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Na maanden hard werken begint onze webshop zijn definitieve vorm te krijgen. Wij zijn nu bezig met de 
testfase en hopen binnenkort operationeel te zijn. Bestelt u nu al medicijnen via internet en wilt u gebruik 
maken van uw persoonlijke webshoppagina, laat dat ons dan even weten tijdens uw eerstvolgende  
bestelling. We stellen uw mening op prijs. 

Dierenkliniek ’t Ossehoofd verkoopt nu ook het assortiment onderhoud en diëten honden- en kattenvoer 
van het huismerk Sterkliniek dierenartsen. Kwalitatief is het gelijk aan de grote merken maar de prijs ligt 
duidelijk lager. U kunt het voer vrijblijvend proberen: indien uw eerste aankoop een kleine verpakking is 
en het voer bevalt niet, dan kunt u de aangebroken verpakking terugbrengen en het geld opnieuw  
besteden aan artikelen van ’t Ossehoofd. 

Tsja, en wat is er verder nog meer veranderd? Het parkeerprobleem is opgelost door de komst van een 
grote supermarkt waardoor meer parkeerruimte is gecreëerd. En wij zijn blij met alles wat verder is  
opgeknapt. De verlichting in de wachtruimte, de buitenkant van het gebouw.

Afgelopen zaterdag 31 oktober heeft Dierenkliniek ’t Ossehoofd zelfs vol trots zijn deuren geopend voor 
het publiek. U heeft toen gelegenheid gehad om de gehele praktijk te bezichtigen; van operatiekamer tot 
spreekkamer, opname tot laboratorium. Meekijken op het scherm van een echo of zelf leren hechten; van 
alles was mogelijk!

Wat uiteraard niet verandert, is onze kennis, expertise en inzet om uw dier gezond te houden en veterinair 
te behandelen en begeleiden bij ziekte.

Wilt u dit Sterkliniek-magazine gratis vier keer per jaar thuis ontvangen? Laat het ons weten via  
info@ossehoofd.nl, 072 - 574 49 59 of meld het aan de balie-assistente als u bij ons bent.

Het team van Dierenkliniek ’t Ossehoofd wenst u veel leesplezier!

Met trots bieden wij u de vierde editie aan van Sterkliniek-magazine SterK.  
Dit magazine wordt exclusief verspreid onder de klantenkring van dierenarts-
praktijken die bij Sterklinieken zijn aangesloten. 

VOORWOORD

Dierenkliniek ’t Ossehoofd
Berckheidelaan 8
1701 VG  Heerhugowaard
T: 072 - 574 49 59

Openingstijden
Ma-vr: 09.00 - 18.30 uur
Zaterdag: 09.00 - 13.30 uur

Bel 072 - 574 49 59 en u krijgt direct 
een (mobiel) nummer opgegeven van  
de dienstdoende dierenarts.

Voorbruggracht 228
1722 GE  Zuid-Scharwoude
Tel: 0226 - 31 38 72

Openingstijden
Ma-vr: 10.30 - 18.00 uur

Voordeelacties  
Sterkliniek ’t Ossehoofd
Voor de nieuwe cliënt: 
Een waardecheck: 15 euro korting voor 
iedere nieuwe cliënt die langs wil komen 
voor een kennismaking in de vorm van 
een vaccinatie of voor een consult om 
onze visie te horen op bijvoorbeeld een 
kreupelheidsprobleem, langdurige huid- 
of darmklachten. Zie ook de link op onze 
website: www.ossehoofd.nl
 
Voor de vaste client:
Kosteloos wormpreventie en/of  
ontwormen bij het vaccinatieconsult,  
zie voor achtergrondinformatie en  
voorwaarden onze website,  
www.ossehoofd.nl/berichten/acties

SterK
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DOOR: MARTINE CARRIÈRE-BOTHOF, DIERENARTS Honden leren vaak van 

hun eigenaren dat vuurwerk ‘eng’ en ‘angstig’ is. Zodra ze negatief 

reageren op vuurwerk worden ze beloond of getroost. Ze leren op 

deze manier dat het terecht is om bang te zijn. Immers, ze worden 

er voor beloond.

Als er dus iets moet veranderen, is het wel het gedrag van de  

eigenaren als de hond angstig reageert. Roep hem bij u, maar 

ga door met waar u mee bezig was. Wees consequent in deze  

techniek: uw hond leert dat u een veilige toevluchtshaven bent en 

zal niet meer gaan vluchten.

ACTEURS

Wist u trouwens dat honden slimme acteurs zijn? Een hond weet 

dat hij wordt beloond bij angstig gedrag. Trap niet in zijn of haar 

acteerwerk. Een bange hond herken je: de oren staan naar beneden, 

de staart is laag, trekt de mondhoeken naar beneden, kan trillen, 

gapen, de bek aflikken en wil niet snoepen. 

Zelf gaan trainen met de hond kan ook. Gebruik voor de cursus 

‘doe-het-zelf-mini-vuurwerk-training’ verschillende geluiden, zoals 

trektouwtjes, klapperpistooltje en knallende ballonnen. Oefen met 

afstand en geluid, maar wissel af met zijn favoriete spelletjes. 

De vuurwerktraining kan succesvoller zijn als uw hond door middel 

van medicatie rustiger is en kan ontspannen. Welke medicatie en 

training uw huisdier nodig heeft is geheel afhankelijk van uw dier. 

Observeer daarom uw dier en bepaal zo de oorzaak van de angst. 

Komt u er niet uit, schakel dan de hulp in van uw dierenarts. De 

dierenarts helpt graag bij het kiezen van een juiste behandelings-

therapie, medicatie, voeding en eventuele voedingssupplementen. 

Zodat de feestmaand ook een feest is voor uw hond! 

Feestmaand: 
let op uw huisdier!
December: de feestmaand van het jaar! Vuurwerk. Prachtige lichtflitsen, hard geknal en vreemde geuren. 
Niet echt iets waar uw trouwe viervoeter blij van wordt. Gelukkig kunt u als eigenaar, met een juiste 
training en eventuele hulp van medicatie, wonderen verrichten.

• Zet muziek aan.

• Houd de gordijnen dicht.

• Laat uw hond aangelijnd uit. 

• Houd uw kat binnen. Houd ook het kattenluikje dicht.

• Laat uw dier niet alleen thuis. 

• Zorg dat de dieren in de tuin ook kunnen schuilen.

• Geef de “knalpillen” precies volgens voorschrift in.

• Let op: angstige honden kunnen elkaar aansteken! Ze spiegelen elkaars gedrag.

• Blijf zelf kalm wanneer uw dier reageert op het vuurwerk. 

• Doe de volgende dag rustig aan tot de “knalpillen” helemaal uitgewerkt zijn.

Tips voor de jaarwisseling



www.msd-animal-health.nl

Overmatige dorst. Veel plassen. Vermageren.
Dat zijn enkele veelvoorkomende tekenen van suikerziekte bij katten en honden - een ziekte 

die steeds vaker voorkomt. Herkent u deze bij uw huisdier? Maak dan een afspraak met uw 

Sterkliniek. Met de juiste zorg kan een kat of hond met suikerziekte een gelukkig, gezond en 

actief leven hebben. 

Ga voor meer informatie naar 

www.dierensuikerziekte.nl

Suikerziekte?

Herken de symptomen!
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NIET GENOEG INSULINE

De medische term voor suikerziekte is diabetes mellitus. Bij suiker-

ziekte kan het lichaam de bloedsuiker niet meer zelf reguleren.  

Dat komt doordat het lichaam niet genoeg insuline kan maken.  

Er bestaat geen genezing voor suikerziekte, maar met hulp van 

onze dierenartsen is de ziekte goed te behandelen.

EEN GEZOND, GELUKKIG EN ACTIEF LEVEN

Een vroege diagnose van suikerziekte is belangrijk: hoe eerder we 

de diagnose van suikerziekte vaststellen, hoe groter de kans is dat 

we andere gezondheidsproblemen kunnen voorkomen. Door een 

goede behandeling en controle kunnen honden en katten met  

suikerziekte een gezond, gelukkig en actief leven leiden. Huisdieren 

waarbij de suikerziekte onder controle is, hebben een stabiel gewicht 

en de kans op complicaties is kleiner. 

HANDIGE INSULINEPEN VOOR HUISDIEREN

Voor de behandeling van suikerziekte, geeft u uw huisdier dagelijks 

insuline. Deze insuline dient u toe met een spuitje. Maar wist u al 

dat er tegenwoordig ook een handige insulinepen voor suikerzieke 

huisdieren verkrijgbaar is?

ALTIJD DE JUISTE HOEVEELHEID INSULINE

Deze insulinepen is speciaal ontworpen voor honden en katten met 

diabetes. Met deze pen dient u met een druk op de knop heel 

eenvoudig de juiste hoeveelheid insuline toe bij uw huisdier. Nadat 

u de insulinepen hebt voorbereid, draait u gewoon aan de doseer-

knop en stelt u de gewenste dosis in. Zo weet u zeker dat u nooit 

te veel of te weinig insuline toedient. 

MAAKT HET PRIKKEN MINDER ‘ENG’

Iedereen kan leren prikken met deze pen. U kunt de pen bovendien 

van tevoren instellen, wat het gemakkelijker maakt voor buren of 

vrienden om uw huisdier te prikken. Als u dan een keer niet zelf 

kunt prikken, weet u toch zeker dat uw huisdier de juiste dosis  

insuline krijgt. Bovendien is de insulinepen heel geschikt voor 

mensen met minder gezichtsvermogen of artrose.

WEES ALERT OP DE SYMPTOMEN VAN SUIKERZIEKTE!

Misschien twijfelt u of uw huisdier diabetes heeft. Wees dan alert 

op bekende symptomen van suikerziekte! Hebt u een hond of kat 

die overmatige dorst heeft, overmatig moet urineren of gewicht 

verliest ondanks een goede eetlust? Maakt u dan een afspraak met 

onze Sterkliniek. Met eenvoudig bloed- en urineonderzoek kunnen 

we snel achterhalen of uw huisdier diabetes heeft. 

Hebt u na het lezen van dit verhaal nog aanvullende vragen 

over suikerziekte of de insulinepen? U bent van harte welkom 

in onze kliniek! We geven u graag advies. 

Novembermaand  
Diabetesmaand
November is de maand dat extra aandacht wordt besteed aan suikerziekte bij huisdieren. Ook bij uw 
Sterkliniek! Die extra aandacht voor suikerziekte bij honden en katten is hard nodig. Geschat wordt dat  
1 op de 100 katten en 1 op de 500 honden in Nederland suikerziekte heeft. 
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Verantwoord huisdierenbezit begint 
met identificatie en registratie
Helaas zijn nog steeds veel aankopen van huisdieren een impulsaankoop. Onvoldoende ‘onderzoek’ 
voorafgaande aan de aanschaf leidt tot teleurstelling, verdriet en vervolgens rechtszaken.  
Wekelijks sterven pups in Nederlandse klinieken aan Parvo. Ze zijn afkomstig uit de ‘hondenhandel’  
die nog recent in het tv-programma Zembla werd afgeschilderd als ‘maffia’.

Al bijna 30 jaar willen dierenartsen graag data verzamelen om de gezondheid van gezelschapsdieren 
te kunnen verbeteren. Inzicht bij welke rassen ziekten en aandoeningen meer voorkomen, of op welke 
leeftijd, gaat bijdragen aan meer kennis. Op deze manier kunnen we uiteindelijk gaan proberen bepaalde 
problemen uit te bannen.

Indien een aanschaf weloverwogen heeft 

plaatsgevonden is een deugdelijke identificatie 

en registratie van groot belang. Voor honden 

geboren na 1 januari 2015 is het nu wettelijk 

verplicht en vindt identificatie middels een 

chip plaats. Helaas blijkt dat daarna vaak de 

registratie niet goed wordt bijgehouden. 

Verandering van eigenaar en/of diens NAW-

gegevens wordt niet doorgegeven aan de 

databank waar de chip geregistreerd staat. 

Bij katten bestaat (nog) geen wettelijke 

chipplicht vreemd genoeg. Iedereen vindt 

het zielig als de asielen uitpuilen maar niet 

zielig genoeg om de kat te chippen voor een 

paar tientjes. Iedere buitenkat kan een  

wegloper worden door omstandigheden. 

Controleer eens of u via het chipnummer 

van uw huisdier via internet bij u als  

eigenaar uitkomt, zo niet dan is er iets mis 

met de registratie. 

Vraag de assistente van uw Sterkliniek  

gerust om hulp, meestal kunnen zij het voor 

u oplossen. Ook een correcte registratie 

hoort bij verantwoord huisdierenbezit. 

EHBO

PETscan, lang verwacht, eindelijk beschikbaar!

Omdat de Sterklinieken al 10 jaar verplichte 

dossiervorming kennen zijn deze geano- 

nimiseerde data gebruikt om software te 

ontwikkelen. In dit project hebben de  

Faculteit Diergeneeskunde en vele Ster- 

klinieken samengewerkt. Dit najaar is de 

software beschikbaar gekomen voor alle 

automatiseringssystemen van dierenklinie-

ken. De verwachting is dat er nu de komen-

de jaren snel inzicht zal ontstaan in (erfelij-

ke) ziekten. Als we in de totale populatie de 

zieke en gezonde dieren genetisch kunnen 

identificeren opent dat de weg naar gerichte 

voortplanting om erfelijke gebreken die de 

gezondheid en welzijn van het dier schaden 

uit te bannen. 

Dit is de aangewezen weg, een simpel ver-

bod van een ras vanuit de overheid is te 

gemakkelijk en leidt niet tot een structurele 

verbetering van de fokkerij. 

PETSCAN

Sterkliniek Dierenartsen hebben het  

initiatief samen genomen met de Faculteit 

Diergeneeskunde en we hopen dat veel  

collega’s gaan meedoen. U kunt helpen 

door toestemming te geven, ondanks het 

feit dat de data van de eigenaar niet  

‘meegaan’ in de verwerking is dit wel van 

toepassing. We noemen het de PETscan. 

De Faculteit Diergeneeskunde beheert de 

database met alle data en gebruikt deze 

voor onderzoek. Als eigenaren, dierenartsen 

en de Faculteit Diergeneeskunde op deze 

manier samenwerken zal de toekomst er 

voor rashonden zeker beter uit gaan zien. 

Tenslotte zijn we allemaal verantwoordelijk 

voor het welzijn van het huisdier in de  

toekomst. 
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DOOR: KRISTEL DE MUNNIK, DIERENARTS De eerste verkleining begint 

al in de bek waar de voeding door het kauwen verkleind wordt.  

De spijsvertering gaat verder in de maag en gaat door in de dunne 

darm. De alvleesklier en lever produceren stoffen die in de dunne 

darm voor vertering zorgen, de kleine deeltjes worden vervolgens 

opgenomen in het bloed. In de dikke darm vindt weinig spijs-

vertering plaats, hier wordt voornamelijk water onttrokken aan de 

darminhoud. 

De meeste maagdarmaandoeningen hebben de volgende  

verschijnselen tot gevolg:

• Braken

• Diarree

• Wisselende eetlust

• Gewichtsverlies

• Afwijkende ontlasting; vaker/meer/persen/bloed of slijm 

• ‘Borrelbuik’

VEEL VOORKOMENDE MAAGDARMAANDOENINGEN

Bij de jonge kat zijn parasieten, voedselintolerantie of de inname 

van een vreemd voorwerp vaak de reden voor maagdarmproblemen. 

Bij de oudere katten zien we vaker obstipatie door bijvoorbeeld 

nierfalen of diarree door tumoren van de darmwand. 

Iedere kat kan natuurlijk de pech hebben een virus of bacterie op 

te lopen die zorgt voor een ontsteking van het maagdarmkanaal. 

GASTRO-ENTERITIS

Gastro-enteritis betekent een ontsteking van het slijmvlies van het 

maagdarmkanaal. De meest voorkomende klachten zijn braken, 

diarree en buikpijn. De oorzaken voor de ontsteking variëren van een 

virus, het eten van bedorven voedsel tot een voedselovergevoeligheid. 

COLITIS

Is een ontsteking van de dikke darm. De verschijnselen bij deze 

aandoening zijn het veelvuldig produceren van kleine beetjes  

brijige ontlasting, waar soms op geperst wordt en in sommige  

gevallen slijm of bloed bij zit. 

OBSTIPATIE

Katten zijn vele uren per dag bezig hun vacht te verzorgen, de 

dode haren worden ingeslikt en zijn niet verteerbaar. Ze moeten 

het lichaam verlaten door middel van de ontlasting of via braken: 

een haarbal. Ook vreemde voorwerpen of een verminderde nier-

functie kunnen leiden tot obstipatie. 

CHRONISCHE DARMONTSTEKING

Wordt ook wel IBD genoemd (Inflammatory Bowel Disease).  

De darm is vaak ernstig en chronisch ontstoken waardoor de  

verteringscapaciteit aanzienlijk vermindert. Deze katten hebben 

vaak gewichtsverlies, een doffe vacht en slechte conditie.

AANVULLEND ONDERZOEK

Afhankelijk van de aard van de klachten en de bevindingen bij het 

lichamelijk onderzoek, is er soms nader onderzoek noodzakelijk. 

Dit kan een echo van de buik zijn of bijvoorbeeld een ontlastings-

onderzoek bij verdenking op parasieten. 

THERAPIE 

Natuurlijk is de therapie afhankelijk van de oorzaak. Er zijn een 

aantal ondersteunende maatregelen die getroffen kunnen worden: 

• Het eten verdelen over meerdere kleine porties per dag.  

Wisselen van voeding is meestal geen goed idee, een acute 

voerwissel kan juist maagdarmklachten opleveren. 

• Uw kat voldoende laten drinken zodat de darminhoud niet  

indroogt. 

• Preventief: het geven van een goede voeding. Voeding van een 

A-merk bevordert een gezonde darmflora door de aanwezig-

heid van voldoende vezels. De voedingsvezels bevorderen de 

passage van voeding en dragen bij aan de kwaliteit van de  

ontlasting. Daarnaast bevat het goed verteerbare ingrediënten 

zodat de benodigde voedingstoffen gemakkelijk kunnen worden 

opgenomen. 

• Langharige katten hebben soms baat bij een anti-haarbalpasta 

die zorgt voor een goede passage van de dode haren. 

Heeft uw kat een borrelbuik?
Maagdarmaandoeningen komen met enige regelmaat voor bij katten. De meest voorkomende symptomen 
zijn braken en diarree. Deze klachten kunnen voorkomen bij katten van alle leeftijden, de oorzaken 
verschillen vaak per leeftijdscategorie. Alle dieren hebben voeding nodig als brandstof om in leven te 
blijven. Het voedsel dat aangeboden wordt moet worden afgebroken tot kleine deeltjes die door het 
lichaam kunnen worden opgenomen. Dit proces heet spijsvertering en vindt plaats in het maagdarmkanaal. 

Darmproblemen bij katten



“Mijn konijn wordt zo dik, kan dat 

kwaad?”

 Net zoals voor de mens en andere dieren 

is overgewicht een groot gezondheids- 

risico. Konijnen krijgen vaak veel te veel 

te eten en te weinig beweging. Verminder 

het ‘krachtvoer’ en voer meer hooi van 

goede kwaliteit. Probeer daarnaast het 

konijn meer lichaamsbeweging te geven 

door het los te laten lopen. Een overmaat 

aan mineralen (krachtvoer + liksteen) zorgt 

bij veel konijnen voor urinewegklachten. 

Stinkende urine, vaker plassen, veel likken 

aan de achterhand kunnen hier symptomen 

van zijn. Veel konijnen eten waarschijnlijk 

ook uit verveling extra als het voer  

beschikbaar is. Om de verveling tegen te 

gaan en uit oogpunt van dierenwelzijn is 

het houden van twee konijnen aan te  

bevelen. 

“Ik heb het idee dat mijn rat bloed  

uit zijn oog verliest maar ik kan geen 

wondje vinden, wat kan dat zijn?”

 Veel mensen hebben een rat als huisdier 

en de rat in het algemeen heeft een  

aantal veel voorkomende gezondheids-

problemen. Uw rat bloedt waarschijnlijk 

niet uit het oog maar scheidt een rode 

kleurstof met het traanvocht uit zodat  

het op bloed lijkt. Ratten kunnen dit doen 

als ze zich niet lekker voelen. Bij ratten  

is vaak sprake van luchtwegproblemen 

(niezen, hoesten), ‘bulten’ die meestal 

goed chirurgisch te verwijderen zijn en 

oude ratten kunnen kreupelheden  

vertonen. Ratten leven in het algemeen 

kort, maar gezondheidsproblemen zijn 

goed te behandelen. Een gevarieerde 

voeding met voldoende dierlijk eiwit 

vormt de basis voor een goede gezond-

heid. 
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Katten hebben 9 levens maar niet schadevrij
Katten laten af en toe ongelooflijke staaltjes 

zien van overleven. Niet voor niets beschik-

ken ze over de spreekwoordelijke meerdere 

levens. 

In de kliniek zien we wonderbaarlijke  

genezingen na ernstig trauma zoals bijvoor-

beeld een baarmoederontsteking, meerdere 

botbreuken of een gescheurd middenrif. 

Taai zijn ze zeker maar niet altijd even  

handig, de nieuwsgierige aard wordt niet 

zelden met een ongelukje ‘bestraft’. 

Vaak komen katten ergens tussen te zitten 

met staart of poten met beklemmingen of 

wonden tot gevolg. Zoals ook deze kat:  

gelukkig oppervlakkig maar zeker een  

relatief grote wond die uitgebreide chirur-

gische behandeling nodig heeft. Het kan bij 

‘buitenkatten’ zeker de moeite waard zijn 

om ze te verzekeren.

Zo’n wond als dit zal de eigenaar in het  

totaal zeker zo’n € 190,- kosten en helaas 

blijkt in de praktijk dat ze er niet altijd  

van leren …   

Uw vraag,  
ons antwoord 
Dierenarts Max van Zandvoort beantwoordt in SterK. tal van 
vragen van lezers. Ook uw vragen zijn van harte welkom. 
Hebt u een vraag over de verzorging of gezondheid van  
uw dier? Mail naar info@sterkliniek.nl
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Vitamine C-avia
Anders dan het konijn, maar net als de mens, missen cavia’s een enzym dat noodzakelijk is voor het 
maken van vitamine C. Tekorten ontstaan door onvolledige voeding of door overmatig verbruik van  
het lichaam. In dit artikel gaan we in op de gevolgen van te weinig vitamine C en het voorkomen van  
die problemen.

DOOR: PAUL VAN AALST, DIERENARTS Dat vitamine C 

goed is voor het afweerstelsel, dat wist u 

waarschijnlijk wel. Dat het ook onmisbaar 

is voor het maken van ons bindweefsel  

(collageen) is wellicht minder bekend.  

Het bindweefsel ‘bindt’ als het ware meerdere 

celtypes aan elkaar. Denk aan tanden in  

het kaakbot, de aanhechting van spieren en 

pezen aan bot en is onderdeel van kraak-

been. Als er te weinig vitamine C is, wordt er 

dus minder (stevig) collageen aangemaakt. 

Dit leidt vervolgens tot minder sterke  

verbindingen in gewrichten, pezen en spieren 

(denk maar aan de ‘scheurbuik’ bij onze 

voorvaderen op zee: te lang geen vitamine C 

en daardoor slappe buikspieren). 

GEVOLGEN

Ditzelfde zien we bij de cavia: kromme  

pootjes, dikke gewrichten, slappe rug en 

vooral: gebitsproblemen. De kiezen van een 

cavia staan normaal al in een hoek van on-

geveer dertig graden ten opzichte van el-

kaar. Als het collageen van minder goede 

kwaliteit is, zullen deze schuine kiezen nog 

schuiner gaan staan en langs elkaar heen 

kunnen glijden. Hierdoor ontstaan veel pro-

blemen als overgroeiende kiezen, haken en 

punten die in wang of tong prikken. Van 

lieverlee kan de cavia niet meer kauwen 

omdat zijn tong klem zit of de kiezen los 

gaan staan.

PRACHTIG

Zeugjes die drachtig zijn, hebben een  

verhoogde behoefte aan vitamine C, omdat 

de ontwikkelende biggetjes uit heel veel 

bindweefsel zijn opgemaakt. Dieren die 

herstellen van ziekte, wondjes hebben of 

enige vorm van stress ondervinden zullen via 

hun immuunapparaat ook meer vitamine C 

verbruiken.

ESSENTIEEL

Het geven van voldoende vitamine C via de 

voeding is dus essentieel. In de meeste pellet 

(biks) voedingen voor cavia’s is vitamine C 

toegevoegd. Let er echter wel op dat (zon-)

 

licht, vocht en warmte de hoeveelheid  

vitamine snel en sterk kunnen doen dalen 

(lichtdichte zakken i.p.v. schepbakken). 

Vraag uw Sterkliniek om een goed merk. 

POWER

Vers fruit en vooral groentes zijn een ideale 

leverancier van vitamine C. In een rode  

paprika zit (per 100 gram) ongeveer drie-

maal zo veel als in een sinaasappel. Witlof, 

broccoli en spruitjes zijn andere ‘power’-

plantjes, maar ook in vers groen gras zit 

volgens sommigen net zoveel als in een 

kiwi! Eet smakelijk. 

Gezondheid
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DOOR: BOB CARRIÈRE, DIERENARTS Steeds meer dieren worden on-

volledig gevoed en met totaal onjuiste dingen. Diereigenaren 

trachten het juist goed te doen maar vermenselijken hun huisdier 

of vallen ten prooi aan de diervoedingsindustrie. Kijk eens op een 

alukuipje in de supermarkt of op een diepvries- of worstverpakking! 

Hoeveel water koopt u? Dankzij de bindingsmiddelen koopt u wel 

tot 85% water in sommige gevallen, dat is erg duur water! We zijn 

als consument terecht boos als kippenvlees wordt opgespoten met 

water dat de consument betaalt tegen de prijs van kip. Gelukkig moet 

dit wettelijk verplicht op het etiket staan maar het zijn wel hele 

kleine lettertjes.

Ook is er tegenwoordig steeds meer onvolledige diervoeding op de 

markt. Dat betekent dat de voeding aanleiding geeft tot tekorten 

met alle gevolgen van dien. U zult deze voeders dus specifiek 

moeten aanvullen om weer tot een volledig uitgebalanceerde  

voeding te komen. 

WETENSCHAP

Een andere ramp die zich voltrekt is dat werkelijk iedereen er wat 

van denkt te weten terwijl het een complete wetenschap op zich is. 

Zo stond er onlangs in de dierendagbijlage van een groot regionaal 

dagblad het volgende te lezen: “Belachelijk dat er in dit kattenvoer 

maïs zit want katten zijn vleeseters en ze lusten niet 

eens maïs!” Daarmee kwalificeert deze meneer of 

mevrouw zich tot een grote onbenul op het gebied 

van huisdierenvoeding, maar het ergste is dat  

10-duizenden mensen deze krant lezen en mogelijk 

denken dat het waar is. Gelukkig heeft deze krant 

ook de naam vaker te overdrijven en het minder 

nauw te nemen met de werkelijke waarheid. Wat is wel het geval: 

katten kunnen betaalde aminozuren (kleinste elementen van een 

eiwit) niet zelf maken, dit zijn de zogenaamde essentiële aminozuren 

voor een kat. Meestal zijn dit de zwavelhoudende aminozuren. 

Deze bevinden zich in relatief hoge mate in vlees en in het eiwit-

gedeelte van de maïskorrel (kiem). Producenten met hoogstaande 

technologie halen de eiwitfractie uit deze maïskorrel en voegen op 

deze manier de levensbelangrijke aminozuren toe in de voeding 

van de kat. Op de ‘declaratie’ op de verpakking komt dit tevoorschijn 

als ‘maïskiemmeel’. Voeding is niet zo eenvoudig en kan beter 

overgelaten worden aan mensen die er echt verstand van hebben. 

STERKLINIEK-VOEDING

Om het de diereigenaar makkelijk te maken hebben Sterkliniek 

Dierenartsen een kwalitatief hoogstaande voeding laten maken 

waarmee we onze eigen cliënten een uitstekende prijs-kwaliteit 

kunnen bieden. Een duidelijk en begrijpelijk assortiment gewone 

voeding en dieetvoeding voor hond en kat.  

Geen hoge kosten aan reclame, aandacht voor de 

gezondheid door een doordachte keuze van grond-

stoffen en meer risicovolle ingrediënten (gluten) 

te mijden. Dierenartsen worden geacht dieren 

beter te maken maar het beroep is nog mooier als 

we kunnen voorkomen dat dieren ziek worden! 

Volgens ons en deskundigen begint dat met een goede voeding. 

De producten zijn sinds juli verkrijgbaar en informeer eens bij  

uw Sterkliniek naar de producten of naar de informatiefolder.  

Natuurlijk krijgt u een ‘smaakgarantie’ maar wij zijn ervan overtuigd 

dat 99% van de dieren smakelijk aan een goede gezondheid zal 

bouwen! 

De voeding van huisdieren,  
we maken het overzichtelijk voor u!
“Een goede voeding is uw eerste medicijn!” Dit is een veelgehoorde kreet in de medische wereld.  
Het heeft ermee te maken dat veel ziekten en aandoeningen worden veroorzaakt door onjuiste voeding. 
Sterk overgewicht, suikerziekte, maagdarmstoornissen, verminderde weerstand zijn zo maar een paar 
voorbeelden die eigenlijk iedereen wel kent. Gebrek aan tijd om zorgvuldig zelf voedsel te bereiden  
en/of de kennis ontbreekt vaak. Daarnaast zijn de verleidingen uit de voedsel- c.q. snackindustrie talrijk 
en verleidelijk. Helaas slaat deze trend over naar onze gezelschapsdieren. 

Smaakgarantie bij Sterkliniek-voeding

‘Een goede  
voeding is uw  

eerste medicijn!’
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De oudere hond en kat 
Wanneer uw huisdier een dagje ouder wordt ervaart het dikwijls net als oudere mensen lichamelijke 
problemen. Hoe herkent u die?

DOOR: MARTINE CARRIÈRE-BOTHOF, DIERENARTS 

Grote honden zijn eerder ‘oud’ dan kleinere 

honden en katten. Veel ongemak bij oudere 

huisdieren wordt over het hoofd gezien en 

weggewoven met de woorden: Ach, hij wordt 

een dagje ouder. Ouderdom is evenwel geen 

ziekte, er is bijna altijd een verklaring voor 

het ‘oude gedrag’.

Chronische pijn, door bijvoorbeeld een 

slechte rug of versleten gewrichten laten 

dieren vaak alleen maar zien door inactief  

te worden. Ze slapen veel, komen niet meer  

’s morgens vrolijk naar u toe om u te  

begroeten, kunnen minder goed springen 

en zijn na een langere wandeling stijfjes. 

Piepen doet een dier van chronische pijn 

zelden of nooit. Wordt uw huisdier inactief: 

laat eens nakijken of het echt geen pijn 

heeft, en misschien is het de moeite waard 

eens veertien dagen pijnstilling te geven om 

te zien of het dier zich dan gemakkelijker  

kan bewegen en vrolijker wordt. Er bestaan 

uitstekende medicijnen om uw dier te  

helpen dus waarom zou u het pijn laten lijden?

Een slecht gebit komt veel voor bij de oude 

hond en kat, ze poetsen hun tanden immers 

niet. Afgezien van de niet zo frisse lucht 

waar de eigenaar last van heeft, lijden veel 

dieren in stilte aan kiespijn. Een misverstand 

is dat een dier met kiespijn niet zou eten: ze 

willen overleven en kauwen gewoon met de 

andere kant. Maar al te vaak fleuren dieren 

na het trekken van een zere kies enorm op.

Bij oude katten komen schildklier- en nier-

problemen enorm vaak voor, meestal komt 

de eigenaar pas als het dier broodmager en 

ziek is. Elke maand wegen en aan de bel 

trekken bij gewichtsverlies is een heel goed 

hulpmiddel.

Er zijn nog veel meer zaken die een ouder 

dier kunnen treffen, de jaarlijkse controle  

bij uw dierenarts kan veel zaken aan het 

licht brengen en het leven voor uw dier  

aangenamer maken. 

Senioren
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Naast zorg en opvang biedt en verzamelt SOS Dolfijn ook kennis  

en expertise. De inzet daarvan is weer gericht op bescherming van 

de soorten. Door wetenschappelijk onderzoek leert SOS Dolfijn veel 

over het gedrag van wilde populaties bruinvissen en dolfijnen.  

De opgevangen bruinvissen zijn daarbij een unieke en waardevolle 

kennisbron. Verder richt SOS Dolfijn zich op het vergroten van de 

maatschappelijke betrokkenheid door middel van educatie en maat-

schappelijke actie. Het doel van SOS Dolfijn is dat mensen de wal-

visachtigen in de Noordzee ontdekken, begrijpen en waarderen. 

Nadat aanvankelijk het Dolfinarium in Harderwijk de zorg voor  

gestrande bruinvissen en dolfijnen op zich nam, werd in 1991 een 

specialistisch opvangcentrum met quarantainemogelijkheden ge-

opend. Hiermee kon de zorg sterk worden verbeterd en groeide het 

uit tot een wereldwijd gerenommeerd opvang- en onderzoekscentrum. 

Steeds meer gestrande dieren overleefden hun reddingsactie, waardoor 

het overlevingspercentage nu rond de 50% ligt. SOS Dolfijn behoort 

tot de meest succesvolle rehabilitatiecentra ter wereld! In 2004 is de 

opvangorganisatie een onafhankelijke stichting geworden. 

Vandaag beschikt SOS Dolfijn over alle benodigde opvangfaciliteiten, 

specialistische apparatuur en twee dolfijnambulances. Deskundige 

dierenartsen, ervaren fulltime medewerkers en vele vrijwilligers zijn 

werkzaam voor stichting SOS Dolfijn. U kunt zich voorstellen dat  

hun werk kostbaar en waardevol is en veel geld kost. SOS Dolfijn 

moet het hebben van giften en donaties. Sterkliniek Dierenartsen, 

die SOS Dolfijn ondersteunt met haar diensten, wil de stichting bij u 

aanbevelen als goed doel. SOS Dolfijn is door de belastingdienst 

erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  

Een schenking is daarom geheel aftrekbaar.

Neem een kijkje op de website van SOS Dolfijn om een goed beeld 

te krijgen van de activiteiten: www.sosdolfijn.nl. 

Het motto van SOS Dolfijn: Samen zorgen we voor een schone  

en gezonde Noordzee, met gezonde populaties zeezoogdieren, waar 

we door duurzaam gebruik nog vele generaties lang van kunnen 

genieten! 

Hulpverleners voor gestrande 
dolfijnen en bruinvissen
Sterkliniek Dierenartsen ondersteunt van harte de stichting SOS Dolfijn in Harderwijk. Dit kennis- en 
opvangcentrum voor walvisachtigen biedt hulp aan gestrande bruinvissen, dolfijnen en grote(re) walvissen 
in Nederland en omringende landen. Medewerkers van SOS Dolfijn rukken uit zodra er ergens een 
walvisachtige aanspoelt. Ter plekke beoordelen zij wat voor hulp het gestrande dier nodig heeft.  
Kleinere soorten zoals bruinvissen en dolfijnen worden meestal meegenomen naar het eigen  
opvangcentrum, met als doel ze op te lappen en zo snel mogelijk weer hun vrijheid terug te geven.

SOS Dolfijn



WAARDEBON 
Lever deze waardebon in bij uw Sterkliniek en ontvang GRATIS 

één verpakking Hill’s Prescription Diet Metabolic Treats of 

Hypoallergenic Treats, voor uw hond of kat!

Naam:  .............................................................................................................................................................................................

Ik heb een:   Hond     Kat 

Huidige dieetvoeding:  ...........................................................................................................................................

Gratis Treats:     Metabolic     Hypoallergenic

Locatie Sterkliniek:  .....................................................................................................................................................

ACTIEVOORWAARDEN

Waardebon is geldig t/m 31 januari 2016. Max. 1 waardebon per gezin. Alleen geldig wanneer 

alle gegevens zijn ingevuld. Enkel geldig voor een huisdier ingeschreven bij de Sterkliniek waar 

de bon wordt ingeleverd. Treat moet geschikt zijn voor betreH ende dier en aandoening.

Verantwoord verwennen!
Ieder huisdier verdient wel eens wat extra’s. Wanneer uw 
hond of kat een specifi eke dieetvoeding krijgt, kan het soms 
moeilijk zijn om een verantwoord snoepje te vinden wat past 
bij de speciale voedingsbehoeften van uw huisdier. Verwen 
uw huisdier daarom nu met de NIEUWE heerlijke snoepjes 
van Hill’s!

Afvallen ook leuk maken!
Speciaal voor huisdieren die een afslankdieet volgen 
heeft Hill’s Metabolic Treats.  Geschikt voor honden 
en katten die Prescription Diet™ Metabolic, r/d™ of 
w/d™-voeding krijgen. 

Hypoallergene snacks
Heeft uw huisdier last van een voedselallergie, 
huid- of spijsverteringsproblemen? Verwen hem 
dan met Hypoallergenic Treats. Geschikt voor 
honden en katten die Prescription Diet™ z/d™, 
d/d™ of i/d™-voeding krijgen. 

OOK
 VOO

R 

KAT
TEN

HillsPet.nl

GRATIS
Treats



Sterkliniek Dierenartsen BV is een 

samenwerkingsverband van meer dan 70 

verschillende gezelschapsdierenklinieken 

verspreid over Nederland. De deelnemende 

praktijken hebben gemeen dat ze de  

belangen van de diereigenaren en hun dieren 

vooropstellen; samen voor het welzijn van 

uw huisdier. Hiermee wordt in één zin 

samengevat waar de Sterkliniek voor staat. 

Met kennis en kunde de kwaliteit van zorg 

voor het huisdier garanderen. Het magazine 

SterK. informeert de diereigenaar over de 

laatste ontwikkelingen op het gebied van 

diergeneeskunde, gezondheid en welzijn van 

huisdieren en voorbeelden uit de dagelijkse 

praktijk van Sterkliniek-dierenartsen.

Niets uit deze uitgave mag worden over-

genomen en/of op enigerlei wijze worden 

gereproduceerd zonder schriftelijke toe-

stemming van Sterkliniek Dierenartsen BV. 

De volgende uitgave van SterK. 

verschijnt in maart. 

Titel: SterK.

Uitgever: SterK. is een uitgave  

van Sterkliniek Dierenartsen BV

Oplage: 70.000 exemplaren

Verschijningsfrequentie: 3x per jaar

REDACTIE

Mevr. A. Janssen, communicatiespecialiste

Drs. B.J. Carrière, dierenarts

Drs. B.M.T. van den Brink-van Schie, 

dierenarts

ADVERTENTIES & BEGELEIDING

Sterkliniek Dierenartsen BV,

Marloes Vork

p.a. Horsterweg 66

3851 PL Ermelo

T: 0341 - 55 33 25 

E: info@sterkliniek.nl

VORMGEVING, FOTOGRAFIE,  

REDACTIE & PRODUCTIE

Bek | maakt communicatie, Veghel

COLOFON
SterK. Nieuws uit de wereld van Sterkliniek-dierenartsen
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Nieuws van Sterkliniek  
Dierenartsen

Dit is alweer de laatste SterK. van 2015 en het is een druk jaar geweest! 

Middels narrowcasting voorzien de meeste Sterklinieken de cliënten let-

terlijk en figuurlijk van het allerlaatste nieuws in de wachtkamer. 

Met de introductie van het eigen merk voer profiteert de cliënt mee  

van ons schaalvoordeel en kunnen we uw huisdier een uitstekende en 

betaalbare kwaliteit voeding aanbieden. 

Met ingang van 1 november is de samenwerking met Doggy Dating 

(www.doggydating.com) van start gegaan. Deze organisatie brengt  

honden bij elkaar voor leuke wandelingen en evenementen. Sterkliniek 

Dierenartsen gaat voorlichting geven over een goede gezondheid en  

bovendien zult u in de app bij alle wandelgebieden in Nederland de 

dichtstbijzijnde Sterkliniek aangegeven vinden. Dat is wel zo’n veilig  

gevoel mocht er wat misgaan in het veld. U ziet het, we zitten niet  

stil … 

COLUMN

Op een krap met assistentie bezette ochtend kwam de heer Simons met zijn 

12-jarige jachthond Tessa op consult. Ze dronk veel meer dan gebruikelijk en 

was gestopt met eten. Bij onderzoek had ze hoge koorts, bleke slijmvliezen 

en een opgezette, pijnlijke buik. We namen bloed af en maakten een echo 

van de buik. De diagnose was toen snel rond: een zéér ernstige 

baarmoederontsteking met een levensbedreigende bloedvergiftiging en 

bloedarmoede. 

Tijdens de operatie bleek de baarmoeder al gescheurd en de pus had zich in 

de buik verspreid. Een buikvliesontsteking is dan meteen het gevolg.  

Vaak wordt er dan op de operatietafel besloten om ermee te stoppen, maar 

wij gingen geconcentreerd verder en verwijderden de baarmoeder.  

Hierna spoelden we de buik met wel liters infuusvloeistof om zo veel mogelijk 

bacteriën kwijt te raken. 

De anesthesieassistente hield de ademhaling en narcose scherp in de gaten. 

Op het moment van het dichthechten van de buik had ik er alle vertrouwen 

in dat Tessa het zou gaan redden. Drie uur na de operatie werd de 

bloedarmoede echter levensbedreigend. Simons had nog een andere hond, 

die als bloeddonor kon fungeren en hij haalde hem op. Zij voelde zich hierna 

duidelijk veel beter. Ze mocht de nacht thuis doorbrengen en zou de volgende 

ochtend weer in opname komen. Toen bleek haar bloedeiwit extreem laag  

te zijn. Die dag kreeg ze eiwitrijk bloedplasma toegediend via het infuus.  

Hij ging als het ware bij ons team horen. Het was een ongelofelijk feest-

moment toen we haar genezen konden verklaren. Iedereen zwaaide meneer 

Simons en Tessa uit; alle dames hadden kussen en bloemen gekregen en 

gezamenlijk een grote doos taart! Vijf dagen later kwam Tessa niet opdagen 

voor het verwijderen van de hechtingen. We belden, maar de telefoon werd 

niet opgenomen. Vreemd. ’s Middags hoorde ik een ijselijke gil achter de 

balie. De zoon van meneer Simons had gebeld dat zijn vader plots was 

overleden; een hartaanval. Ze hadden hem gevonden terwijl Tessa trouw 

naast hem lag. Bij de plechtige begrafenis werd vooral gememoreerd wat zijn 

honden voor hem betekenden. We schoten helemaal vol.  

Lodewijk Kamps, Sterkliniek dierenartsen Hillegom

Hard werken



Heeft jouw hond moeite met opstaan 

en is hij minder actief? 

Help hem zijn actieve leven 

terug te krijgen!

Geschikt voor alle volwassen honden
NIEUW

Vraag aan de dierenarts of Mobility Diet C2P+ 

ook iets voor jouw hond kan betekenen
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