Herfst Knieblessures
bij de hond
Misschien kunnen we nog even nagenieten
van een mooie nazomer maar voordat we
het weten slaat de mistroostige herfst weer
toe. De dagen worden korter en de regen zal
weer van zich doen spreken. Grappig genoeg
zien we sommige groepen patiënten ook
met de seizoenen komen. De natte herfst
was altijd de tijd van de “plaskaters”. De
dieren wilden minder graag naar buiten vanwege het natte weer en hielden langer hun
plas op. Dit in combinatie met de mindere
kwaliteit voer van vroeger leidde tot het ontstaan van kristallen in de blaas die de nauwe
plasbuis van de kater deed verstoppen.
Het komt nu nog wel eens voor, de kater
miauwt klagelijk, gaat de bak op en af maar
kan zijn urine niet meer kwijt, hooguit enkele
druppeltjes. Dit is een absoluut spoedgeval.
Een goede kwaliteit voeding kan deze
aandoening vaak al voorkomen.
Voor veel honden is het de tijd om de vacht
te gaan wisselen, vele rassen hebben 2
verharingsperioden en kunnen de baasjes
dan tot wanhoop drijven met hun haren.
Andere rassen, zoals de Jack Russel Terrier,
verharen het hele jaar door. Mocht u denken
dat de verharing overmatig is, of dat de
vacht onvoldoende terugkomt dan kan dat
een ziektekundige oorzaak hebben. Ook
als de vacht niet goed is qua kleur, lengte
of hoeveelheid kan er wat aan de hand zijn.
Niet zelden is de situatie op te lossen door
een betere kwaliteit voer voor te schrijven
of een aanvullend middel zoals bijvoorbeeld
onverzadigde vetzuren, zink en dergelijke.
Hippocrates, een Griekse wijsgeer, zei het
al: “laat voeding uw eerste medicijn zijn!”
De dierenarts zal dat ook toepassen bij uw
huisdier, het optimaliseren van de voeding
is een eenvoudig maar wezenlijk onderdeel
van de behandeling. Uw dierenarts kan het
beste adviseren op het gebied van voeding,
hij kent tenslotte uw huisdier goed.
Eventuele raseigenschappen, ziektegeschiedenis, lichaamsconditie, conditie
van het gebit, activiteit en lichaamsgewicht
zullen bij dit advies betrokken worden.
In vele gevallen kan ook een voeding
toegepast worden die helpt kwalen te
voorkomen. Voorkomen is tenslotte beter
dan genezen!

Knieblessures bij de hond komen zeer regelmatig voor, ofwel als gevolg van een
aangeboren afwijking ofwel als gevolg van een
ongelukje. Knieblessures zijn zeer bekend bij de
mens ten gevolge van allerlei wintersporten en
bij vele veldsporten. Het zogenaamde “voetbalknietje” is hier een bekend voorbeeld van.
Het is van groot belang dat een blessure op tijd
wordt herkend zodat tijdig een behandeling
ingezet kan worden. Een behandeling kan
bestaan uit rust, fysiotherapie, medicijnen,
chirurgie of een combinatie van dezen. Indien
een behandeling te laat wordt ingezet is de
kans groot dat het gewricht al reageert met
artrosevorming en op den duur zal het gewricht
verstijven en pijnlijk worden bij beweging.
De knie zit zeer slim in elkaar maar wel complex.
Enkele belangrijke structuren zijn de kniebanden, de kruisbanden, de kniepees, de knieschijf,
de menisci en natuurlijk de gewrichtsoppervlakken van het dijbeen en het scheenbeen die het
uiteindelijke kniegewricht vormen.
De patellaluxatie (te losse knieschijf ) is meestal
een aangeboren afwijking (Flatcoated Retriever,
Bulldog, kleine Terriers) en in zeldzame gevallen
het gevolg van een trauma. Zodra de speling
te groot is zal het gewricht gaan beschadigen
doordat het gewrichtskraakbeen versneld afslijt
en daarom is snel ingrijpen gewenst.
De hond zal af en toe even hinkelen en een pasje
overslaan. Vooral bij de Jack Russel Terrier is dit
heel vaak waar te nemen. Bij tijdige chirurgische
correctie is de prognose goed.
Het “voetbalknietje” betreft een verscheuring
van de voorste kruisband die in veel gevallen
gepaard gaat met een beschadiging van de binnenmeniscus. Dit ontstaat meestal tijdens het
spelen of rennen en is op dat moment behoorlijk
pijnlijk. Het lichaam maakt op een gegeven
moment een draai en als de voet niet mee kan
draaien dan komen alle krachten neer op de
knie met alle gevolgen van dien. Zeker de eerste
dagen zal de hond kreupel lopen en alleen met
de teentjes op de grond rusten. Bij het zitten
wordt de aangedane achterpoot meestal naar
buiten gestrekt omdat buigen gevoelig is. De
beschadigde structuren zullen een heftige reactie oproepen van het gewricht en ontstekingsremmers en strikte rust zijn dan ook gewenst

Bron: atlas GGG
tenzij bij onderzoek al uitgebreide schade is
ontdekt. Indien rust en medicatie onvoldoende
verbetering brengen dan is chirurgie dringend
gewenst. In principe dient een chirurgische behandeling binnen 6 weken plaats te vinden voor
een gunstige prognose. Er zijn vele chirurgische
behandelingsmethoden mogelijk, de chirurg
dient in ieder individueel geval te beslissen wat
voor de patiënt de beste behandeling is.
Dieren die chronisch last van hun knie hebben
zijn in sommige gevallen gebaat bij chirurgie. De
meeste van hen zijn echter chirurgisch niet meer
te helpen en moeten dan door een individuele
begeleiding weer zo mobiel mogelijk worden.
Vele rassen hebben een verhoogd risico, met
name de rassen die rechte (steile) knieën hebben (Labrador, Berner Sennenhond, Boxer, Rottweiler, Chow Chow, Keeshonden) en een “lomp”
lijf, of kleine stevige hondjes met enigszins
kromme achterpootjes (Cairn Terrier).
In het algemeen is overgewicht een duidelijke
negatieve factor.
Bij chronische knieproblemen anders dan door
trauma kunnen we denken aan infectieziekten,
parasitaire ziekten, auto-immuunziekten of in
het slechtste geval een tumor.
Kortom, is uw hond mank raadpleeg dan uw dierenarts en in ieder geval bij de genoemde rassen
is het verzekeren, lees goed de voorwaarden,
misschien wel een goed idee!
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WEETJES
Katten en artrose
Katten zijn van nature atleten, maar op termijn
kan hun actieve manier van leven z’n tol gaan
eisen. Dat kan betekenen dat een kat kan gaan
lijden aan ongemakken en pijntjes aan de
gewrichten. Gewrichtsaandoeningen komen
veel voor bij katten, ongeveer een op de drie
katten heeft hier last van. Van alle katten
die ouder zijn dan 12 jaar lijdt zelfs 90% aan
een gewrichtsaandoening. De belangrijkste
gewrichtsaandoening is osteoartritis, ook wel
artrose genoemd.
Bij artrose breekt het kraakbeen sneller af dan
dat er nieuw kraakbeen ontstaat. In plaats van
het kraakbeen vormen zich botwoekeringen
rond het gewricht. Dit proces gaat gepaard met
een ontstekingsreactie, verminderde soepelheid
en pijn. De slijtage begint sluipend en wordt
heel geleidelijk erger. Bij de kat komt artrose het
meest voor in het ellebooggewricht. Daarnaast
kan artrose ook in de heupen, knieën en de rug
ontstaan.
Herkennen van gewrichtsproblemen
Omdat katten relatief klein en erg lenig zijn,
kunnen ze de problemen die veroorzaakt
worden door gewrichtsproblemen gemakkelijk
verbloemen. In tegenstelling tot honden, lopen
katten met gewrichtsproblemen meestal niet
mank. Wel vertonen katten met gewrichtsproblemen vaak subtiele en kleine veranderingen in hun gedrag en houding zoals:
• zich afzonderen van de omgeving
• minder actief dan vroeger; langer slapen/
minder spelen
• minder vaak/minder hoog springen
• een afkeer van traplopen
• zich minder goed kunnen wassen
• minder eten; de voerbak staat op een
afgelegen/moeilijk te bereiken plaats
• wil niet meer opgepakt of aangehaald worden

• onzindelijkheid; de kattenbak net niet halen of
pijn bij het klimmen in de kattenbak
Behandelingsmogelijkheden
Artrose is een aandoening die niet te genezen
maar wel behandeld kan worden. Met een
adequate behandeling kan de kat nog een
plezierig en lang leven zonder pijn hebben.
De behandeling die het snelste effect heeft, is
ongetwijfeld de toediening van een speciale
pijnstiller voor katten. Uw dierenarts kan deze
voorschrijven.
Daarnaast kan de therapie ondersteund
worden door:
• Beweging: Rustig spelen helpt ook om uw kat
alert en actief te houden. Creëer gemakkelijk
bereikbare plaatsen waar uw kat zich thuis voelt.
• Overgewicht bestrijden: Overgewicht geeft
extra belasting van de gewrichten, dus u helpt
uw kat door hem niet te zwaar te laten worden.
Als uw kat te zwaar is, vraag dan uw dierenarts
om een dieetadvies. Echter, laat uw kat nooit
vasten!
• Omgeving en verzorging: Zet het voer op
een plaats waar uw kat gemakkelijk bij kan en
niet teveel hoeft te springen. Kattenbakken
met lage zijkanten zijn vaak prettiger omdat
ze hier gemakkelijker in kunnen komen. Merkt
u dat uw kat moeite heeft zich te wassen, help
‘m dan een handje door de vacht regelmatig
zachtjes te kammen of te borstelen.
• Speciale voedingssupplementen: Als uw kat
gewrichtsproblemen heeft, kan uw dierenarts
u voedingssupplementen aanraden, zoals
bijvoorbeeld Seraquin®. Deze kunnen helpen
de normale functionaliteit van de gewrichten
en pezen te behouden.
Voor meer informatie, raadpleeg uw dierenarts.
Kijk ook eens op www.seraquin.nl

Voortdurend komen nieuwe medicijnen
beschikbaar en dan niet de kopieën van
reeds bestaande medicijnen maar echt
nieuwe medicijnen. Tegenwoordig worden
voor gezelschapsdieren eigen medicijnen
ontwikkeld, in het verleden kwam het nogal
eens voor dat onze gezelschapsdieren het
moesten doen met de “afdankertjes” uit het
humane circuit.
Moderne medicijnen zijn erg duur. Niet
alleen staat de fabrikant voor torenhoge
ontwikkelingskosten maar ook het verkrijgen
van een nationale of Europese registratie
is een kostbare zaak. Als eigenaar heeft u
dan wel de zekerheid dat uw huisdier met
een veilig en grondig getest middel wordt
behandeld.
Voordeel van de registratie is ook dat de
verzekering direct na introductie de kosten
van deze medicijnen vergoed zodat de
modernste en veiligste behandeling voor uw
huisdier meteen financieel haalbaar is.
Actieve reu? Even niet!
Een nieuw revolutionair medicijn is nu beschikbaar gekomen in Nederland. Vanwege
nieuwe wetgeving mogen we de naam
hier niet noemen. Het middel maakt de reu
geruime tijd onvruchtbaar. En als het middel
is uitgewerkt dan is de reu gewoon weer
vruchtbaar! Op deze manier kan chirurgische
castratie uitgesteld worden of zelfs vervallen
en het is een ideale behandeling om tijdelijk
even geen last te hebben seksueel gestimuleerd reuengedrag als dat even niet uitkomt.
Medewerkers van uw Sterkliniek kunnen u
verder adviseren.
Tabletje ingegeven? Water erbij!
Onderzoek heeft uitgewezen dat sommige
(medicijn)tabletten na het ingeven blijven
“plakken” in de slokdarm. Als de kat of hond
daarna enige tijd niets eet of drinkt kan het
slokdarmslijmvlies geïrriteerd of zelfs beschadigd raken. Het is daarom verstandig om
na het ingeven van een tablet bij uw hond
of kat altijd een beetje water na te geven.
Hierdoor spoelt het tabletje gemakkelijker
door richting de maag. Voedsel nageven kan
alleen bij die medicijnen waarbij dit de werking niet vermindert of waarbij het is aangegeven dat die medicijnen juist met voedsel
moeten worden gegeven. Raadpleeg ook
altijd de bijsluiter en/of etikettekst.
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Verzeker uw hond of kat van
de beste medische zorg met de
Proteq Dier & Zorg Verzekering

Vijvervissen
Vijvervissen mogen zich verheugen in een
toenemende populariteit. Vele mensen
genieten van koikarpers, allerhande soorten
goudvissen, windes, zonnebaarsjes en
misschien zelfs een steur. In Nederland
zijn enkele dierenartsen gespecialiseerd
in vissen, zo zijn zelfs operaties mogelijk!
Uw dierenarts kan u bij problemen altijd
doorverwijzen. Pas in de herfst in ieder geval
op dat er geen blad in de vijver waait, zo zijn
eikenblad en bladeren van walnotenbomen
giftig voor uw vissen. Afhankelijk van de

diepte is vorstbescherming nodig, gebruik
de piepschuim vijverpaddenstoelen of een
beluchtingpomp om de vissen van zuurstof
te voorzien. Sla in ieder geval nooit op het
ijs, dit kan organen van de vissen beschadigen. Als de temperatuur daalt richting 150C
opletten of de vissen nog graag eten, anders
afbouwen en stoppen. Zorg dat de dieren op
tijd in goede conditie zijn (goede kwaliteit
vissenvoer gebruiken!) zodat ze klaar zijn
voor de winter!

De Proteq Dier en Zorg Verzekering is
een ongevallen- en ziektekostenverzekering voor honden en katten.
Maak het meteen
in orde

www.proteq.nl

Certificering
Afgelopen zomer is de organisatie getoetst
door Lloyd’s Registered en is ons certificaat
ISO 9000-2001 weer verlengd, een teken dat
we nog steeds voldoen aan de hoge kwaliteitseisen. Ook de aangesloten klinieken moeten
voldoen aan hoge kwaliteitseisen en worden
steekproefsgewijs en op regelmatige basis
gecontroleerd.
Inmiddels merken we dat onze cliënten bij
verhuizing vragen naar de Sterkliniek die het
dichtst bij hun nieuwe woonplaats in de buurt
is. Sterklinieken vinden we van Zuidlaren tot
Maastricht en van Middelburg tot Deventer.
Het gemeenschappelijk kenmerk is de visie:
door samenwerking en certificering streven
naar het hoogste niveau. Dat wil niet zeggen
dat de ene Sterkliniek precies hetzelfde doet
als de andere Sterkliniek. Iedere aangesloten
kliniek heeft zijn eigen stijl en specifieke
aandachtsvelden binnen de diergeneeskunde.
De grote kracht schuilt in de samenwerking.

De aangesloten klinieken zijn op dit moment
goed voor zo’n kleine 50 gezelschapsdierenartsen die onderling kennis uitwisselen en zo
leren we van elkaar.
Visitatie
Visitatie is uniek in diergeneeskundig
Nederland. De technische commissie van
Sterkliniek Dierenartsen bezoekt de
aangesloten klinieken en bespreekt ter plekke
zaken als complicaties, incidenten en nieuwe
ontwikkelingen. Belangrijke zaken worden
teruggekoppeld aan alle deelnemers zodat
deze vervolgens de complicaties en incidenten kunnen voorkomen, wel zo veilig voor
uw huisdier. U kent allen de ramp in dat ene
ziekenhuis met de brand in de operatiekamer.
Door een goede uitwisseling en samenwerking
is dit dus voortaan in andere ziekenhuizen te
voorkomen. Zo werken Sterklinieken samen
om steeds meer kwaliteit op ieder vlak te
kunnen bieden.

Nieuwe brochure
Sterklinieken streven naar een goede voorlichting voor de cliënten. Het doet ons dan ook
plezier u te kunnen melden dat onze eerste
gezamenlijke cliëntbrochure klaar is.
Gezien het belang voor de gezondheid van
mens, dier en milieu is als eerste onderwerp
gekozen voor wormen van hond en kat. Geen
smakelijk onderwerp maar gezien de recente
adviezen van de ESCCAP (European Scientific
Counsel Companion Animal Parasites) leek het
ons zinvol om u van de laatste inzichten op de
hoogte te brengen. Zie ook: www.esccap.nl
De tien pagina’s tellende brochure kunt u
gratis verkrijgen bij uw Sterkliniek Dierenarts.
Website
Ondanks het feit dat iedere Sterkliniek zijn
eigen uitgebreide website heeft is er ook een
algemene website: www.sterkliniek.nl. Hier zal
steeds meer informatie voor onze cliënten te
vinden zijn.
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