WINTER
Het winterseizoen wordt gekenmerkt door
feestdagen zoals kerstmis en de jaarwisseling.
Deze dagen brengen specifieke problemen
met zich mee waarvan enkele extra aandacht
verdienen.
Vuurwerk
Voor veel jonge huisdieren is het de eerste
jaarwisseling. Pas op dat u eventueel angstig
gedrag niet beloont! Indien u uw huisdier
goed begeleid zal deze geen angst ontwikkelen. Zorg ervoor dat de huisdieren binnen
blijven met de jaarwisseling en tijdig laten
“chippen” door uw dierenarts zorgt ervoor dat
weggelopen dieren weer snel terecht zijn!
Een feestelijk maal voor hond en kat?
Met de feestdagen eten de baasjes natuurlijk
extra lekker. Dat lekkers levert restanten op
zoals botjes en rolladenetjes. Botjes van wild
en pluimvee zijn scherp en ruiken extra lekker
voor met name de hondenneus. De scherpe
botjes zullen bij opname de darm perforeren
en een operatie noodzakelijk maken. Het is
daarom verstandig om de botjes direct weg
te gooien. 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 darmproblemen zorgen dus ook
de rolladenetjes meteen weggooien op een
geschikte plaats. Chocolade en soms rozijnen
of krenten, kunnen erg giftig zijn voor uw
hond, dus houd deze zaken op een veilige
plek! Water waar al langer een kerstboom of
een kerstroos in staat is giftig geworden. Dek
deze bronnen dus goed af!
Speelse katten en jonge
honden
De kerstboom hangt vol met
leuk speelgoed voor deze dieren,
vooral lametta kan ernstige
gevolgen hebben bij opname in
de darm.
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.

In mijn werk als gedragsdeskundige voor honden kom ik nogal wat
verontwaardiging tegen.Verontwaardiging over, hoe kan het anders,..
hondengedrag.

Verontwaardiging
alom…

Verontwaardiging nummer 1 is het feit dat een
oudere hond bij een jongere hond, ofwel PUP,
letterlijk het vel over de oren kan trekken.
Mensen voelen vaak dat zoiets ondenkbaar is
en dat er dan iets mis moet zijn met het gedrag
van de oudere, volwassen hond. Wat wij mensen
soms lijken te vergeten is dat jonge honden
opgevoed moeten worden. Nu hoor ik u denken;
‘we doen niet anders thuis!’. Maar, puppy’s moeten
naast een opleiding in “wat verwachten mens en
maatschappij van mij” ook een “hoe het hoort bij
mijn eigen soort” cursus doorlopen. Thuis wordt
de pup verzorgd en gekoesterd en krijgt onbedoeld een sterstatus vanwege de toebedeelde
hoofdrol. De pup vindt het fantastisch thuis en
neemt al snel aan dat het klopt dat hij (of zij) op
handen wordt gedragen. Geen probleem zolang
het pupje vorderingen maakt in zindelijkheid,
lopen aan de lijn en alleen thuis blijven. Maar
dan…’t Pupje mag, inmiddels volledig ingeënt,
mee het bos in. En daar zijn andere honden;
SOORTGENOTEN. ‘Net als thuis’, dendert ’t pupje
schaamteloos een respectabele volwassen hond
“omver”, een begroeting die de pup zich heeft
aangeleerd in ‘t eigen mensen-roedeltje. Hoe
enthousiaster, hoe leuker. Zo’n brutale pup blaft

en springt in het bos de oren doof en de kop gek
van de stramme senior. Deze heeft de kaken stijf
om een tennisbal geklemd. Zo doe je dat, als pup,
om bij je eigen mensen je speeltje los te krijgen.
Maar doordenderen, blaffen, opspringen en het
initiatief nemen zijn in ‘t (volwassen) hondenhoofd ongemanierde, respectloze gedragingen.
En als ‘t eigen mensen-roedeltje niets onderneemt om de onwetende pup ook hierin wegwijs
te maken, zal een soortgenoot dit doen door
de pup te corrigeren. Vaak blijven correcties
beperkt tot een hoop lawaai en ’n natte nek. Als
de eigenaar dan volledig menselijk het pupje uit
de modder trekt en in de armen neemt komt de
algemene verontwaardiging tot een hoogtepunt.
De puppy eigenaar is verontwaardigd over het
volwassen hondengedrag. De volwassen hond
is verontwaardigd omdat de pup nu letterlijk tot
grote hoogte verheven wordt. En de pup… Als je
ster zo hoog gestegen is, is het helemaal van de
ratten besnuffeld wanneer je zonder het te begrijpen gecorrigeerd wordt.
Petra van der Klaauw-Hoogduin
Sterkliniek Dierenartsen Hillegom
www.sterkliniekdierenartsenhillegom.nl

Nieuwsbrief - 2007 - nummer 2

Nieuw: innovatieve
aanpak overgewicht en
vetzucht
Overgewicht en vetzucht komen meer en meer voor.
Niet alleen mensen worden steeds dikker, ook onze huisdieren volgen deze trend. In de 60-er en
70-er jaren schatte men het aantal honden met overgewicht en vetzucht op 6 tot 12%. Recente
studies in de VS, Europa en Australië spreken echter over percentages van 25 tot 40%. Vetzucht is
een echte ziekte die een negatieve invloed heeft op de levensverwachting en de levenskwaliteit.
Overgewicht en vetzucht vergroten het risico op andere ernstige ziektes zoals artrose, suikerziekte,
hart- en vaatziekten en luchtwegaandoeningen. Ook neemt het risico bij narcose toe, en hebben
dieren met overgewicht vaker last van ontstekingen, bijvoorbeeld van de huid of de urinewegen.
Theoretisch is de oorzaak simpel: teveel opname van calorieën (voeding) en te weinig verbruik (beweging). Maar er spelen ook andere factoren een rol die het plaatje minder simpel maken. Zo geven vaak meerdere gezinsleden de hond te eten, men geeft als extraatje tafelrestanten en tussendoortjes of kiest voor te energierijk voer dat niet past bij de levensstijl. Ook emotionele aspecten
zijn belangrijk: vaak wordt gedacht dat veel en vaak eten geven ook betekent veel en vaak liefde
geven. Voor honden en katten echter speelt voeding geen sociale rol. Ook erfelijke factoren spelen
mee: sommige rassen zoals Retrievers en Spaniels hebben sneller last van overgewicht. Tenslotte
kunnen onderliggende ziektes zoals een te traag werkende schildklier overgewicht in de hand
werken, net als trouwens castratie of sterilisatie.Tot voor kort waren dieet en lichaamsbeweging
de enige behandelmogelijkheden. Het blijkt echter heel moeilijk om door het trouw opvolgen van
dieet- en bewegingsadviezen een blijvende gewichtsafname te realiseren. Een van de redenen is
het bedelgedrag van honden: zij blijven zelf vragen om bijvoorbeeld de tussendoortjes waaraan zij
gewend zijn geraakt. Nu is er een derde behandelmogelijkheid bijgekomen.
Pfizer Animal Health heeft onlangs een nieuw diergeneesmiddel op de markt gebracht met
als werkzame stof dirlotapide.
Dit middel versterkt het verzadigingsgevoel waardoor de hond tot 40% minder voedsel tot zich
neemt. Het is echter meer dan zomaar een medicijnkuurtje: het gaat om een uniek integraal
en geïndividualiseerd behandelingsplan. De begindosering van de eenvoudig 1x daags toe te
dienen vloeistof is laag, en wordt in de loop van de behandeling – die indien nodig 12 maanden
aaneengesloten mag worden voortgezet – steeds aangepast op basis van maandelijkse controles
bij de dierenarts. Zo kan een gestaag en veilig tempo van gewichtsverlies worden gerealiseerd van
gemiddeld 3% per maand. Belangrijkste bijwerking die kan worden waargenomen is braken, maar
dat is meestal eenmalig.
De werkzaamheid van het middel is aangetoond
bij uiteenlopende soorten voeding.
In de beginfase hoeft dan ook geen aanpassing van
de voeding plaats te vinden. Wel is het belangrijk
om, gezien de afnemende eetlust, ervoor te
zorgen dat de hond een uitgebalanceerde,
complete voeding krijgt. Gedurende de
behandelingsperiode zal echter op enig
moment wel door dierenarts en eigenaar
moeten worden bepaald wat voor de hond
een uit calorisch oogpunt correcte
voeding is. Ook moet een voldoende
niveau van lichaamsbeweging worden
vastgesteld. Anders is na het
bereiken van het gewenste gewicht
en het stoppen met de behandeling
de kans op terugval reëel.

WEETJES
Een spitsvondige parasiet
Ons advies is om uw hond en kat 4 maal per
jaar te ontwormen. Ook al ziet u nooit
wormen en zelfs als uw kat niet buitenkomt!
Het gaat hierbij vooral om de bestrijding van
spoelwormen. Spoelwormen hebben het
bijzonder knap geregeld om onze honden
en katten continue als gastheer te kunnen
gebruiken. Volwassen spoelwormen leven in
het darmkanaal. Daar voeden ze zich en
leggen eitjes. Die eitjes komen met de
ontlasting mee naar buiten. Zo kan via de
ontlasting een ander dier (uitlaatveldje!) of
kind (zandbak!) besmet worden. Maar…..,
daar blijft het niet bij! Veel eitjes gaan al in de
darm over in microlarfjes en kruipen door de
darmwand, worden opgenomen in het bloed
en bereiken inwendige organen, zoals lever
en spieren. In die organen kunnen ze
overgaan in inactieve stadia. En daar zit ‘m de
truc! Die inactieve stadia zijn vrijwel niet aan
te pakken met ontwormmiddelen; ze nemen
namelijk niets op! Wel worden ze regelmatig
weer actief. Dan laten ze zich vervoeren naar
bijvoorbeeld het darmkanaal, om uit te
groeien tot volwassen spoelwormen. Of naar
de huid, waar ze opgenomen kunnen
worden door aaiende kinderen. Maar ook
naar de moederkoek van nog ongeboren
pups of kittens en naar de moedermelk voor
pasgeboren pups en kittens! Daardoor
krijgen honden en katten steeds opnieuw
spoelwormen, ook al nemen ze die niet van
buiten op! Daardoor krijgt ongeveer 30% van
de kinderen uit huishoudens zonder
huisdieren toch een spoelworminfectie! En
daardoor wordt 90% van onze pups en
kittens met een spoelworminfectie geboren,
ook al heeft de fokker een optimaal
ontwormbeleid gevoerd. Vandaar ons advies:
4 x per jaar ontwormen, voor de gezondheid
van dier en mens! Gelukkig hebben we de
meest werkzame, gebruiksvriendelijke en
veilige ontwormmiddelen voor u beschikbaar. Vraag ernaar! (foto: spoelwormen in de
darm, firma Bayer)
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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

Uit 296 prachtige inzendingen heeft de redactie
de winnende foto gekozen: Siberische Husky’s
in de branding van Bloemendaal aan Zee.
De eigenaren, de broers Martin (70) en Leo (59)
Fortgens uit Haarlem, mogen zich dan ook
verheugen op de beloofde prijs: een olieverfschilderij van de winnende foto! Dat het geen
gemakkelijke keuze was voor de jury kunt u
zelf constateren op de website van onze
Sterkliniek te Maastricht
(www.dierenkliniekkusters.nl/fotowedstrijd).
Zoals we al aankondigden zullen we graag
gebruik maken van alle prachtige foto’s die u
ons heeft toegezonden. Regelmatig zult u ze
tegenkomen ter illustratie van onze nieuwsbrieven. De foto naast het stukje over hondengedrag is daar al een fraai voorbeeld van.
(Van) wie zijn die prachtige honden?
Martin en Leo gaan regelmatig met hun
Husky’s naar het strand van Bloemendaal aan
Zee. De twee teefjes Arak (5) en Osa (4) zijn
dol op die trips. Zij kunnen daar vrij rennen en
leven zich dan echt helemaal uit op het strand
en in de zee. De foto is ook op het bestelbusje
geplakt waarmee ze vervoerd worden.
Heel herkenbaar dus. Toen Martin 65 jaar werd

en met pensioen ging besloten de twee broers
om een husky te nemen. Arak was een heel
lastige eter en na een jaar werd, na van alles
geprobeerd te hebben, besloten om er een
hond bij te nemen in de hoop dat Arak door
de concurrentie beter ging eten. Zo kwam Osa
in huize Fortgens. De buikklachten van Arak
waren door de komst van Osa echter nog niet
de wereld uit. In Haarlem zit (nog) geen
Sterkliniek, maar Martin en Leo zijn goede
bekenden geworden van Dierenkliniek Ermelo.
Via de Huskyvereniging was men in contact
gekomen met deze Sterkliniek. Arak werd
onderzocht en dierenarts Carrière Bothof
stuurde bloed van Arak op naar Duitsland.
Het bleek dat Arak allergisch is voor lamsvlees.
Ook bleek ze een soort Ziekte van Crohn te
hebben. Arak onderging een darmoperatie en
lamsvlees verdween van het menu.
Gelukkig ging het toen beter met Arak.
Eens in de zoveel tijd wordt de trip
vanuit Haarlem naar Ermelo
gemaakt voor speciale behandelingen. Niet alleen op het strand worden
Arak en Osa vaak en graag gezien; een
aantal kleuters heeft ook van hun
gezelschap mogen genieten! Door de

Huskyvereniging zijn de honden op bezoek
geweest bij een kleuterklas in Santpoort
Noord, een dorp vlakbij Haarlem. Op school
werd een landenproject gedaan en de kleuters
hadden de Noordpool als "land". Juf trad in
contact met de huskyvereniging en vroeg of
die in hun buurt mensen met husky’s kende.
Arak en Osa woonden het dichtst in de buurt
en gingen met hun baasjes
op bezoek om alle vragen
van de kinderen te
kunnen beantwoorden.
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