ZOMER
Als u deze nieuwsbrief leest loopt de zomer
alweer op zijn einde volgens de kalender.
Velen van u hebben er dan inmiddels een
welverdiende vakantie opzitten.
Er is een duidelijke trend dat steeds meer
mensen hun huisdier mee op vakantie
nemen en zo komen onze honden en
katten in alle streken van Europa.
Wat veel eigenaren zich niet realiseren is dat
ze met meer dieren thuiskomen dan dat ze
zijn vertrokken!
In Nederland is de vossenlintworm
(Echinococcus Multilocularis) gelukkig nog
een zeldzame parasiet (alleen Limburg en
Groningen) maar dat is in andere landen
van Europa wel anders. Besmetting van
mens of dier treedt op door opname
van de eitjes. Het eten van bramen,
paddestoelen of bosbessen in de natuur is
de meest logische oorzaak maar de
besmetting kan ook op andere manieren
optreden. Indien u bosvruchten of paddestoelen wilt eten die geplukt zijn op minder
dan 70 cm. hoogte is koken verstandig.
Zoals de naam het al zegt wordt de parasiet
door de vos verspreid en in Nederland is
10% van de onderzochte vossen besmet.
Het minder bejagen van de vos leidt tot een
grotere locale infectiedruk en een grotere
geografische verspreiding in Nederland.
Andere carnivoren zoals onze honden en
katten kunnen deze parasiet na besmetting
ook verspreiden met hun uitwerpselen.
Mensen kunnen 5 -15 jaar na besmetting
ziek worden van de parasiet door de groei
van een larvale cyste, chirurgie is dan één
van de mogelijke behandelingen.
Gelukkig is dit nu nog een zeldzaam
verschijnsel. Honden en katten gaan niet
dood aan de infectie maar scheiden wel de
eitjes uit met alle risico’s van dien.
Om uw huisdier gezond te houden en de
verspreiding van de vossenlintworm tegen
te gaan is het verstandig om direct bij
thuiskomst uw huisdier te ontwormen met
een geschikt middel. Op deze manier wordt
de ontwikkeling van eitje tot larve en later
ei-producerende volwassen worm onderbroken. Gaat u langer dan 4 weken op
vakantie dan is ontwormen tijdens uw
vakantie een overweging waard, zo komt
u tenminste weer alleen met uw eigen
huisdieren thuis!

Dat veel volwassenen en kinderen in Nederland kampen met overgewicht
is algemeen bekend. Helaas volgen onze huisdieren deze trend, veel
honden, katten en konijnen zijn veel te zwaar met alle gevolgen van dien.

De gevolgen van
overgewicht bij
onze huisdieren
de schildklier voor waardoor het dier dik lijkt te
worden van lucht. Bloedonderzoek kan de aandoening bewijzen en de therapie is eenvoudig.

Gevolgen
1. Aandoeningen van het bewegingsapparaat
Gebrek aan beweging en dus bespiering geeft
een toename te zien van kruisbandletsels in de
knie, losse knieschijven en overbelasting van
het skelet in het algemeen. Bij veel van deze
aandoeningen is chirurgisch ingrijpen noodzakelijk. In vrijwel alle gevallen ontstaat onherstelbare

Oorzaken
1. Te weinig beweging
Door tijdgebrek krijgen honden vaak te weinig
beweging. Door het alom aanwezige aanlijngebod lopen honden vrijwel niet meer los
en dus veel minder meters dan vroeger.
Een loslopende hond legt gemakkelijk 3-5x
zoveel afstand af als zijn baasje. Katten worden
minder buitengelaten. Angst voor weglopen,
diefstal, een ongeluk of een boze reactie van
buren doet de katteneigenaar besluiten zijn dier
binnen te houden waar de kat dus veel minder
beweegt. Het jachtgedrag is onmogelijk en
zonder speelkameraadje zijn stoel of vensterbank
de vaste pleisterplaatsen. Konijnen worden veelal
in te kleine hokken gehouden waarin goede
beweging niet mogelijk is. Een konijn kun je
rustig los laten lopen in huis, wel de stroom en
luidsprekerkabeltjes wegwerken!
2. Overmatige voeding
Konijnen krijgen vaak een overmaat aan voeding
en te weinig ruwvezel. Honden en katten krijgen
in het geval van overgewicht te veel voeding en /
of tussendoortjes. Eigenaren moeten de voergift
af laten hangen van de conditie van het dier,
vraag uw dierenarts eens de conditie van uw dier
te beoordelen!
3. Ziekte
Met name bij de hond komt een aandoening van

schade aan het gewrichtskraakbeen.
2. Suikerziekte
Bij de hond maar zeker bij de kat zien we een
toename van suikerziekte. De dieren gaan meer
drinken en worden algemeen ziek. Suikerziekte is
te behandelen maar dat is zeker niet gemakkelijk.
Meestal is de eigenaar gehouden om gedurende
de rest van het leven van het dier per injectie
dagelijks insuline toe te dienen.
3. Vermageren
Vermageren is de enige oplossing om nare
gevolgen van overgewicht te voorkomen.
Om veilig te vermageren is een speciaal dieet het
beste geschikt. Zo’n dieet bestrijdt het hongergevoel, is beperkt in energie maar voorziet
verder in alle belangrijke voedingsstoffen.
Ook is een aantal voedingsstoffen aangepast aan
de verhoogde behoefte die ontstaat in de vermageringsfase. Gewoon minder geven van een voer
helpt niet omdat je dan alles minder geeft dus
ook de noodzakelijke voedingsstoffen. Voeding
met bonen is ook geen geschikte manier om veilig
en goed te vermageren. Onder begeleiding van
uw dierenarts zal uw huisdier veilig vermageren
en indien het dier niet vermagert overeenkomstig
de verwachting zal onderzoek plaatsvinden naar
ziekten als oorzaak van het overgewicht. Na de
vermageringskuur wordt de voeding aangepast
om herhaling van de vetzucht te voorkomen.
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Dagelijks merken wij hoeveel mensen van hun dieren houden.

WEETJES

Voor veel mensen is het huisdier een volwaardig lid van het gezin
geworden. Wat wij helaas ook nog wel eens merken is, dat de
eigenaar niet weet wat de medische kosten zijn als de hond of kat
een keer ernstig ziek is of een ongeluk gehad heeft.

De zin en onzin van een
ziektekostenverzekering
voor uw hond of kat

Identificatiechip
In juni is een grote landelijke actie gehouden
met als titel “maak van je kat geen asielzoeker”. Veel katten komen in het asiel
terecht door weglopen. Zonder identificatie
is de eigenaar niet meer te vinden, ook al
vanwege het feit dat verzorgingsgebieden
van asiels steeds groter worden.
Het “chippen” van een huisdier is een
eenvoudige ingreep en kan een hoop leed
voorkomen. Zorgverleners kunnen via de
databank heel snel het telefoonnummer van
de eigenaar vinden en zo dier en eigenaar
herenigen of in geval van een ongeluk
overleg voeren over de behandeling.

Een operatie kost snel een paar honderd
euro en het weer volledig laten genezen van
een complexe botbreuk kan wel oplopen tot
een kleine duizend euro. De kosten komen
altijd onverwachts, het geld moet dan wel
beschikbaar zijn.
Denk eens na over een verzekering voor uw
hond of kat

Oogproblemen bij schilpadden

In Nederland zijn er goede aanbieders van
ongevallen- en ziektekostenverzekeringen voor
honden en katten, waarvan Proteq (onderdeel

Schildpadden worden gelukkig door allerlei

van SNS REAAL) met de Proteq Dier & Zorg
Verzekering de grootste en de bekendste is.
Sinds 1998 zijn zij actief en ook wij hebben goede
ervaringen met deze maatschappij.
De verzekering is te vergelijken met een ziektekostenverzekering voor mensen. De gemiddelde

dierentuinen en hertenkampen over het hek

premie voor de kat is circa 11 euro per maand en voor de hond gemiddeld 15 euro per maand.
De premie verschilt per leeftijd en bij de hond per ras. Bedenk bij u zelf eens wat er zou gebeuren als

eventueel aangevuld met een oogzalf

u onverwachts geconfronteerd wordt met hoge medische kosten voor uw hond of kat? Bent u dan
in staat om zonder financiële problemen uw dier de medische zorg te geven die dan nodig is?
Het afsluiten van een verzekering voor uw hond of kat kan u een hoop (financieel) leed besparen.

aanvulling voor roodwangschildpadden en

maatregelen minder gehouden in Nederland
want velen werden achteloos in pretparken,
gegooid door hun eigenaar. Ondanks
liefdevolle verzorging kunnen de dieren last
hebben van dichtgezwollen oogleden ten
gevolge van een vitamine A tekort. Injecties,
verhelpen de kwaal. Kattenvoer is een goede
het is rijk aan vitamine A.
Comfort voor de oude hond

“Mijn hond is nooit ziek” , “Mijn kat komt nooit buiten”.
U kent het spreekwoord “een ongeluk zit in een klein hoekje”. En dat is echt zo, ook bij honden en
katten. Want ook een kat die nooit buiten komt kan bijv. een rolladenetje inslikken of een ander
voorwerp dat operatief verwijderd moet worden. En de honden die nooit ziek zijn? Prima, maar
heeft u uw hond wel eens naar rechts en links zien kijken bij het oversteken? Natuurlijk hoopt
iedereen dat het huisdier nooit ziek wordt of een ongeluk krijgt. Helaas hebben we dat niet altijd
in de hand. En als het dan zover is, dan is het te laat om de verzekering af te sluiten.

Oudere dieren en dieren met artrose hebben
vaak moeite met opstaan. Na een tijd liggen
zijn de gewrichten verstijfd en komen de
dieren moeizaam overeind en in beweging.
Dierenartsen noemen dit dan ook startkreupel. Na verloop van tijd bewegen ze
weer wat gemakkelijker. Speciaal voor deze
honden zijn hondenmatrassen ontwikkeld

Zin of onzin?
Of het afsluiten van een ziektekostenverzekering voor de hond of kat zinvol is? Onze mening
daarover is duidelijk: Ja. Of u moet in de gelukkige omstandigheid zijn dat u altijd zoveel geld
achter de hand heeft dat onverwachte medische kosten geen probleem vormen, maar helaas blijkt
regelmatig dat dat niet (altijd) het geval is.

op basis van de materiaalkennis van
Tempur®. Deze schuimmaterialen, bekend uit
de humane geneeskunde en matrassen,
nemen de vorm aan van het lichaam van de
hond en geven steun bij het opstaan. Deze
Orthopetbedden zijn verkrijgbaar bij uw

Meer informatie over de Proteq Dier & Zorg Verzekering vindt u op www.proteq.nl
Op deze site kunt u direct een premie berekening maken en eventueel de polis online afsluiten.

Sterkliniek dierenarts in verschillende maten
en passen in veel hondenmanden.
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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

Sterkliniek dierenartsen fotowedstrijd
ongerustheid en natuurlijk vertedering. Net
als bij het hebben of krijgen van kinderen kun
je nauwelijks uitleggen waarom dit hele lijstje
(verre van compleet trouwens) het hebben
van huisdieren absoluut de moeite meer dan
waard maakt.

komen voor een ereplaats aan de muur of op
het bureau. Hebt u zo’n (digitale!) foto of slaagt
u erin er één te maken, dan hebben we goed
nieuws voor u:
Sla deze vertederende, mooie, originele of
gekke digitale foto van uw huisdier(en) op met

Het afwegen van de pro’s tegen de contra’s
is zinloos: je wilt het of je wilt het niet. En als
je het wilt wegen de pro’s glansrijk tegen de
contra’s op. Aan mensen die geen huisdieren
hebben en ook niet zouden willen krijg je dat
niet uitgelegd. Al weet je dat ze zonder de
ervaring niet weten wat ze missen. De totale
afhankelijkheid van onze huisdieren roept een
verantwoordelijkheidsgevoel in ons op dat
het beste in ons boven brengt. En voor alles
wat we voor en met onze huisdieren doen
krijgen we zo gemakkelijk onvoorwaardelijke trouw en vriendschap dat er
nauwelijks sprake kan zijn van
“moeite”. Soms hebben we het
geluk om een mooi moment
van of met ons huisdier te vangen op de gevoelige plaat. Dat
levert schitterende plaatjes
op, die steevast in aanmerking

als bestandnaam uw achternaam, emailadres
en naam van uw dierenartspraktijk. Bijvoorbeeld: jansen, jansen@wannabee.nl, DAP
Deventer. Stuur het vervolgens vóór 31 oktober als bijlage mee in een mail met als onderwerp “fotowedstrijd” naar info@sterkliniek.nl.
De foto’s worden beoordeeld door de redactie
van de nieuwsbrief op originaliteit,
schoonheid en kwaliteit van de foto.
In een volgende nieuwsbrief zal de prijswinnaar bekend gemaakt worden en zal de
winnende foto natuurlijk een prachtige plek
krijgen in die nieuwsbrief. De te winnen prijs
is een olieverf schilderij van de ingezonden
foto! Sommige ingestuurde foto’s zullen in
de toekomst gebruikt worden ter illustratie
van komende nieuwsbrieven, zodat zoveel
mogelijk eigenaren nog van de ongetwijfeld
vertederende opnamen kunnen genieten.
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Wat betekent het hebben van huisdieren toch
veel voor u en ons. Voor ons niet in de laatste
plaats omdat we zelf meestal ook eigenaar, of
tenminste liefhebber zijn. En dus weten we
wat er allemaal bij komt kijken: vriendschap,
verzorging, verbondenheid, ontwikkeling,
afhankelijkheid, ergernis (tja, soms toch ook
natuurlijk), beperkingen, verantwoordelijkheid,
respect, liefde, plezier,
werk, inzet, inspanning, geduld,
oefening, beloning,
verwennen, verdriet,
blijdschap,

