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Met trots stellen wij u voor aan onze BNH’er (Bekende Nederlandse Hond) Bomani van dierenarts  
Van Os. 

Omdat de lift kapot was moest Bomani met de trap maar aangezien hem dat eerder op een zeer pijnlijke 
manier een nagel en een teen heeft gekost, is met de trap gaan onbespreekbaar voor hem. 50 kilo hond 
is écht te veel om op je nek te nemen en wie niet sterk is moet slim zijn. Dus heeft Bomani sokjes  
aangekregen zodat hij veilig en modieus de trap op en af kan. Misschien zet hij met deze actie een nieuwe 
trend in hondenminnend Nederland en loopt hij mee op de catwalk (ehh dogwalk) van de Amsterdam 
Fashion Week! Kijk naar onze held op sokken op https://www.rtvnh.nl/nieuws/178194/hond-bomani-
durft-alleen-op-sokken-de-trap-af

In de loop van dit jaar hopen wij over te stappen op onze in eigen beheer ontwikkelde software  
Vetweb. Deze software is ontwikkeld om bij ons opgeslagen informatie over uw huisdier te delen. Als u 
een bij ons geregistreerd e-mailadres heeft, kunt u nu al inloggen op mijn.ossehoofd.nl waarmee u  
toegang heeft tot uw dieren en de medicijnen of andere artikelen die u voor uw dier heeft aangeschaft. 
Een simpele klik op dit artikel maakt het mogelijk om dit opnieuw te bestellen.

In deze uitgave treft u een artikel aan over het RDH-2-virus dat zeer besmettelijk is voor konijnen.  
De normale vaccinatie RHD/myxomatose beschermt niet tegen de RDH-2-variant! U kunt uw konijn  
beschermen tegen deze nieuwe variant voor € 15,-.

Dierenmishandeling, het komt helaas nog steeds veel te vaak voor! Een huisdier is voor zijn welzijn  
afhankelijk van de mens. Wij maken de keuze voor een dier, het dier wordt gekozen en moet maar  
afwachten waar hij terechtkomt. Laten we met zijn allen goed voor onze maatjes en huisdiervrienden 
zorgen! Wij helpen u daarbij. En vermoedt u onraad, sluit dan niet uw ogen en wees advocaat voor  
het dier. 

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

Wij hebben de winter weer achter ons gelaten en de natuur begint weer 
langzaam te ontwaken. Misschien heeft u het geluk dat u dit nieuwe SterK-
magazine in het zonnetje kunt lezen! 

VOORWOORD

Dierenkliniek ’t Ossehoofd
Berckheidelaan 8
1701 VG  Heerhugowaard
T: 072 - 574 49 59
dierenkliniek@ossehoofd.nl

Openingstijden
Ma-vr: 09.00 - 18.30 uur
Zaterdag: 09.30 - 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

Beste lezer,
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Keizersnede bij de poes

Seizoensgebonden vinden in de dierenkliniek regelmatig keizersneden plaats. Dit is een operatie waarbij 

de baarmoeder wordt geopend en de jongen op een niet-natuurlijke manier ter wereld komen. Er zijn  

verschillende redenen waarom het tot deze ingreep moet komen, ondanks het feit dat het een prachtig 

moment is geldt ook hier dat voorkomen beter is dan genezen.

DOOR: BOB CARRIÈRE, DIERENARTS 

Poezen zijn al jong vruchtbaar en dat is  

de reden dat er al vanaf circa zes maanden 

routinematig gesteriliseerd wordt. Er bestaat 

een zogenaamde ‘poezenpil’ maar gezien de 

bijwerkingen raakt deze uit de gratie.  

Onregelmatig gebruik waarbij de poes dan 

toch gedekt wordt kan de eigenaar een  

onaangename verrassing bezorgen.

Als de natuur haar gang kan gaan zal de 

poes na een vruchtbare dekking na ruim 

twee maanden het nestje werpen waarbij 

het aantal jongen nogal kan verschillen.  

Het is niet wenselijk om een poes al voor  

de leeftijd van een jaar te laten dekken.

WAT ZIJN REDENEN VOOR EEN 

KEIZERSNEDE?

Er zijn diverse redenen voor deze keuze, 

twee belangrijke groepen redenen zijn: 

1. Die redenen waarbij het geboortekanaal 

te klein is voor de vrucht(en). Hierbij valt 

te denken aan een relatief grote vrucht 

bij een eenlingdracht, vernauwing van het 

geboortekanaal door vetzucht van het 

moederdier, rasgebonden oorzaak zoals 

bij de Perzische kat met een relatief te 

grote kop of een te jong moederdier met 

een onvoldoende ontwikkeld bekken.

2. Verstoring van het geboorteproces door 

bijvoorbeeld medicatie of weeënzwakte.

HOE KOMT DE BESLISSING  

TOT STAND?

De dierenarts zal het leven van het moeder-

dier altijd vooropstellen. Als ondanks nog 

een eventuele medicatie de geboorte niet 

op gang komt of de dierenarts niet in  

staat is om het jong handmatig te verlossen 

staat de diagnose ‘niet-vorderende geboorte’  

definitief vast en wordt besloten tot de  

chirurgische ingreep.

DE KEIZERSNEDE

Onder lokale verdoving en misschien met 

een lichte sedatie wordt de poes geopereerd. 

De dierenarts maakt een kleine snede in de 

buik en de baarmoeder en verlost vervolgens 

de jongen. Het laten geboren worden van de 

jongen is altijd een heel speciaal moment. 

Assistentie zorgt voor de eerste opvang van 

de jongen zodat deze niet afkoelen en vrij 

kunnen ademen. De dierenarts werkt vlot 

door om moeder en jongen zo spoedig  

mogelijk te herenigen. Ervaren moederdieren 

accepteren de jongen direct, als het het  

eerste nestje is kan het moederdier wat  

onwennig zijn en is hulp en aandacht gebo-

den om de kittens aan de tepels te leggen. 

Het zogen verschaft de kittens de voeding 

met de belangrijke antistoffen en zorgt voor 

het vrijkomen van bepaalde hormonen die 

bijdragen aan een vlotte genezing van de 

baarmoeder en aan de melkgift.

Het tegelijkertijd steriliseren van de poes is 

niet aan te raden vanwege het verlies van 

veel belangrijke stoffen ineens en de forse 

weerslag op het lichaam van de poes die het 

toch al zwaar heeft met het grootbrengen 

van de kittens.

KAN JE EEN KEIZERSNEDE 

VOORKOMEN?

Als de aanleiding tot keizersnede het gevolg 

is van het ras zou je theoretisch een ander 

ras moeten kiezen. Verder is het van groot 

belang om vetzucht bij het moederdier te 

voorkomen. Voor het overige zijn het vaak 

de grillen van moeder natuur en kan het  

zomaar voorkomen. Meest voorkomende  

oorzaak is onachtzaamheid van de eigenaar 

waarbij een te jong dier wordt gedekt. 

HOE IS DE PROGNOSE?

Zoals bij iedere chirurgische ingreep kunnen 

complicaties optreden, zeker als het moeder- 

dier al enige tijd heeft ‘geleden’ voordat  

de keizersnede plaats kon vinden. In het  

algemeen is de prognose bij tijdig en  

deskundig ingrijpen goed. De jongen zijn 

zeer kwetsbaar voor onderkoeling en/of  

onvoldoende voeding, dit is iets wat de  

eigenaar goed in de gaten moet houden. 

Hierom moeten de jongen dagelijks gewogen 

worden en dient de omgevingstemperatuur 

voortdurend gevolgd te worden.

Met een beetje geluk is het een prachtig 

moment wat door iedereen intens beleefd 

wordt en in veruit de meeste gevallen een 

goede afloop kent. 

kat



www.honden-msd-animal-health.nl

VLOOIEN? 

TEKEN?

Vraag uw Sterkliniek naar langdurige bescherming!
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Let op: na een zachte winter  
is het vlooien- en tekenseizoen 
alweer begonnen!

Vlooien en teken … brrr! Alleen van de woorden krijgt u misschien al jeuk. Toch zijn er helaas veel vlooien 

en teken te verwachten dit jaar. Zeker door de zachte winter moet u extra alert zijn op deze vervelende 

parasieten. Begin daarom nu al met een goede vlooien- en tekenbestrijding bij uw huisdier. Daarmee kunt  

u een hoop ellende voorkomen!

EFFECTIEVE EN VEILIGE  

VLOOIENMIDDELEN

Vlooien zijn vervelende parasieten die veel 

ongemak bij uw hond of kat kunnen  

veroorzaken, zoals jeuk, irritaties en een 

lintwormbesmetting. Gelukkig zijn er allerlei 

effectieve en veilige middelen verkrijgbaar 

om vlooien te lijf te gaan. Denkt u bijvoor-

beeld aan druppels (spot-on), halsbanden of 

smakelijke kauwtabletten. Sommige mid-

delen beschermen tot vier weken, maar er 

zijn ook middelen die langer werkzaam zijn. 

Uw Sterkliniek kan u hierover adviseren.

EEN VLOOIENBESMETTING  

DUURT TWEE TOT DRIE MAANDEN

Heeft uw hond of kat al vlooien? Zorg dan 

dat u niet alleen de vlooien bestrijdt die u  

op uw huisdier ziet zitten. Ook de vlooien-

eitjes, -poppen en -larven die in uw huis 

leven moeten aangepakt worden. Stofzuig 

uw huis en gooi de stofzuigerzak weg.  

Gebruik eventueel ook een omgevingsspray. 

Het duurt zo’n twee tot drie maanden om 

van een vlooienbesmetting in uw huis af te 

komen. Behandel uw dier daarna door.  

Zo voorkomt u nieuwe besmettingen van 

uw hond of kat.

VLOOIEN … BEHANDEL IN ELK 

GEVAL VAN LENTE TOT EN MET 

HERFST

Welk vlooienmiddel u ook koopt: zorg dat u 

uw huisdier gedurende lente, zomer en 

herfst behandelt. Op dit moment beleven 

we een warme winter. Daarom is dit jaar 

ook behandeling in de winter noodzakelijk.

BEPERK DE KANS OP  

EEN TEKENBESMETTING

Teken zijn spinachtige beestjes die zich in de 

huid van uw hond of kat vasthechten en 

bloed zuigen. Een teek kan door te bijten 

verschillende ziekteverwekkers overbrengen 

op mensen, zoals de bacterie die de ziekte 

van Lyme kan veroorzaken. Om de kans op 

besmetting van uw hond te beperken, heeft 

u een goedwerkend tekenmiddel nodig,  

dat teken snel en effectief doodt. Er zijn 

zelfs middelen die zowel vlooien als  

teken bestrijden! Ook voor een langere  

periode. Vraag uw Sterkliniek naar meer  

informatie. 

advies

TIP

Gaat u met uw huisdier op vakantie?  

In het buitenland kunt u naast vlooien 

en teken ook te maken krijgen met  

andere parasieten, zoals hartworm-

muggen en zandvliegen. Ga voorbereid 

op reis en zorg voor goede bescherming. 

Informeer bij de balie naar passende 

bescherming.
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Ontworming

Mensen en dieren leven nauw samen in onze moderne wereld en onze huisdieren zijn vaak een belangrijk 

onderdeel van het gezin. Wormeieren van de hond of kat kunnen ziektes veroorzaken bij kinderen en 

mensen met een verminderde weerstand. Reden genoeg om eens nader in dit onderwerp te duiken!

DOOR: KRISTEL DE MUNNIK, DIERENARTS 

Volwassen dieren kunnen altijd een worm-

besmetting hebben zonder dat dit zichtbaar 

is in de ontlasting. Jonge honden worden 

meestal met een wormbesmetting geboren 

en kittens kunnen geïnfecteerd worden door 

de moedermelk. 

Sommige wormen kunnen van dier op mens 

overgaan, in dat geval spreken we van een 

zoönose. 

WORMEN

De meest voorkomende worm bij onze  

huisdieren is de spoelworm (Toxocara canis 

en Toxocara cati). Deze wormen leven in de 

dunne darm en kunnen wel tot 18 cm lang 

worden. Volwassen wormen zitten vrijwel 

nooit in de ontlasting en worden slechts  

zelden waargenomen in braaksel, waardoor 

we bijna nooit wormen bij ons huisdier zien. 

De eitjes van de spoelworm zijn niet te zien 

met het blote oog. Volwassen dieren die 

wormeitjes uitscheiden zorgen ervoor dat de 

omgeving (zandbakken en parken) besmet 

wordt. Kinderen kunnen gemakkelijk besmet 

worden bij het spelen in de zandbak of in 

het park waar ook honden en katten komen. 

U kunt zelf ook besmet raken bij tuinieren of 

contact elders met de besmette grond. 

Bij kinderen die aanleg hebben voor astma, 

kan een spoelworminfectie de klachten  

verergeren. 

Pups en kittens die niet ontwormd worden, 

krijgen door een wormbesmetting een 

groeiachterstand, deze kan voor blijvende 

schade aan het dier zorgen waardoor de 

ontwikkeling achterblijft. De worminfecties 

verlagen de weerstand, waardoor andere 

ziekten meer kans krijgen. 

Doordat pups en kittens al vroeg in hun leven 

besmet kunnen raken moeten ze meerdere 

malen ontwormd worden. Het ontwormings- 

schema is als volgt:

Pups: op 2, 4, 6 en 8 weken leeftijd

Kittens: 3, 5 en 7 weken leeftijd

Daarna maandelijks tot een leeftijd van een 

half jaar. Het moederdier dient gelijk met  

de pups of kittens ontwormd te worden. 

Volwassen honden en katten moeten vier 

keer per jaar ontwormd worden.* 

Het is aan te raden een ontwormmiddel te 

gebruiken dat een breedspectrum activiteit 

heeft. Spoelwormen zijn niet de enige  

wormen waar onze huisdieren last van  

kunnen hebben, maar ook lintwormen, 

longwormen, hartwormen, zweep- en 

haakwormen kunnen uw huisdier infecteren. 

Er bestaan ontwormmiddelen die met één  

behandeling zoveel mogelijk wormsoorten 

afdoden. Op deze manier zijn uw huisdier  

en uw gezin optimaal beschermd tegen de  

risico’s van een wormbesmetting en helpt u 

de besmettingsdruk in de omgeving te  

minimaliseren. 

*Advies ESCCAP European Scientific Counsel 

Companion Animal Parasites.

kathond
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Een kwalijke zaak:  
dierenmishandeling
Een hond die geslagen is met een schop, puppies die in hun eigen vuil rond lopen, een kat met  

brandwonden van een sigaret. Het is pure dierenmishandeling. Maar niet in alle gevallen is dat  

herkenbaar. Wat dan?

DOOR: ARANCA JANSSEN 

“Het probleem met dieren in vergelijking tot bij-

voorbeeld kinderen is dat ze niet kunnen  

praten en blauwe plekken niet te zien zijn”, zegt 

dierenarts Bob Carrière. Ruim tachtig procent 

van de dierenartsen zegt in een enquête van  

de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit 

Utrecht wel eens een vermoeden van dieren-

mishandeling of verwaarlozing te hebben. 

Slechts 41 procent van de dierenartsen doet 

daar iets mee. Dat is erg, zegt dierenarts  

Bob. Zeker omdat het vaak niet om dieren- 

mishandeling alleen gaat. “Uit onderzoek blijkt 

dat er ook vaak sprake is van kindermishandeling. 

Maar het moet ook niet zo zijn dat mensen niet 

naar de dierenarts gaan omdat ze bang zijn dat 

er aangifte tegen ze gedaan wordt.” 

ZELF MELDEN

Mogelijk dat u zelf een vermoeden heeft over een 

dier dat mishandeld wordt. Dat kan gemeld  

worden via de Dierenbescherming of bij  

Meldpunt Dierenmishandeling. Uiteraard kunt u 

ook uw vermoedens delen met uw Sterkliniek-

dierenarts. U kunt dan de situatie bespreken  

en samen vervolgstappen maken. Dit kan  

bijvoorbeeld gemeld worden bij het Meldpunt 

Dierenmishandeling, via www.dier.nu Uiteraard 

gebeurt dit vertrouwelijk. “Dierenleed is in  

Nederland niet nodig. Door samen te werken kan 

er een verschil gemaakt worden. Zodat ook  

dieren een dierwaardig bestaan kunnen leiden, 

zoals het hoort.” 

RTL4 Nieuws heeft onlangs een item besteed 

aan dit onderwerp. Wilt u dat nog eens terug-

kijken? Ga dan naar http://www.rtlnieuws.nl/

nieuws/binnenland/dierenartsen-dierenmishan-

deling-moeilijk-te-herkennen

Bron: RTL4 Nieuws

wellfare

Ga naar alfasan4pets.nl of vraag uw dierenarts voor meer informatie.
Exclusief verkrijgbaar bij uw dierenarts.

OORspray

AUDISAN

EEN NATUURLIJKE EFFECTIEVE 

EN GEBRUIKSVRIENDELIJKE 

OLIJFOLIESPRAY.

GEEN OVERDOSERING, 

GEEN VERSPILLING 

EN GEEN GEKNOEI

PER FLACON 

200 DOSERINGEN
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Nieuwe behandeling voor  
oorontsteking bij honden!
Als eerste introduceren Sterklinieken in Nederland een nieuwe behandeling voor oorontsteking bij 

honden. Dit is mogelijk dankzij een nieuw medicijn dat sinds kort ook op de Nederlandse markt  

beschikbaar is gekomen.

DOOR: BOB CARRIÈRE, DIERENARTS 

Honden hebben van nature grote oren met 

een grote gehoorgang die al dan niet stevig 

behaard is. Allerlei factoren spelen een rol bij 

het ontstaan van een oorontsteking: ziekte, 

onvoldoende en/of verkeerde verzorging 

door de eigenaar, zwemmen, rasgebonden 

factoren of parasieten.

De ontsteking op zich is pijnlijk en veroor-

zaakt jeuk. De hond zal met de kop  

schudden, krabben aan het oor en mogelijk 

de kop scheef houden. In alle gevallen is het 

een erg vervelende aandoening voor de 

hond en kan een- of tweezijdig optreden.

DIAGNOSE

De diagnose is niet moeilijk maar de oor-

zaak is vaak heel moeilijk te achterhalen 

maar die is wel heel belangrijk. Vaak worden 

de honden pas aangeboden als het inmiddels 

een bacteriële ontsteking betreft, bacteriën 

onderhouden dan de ontsteking en de  

oorzaak kan dan zelfs al verdwenen zijn. 

Zeker als de oorontsteking herhaaldelijk  

optreedt dan zal uw Sterkliniekdierenarts 

naarstig op zoek gaan naar de oorzaak.

BEHANDELING

Indien mogelijk zal de dierenarts de oorzaak 

en de gevolgen bestrijden zodat de oor-

ontsteking verdwijnt. Speelt een bacterie een 

rol dan zal de dierenarts antibiotica inzetten 

volgens strikte regels die de Nederlandse 

wet tegenwoordig voorschrijft. Er is veel te 

doen over het voorkomen van resistentie 

waardoor sommigen ziekten bij mens en 

dier onbehandelbaar worden met alle 

gevolgen van dien. In het kwaliteitssysteem 

van Sterklinieken neemt verantwoord anti-

bioticumgebruik een zeer belangrijke plaats 

in. Voor vele aandoeningen is een zogenaamd 

‘1e keus antibioticum’ vastgelegd waaraan de 

dierenarts zich dient te houden. Helaas was 

deze ‘1e keus’ voor oorontstekingen bij de 

hond tot voor kort niet beschikbaar op de 

Nederlandse markt!

DE NIEUWE BEHANDELING

Nu de zogenaamde ‘1e keus’ wel beschik-

baar is gekomen zijn de dierenartsen  

wettelijk verplicht dit middel te gebruiken. 

Wij zijn er ontzettend blij mee want het 

draagt enorm bij aan een verantwoord anti-

bioticumgebruik met minder complicaties 

en administratieve handelingen. In veel  

gevallen zal het de eigenaar ook dure  

gevoeligheidsbepalingen schelen.

Maar er is nog meer goed nieuws voor u  

als eigenaar! U hoeft niet meer dagelijks te  

zalven! Een eenmalige behandeling door  

de dierenarts, eventueel gevolgd door een 

tweede een week later zal in de meeste  

gevallen voldoende zijn!

Zoals de meeste nieuwe revolutionaire  

medicijnen zijn ze wel wat duurder maar 

daar komt een hoop gemak en meer veilig-

heid voor terug. De verzekering dekt deze 

nieuwe medicatie dus ook dat is een gerust-

stellende gedachte.

Herkent u de symptomen wacht dan niet te 

lang met een bezoek aan uw Sterkliniek,  

op deze manier kunt u zelfs misschien een 

bacteriële infectie voor zijn. 

hond



“Mijn kat heeft op het tandvlees allemaal 

rode plekjes, kan dat kwaad? Ze eet wel 

gewoon.”

 Waarschijnlijk zijn dit plekjes waar het 

tandvlees is ontstoken, door de verhoogde 

doorbloeding kleuren sommige plekjes dan 

rood en het kan ook wat gaan zwellen.  

Bij de kat zijn diverse oorzaken bekend 

voor tandvleesontsteking. Het hoeft niet 

meteen aanleiding te geven voor eet-

stoornissen.

 De oorzaak dient wel onderzocht en indien 

mogelijk behandeld te worden om verlies 

van elementen te voorkomen, een bezoekje 

aan uw dierenarts is aan te raden.  

Uw Sterkliniek dierenarts zal bij de jaar-

lijkse gezondheidscontrole altijd het  

gebit inspecteren want katten laten heel 

slecht dingen merken waardoor dingen 

ongemerkt uit de hand kunnen lopen. 

“Mijn kat liep dagen te niezen en de  

dierenarts heeft toen een stuk gras uit 

haar neus verwijderd, hoe moet ik dat 

voorkomen?”

 Om maar direct met de deur in huis te 

vallen: dat kunt u niet voorkomen tenzij  

u de kat binnenshuis houdt. Katten zijn 

geneigd van tijd tot tijd plantaardig  

materiaal op te nemen met een voorkeur 

voor gras. Gaan zij zich te buiten aan ruw 

gras met een soort weerhaakjes op het 

blad, komt het voor dat een stukje gras zich 

vastzet in de keel en neusgang met niezen 

en mogelijk bloederige neusuitvloeiing  

tot gevolg. Dit moet dan onder sedatie 

voorzichtig verwijderd worden. Ook al biedt 

u uw kat het zogenaamde ‘kattengras’ 

aan dan nog kan de kat buiten wat anders 

afgrazen … 
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Karel

Karel is een Spinone en een zeer actieve 

hond. Gelukkig voor hem woont zijn bazin 

vlak bij het bos: een dagelijkse boswandeling 

is dan ook vaste prik voor Karel. Helaas kwam 

hij enkele weken geleden kreupel uit de 

bosjes tevoorschijn. De diagnose werd door 

de orthopedisch dierenarts vlot gesteld: een 

afgescheurde voorste kruisband, bij de mens 

ook wel bekend als het ‘voetbalknietje’.

Als deze band is afgescheurd is de knie  

instabiel wat op den duur leidt tot mogelijke 

meniscusschade en artrose omdat het knie-

gewricht instabiel is geworden. Gelukkig zijn 

er tegenwoordig vele technieken beschikbaar 

om dit mechanisch letsel te herstellen.  

Welke techniek het meest geschikt is moet 

de orthopedisch dierenarts vaststellen, er zijn 

veel factoren van belang. Hierbij kunt u 

denken aan leeftijd, gewicht, karakter, verder 

aanwezig letsel en revalidatiemogelijkheden. 

Ook zijn de financiële mogelijkheden van de 

eigenaar van belang want voor een midden-

slag hond kan de prijs variëren van  

€ 750,- tot € 1.600,-, afhankelijk van de 

toegepaste techniek. Als u dit leest scheurt 

Karel alweer door het bos, zijn eigenaresse 

was gelukkig verzekerd en dan te bedenken 

dat volgens literatuur 30-40% van de  

honden vroeger of later ook door de andere 

knie gaat … 

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

Kijk voor meer informatie over huisdier-
verzekeringen op www.sterkliniek.nl



+ GEWRICHT

Twee aandoeningen, 

één oplossing 

GEWICHT

KLINISCH BEWEZEN VOEDING:

VERMINDERT HET 
LICHAAMSGEWICHT 

MET 13% BINNEN 60 DAGEN1

VERBETERT DE MOBILITEIT
IN SLECHTS 21 DAGEN2

HillsPet.nl

Zowel gewicht- als gewrichtsaandoeningen tegelijk 

aanpakken is een goede manier om honden weer 

actief te krijgen. Metabolic+Mobility bevat een 

speciale combinatie van ingrediënten die het 

natuurlijke vermogen van uw hond stimuleert 

om vet te verbranden en zo gewicht te verliezen. 

Tegelijkertijd zorgen extra omega-3 vetzuren 

ervoor dat de ontstekingscyclus doorbroken 

wordt. Vraag uw dierenarts of -assistente om 

meer informatie.

NIEUW: PRESCRIPTION DIET™ 

Metabolic+Mobility

1, 2 Interne gegevens. Hill’s Pet Nutrition, Inc.

™Handelsmerken in eigendom van Hill’s Pet Nutrition, Inc. ©2015
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Wat als uw huisdier 
twee aandoeningen heeft?
Nieuwe inzichten in de diergeneeskunde geven aan dat overgewicht een ziekte is die zorgt dat ontstekingen 

vaker voorkomen bij huisdieren, zoals in de gewrichten en de blaas. Het is vaak al vervelend als uw 

huisdier één aandoening heeft (overgewicht), maar als uw huisdier twee aandoeningen tegelijkertijd 

heeft, wordt de behandeling nog lastiger. Welke aandoening moet de dierenarts als eerste aanpakken?  

En kan de behandeling van de ene aandoening een negatief effect hebben op de andere aandoening? 

OVERGEWICHT + GEWRICHTS-

PROBLEMEN BIJ DE HOND

Een paar pondjes extra kan bij een hond het 

risico van gewrichtsproblemen vergroten. 

Meer gewicht betekent immers meer  

belasting van de gewrichten. Hierdoor kan 

het kraakbeen nog sneller slijten en komen 

bot- en zenuwuiteinden onbeschermd met 

elkaar in contact, met als gevolg ontsteking, 

pijn en verminderde mobiliteit.

OVERGEWICHT + URINEWEG- 

PROBLEMEN BIJ DE KAT

In de totale kattenpopulatie vertoont slechts 

1-3% van de katten symptomen van urine-

wegproblemen, terwijl dat bij katten met 

overgewicht maar liefst 14,5% is. Dit heeft 

o.a. te maken met het feit dat katten die (te) 

zwaar zijn, vaak minder bewegen en minder 

vaak op de kattenbak gaan. Hierdoor kan 

de urine in de blaas van de kat geconcen-

treerder worden en is de kans groter dat er 

blaasstenen gevormd worden. Deze blaas-

stenen (in feite mineralen en kristallen die 

samenklonteren in de blaas) leiden tot  

irritatie en ontsteking van de blaaswand.

DE OPLOSSING: HILL’S PRE- 

SCRIPTION DIET METABOLIC PLUS!

Maak nu kennis met een nieuw, uniek  

product van Hill’s: de eerste klinisch bewezen 

voeding die tegelijkertijd twee aandoeningen 

aanpakt.

Voor de hond is er Prescription Diet 

Metabolic+Mobility en voor de kat is er 

Prescription Diet Metabolic+Urinary Stress. 

Beide producten bevatten een speciale 

combinatie van ingrediënten die inspelen op 

het unieke energieverbruik van uw huisdier; 

hierdoor wordt het natuurlijk vermogen  

van het huisdier gestimuleerd om overtollig 

vet te verbranden en gewicht te verliezen. 

Tegelijkertijd zorgen extra omega-3 vet-

zuren ervoor dat de ontstekingscyclus (bij 

de hond in de gewrichten en bij de kat in de 

blaas) doorbroken wordt. Metabolic+Urinary 

Stress bevat daarnaast nog beperkte gehalten 

aan magnesium, calcium en fosfor om de 

bouwstenen van kristallen en blaasstenen te 

verminderen.

Prescription Diet Metabolic Plus is ver-

krijgbaar als droogvoer. Voor de kat is 

Metabolic+Urinary Stress ook verkrijgbaar 

in een handig maaltijdzakje. Ideaal om te 

geven, want natvoer bevat een hoger  

vochtpercentage, dat weer helpt bij gezonde 

urinewegen. 

WIST U DAT …

Voor een hond van 15 kg het aantal 

calorieën van drie blokjes kaas (28 gr.) 

gelijk is aan het aantal calorieën van  

een hamburger voor de mens?

Voor een kat van 4 kg het aantal  

calorieën van een plakje salami gelijk is 

aan het aantal calorieën van een zakje 

chips en 28 gr. kaas voor de mens?

kathond
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Een nieuw konijnenvirus 
in ons groene knollenland?
In meerdere delen van ons land zijn in de laatste maanden plots wilde, maar ook tamme konijnen 

overleden zonder duidelijk voorafgaande symptomen. Onderzoek op de faculteit in Utrecht, evenals in een 

laboratorium in Duitsland heeft aangetoond dat het gaat om een nieuwe variant van een bekend virus, 

namelijk RHD type 2.

DOOR: PAUL VAN AALST, DIERENARTS

RHD staat voor Rabbit Hemorrhagic  

Disease (of VHD-viraal), en wordt in het 

Nederlands ook wel VHS genoemd (viraal 

hemorragisch syndroom). Het betreft een 

soort specifiek calici virus, wat dus niet  

besmettelijk is voor honden, katten of  

mensen, maar in principe wel voor (wilde) 

hazen. Voorlopig zijn er overigens geen  

besmette hazen geconstateerd.

NIEUW VIRUS

Konijnen waarbij het nieuwe type virus  

is bevestigd kwamen uit de provincies  

Gelderland, Groningen, Utrecht en Zuid-

Holland. Vermoedens van infectie bestaat 

daarnaast bij konijnen met hetzelfde beeld 

uit Limburg, Noord-Brabant en Overijssel.

Het virus verspreidt zich eenvoudig door  

direct contact tussen konijnen maar ook  

indirect via urine, uitwerpselen, water, 

voedsel, kleding, handen en hokken.  

Stekende insecten kunnen ook een rol spelen 

in de verspreiding. Een geïnfecteerd konijn 

zal veelal binnen twee tot vijf dagen sterven, 

zonder dat er verschijnselen te zien zijn 

(soms wel: benauwdheid, bloedingen, 

koorts, zenuwsymptomen). In die periode is 

het echter wel mogelijk om andere konijnen 

te besmetten.

Om verspreiding en infectie tegen te gaan is 

het raadzaam om (tot na de vaccinatie) zo 

min mogelijk contact met andere konijnen 

te hebben (tam én wild). Het bezoeken van 

shows, tentoonstellingen en zelfs kinder-

boerderijen kan dus een potentieel gevaar 

betekenen. Ook wordt afgeraden om vers 

groen te plukken uit het wild (klaver, gras, 

paardenbloemblad).

 

Als uw konijn in contact komt met het  

nieuwe virus is behandeling onmogelijk,  

wel kunt u preventief laten vaccineren.  

De normale vaccinatie is niet voldoende  

opgewassen tegen het nieuwe virus, maar 

begin 2016 zijn er een aantal nieuwe  

vaccins beschikbaar gekomen uit o.a. 

Frankrijk en Spanje (landen waar het nieuwe 

type al aanwezig is). Informeer bij uw eigen 

Sterkliniek of zij het nieuwe vaccin op  

voorraad hebben.

Indien u dode wilde 

konijnen aantreft, kunt u 

dit melden bij het Dutch 

Wildlife Health Centre 

(DWHC): www.dwhc.nl 

Voor uitgebreidere tips en 

actuele situaties kunt u  

kijken op: 

www.diergeneeskunde.nl 

konijn
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Leuk een puppy! Wat nu …

Eindelijk is het zover! Een nieuwe pup in huis, een leuke maar o zo drukke en intensieve periode gaat u 

tegemoet. Het fysiek gezond laten opgroeien, socialiseren en opvoeden is een hele klus. De groeiperiode 

van de pup is van groot belang voor het verdere leven als volwassen hond.

DOOR: KRISTEL DE MUNNIK, DIERENARTS 

In de groei worden vele structuren gevormd 

die later door het lichaam niet meer volledig 

hersteld kunnen worden bij schade. Het is 

daarom van het grootste belang dat deze 

structuren in de jeugd optimaal aangelegd 

kunnen worden. 

BEWEGING

Voeding en beweging spelen hier een  

belangrijke rol bij. Met het voorjaar in  

aantocht is het erg verleidelijk om met uw 

nieuwe aanwinst een heerlijk stuk te gaan 

wandelen en de pup zal vol energie volgen. 

Het bewegingsstelsel van een jonge pup 

heeft naast beweging ook voldoende rust 

nodig om uit te groeien. Pups gaan snel 

over hun fysieke grenzen heen en het  

is daarom nodig om de pup met enige  

regelmaat een time-out te geven. In huis is 

dat gemakkelijk te realiseren door gebruik 

te maken van een bench, voor de beweging 

buitenshuis geldt de vuistregel van vijf  

minuten wandelen per maand leeftijd,  

aan de lijn, driemaal daags. Dat betekent 

dat een hond van drie maanden oud, drie-

maal daags 15 minuten mag wandelen.  

Zie ook onze brochure ‘Groeien doe je maar 

één keer!’

VOEDING

Daarnaast is het van belang dat een hond 

de juiste en volledige bouwstoffen binnen 

krijgt om die snelle groei mogelijk te maken. 

Er zijn een aantal voorwaarden voor een 

goede voeding: 

• de voeding moet aangepast zijn op de 

groeifase van de hond. Geef dus geen 

voeding voor volwassen honden aan uw 

puppy. 

• Kies een A-merk voeding, deze hebben 

een vaste samenstelling en veilige 

grondstoffen die gebaseerd zijn op een 

wetenschappelijke keuze en niet geba-

seerd op de prijs van deze grondstoffen. 

• Kies verantwoorde beloningssnoepjes, 

snoepjes die de balans van een pup-

voeding niet verstoren.

• Voorkom overconditie, een pup dient 

slank op te groeien. 

Uw pup is kwetsbaar voor invloeden van 

buitenaf. Het afweerapparaat is nog niet  

op volle sterkte, met als gevolg dat de pup 

relatief gevoelig is voor infecties. De pup 

krijgt van het moederdier antilichamen 

mee, maar moet ook zelf antilichamen op 

gaan bouwen. Daarom worden de pups 

driemaal gevaccineerd, de laatste keer op 

14-16 weken leeftijd. 

Naast het feit dat de pup antilichamen van 

de moeder meekrijgt, zijn de pups vaak bij 

de geboorte al besmet met spoelwormen. 

Het moederdier kan dit via de placenta 

overdragen aan de pups. 

Het is daarom van belang om de pups op  

2, 4, 6 en 8 weken te ontwormen en daarna 

iedere 4 weken tot de leeftijd van een half 

jaar is bereikt. Volwassen dieren viermaal 

per jaar ontwormen is vaak voldoende. 

Naast het zorgen voor een goede voeding 

en het optimaal houden van de weerstand 

zijn ook gedrag, o.a. de interactie met  

kinderen en andere honden, zaken die  

aandacht verdienen om uw hond uit te laten 

groeien tot een gezellig kameraadje! 

pup 



Moe? Een jaartje ouder? ... Of stram?

 
 
Laat je hond opnieuw rennen van plezier.

Herkenbaar? Jammer genoeg kan je trouwe vriend het je zelf niet 

vertellen, maar gewrichtsproblemen zoals osteoartritis kunnen de 

dagelijkse beweging van je huisdier stroever, zoniet onmogelijk maken. 

Het voedingssupplement Flexadin Advanced kan op aanbevelen van 

je dierenarts een ondersteuning bieden voor dit probleem, zodat je 

viervoeter opnieuw volop kan genieten van zijn wandeling of stoeipartij. 

Lees meer over de ervaringen met Flexadin van een aantal honden en 

hun baasje op www.myhappypet.nl.

www.myhappypet.nl
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Osteoartrose bij de hond

Osteoartrose is een progressieve, degeneratieve aandoening aan gewrichten die samengaat met kraak-

beendestructie, ontsteking en uiteindelijk botnieuwvorming. Dit geheel leidt tot zwelling, pijn, stijfheid  

en kreupelheid. Deze cascade is helaas niet reversibel. De progressie van het proces kan echter wel 

vertraagd worden en de bijbehorende pijnklachten kunnen onder controle gehouden worden. 

DOOR: HELEN GORNY, DIERENARTS 

Het is belangrijk om te weten dat osteo- 

artrose veelal secundair is. Het ontstaat als 

gevolg van ontwikkelingsstoornissen met 

een erfelijke achtergrond zoals bijvoorbeeld 

heupdysplasie en elleboogdysplasie, of als 

gevolg van degeneratieve aandoeningen. 

Bij dit laatste kan men denken aan schade 

aan een gewricht ten gevolge van een  

gescheurde voorste kruisband. 

SYMPTOMEN

Als de symptomen van osteoartrose in een 

vroeg stadium ontdekt worden en het goed 

behandeld wordt, kan de progressie van de 

aandoening zo veel mogelijk beperkt worden. 

Expliciete symptomen als kreupelheid of 

vocale pijnuitingen komen pas in een later 

stadium. Meer subtiele signalen als stijfheid 

na rust, minder willen spelen, meer slapen, 

achterblijven op wandelingen en niet aan-

geraakt willen worden op sommige plekken 

kunnen symptomen zijn van beginnende 

osteoartrose. De diagnose kan door uw  

dierenarts gesteld worden op basis van  

de anamnese, het looppatroon van uw hond 

en uitgebreid klinisch onderzoek. Röntgen-

foto’s kunnen helpen om de diagnose te 

bevestigen.

BEHANDELING

De behandeling van osteoartrose bij de 

hond is deels afhankelijk van de oorzaak. 

Chirurgie kan geïndiceerd zijn voor  

gewrichten die beschadigd zijn door 

bijvoorbeeld een gescheurde voorste kruis-

band, alsook voor gewrichtsproblemen met 

een erfelijke achtergrond zoals elleboog-

dysplasie. Als de primaire aandoening  

verholpen kan worden, zal dat flink bijdragen 

aan het verlichten van de pijn en het vertragen 

van de progressie van de secundaire osteo-

artrose.

Vervolgens zullen enkele veranderingen in 

de levensstijl van de hond ook bijdragen aan 

zo min mogelijk pijn: het verminderen van 

de belasting van de aangedane gewrichten 

door gewichtsmanagement; door uw hond 

gematigd en gecontroleerd in beweging te 

houden en bovendien door piekbelastingen 

als traplopen of in de auto springen te  

vermijden.

Daarnaast is pijnbestrijding cruciaal. Er  

zijn tegenwoordig verschillende soorten 

medicijnen die ingezet kunnen worden.  

Uw dierenarts zal een plan voor uw hond 

opstellen met passende medicatie gebaseerd 

op de behoeften en medische achtergrond 

van uw hond.

Ten slotte kan osteoartrose ondersteund 

worden met nutraceuticals. Dit zijn supple-

menten met extra gezondheidsvoordelen. 

Deze producten kunnen aanvullende  

therapeutische ondersteuning bieden. Zorg er 

wel voor dat u uw dierenarts raadpleegt voor  

u zelf producten supplementeert.

Osteoartrose is geen fatale diagnose.  

Met de juiste behandeling en aanpassingen 

kan uw hond nog heerlijk samen met u  

genieten van zijn leven. 

hond



DOOR: MARLOES VORK, PARAVETERINAIR 

Vogelopvangcentra bieden de helpende hand.  

Zij zitten verspreid door het hele land en staan 

dag en nacht klaar voor gewonde en verzwakte 

vogels. Een voorbeeld van zo’n opvang is  

Vogelopvang Woudenberg. Uit passie ontstaan 

in 1993, een jaar waarin ze 200 vogels hielpen. 

Inmiddels is de opvang gegroeid tot een dynami-

sche organisatie waar 40 vrijwilligers jaarlijks 

zo’n 4000 vogels helpen met als doel de dieren 

weer vrij te kunnen laten in de natuur.

Voorbeelden van vogels die vaak leunen op de 

hulpbiedende hand van de opvang zijn de houtduif 

en de tortelduif. Ook minder vaak voorkomende 

vogelsoorten zoals de ooievaar, de kleine alk en 

de kwak hebben soms hulp nodig van de opvang. 

Na binnenkomst worden de vogels opgenomen 

in de ziekenboeg om te bepalen wat er precies 

met het dier aan de hand is. Op deze manier 

kunnen de vogels gecontroleerd worden op 

eventueel besmettelijke ziektes zonder dat ze met 

andere vogels in aanraking komen. Wanneer het 

mogelijk is worden de vogels bij soortgenoten in 

een groter verblijf geplaatst. Dit is erg belangrijk 

om het natuurlijke gedrag van de vogel te be-

houden en stimuleren wat uiteindelijk resulteert 

in een zo snel mogelijke vrijlating.

Zo veel verschillende vogels de zorg te kunnen 

bieden die zij nodig hebben kost de nodige ruimte 

en middelen. Vogelopvang Woudenberg beschikt 

over meerdere vogelverblijven. Beginnend bij de 

eerdergenoemde ziekenboeg, enkele individuele 

ruimtes waar bijvoorbeeld de recent binnen- 

gebrachte ooievaar de aandacht kan krijgen die 

het nodig heeft, een mooie rij met vogelverblijven 

waar groepen vogels in opgevangen kunnen 

worden, een verwarmde quarantaineruimte, een 

verwarmd buitenhok voor de zwakke zwanen en 

als kers op de taart ligt aan de rand van het  

terrein een prachtige vijver. De vijver is een  

idyllisch plekje waar zwanen en eenden hun  

natuurlijke gedrag kunnen uiten en in groepen 

kunnen leven onder toeziend oog van de vrij-

willigers van de opvang. 

Veel vogelopvangcentra zijn afhankelijk van  

giften en donaties. Informeer bij de vogelopvang 

bij u in de buurt hoe u hen zou kunnen helpen 

zodat zij de best mogelijke zorg en aandacht aan 

de vogels kunnen geven. 
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U ziet een vogel die hulp  
nodig heeft … wat nu?
Het komt helaas vaak voor dat vogels verkeersslachtoffers zijn of een aanvaring gehad hebben met een 

kat waarna ze, soms medische, hulp nodig hebben. Dierenartsen kunnen de levensbedreigende situaties 

opvangen, maar waar gaan de vogels heen die langdurige zorg nodig hebben? 

wellfare
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Een wasbeurt voor de hond, 
gewoon leuk, noodzaak of  
overbodig?

Normaal gesproken is een wasbeurt niet echt nodig maar er kunnen verschillende redenen zijn:  

dieren kunnen ergens vies van worden, dieren kunnen vervelende luchtjes bij zich dragen, sommige 

aandoeningen worden met een medicinale shampoo behandeld of de wasbeurt dient om een mooiere 

vacht te verkrijgen.

DOOR: BOB CARRIÈRE, DIERENARTS

VIES GEWORDEN

Hier is alleen een reiniging nodig en de 

shampoo kan dienen om het reinigen te  

vergemakkelijken of om meteen de vacht te 

verzorgen. In principe zijn shampoos voor 

de mens NIET geschikt voor honden.  

Niet alleen verschilt de huid, maar wat  

voor de mens een aantrekkelijk geurtje is 

kan voor de hondenneus een ondraaglijke 

damp zijn! 

VERVELENDE LUCHTJES

Het is van belang om de oorsprong te  

achterhalen zoals: vuile oren, anaalklier-

problemen, ontstoken kies, tandsteen, 

huidontsteking of een verhoogde talg- 

productie (‘natte hondenlucht’). Het is logisch 

dat wassen hier niet helpt. Overige redenen 

zoals rollen door uitwerpselen zijn eenvoudig 

met een onderhoudsshampoo op te lossen.

MEDICINALE BEHANDELING

Een aantal huidaandoeningen zijn te be-

strijden of op te lossen met medicinale  

wassingen. Volg nauwkeurig de aanwijzingen 

in de bijsluiter en van uw dierenarts op.

SCHOONHEIDSWASBEURT

Dit wordt vooral bij showhonden ingezet. 

Het kan dienen om de kleur te intensiveren, 

om de vacht soepeler of mooier te maken 

en/of om meer glans aan de vacht te geven. 

Mits niet-schadelijke shampoos gebruikt 

worden is hier niets mis mee. Wel zijn echt 

goede shampoos lastig te verkrijgen omdat 

je soms door de bomen het bos niet meer 

ziet. Advies van een professionele trimster 

of fokker die ervaring met het type vacht 

heeft kan hier goede uitkomst bieden.

Gebruik lauw water en houd er rekening 

mee dat uw hond zich vrolijk uit kan  

schudden, buiten wassen kan dan praktisch 

zijn; de meeste honden vinden een  

wasbeurt wel erg gezellig! Afdrogen vinden 

ze ook heerlijk. Veel plezier!

EEN WASBEURT VOOR DE KAT

In de meeste gevallen een vrij onmogelijke 

opgave voor de eigenaar, uitzonderingen 

daargelaten. Noodzakelijke wasbeurten van 

katten zijn meestal aan de orde als ze met 

schadelijke vloeistoffen in aanraking zijn 

gekomen. Dit gebeurt dan onder sedatie bij 

de dierenarts.

EEN WASBEURT VOOR HET KONIJN

Is zelden noodzakelijk, realiseer u wel  

dat een konijn zich plotseling enorm kan 

verzetten en letterlijk alle kanten op kan 

vliegen waarbij niet zelden een pootje  

wordt gebroken of als u het konijn verkeerd 

beetpakt zelfs de rug kan breken. Indien u 

denkt dat uw konijn echt gewassen moet 

worden overleg dan eerst met uw dieren-

arts. Soms is het nodig als de achterhand 

bevuild is met slappe ontlasting (gevolg 

verkeerde voeding). 

kathond konijn
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Vergiftiging

Het belang van een goede voeding

Uw huisdier krijgt elke dag voeding die speciaal voor hem of haar is gemaakt, daarnaast krijgt hij of zij vaak 

wat lekkers als een brokje, misschien een stukje kaas of worst. Allemaal vrij onschuldig. Helaas pakken onze 

dierenvrienden ook weleens zelf iets wat ze lekker vinden maar wat erg schadelijk kan zijn.

Voeding is de basis van een goede gezondheid en uw dierenarts is de beste voedingsadviseur want hij of  

zij kent uw huisdier als geen ander!

Enkele voorbeelden van alledaagse etens-

waren waar wij van kunnen smullen maar 

wat absoluut niet is bedoeld voor uw hond 

of kat zijn: avocado’s, macadamia noten,  

ui-achtigen, druiven, rozijnen, zoetstof en 

chocolade. 

Minder bekend is de schadelijkheid van  

aspirines, paracetamol en ibuprofen voor 

uw huisdier! Deze middelen zijn al bij hele 

kleine hoeveelheden zeer giftig voor uw 

hond en kat. Het is daarom belangrijk dat 

dit nooit gegeven wordt als uw dier zich niet 

zo lekker voelt. 

Een hele gemene en zeer onbekende is  

watervergiftiging. In de zomer spelen  

honden vaak met water uit de tuinslang, 

zwemmen in het water en halen ballen uit 

het water. Ongemerkt kunnen zij tijdens de  

waterpret een gevaarlijke hoeveelheid water 

binnenkrijgen. Zo veel water verstoort de 

zoutbalans in het bloed. Dit kan ervoor  

zorgen dat de cellen gaan zwellen, dus ook 

de hersencellen, wat kan leiden tot een 

coma en het overlijden van de hond.

Mocht uw dier iets gegeten hebben wat niet 

voor hem of haar is bedoeld, probeer dan 

uw dier niet zelf te laten braken, maar neem 

direct contact op met uw dierenarts. 

Een gezonde en aangepaste voeding zorgt 

voor een goede gezondheid. Niet alleen 

voorziet een uitgebalanceerde voeding in 

alle voedingsbehoeften van het dier maar 

het voorkomt ook overbelasting van het  

lichaam. Daarnaast kunnen toegevoegde 

stoffen van groot belang zijn om ziekten te 

bestrijden. 

ADVIES = KENNIS

Voor een goed advies is kennis van lichaams-

gewicht, ras en huiselijke omstandigheden 

van belang. Daarnaast is een beoordeling van 

de vacht behulpzaam want zo wordt wel  

gezegd: ‘de vacht is de spiegel van de  

gezondheid’ of eigenlijk van de kwaliteit van 

de voeding.

Aandoeningen kunnen middels de voeding  

verzacht of zelfs genezen worden, denk aan  

artrose bij dieren of kristalvorming in de 

urinewegen bij de kat. Te vaak worden  

medicijnen bij mens en dier toegepast terwijl 

het met voeding te voorkomen of op te  

lossen is.

Uw Sterkliniek-dierenarts of paraveterinair 

heeft het ‘totale plaatje’ van uw huisdier; 

samen met de kennis de basis voor een 

goed voedingsadvies. Sterkliniek-dierenartsen 

beschikken over hoge kwaliteit voedingen, 

zowel algemene merken als het eigen merk, 

hoge kwaliteit maar wel voordeliger voor u. 

Bespreek de voeding eens met een mede-

werker van uw Sterkliniek, voorkomen is 

nog steeds beter dan genezen. 

EHBO

TIP

Geef aan uw dierenarts door wat  

uw huisdier heeft gesnoept, hoe lang 

geleden dit is gebeurd en hoeveel hij/

zij heeft binnengekregen. 



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 juli 2016.

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. K. de Munnik, dierenarts

Drs. P.M. van Aalst, 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

New Brand Activators, Veghel

Bek  1 op 1 publiceren, Veghel

COLOFON
SterK. Nieuws uit de wereld van Sterkliniek-dierenartsen

19STeRK.

Nieuws van Sterkliniek  
Dierenartsen

Steeds meer dierenartsen sluiten zich aan bij onze organisatie. Cliënten 

waarderen de zorg zeer en dat motiveert collega’s om er een stapje  

bovenop te doen! Nieuwe klinieken zijn ontstaan in Venray, Wognum, 

Utrecht, Westwoud en binnenkort volgen Den Helder, Hellendoorn, Deil 

en Lichtenvoorde.

Inmiddels staat de teller op 79 Sterklinieken. De organisatie is blij met 

deze goede ontwikkeling en de keuze van steeds meer cliënten voor een 

Sterkliniek.

Op kwaliteitsgebied gaan we weer een stap zetten in het laboratorium. 

In samenwerking met de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit 

Utrecht is een programma ontwikkeld dat de kans op fouten door  

menselijk handelen of door apparatuur nog verder verkleind.  

Laboratoriumuitslagen zijn ontzettend belangrijk voor diagnosestelling 

en monitoring van een behandeling. Ook hier willen Sterklinieken  

de hoogste kwaliteit bieden! 

COLUMN

De winterregens slaan tegen de ramen en mijn vrouw en ik zitten  

gezellig op de bank. En dan gaat de telefoon. Een Engelstalige eigenaresse 

zegt: “Ik ben vanmiddag samen met mijn hondje van de fiets gevallen en 

nou loopt ze niet meer.” Ik zeg haar dat ze naar de kliniek kan komen.  

Op de praktijk wordt het hondje net naar binnen gedragen. Ze vertelt wat 

er gebeurd is. Ze moest uitwijken voor een gat in de weg, kwam naast  

het asfalt te rijden en kwam ten val in de berm. Met haar arm heeft ze 

geprobeerd de klap op te vangen. Bij het onderzoek geeft Chloe aan dat 

haar rechterschouder pijnlijk is. Voor de zekerheid stel ik voor wel een 

röntgenfoto te maken. Gelukkig blijkt daarop geen sprake van een 

fractuur. De eigenaresse slaat van blijdschap met haar hand op tafel en 

krimpt ineen van de pijn. “Oh, dokter, kunt u van mij misschien ook een 

foto maken?” vraagt ze in ‘stiff upper lip’- Engels. Aan zoveel vrouwelijk 

verlangen kan ik geen weerstand bieden en ik vraag of ze samen met mij 

‘the dark room’ in wil gaan. Ze krijgt een loden schort aan en moet haar 

arm stilhouden voor een scherpe foto. Dat lukt net aan. Even later bekijk 

ik de foto op het scherm. Nauwgezet kijk ik ieder botje na. Ik zie ergens 

een scheur in één van de polsgewrichtbotten. Ik durf niet echt een 

uitspraak te doen, maar er is reden genoeg om toch naar de spoedpoli 

van het ziekenhuis te gaan. Om de pijn te verzachten pak ik haar pols in 

met een tijdelijke spalk en een gepolsterd drukverband. De foto’s zet ik  

op een USB-stick. Chloe krijgt pijnstillers en lijnrust voorgeschreven.  

En zelf gaat ze lachend met een arm in een provisorische mitella en met 

een ‘verwijsbrief’ de deur uit. Twee dagen later horen we dat ze 

geopereerd is in het ziekenhuis en dat er een titanium plaatje in haar 

gebroken pols is gezet.  

Lodewijk Kamps, Sterkliniek dierenartsen Hillegom

Van alle markten thuis



Satiety Diet
Met succes naar 

een gezond gewicht!

Bob en Billy zitten weer lekker in hun vel!

Een half jaar geleden waren Bob en Billy nog te dik en lagen ze bijna de hele dag in hun mand. 
Onder begeleiding van de dierenarts volgden ze een speciaal gewichtsverlies programma met 
Satiety dieet en extra beweging. 

Het was even volhouden, maar gelukkig hadden ze door de speciale brokken geen honger. 
Dus hoefden ze ook niet te bedelen. Dit tot grote opluchting van hun baasje, die ontzettend 
trots is op het resultaat. Want Bob en Billy zijn weer fi t, actief en vrolijk.

Kortom, ze zitten weer lekker in hun vel!

royalcanin
.nl
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Iedere kat en hond verdient zijn eigen Royal Canin


