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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!
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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Openingstijden
2e Paasdag 6 april en koningsdag 27 april is de
praktijk gesloten!

Column van Lex Ros
Helaas, helaas, onze toekomstige moederhond is
niet zwanger geworden van de 2 uurtjes die ze bij
de verwachte vader heeft mogen doorbrengen.
Jammer, de volgende dekking is pas over

Inhoud van deze nieuwsbrief

een half jaar weer mogelijk.
Toen zijn we gaan bespreken wat we nu moesten
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2e optie geworden –omdat ze zo lief kijken (?).
vandaan te halen of toch maar een half jaartje
wachten tot onze uitgekozen moederhond met
haar geweldige karakter toch zwanger wordt.
We hebben gekozen om onze emoties niet
te snel te willen vervullen en gaan dus voor optie 2.
Rustig wachten, genietend van de iets meer tijd
voor onszelf en dan maar hopen dat over een half
jaar het teefje (50kg!) gedekt wordt en dat ze wat
langer dan 2 uur bij die kerel mag blijven anders
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wordt het toch wel meer prestatie dan de
ontwikkeling van een kortstondige liefdesrelatie.
Logisch dat dat niet lukt.
Al schrijvend moest ik denken aan een geschiedenis
waarin een zeer emotioneel moment een keus van
mensen was om een hond te nemen.
In 2008 heb ik voor het ministerie van
defensie op kamp Holland in Uruzgan gewerkt als
landbouw-veeteelt adviseur. Mijn taak was
bemiddelen tussen de landbouwsector en defensie.
Het was een lastige tijd, zeker voor de Nederlandse
jongens en meisjes die daar hun werk moesten
doen. Helaas zijn er in die tijd ook Nederlandse
militairen overleden of gewond geraakt.
Op een gegeven moment kregen we een
bericht dat de ouders van een overleden militair
graag een hondje naar Nederland wilden hebben,
waarmee hun zoon in Afghanistan op de foto had
gestaan.
Er is toen veel moeite gedaan door Nederlandse
militairen om die pup terug te vinden en ik heb
hem toen reisklaar mogen maken.

Een bijzondere emotionele beslissing en
hopelijk nu een prachtige Afghaanse berghond en
een mooie herinnering aan hun zoon.

Het oog
Oogproblemen komen bij honden en katten
regelmatig voor.
Daarom wat informatie in de komende
nieuwsbrieven over het oog.
We hebben er maar twee, dus we moeten er zeer
zuinig op zijn!
Eerst wat anatomie:

De voorkant van het oog is de linkerkant op het plaatje.

De cornea is het hoornvlies, de harde doorzichtige
buitenkant van het oog.
Hier kijken we doorheen.

Het meest voorkomende probleem bij de cornea of
hoornvlies is wel het zogenaamde ulcus of zweer.
Bij katten ontstaat dit ulcus meestal door vechten
met andere katten.
Bij honden meestal door de kat of door zwiepende
takjes in het oog bij een enthousiaste
boswandeling.
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De symptomen zijn meestal erg duidelijk:

Van 18 t/m 23 mei hebben wij een vaccinatieactie

knipperende ogen en lichtschuwheid.

van de stichting DIO. Deze stichting zet zich in
voor kansarme dieren in de armere landen. Dit jaar
worden zwerfdieren geholpen, zij worden
gevaccineerd tegen bijvoorbeeld Rabiës om zo

Lichtschuwe poes aan het linker oog

Het is belangrijk om ernaar te laten kijken, om te
zien hoe diep en hoe uitgebreid de beschadiging is.
We stellen de diagnose met een kleurstof
fluoresceïne-, die zich aan het beschadigde
hoornvlies hecht.
We kunnen dan zien hoe diep en hoe uitgebreid de
zweer is.

verspreiding tegen te gaan en ook de bevolking te
beschermen tegen deze ziekte. Ook worden dieren
in nood geholpen door een dierenarts, en de
bevolking krijgt educatie over het verzorgen van
dieren.
Wij doneren van elke vaccinatie 18 t/m 23 mei
2,50 euro aan de stichting. (Meestal ook wel wat
meer…).
Mocht u uw dier al langere tijd niet geënt hebben
of uw dier wordt in mei weer opgeroepen, is dit een
mooie gelegenheid.

Hier zien we een ulcus van zo´n 2 mm diameter.
In de regel volstaat behandeling met speciale
oogzalven. Een enkele keer zal additionele
behandeling nodig zijn.
Ook kan bij verwaarlozing een perforatie van het
hoornvlies ontstaan, dus voorzichtigheid is met de
ogen altijd geboden. Gelukkig komt dit maar
zelden voor.

Altijd oppassen geblazen met takken

Uit de praktijk

Enten voor het goede doel!
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Konijnen enten in april
Het is in april weer tijd om de konijntjes te enten
tegen Myxomatose en VHD. U krijgt bij iedere
enting een zakje Trovet Rabbit voer mee zolang de
voorraad strekt!
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De vaccinatie beschermt een jaar en kost 27 Euro.
U kunt bellen voor een afspraak.

Voor u gelezen

Dierenmishandeling onderdeel
campagne huiselijk geweld
17 maart 2015
De relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk
geweld zal dit jaar worden meegenomen in de
voorlichtingscampagne over huiselijk geweld. Dit
heeft staatssecretaris Van Rijn in een brief (blz. 16
red) aan de Kamer laten weten. Van Rijn gaat
onderzoeken of de meldcode huiselijk geweld
uitgebreid kan worden met een meldcode
dierenmishandeling.
Geweld in huiselijk kring gaat vaak samen met de
mishandeling van huisdieren. De aanwezigheid van
mishandelde dieren is soms een signaal van geweld
tussen gezinsleden en, andersom, geweld in
huiselijke kring kan ook betekenen dat er
huisdieren worden mishandeld.

De staatssecretaris vindt het belangrijk om de
bewustwording en de deskundigheid hierover bij
betrokken professionals te vergroten en wil er voor
zorgen dat hieraan op de website ´Een veilig thuis,
daar maak je je toch sterk voor´ in 2015 aandacht
wordt besteed. Ook de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA) zal in de opleiding
aandacht besteden aan het signaleren van tekenen
van huiselijk geweld bij dierenmishandeling.
Tevens is er een quickscan uitgevoerd naar de
huidige praktijk ten aanzien van huisdieren bij de
vrouwenopvang. Hieruit blijkt dat instellingen
meestal niet vragen aan slachtoffers of zij een
huisdier hebben en of hiervoor iets moet worden
geregeld. Ook slachtoffers maken dit zelf niet
kenbaar. Ad hoc worden er soms maatregelen
getroffen om huisdieren op te vangen. Wel komt
naar voren dat steeds meer opvanginstellingen er
van overtuigd raken dat er wel degelijk behoefte
bestaat aan opvangmogelijkheden voor huisdieren.
Daarom is een aantal pilots gestart om na te gaan
hoe de opvang van dieren bij slachtoffers van
geweld in huiselijke kring het beste kan worden
geregeld.
Goede zaak lijkt ons!
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crowdfundingwebsite en van Ohio Universitair
Medisch Centrum voor dierengeneeskunde.

Teckel valt 20 kilo af na stoppen met
burgers en pizza
Het kostte bijna twee jaar, maar het is deze hond
gelukt. De Amerikaanse teckel Dennis is van 25 kilo
naar 5 kilo gegaan, nadat hij stopte met eten van
burgers en pizza's.
Brooke Burton adopteerde Dennis van haar oom
toen het beestje maar liefst 25 kilo woog. Haar
oom had verzamelwoede en voerde de hond elke
dag burgers en pizza. In juni 2013 nam de 26-jarige
hem van haar oom over.

Volgens dokter Kathleen Ham, bij wie Dennis
onder het mes ging, is deze situatie met Dennis een
goede les voor dierenliefhebbers. ,,We hebben een
uitdrukking: Voedsel is niet liefde. De meeste van
de huisdieren willen gewoon genegenheid en
aandacht.''

Amerikaanse hond???
Onze impressie van een pizza liefhebber

,,De dierenarts zei dat als hij daar een maand langer
had gezeten, hij het niet had overleefd,'' vertelt
Burton aan People Pets. Ze heeft Dennis op een
dieet van droog hondenvoer gezet en is vaak met
hem gaan wandelen.
Operatie
Dennis verloor zoveel gewicht dat er veel
overtollige huid overbleef. Om het hondje te
redden van infecties die ontstaan door overtollige
vel, is hij drie keer geopereerd.
Burton heeft bijna drieduizend euro opgehaald
door middel van donaties van derden via een

201504 Nieuwsbrief.doc

Zestig pups weggehaald bij handelaar
11 maart 2015
Afgelopen vrijdag zijn in de gemeente
Hilvarenbeek zestig pups in beslag genomen door
de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming
(LID) in samenwerking met de dierenpolitie en de
gemeente Hilvarenbeek. De kleine hondjes waren
veel jonger dan in hun paspoort stond vermeld en
bovendien was een aantal van de dieren ziek.
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Tegen de handelaar wordt een proces-verbaal
opgemaakt.
Bron: de dierenbescherming

Egelopvang zoekt vrijwilligers
In de maand maart kwam de Egelopvang langs met

(PS deze pups waren het niet, maar we vinden het wel een
leuke foto)

De inbeslagname vond plaats tijdens een controle,
die volgde na een melding bij het landelijk
meldnummer 144. In een loods achter de woning

flyers. Zij zoeken nog vrijwilligers. Bij deze een
beschrijving van de functies, voor meer informatie
kunt u contact mailen naar
egelopvanghaarlem@gmail.com of 06 -28940779
-

Beheerder, heeft de dagelijkse leiding van
het opvangcentrum op zowel
organisatorisch, medisch als
personeelsgebied

-

Medisch thuiszorgers, eerste opvang van
egels en thuiszorg. Het geven van thuiszorg

troffen de inspecteur van de LID en dierenpolitie
troffen zestig pups van verschillende rassen aan. Na
onderzoek door een dierenarts bleek dat de
leeftijden van de kleine viervoeters niet
overeenkwam met die in hun dierenpaspoorten
vermeld stonden. Ook hadden veel van de pups
dikke buikjes door wormen en constateerde de
dierenarts dat diverse hondjes een zieke indruk
maakten.
In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO.nl), een onderdeel van het
ministerie van Economische Zaken, dat onder
andere toeziet op de naleving van de Wet

Dieren, zijn alle dieren in bewaring genomen en

is nodig wanneer de egels zoveel intensieve
zorg nodig hebben, dat die in de opvang
niet gegeven kan worden (daarna gaan zij
naar de opvang).

overgebracht naar een veilig opvangadres. Hier
krijgen de hondjes de medische zorg die ze nodig
hebben en wordt nader onderzoek gedaan naar
hondsdolheid. Tot die tijd blijven ze in quarantaine.
Er zal ook een onderzoek plaatsvinden naar de
gegevens in de paspoorten en de echtheid van de
documenten.
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Gezocht

Korting op hypoallergeen voer
KNIP DE BON UIT EN NEEM HEM MEE NAAR
DE PRAKTIJK!
Nu 10%! korting voor onze trouwe klanten in de
maand april, bij aankoop van de volgende
producten:
Vermist in de Europawijk omgeving Wenenstraat!
Royal Canin Hypoallergenic 14 kg hond

Acties

Van 92,20 voor 82,90
10%

10%

Voerblikken
Bij aankoop van royal canin voeding van af 3.5 kg
een gratis bewaarblik voor natvoer van Royal
Canin. Zolang de voorraad strekt.
Trovet Hypoallergenic Rabbit 12,5 kg hond
Van 69,60 voor 62,60
10%

10%

10%

10%

Chipprijs

Trovet Regulator QHD 12,5 kg hond
Van 73,50 voor 66,15

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

Als u eerst wilt proberen of uw hond of kat het
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voer lekker vindt, wij hebben ook proefzakjes!
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