WINTER
Alhoewel de winters in Nederland zachter lijken te
worden zijn periodes met
ijs of sneeuw nog niet zeldzaam. Deze typisch winterse
omstandigheden kunnen
wel voor problemen zorgen
bij onze huisdieren en aangezien voorkomen beter is
dan genezen zetten we er
hier een aantal op een rijtje.
Honden die sneeuw eten
Veel honden eten sneeuw of drinken ijskoud
water ’s winters. Ook zijn er honden die graag
sneeuwballen vangen en hier grote delen
van opeten. Grotere honden lopen hierbij
het risico dat er door deze koudeprikkel een
maagdraaiing ontstaat. Typische symptoom
is heftig braken zonder dat er veel geproduceerd wordt. Ook kan de linker flank van het
dier gaan uitzetten. Dit is een spoedgeval en
u dient onmiddellijk contact op te nemen met
uw dierenarts.
Ijsklonten aan de voeten
Honden kunnen veel haar hebben tussen de
tenen. ‘s Winters dient u dit kort te knippen
zodat er zich hier geen ijsklonten kunnen
vormen die het lopen heel pijnlijk maken.
Vaseline tussen de tenen smeren gaat ook
de ijsvorming tegen en beschermt ook nog
tegen de invloeden van strooizout.
Zichtbaarheid
De winter is het jaargetijde dat de dagen kort
zijn en dat het snel donker wordt. Uw huisdier
is dan snel slecht zichtbaar, dat geldt voor automobilisten en voor u zelf als u uw huisdier
uitlaat. Zorg voor een verbeterde zichtbaarheid door reflecterende halsbanden of een
LED-lichtje aan de halsband. U kunt bij uw
dierenarts informeren naar veilige en voor uw
huisdier geschikte middelen.
Vuurwerk
Voor veel jonge huisdieren is het de eerste
jaarwisseling. Pas op dat u eventueel angstig
gedrag niet beloont! Indien u uw huisdier
goed begeleidt zal deze geen angst ontwikkelen. Gedragsbureau Tinley heeft een speciale
CD-rom uitgebracht met tips en geluidseffecten om uw hond te wennen aan lawaai. Zorg
ervoor dat de huisdieren binnen blijven met
de jaarwisseling en tijdig laten “chippen” door
uw dierenarts zorgt er voor dat als ze dan toch
weglopen dat ze weer snel terecht zijn!.

December is traditioneel de maand van de feestdagen en al in november
puilen de winkels uit met snoepgoed en cadeausuggesties. Tegenstrijdig
genoeg is december voor veel dieren helemaal geen feestmaand, en dan
bedoelen we niet de dieren die op tafel komen maar vooral sommige van
onze huisdieren. Om december voor u als huisdiereigenaar toch feestelijk
te houden geven we u graag wat tips mee voor de feestdagen.

Tips voor de feestdagen
Een feestelijk maal voor hond en kat?
Met de feestdagen eten de baasjes natuurlijk
extra lekker. En dat lekkers kan soms restanten
opleveren zoals botjes en rolladenetjes. Botjes
van wild en pluimvee zijn scherp en ruiken
extra smakelijk voor met name de hondenneus.
De hond zal dan ook zeker proberen de botjes
te vinden en zo mogelijk te verorberen. De
scherpe botjes zullen de darm perforeren en een
ingrijpende operatie noodzakelijk maken. Het
is daarom verstandig om de botjes direct weg
te gooien op een plaats die niet toegankelijk is
voor dieren. Veel katten vinden het heerlijk om
op elastisch materiaal te kauwen, en dat is nog
aangenamer als het een rolladenetje is want
dat is nog smakelijker. Ook dit kan voor ernstige
maag-darmproblemen zorgen dus ook de
rolladenetjes meteen weggooien op een
geschikte plaats.
Giftige zaken
Dat chocolade giftig is voor honden begint
langzamerhand bekend te raken bij de
hondeneigenaar. Een bepaald stofje in de chocolade (hoe beter de kwaliteit hoe sterker!) veroorzaakt hartritmestoornissen die direct behandeld
moeten worden. Bewaar daarom bonbons en
chocoladeletters op een hondveilige plaats,
ze kunnen het in een oogwenk verorberen!
Nieuwer is het gegeven dat honden een acuut
nierfalen kunnen krijgen na het verorberen van
druiven of aanverwante zaken zoals krenten
of rozijnen. Tijdens feestdagen zijn er ook
waterbronnen die giftig zijn voor hond en kat.

Zo is water waar al langer een kerstboom of een
kerstroos in staat giftig geworden. Dek deze
bronnen dus goed af!
Speelse katten
Het onderste gedeelte van de kerstboom is
natuurlijk dankbaar speelgoed voor de kat en
als die het niet ruïneert dan zal de hond door er
langs te lopen korte meten maken met de
kerstballen. Ook moet de boom stevig staan,
het zal niet de eerste keer zijn dat een hond in
het spel de kerstboom velt. Het gevaarlijkste in
de boom zijn de lange sliertjes bekend onder de
naam “lametta”. Vroeger van metaal gemaakt,
tegenwoordig veelal van kunststof. Katten
spelen hier graag mee en eten uiteindelijk vaak
de sliertjes op. De lametta zal in de darmen voor
een darmverlamming zorgen en zo komt de kat
dan op de operatietafel terecht om de lametta
uit de darm te verwijderen.
Knagende konijnen
Tegenwoordig zijn een paar feestlichtjes niet
meer genoeg met als gevolg dat het hele huis
vol komt te liggen met elektriciteitssnoeren.
Loslopende konijnen vinden dit heerlijk om op
te knagen, laagspanning zal wat prikken maar
aan de andere kant van de transformator loopt
het ongetwijfeld anders af! Dus konijnen
straks niet los in huis of alle kabeltjes veilig
wegwerken.
Laten we hopen dat we uw huisdier(en) tijdens
de feestdagen niet zien in de kliniek!
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De Afrikaanse wilde hond, Lycaon pictus, is een wolfachtige die sinds
miljoenen jaren in Afrika leeft. Honderd jaar geleden waren er in heel
Afrika nog zo’n 500.000. Vandaag de dag zijn er naar schatting nog
maar 3000 over in het wild.

Als we ze niet redden,
zijn ze verloren
De Afrikaanse wilde hond is vrijwel
uitgeroeid als gevolg van verlies
aan natuurlijke leefomgeving, door
jacht en stroperij. En dat is jammer
want voor het instandhouden van de
grote natuurgebieden in Afrika is deze
diersoort van groot belang. Hij wordt
beschouwd als dé graadmeter voor
een goed functionerend ecosysteem
en is een belangrijke schakel in de
voedselketen.

Twee jaar geleden werd in Nederland het African Wild Dog S.O.S. Fund opgericht, dat als
doelstelling heeft de wilde hond voor de natuur te behouden. Daarnaast probeert de stichting
de wilde hond op de CITES lijst te krijgen. CITES is de naam van het internationale verdrag dat de
handel in exotische dieren wereldwijd reguleert zodat de wilde hond niet meer vrij verhandeld
kan worden zoals nu het geval is.
Onlangs is een roedel, met hulp van de stichting, van 16 Afrikaanse wilde honden verplaatst vanuit
het Natinaal Park Pilanesberg in Zuid Afrika wegens gebrek aan leefruimte naar het N.P. Hwange
in Zimbabwe. In het N.P.Hwange bestaat al vele jaren een zeer succesvol beschermingsproject
voor de Afrikaanse wilde hond, Painted Dog Conservation. Projectleider Gregory Rasmussen
is helaas onlangs met zijn verkenningsvliegtuig neergestort, toen hij stropers probeerde op te
sporen. Hij werd op tijd gevonden en na 12 operaties kan hij weer functioneren. Het is van groot
belang voor de monitoring van de wilde honden en de bestrijding van stroperij in het park om
een nieuw verkenningsvliegtuig aan te schaffen. Van de benodigde $ 75.000 is door de stichting
$ 20.000 bijeengebracht. Maar er is nog veel geld nodig. Maar ook na dit project is er nog veel te
doen. O.a. een onderzoek naar het inzetten van de Anatolische Herdershond, voor de bescherming
van Afrikaanse veestapels
tegen roofdieren als b.v.
de Afrikaanse wilde hond,
zodat deze wilde dieren
niet meer afgeschoten
hoeven worden door de
veehouders. Alle steun voor
deze projecten is welkom!
www.wilddog.nl

WEETJES
1 injectie werkt 2 weken!
Iedere huisdiereigenaar zal het wel eens
meegemaakt hebben: het huisdier heeft een
infectie van de huid, urinewegen of oren en
de dierenarts schrijft een antibioticumkuur
voor. Een antibioticumkuur moet voor een
goede en veilige werking altijd afgemaakt
worden. En daar sta je dan als eigenaar, bij
een beetje pech moet je 2x daags voor pillen
5-10 dagen lang je huisdier pillen”. Veel huisdieren houden het na de 1e ervaring voor
gezien en zijn daarna zeker niet makkelijk
meer te “pillen”.
Eindelijk heeft een fantastische vinding van
de wetenschap hier een oplossing voor gebracht. Er bestaat nu een injectie voor hond
en kat die 2 weken (!) lang werkzaam is. Dit
betekent dus dat veel antibioticumkuren
door een éénmalige injectie vervangen kunnen gaan worden. Indien uw huisdier lastig te
“pillen” is overleg dan in voorkomende gevallen met uw dierenarts of deze bijzondere injectie een zinvol alternatief kan zijn voor uw
huisdier.
“Knalpillen”
Rondom de jaarwisseling raken veel dieren in
paniek en niet zelden besluit de eigenaar dan
om zijn huisdier iets kalmerends te geven
(”knalpillen”). Helaas vallen hierbij ieder jaar
weer onnodig slachtoffers onder de huisdieren. Eén oorzaak zijn de medicijnen voor
mensen die door de eigenaar bij dieren worden toegepast. Door diersoortverschillen kan
dit verstrekkende gevolgen hebben! Daarnaast komt het vaak voor dat de eigenaar nog
medicijnen van het vorig jaar in huis heeft.
Weliswaar zijn deze vaak nog niet verlopen
(controleren!) maar het huisdier is inmiddels
ook een jaar ouder geworden. Bij een gemiddelde “levensduur” van tien jaar is dit dus tien
procent! In deze tijd kunnen de hart- en of
nierfunctie verslechteren ook al is dit klinisch
niet merkbaar. Zorg er daarom voor dat u uw
huisdier altijd even laat controleren voordat
u hem of haar kalmerende middelen geeft
met de jaarwisseling.
Konijn en kerst
Voor veel konijnen is dit een onzekere tijd zoals duidelijk beschreven in het liedje “Flappie”. Zorg voor een goed slot op het hok of zet
het hok binnen, je weet maar nooit!
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Verzeker uw hond of kat van
de beste medische zorg met de
Proteq Dier & Zorg Verzekering
De Proteq Dier en Zorg Verzekering is
een ongevallen- en ziektekostenverzekering voor honden en katten.
Maak het meteen
in orde

www.proteq.nl

Trots presenteren wij alweer de 3e nieuwsbrief van Sterkliniek dierenartsen.
Graag informeren wij u over de ontwikkelingen van ons samenwerkingsverband.

Sterkliniek dierenartsen volop in beweging!

Glansrijk kwaliteitstoets doorstaan
Sterkliniek dierenartsen heeft de onderlinge
samenwerking en het streven naar verbeteren
laten toetsen door Lloyd's Register Quality
Assurance, een (inter)nationaal bekend bedrijf
dat objectief een organisatie mag toetsen of
deze ook daadwerkelijk voldoet aan de standaarden van het kwaliteitsysteem ISO 9001.
Gedurende twee dagen zijn de activiteiten

van Sterkliniek dierenartsen grondig
besproken, bekeken en gecontroleerd.
Op alle fronten voldeed ons kwaliteitssysteem
aan de standaarden en op 11 juli 2006 heeft
Sterkliniek dierenartsen het ISO 9001:2000
certificaat ontvangen!
Nieuwe Sterkliniek dierenartsen klinieken
Sterkliniek dierenartsen heeft kwaliteitscriteria
opgesteld waaraan deelnemende klinieken
moeten voldoen. Zo wordt onder andere gekeken naar de kundigheid van het personeel,
worden eisen gesteld aan het onderhoud van
alle apparatuur, zijn er afspraken over
hygiënemaatregelen, over de apotheek,
over de patiëntenadministratie, maar ook
over klachtenverwerking en afvalbeheer.
In opdracht van Sterkliniek dierenartsen
inspecteert Lloyd's Register Quality Assurance
nieuwe Sterkliniek dierenartsen klinieken
op naleving van de kwaliteitscriteria. Op het
moment van schrijven is de volgende groep

van acht Sterkliniek dierenartsen
geïnspecteerd en goedgekeurd.
“Kijkje in de keuken”
Sterkliniek dierenartsen streeft ernaar om
de diergeneeskundige behandeling en zorg
voor uw huisdier constant te verbeteren.
We maken hier gebruik van de ervaringen in
de gezondheidszorg voor mensen.
Door collega's bij elkaar in de ’keuken’ te
laten kijken wordt de daadwerkelijk verleende
zorg besproken. De dierenartsen zijn nu
druk bezig met het voorbereiden hiervan.
Binnen diergeneeskundig Nederland zijn
we de eerste groep die zo’n zogenaamd
visitatieprogramma gaat starten. De eerste
bezoeken staan gepland voor december.
In een volgende nieuwsbrief zullen we het
visitatieprogramma van de Sterkliniek
dierenartsen zeker verder toelichten.
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In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen
dat Sterkliniek dierenartsen een kwaliteitsmanagementsysteem heeft opgezet.
Een kwaliteitsmanagementsysteem verlangt
van een organisatie dat ze alle voorzorgen
neemt om telkens weer ’kwaliteit’ te leveren.
Het systeem houdt ons kritisch en scherp
en draagt bij aan een kwalitatieve zorg voor
patiënt en cliënt en het moet bijdragen aan
het streven van de Sterkliniek dierenartsen de
praktijkorganisatie en de diergeneeskundige
zorg continu te verbeteren.

