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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

De cavia wordt in veel huishoudens gehouden
als huisdier. Cavia’s komen oorspronkelijk uit
Zuid-Amerika, uit het Andesgebergte.
Daar leefden ze in groepjes, meestal 1 mannetje (beertje) met meerdere vrouwtjes (zeugjes),
onder vrij sobere omstandigheden en waren
goed bestand tegen de koude.
Vanaf 4-5 maanden leeftijd kan een stel al voor
nakomelingen zorgen. De jongen zijn zeer
aandoenlijk omdat ze als nestvlieder geboren
worden. Dit betekent dat alles er op en aan zit
en dat ze na enkele dagen al zelfstandig gaan
rondscharrelen en vast voedsel tot zich nemen.
Om cavia’s gezond te houden worden er
belangrijke eisen gesteld aan de voeding.
Deze moet rijk zijn aan vezels en een slijtend
effect hebben op de tanden en kiezen van het
dier. Als dit niet zo is zullen onherroepelijk
gebitsproblemen ontstaan. Dagelijks vers hooi
is niet alleen gezond; de cavia kan er ook
lekker in zitten. Verder moet de voeding rijk
zijn aan vitamine C van een goede kwaliteit
dat onder alle omstandigheden zijn
voedingswaarde behoudt. Dit zal vooral bij
de wat duurdere voeding het geval zijn: vraag
uw dierenarts om advies. Bij het konijn is al

aangetoond dat te weinig zonlicht (te weinig
buiten komen) een negatieve invloed heeft op
het skelet dus cavia’s zullen ook wel regelmatig
een zonnetje kunnen gebruiken. Het is zelfs
heel goed mogelijk om cavia’s gedurende
het gehele jaar buiten te houden. Het zijn
geen springers, gravers of knagers die gaas te
grazen nemen. Ze aanvaarden dankbaar alle
soorten tuinsnoeisel en groenteresten.
In de tuin is het wel oppassen voor giftige
zaken en plantendelen die onlangs bemest zijn
of op een andere manier zijn behandeld. In de
winter moeten ze beschermd zijn tegen koude
en vocht. Een omgekeerde metselkuip met een
kleine toegangsopening en voldoende hooi is
al prima bescherming. Een groep cavia’s is de
perfecte recycle-installatie want de uitwerpselen zijn voortreffelijke tuinbemesting.
Bij een goede voeding zijn de cavia’s weinig
ziektegevoelig. Het meest komen huidklachten
voor. In dat geval moet de cavia bij een
dierenarts worden aangeboden voor onderzoek en behandeling. Er kan bijvoorbeeld
sprake zijn van schurft of schimmel en deze
laatste kan ook huidklachten bij de mens
veroorzaken. Gelukkig zijn deze aandoeningen

goed te behandelen.
Nagels van cavia’s verdienen ook aandacht
want zeker op zachte bodem kunnen deze
behoorlijk doorgroeien en afwijkend van vorm
worden. Knippen is niet altijd even makkelijk
omdat het “leven” meestal niet zichtbaar is.
De dierenartspraktijk kan dan uitkomst bieden.
Beertjes kunnen een voorhuidontsteking hebben wat zou kunnen opvallen door veelvuldig
wassen van deze plaats. Mocht u na verloop
van tijd vinden dat u voldoende cavia’s heeft
dan is een beertje eenvoudig te castreren.
Al met al is de cavia een prettig huisdier,
gezien zijn herkomst is slechte voeding (te rijk)
de grootste bedreiging. Soms of altijd buiten
ligt aan de wens van de eigenaar.
De dieren zijn in principe sociaal dus het houden van meerdere dieren is aan te bevelen. De
combinatie van een cavia met een konijn gaat
vaak erg goed. Leuk is om te zien dat de cavia
soms konijngedragingen na gaat doen. Bekijk
de dieren dagelijks en let hierbij vooral op het
gebit, de oogjes, de huid en de nagels. Kijk ook
of de cavia actief is. Het is zeer belangrijk dat
de cavia iedere dag eet en drinkt, zodat de darmen niet stil komen te liggen. Bij een gezond
leven is een levensduur tot 10 jaar mogelijk.
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Het gezond houden van de cavia

LENTE Naast de pot plassen
Op 12 februari was de zanglijster al weer in
mijn tuin en de afgelopen dagen zie ik de
eksters druk met takken vliegen om
gebruikte nesten te restaureren.
Kortom de natuur heeft besloten dat de
lente al is begonnen. Het voorjaar brengt ook
weer specifieke problemen met zich mee.
De jonge katten gaan onder invloed van
hun hormonen op stap en kunnen grote
afstanden afleggen. Hierbij ontstaan
territoriumgevechten wat de overdracht van
gevaarlijke ziekten bevordert. Tijdig laten
castreren of steriliseren is de boodschap
en een chip kan voorkomen dat uw kat
zoekraakt. De teefjes worden loops,
de meeste zonder gevolgen, enkelen worden
gedekt en sommigen zullen in aansluiting
op de loopsheid een schijnzwangerschap
ontwikkelen. De melkklieren zwellen op,
sommigen lekken zelfs wat melk, gedragsveranderingen kunnen optreden en de
eetlust wordt wisselend. Zelfs huisraad
kan in de mand worden gesleept om “voor
te zorgen”. Schijnzwangerschap kan met
medicijnen eenvoudig afgebroken worden.
Bij de huishond heeft het geen functie meer,
in het wild dient het om pups van bij de jacht
of anderszins overleden moederdieren op te
vangen en groot te brengen.
Ook kan in aansluiting
op de loopsheid de
beruchte baarmoederontsteking ontstaan.
De teef wordt slomer,
kan aantrekkelijk
worden voor reuen
en gaat geleidelijk
meer drinken.
De dieren vloeien niet
altijd zodat het uiterlijk niet altijd is waar te
nemen. In een verder gevorderd stadium
kan de patiënt gaan braken en/of diarree
vertonen.
De aandoening is zeer serieus en kan levensbedreigend worden. Het is raadzaam om bij
veranderingen in het gedrag van uw teef in
aansluiting op de loopsheid uw dierenarts te
raadplegen om erger te voorkomen.
Sterilisatie kan deze problemen voorkomen.
Overleg met uw dierenarts wat de beste
oplossing is.
Ik ga maar eens in het leghok kijken want de
kippen leggen alweer alsof hun leven ervan
afhangt. Geniet van het voorjaar!

Eén van de meest charmante karaktertrekken
van de kat is hun eigenwijze en soms ondoorgrondelijke gedrag. Helaas leidt dit gedrag ook
tot veel onbegrip omtrent kattenmanieren.
Met name buiten de bak plassen kan voor veel
frustraties zorgen, zowel voor het kattenbaasje
als de kat zelf. Een kat kan op verschillende
manieren onzindelijk zijn:
Sproeiend plassen
De kat blijft staan, zet de staart omhoog en
sproeit de urine achteruit. Op deze manier
ontstaan geurplaatsen. Deze dienen als
communicatiemiddel voor katten en dit gedrag
treedt dus vaker op als er meerdere katten zijn
(in of buiten het huishouden).
Castratie is zowel bij katers als bij poezen niet
altijd afdoende! Sproeien gebeurt vaak op
plekken waar men het huis binnen komt of die
men vaak passeert en op nieuwe spullen
(of die ergens anders geweest zijn, zoals
boodschappentassen) om ze de “eigen geur”
aan te laten nemen.
Gehurkt buiten de bak plassen
Katten die buiten de bak plassen, zullen altijd
op een blaasprobleem gecontroleerd moeten
worden. Een blaasprobleem zal meestal verdere
behandeling behoeven (zie onder) maar ook
dan kan het nodig zijn om een aantal “kattenbakregels” na te leven:
• meerdere kattenbakken aanbieden
(een kat poept en plast graag op verschillende
kattenbakken!)
• bij meerdere katten kan het soms helpen om
de bakken te verspreiden in huis
• altijd hetzelfde kattengrit gebruiken
• dagelijks de urine en ontlasting uit de bak
verwijderen en 1x per week de bak volledig
reinigen
• de bak niet naast het voedsel- of drinkwaterbakje plaatsen

• niet in de drukke ruimte plaatsen (onrust)
• liefst een open bak gebruiken
De ongewenste plekken moet u grondig
schoonmaken met water en biotex (de geur
moet verdwijnen) en eventueel bedekken met
aluminiumfolie. In 90% van de gevallen kan
men een onzindelijke kat weer op het rechte
pad krijgen, maar dit vereist een behoorlijke
inzet en consequente aanpak. Soms helpt het
geven van Clomicalm® dat werkt als een antidepressivum. Dit laatste dient u in overleg met uw
dierenarts te doen.
Bij ongeveer 2/3 van de katten met blaasproblemen (vaak kleine beetjes urineren met
bloed, klaaglijk miauwen) is er geen duidelijke
medische oorzaak te vinden. Men gaat ervan
uit dat stress, het niet naleven van de kattenbakregels en een zeer geconcentreerde urine
mede verantwoordelijk zijn voor de steeds
terugkerende problemen.
Om stress te verminderen is het spelen met de
kat belangrijk. Overgewicht moet vermeden
worden en de urine kan verdund worden door
de kat meer te laten drinken. Dat kan door het
water ‘lekker’ te maken: een waterfontein, een
aquarium met of zonder vissen, een vaas gevuld
met water, kleine hoeveelheid kattenmelk door
het drinkwater, ijsblokjes met gerookte zalm/
forel smaak in de waterbak, kraan laten
druppelen, etcetera.
Kortom een scala aan mogelijkheden voor de
aanpak van de onzindelijke huisvriend.
Als we ons van tijd tot tijd in hem/haar
verdiepen komen we al een heel eind!

Meer interessante informatie kunt u vinden
op www.indoorcat.org of www.nssvet.org/ici
(Engels).
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Een nieuwe oplossing
voor honden met
reisziekte

Inleiding
Bijna 1 op de 6 honden heeft wel eens last van reisziekte. Dat is niet alleen heel vervelend voor
het dier, maar ook voor de eigenaar. Opvallend is dat eigenaren van dieren met reisziekte zich in
de meeste gevallen niet bij de dierenarts melden, wat in de diergeneeskunde heeft geleid tot een
onderschatting van de omvang van het probleem. Vaak proberen eigenaren van reiszieke honden
zelf wat middeltjes van dierenwinkel of drogist. Of men onderneemt helemaal geen actie en laat
de hond gewoon thuis, wat een negatieve invloed kan hebben op de band tussen huisdier en
eigenaar. Tot voor kort was er voor honden met reisziekte geen echt betrouwbare diergeneeskundige oplossing beschikbaar, maar met een onlangs door Pfizer Animal Health nieuw
geïntroduceerd middel beschikt de dierenarts nu wel over de mogelijkheden om op veilige en
effectieve wijze iets aan dit vervelende probleem te doen. Het betreft een middel tegen
misselijkheid en braken op basis van de werkzame stof maropitant
Reisziekte
Reisziekte wordt veroorzaakt doordat bij bepaalde richtingsveranderingen een verschil ontstaat
tussen de waargenomen beweging en de werkelijke beweging. De werkelijke beweging wordt
geregistreerd in het vlak bij het gehoororgaan gelegen evenwichtsorgaan. In de zogenaamde halfcirkelvormige kanalen zit een vloeistof die endolymfe heet, en die vooral door draaiende bewegingen in beroering wordt gebracht. Wanneer de signalen uit het evenwichtsorgaan (de werkelijke
beweging) niet overeenkomen met die vanuit andere zintuigen zoals de ogen (de waargenomen
beweging) dan leidt dit tot desoriëntatie. Bij gevoelige individuen wordt daardoor het braakcentrum in de hersenen geactiveerd.
De nieuwe oplossing: veilig, gemakkelijk en betrouwbaar
Veel van de middelen die tot nu toe worden gebruikt zijn of niet erg effectief, of hebben als
bijwerking dat de hond er behoorlijk suf van wordt. Met het nieuwe middel tegen misselijkheid
en braken op basis van de werkzame stof maropitant komt daar verandering in: het voorkomt in
tot 93% van de gevallen het braken gedurende de reis, en heeft geen bijzondere bijwerkingen.
Het kan tussen de 1 en 10 uur voor aanvang van de reis worden toegediend in de vorm van een
gemakkelijk in te geven tablet. De preventie van de reisziektesymptomen duurt minstens 12 uur.
Wanneer vroeg met een reis moet worden begonnen kan het middel dus reeds worden gegeven
op de voorafgaande avond.
Voor meer informatie raadpleeg uw dierenarts, of kijk op www.reisziekte-honden.nl of
www.weknowyoucare.nl.

WEETJES
Parasiet erbij?
Dagelijks wordt er gesproken over de
klimaatsverandering, de meningen verschillen
maar een feit blijft dat de temperatuur stijgt.
Prachtige kansen voor de dieren, subtropische
vogels beginnen Nederland te bevolken, uiterst
kwetsbare soorten als de ijsvogel en in mindere
mate de Blauwe Reiger gedijen als nooit te
voren omdat hun viswater nauwelijks meer
bevriest. Maar... het brengt ook minder leuke
dieren met zich mee. Werden onze kustwateren al meer en meer bevolkt door exotische
schaaldieren zo worden nu ook de inheemse
gevaarlijke insecten en parasieten ongewenst
uitgebreid. De teek die Babesiosis bij de hond
overbrengt kennen we al een paar jaar, voor
de mens is er de gevaarlijke Tijgermug onlangs
bijgekomen en dierenartsen vrezen nu dat er
ook een hartworm (Angiostrongylus Vasorum)
zich in Nederland aan het vestigen is.
Deze worm ontwikkelt zich in het bloedvatstelsel van de hond en u kunt zich voortstellen
dat dat niet goed afloopt.
Voorkomen
In landen om ons heen kwam deze parasiet al
voor en daarom werd vakantiegangers op het
hart gedrukt hun hond gericht te ontwormen.
Nu bestaat er gerede verdenking dat de
parasiet in Nederland zelfstandig overleeft en
dat honden er mee besmet kunnen raken.
Eind 2007 en begin 2008 is bij vier honden,
uit Den Haag, de Veluwe en ’t Gooi, hartworm
gediagnosticeerd. Deze vier gevallen in combinatie met het voorkomen van deze parasiet
in de ons omringende landen heeft aangezet
tot het nader onderzoeken van het voorkomen
van deze voor honden uiterst ziekteverwekkende parasiet in Nederland.
Verschijnselen
Het komt niet zelden voor dat honden
maanden tot jaren na infectie pas ziekteverschijnselen gaan vertonen.
Deze verschijnselen bestaan uit vermoeidheid,
gebrekkige eetlust, vertraagde groei, gewichtsverlies, verminderde inspanningstolerantie,
hoesten en mogelijk braken.
Behandeling
Er is in Europa en Nederland slechts 1 middel
geregistreerd dat werkzaam is tegen deze
parasiet. Bespreek met uw dierenarts wat
onder uw omstandigheden de beste behandeling of preventie is voor uw hond.

