. Maar ook ouderdomsdiabetes en astma lijken
bij katten en mensen sterk op elkaar.
Tot voor kort was het genoom opgehelderd van
slechts één kat, een Abessijn genaamd Cinnamon.
Een ruwe genenkaart verscheen in 2007, een meer
gedetailleerde eind vorig jaar. Die oogst steekt
inderdaad schril af tegen de beschikbare
hoeveelheid genetische informatie over honden.

Alle kattenrassen wereldwijd zijn welkom. De
dieren hoeven niet gezond te zijn zolang er maar
een notitie bij zit van de dierenarts die aangeeft wat
er precies mis is. Naast particulieren worden ook
fabrikanten van kattenvoer uitgenodigd om deel te
nemen met de katten die optreden in hun
reclamecampagnes.
Tijdens een congres in San Diego, eerder deze week,
konden Lyons en collega’s melden dat ze inmiddels
56 katten hebben gesequenst. Er is dus nog plek.

Kat belandt per ongeluk op operatietafel
(wel in België hoor…)

Die soort heeft namelijk ooit een prioriteitsstatus
gekregen van de National Institutes of Health.
Deels omdat honden óók veel overeenkomsten
met mensen hebben, deels omdat binnen
hondenrassen heel weinig genetische variatie
voorkomt (inteelt!) zodat mutaties sterk opvallen,
deels omdat de teelt van rashonden administratief
veel beter is geregeld dan die van katten, en volgens
boze tongen ook omdat er gewoon meer hondendan kattenliefhebbers in de commissie zaten.
Een clubje kattenvrienden onder leiding van Leslie
Lyons, van de universiteit van Missouri, probeert
dit nu recht te trekken. Hun 99 Lives Cat Genome
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Saar Coolen uit Sint-Truiden keek vrijdag
vreemd op toen ze zag dat het buikje van haar
huiskat Bailey was kaalgeschoren. Het dier werd bij
buurman Dirk Duchateau gevangen, werd
opgehaald door het dierenasiel, en belandde dan op
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de operatietafel. “En ik wist van niets”, zegt de
vrouw.
Het dierenasiel van Sint-Truiden steriliseerde vorig
jaar zo’n duizend zwerfkatten. Maar soms belandt
er ook dan ook ongewild een huiskat op de
operatietafel van de dierenarts. “We zetten vallen

Chipprijs
Tot en met maart 2015 betaalt u slechts 34,25 Euro
voor het chippen van uw huisdier (inclusief
administratiekosten).

uit in heel ons werkingsgebied, van Sint-Truiden
tot Riemst en Herk-de-Stad.

De katten worden gesteriliseerd in samenwerking
met de gemeentebesturen en de provincie om de
populatie onder controle te houden”, zegt Philip
Zurinx van het asiel. “Wilde katten worden na de
operatie en de revalidatie weer losgelaten.”

Redactie: dit risico bestaat in Nederland natuurlijk
ook, dus: CHIP JE DIER!

Acties

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