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Katten - vooral oudere katten - kunnen van slag raken als ze een tijdje minder aandacht krijgen. Hou ze 
goed in de gaten! 

Slappe ontlasting kan konijnen veel problemen veroorzaken in de vorm van de gevreesde madenziekte. 
Zorg dat uw konijn een goede plek onder de grond of in de schaduw heeft die vrij is van vliegen.

Oververhitting van honden in een warme auto is een bekend verschijnsel. Maar wist u dat zelfs een hond 
die met een bal in zijn bek rondrent, oververhit kan raken? Dit komt doordat een hond zich koelt door te 
hijgen en de bal het hijgen verhindert. 

Sinds ruim een jaar is er een succesvol en betrouwbaar middel tegen vlooien en teken bij de hond op de 
markt. Het is alleen op recept verkrijgbaar. Vraag uw dierenarts ernaar.

Middelen op recept die uw dier al eerder heeft gehad en die herhaald mogen worden, kunt u in onze 
webshop bestellen. Iedere klant van wie wij het e-mailadres hebben, heeft automatisch een account.  
Als u met iDeal betaalt en de producten ophaalt bij de praktijk, betaalt u geen afhandelings- of  
verzendkosten. Middelen tegen vlooien, wormen en t eken worden altijd zonder kosten verzonden!

Sinds kort zijn dierenartsen gebonden aan nieuwe, door de overheid opgelegde maatregelen voor  
antibioticagebruik. Net zoals bij mensen, hecht de overheid voor dieren zeer veel waarde aan een beperkt 
en selectief gebruik van antibiotica. Dit wil zeggen dat antibiotica zo min mogelijk en zo doelgericht  
mogelijk moet worden gebruikt.

Een fijne en gezonde zomer voor al onze lezers!

Het team van Dierenkliniek ’t Ossehoofd 

Op de foto onze paraveterinair Martine. Op uitnodiging van haar school in Barneveld waar ze 15 jaar 
terug haar opleiding heeft afgerond, kwam ze vertellen over het vak van paraveterinair bij ’t Ossehoofd.

Het seizoen waarin wij weer volop kunnen genieten van het mooie weer en  
de lange dagen. Maar ook de tijd van vakantie voor ons en onze huisdieren. 
Wat doen we met onze huisvrienden? Gaan ze naar een pension, komt er een 
oppas, gaan ze uit logeren of gaan ze toch met ons mee? Informeer u bijtijds 
over benodigde vaccinaties of bescherming tegen ziekten in warmere delen 
van Europa.

VOORWOORD

Dierenkliniek ’t Ossehoofd

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

Heerhugowaard
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

Zuid-Scharwoude
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

Zomer! 
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Zomer!
Hopelijk staat ons dit jaar weer een fantastische zomer te wachten met veel mooi weer zodat onze  

huisdieren lekker kunnen zwemmen of gewoon lui in de zon kunnen liggen. Hieronder volgt de top 5 van 

zomerse spoedgevallen, wat te doen en hoe u het eventueel kunt voorkomen.

DOOR: BOB CARRIÈRE, DIERENARTS 

1. DE INSECTENSTEEK

Dit overkomt veel dieren in de zomer.  

Met name de jonge dieren die nog niet veel 

ervaring hebben happen naar alles wat 

vliegt of proberen het met een pootje uit 

pure nieuwsgierigheid te vangen. Vaak wordt 

deze nieuwsgierigheid bekocht met een  

lelijke insectensteek. Met name bijen die in 

nood uiteindelijk wel steken, hommels, 

wespen en andere steekbeesten zorgen voor 

pijnlijke zwelling, benauwdheden of kreupel-

heden. Een bezoek aan de dierenarts is  

verstandig met name vanwege pijnbestrijding, 

in sommige gevallen om een angel te ver-

wijderen en soms om een allergische reactie 

te stoppen. Te voorkomen? Vrijwel niet!

2. DE BBQ-DIEF

Ieder jaar weer treffen we met name  

honden op de operatietafel die er toch in 

geslaagd zijn een kippenbout of een sateetje 

van de BBQ weg te grissen. Tot onze grote 

verbazing betreft het niet zelden een volledig 

stokje met diverse stukjes vlees. Mogelijk 

achterna gezeten door de baas of een andere 

hond besluit de hond het in één keer naar 

binnen te schrokken. Het stokje zal verschrik-

kelijke dingen aanrichten in de darm en 

dient direct operatief verwijderd te worden. 

Je zou verwachten dat het te voorkomen is 

maar ieder jaar komen wij bewijs van het 

tegendeel weer tegen …

3. WATERVERGIFTIGING

Zelfs onbekend bij vele dierenartsen helaas, 

maar honden kunnen na zwempartijen of  

te grote wateropname anderszins dermate 

veel belangrijke zouten verliezen dat ze  

onwel worden. Vindt u dat uw hond zich 

vreemd gedraagt na een zwempartij of  

extreem veel drinkt raadpleeg uw dieren-

arts en bespreek de mogelijkheid van een 

watervergiftiging!

Voorkom dat uw hond te lang zwemt met 

een voorwerp in zijn bek.

4. HITTESHOCK

Iedereen weet het en toch sterven ieder 

jaar weer honden in een te hete auto.  

Zelfs baby’s overkomt dit wel eens dus waar 

zijn de mensen met hun gedachten …? 

Redt u een hond op tijd uit zo’n bakoven? 

Meteen een dierenarts of dierenambulance 

bellen, er is geen tijd te verliezen! Te voor-

komen? Lijkt me wel …

5. VLIEGENLARVENZIEKTE

Vliegen leggen eitjes in de bevuilde achter-

hand van het konijn met verschrikkelijke 

gevolgen. Te voorkomen door de juiste  

voeding in de juiste hoeveelheid, dagelijkse 

inspectie van het gebied onder de staart en 

eventueel wassen. Daarnaast is er een  

afstotend middel voor vliegen beschikbaar 

bij uw dierenarts. 

kathond konijn



www.scalibor.nl

Scalibor® Vakantieband

•  Beschermt tegen teken

•   Beschermt tegen zandvliegen en hartwormmuggen

•  Waterproof en geurloos

•  Werkt tot 6 maanden lang

De enige hondenband die werkt 
tegen teken, zandvliegen 
én hartwormmuggen.

Scalibor Protectorband (Small/Medium), 19 gram/Scalibor Protectorband (Large), 25 gram, bevat per gram: 40 mg deltamethrin. Doeldier: Hond. Indicatie: Bestrijding van infestaties met teken 
(Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) gedurende 5 tot 6 maanden. Bestrijding van bloedzuigen door phlebotome zandvliegen (Phlebotomus perniciosus) gedurende 5 tot 6 maanden. Anti-feeding 
effect op volwassen muggen (Culex pipiens pipiens) gedurende 6 maanden. Toediening en dosering: Een halsband per hond. Bijwerkingen: In zeldzame gevallen kunnen lokale huidlaesies, lokale 
dermatitis of erytheem, jeuk en haaruitval waargenomen worden. In zeer zeldzame gevallen zijn neurologische verschijnselen zoals tremor en lethargie gemeld. Waarschuwingen: Aangezien de 
halsband na een week de optimale werking bereikt dient de halsband bij voorkeur 1 week voordat de dieren mogelijk blootgesteld worden aan infestatie aangebracht worden. In zeldzame gevallen kan 
het voorkomen dat teken zich toch vasthechten ondanks het dragen van de band. Onder ongunstige omstandigheden kan de transmissie van ziekten door de parasieten waar de band tegen beschermt 
daarom niet volledig worden uitgesloten. Contra-indicaties: Niet gebruiken bij: puppies jonger dan 7 weken, honden met huidlaesies, dieren met een bekende overgevoeligheid voor perythroïden en 
katten. Diergeneesmiddel. REG NL 9979/REG NL 9980 VRIJ. Voor overige informatie, zie bijsluiter.
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Met uw hond op vakantie?
Ga beschermd op pad!
De vakantieperiode staat voor de deur! Gaat uw hond gezellig mee op vakantie? Zorg dan dat u beschermd 

op pad gaat. In het buitenland komen namelijk andere hondenziekten voor dan in Nederland. U kunt  

bijvoorbeeld te maken krijgen met vervelende parasieten, zoals zandvliegen en hartwormmuggen.

EXOTISCHE PARASIETEN

Parasitaire infecties bij honden komen veel 

voor. In Nederland moeten we vooral rekening 

houden met de aanwezigheid van wormen, 

vlooien en teken. Honden die mee op reis 

genomen worden, lopen ook nog het risico 

gebeten te worden door exotische parasieten, 

zoals zandvliegen en hartwormmuggen. 

ZANDVLIEGEN

Zandvliegen kunnen door te bijten zeer kleine 

parasieten met de naam Leishmania infantum 

overbrengen op uw hond. Hierdoor kan uw 

hond ziek worden. De ziekte begint met 

schilferige huidproblemen en haaruitval. 

Wanneer Leishmania zich verder ontwikkelt, 

kan bijvoorbeeld gewichtsverlies optreden 

en kan uw hond gewrichtsproblemen  

krijgen. In latere stadia van de ziekte zijn  

de nagels vaak erg lang en brokkelig en  

kan Leishmaniase leiden tot het falen van 

verschillende organen. 

LATIJNS-AMERIKA EN 

MEDITERRANE LANDEN

De ziekte komt voornamelijk voor in Latijns-

Amerika en in alle mediterrane landen. Tot de 

laatstgenoemde groep landen behoren  

Portugal, Spanje, Frankrijk, Italië, Malta, 

Griekenland, Turkije, Israël, Egypte, Libië, 

Tunesië, Algerije en Marokko. 

HARTWORMZIEKTE

In Europa komt ook hartwormziekte voor. 

Hartwormziekte wordt veroorzaakt door de 

hartworm (Dirofilaria immitis). Door vrou-

welijke steekmuggen worden microscopisch 

kleine hartwormlarfjes (microfilaria) over-

gebracht op de hond.

VOORKOM DE BEET VAN EEN 

HARTWORMMUG

Als een hartwormmug uw hond steekt, kan 

een hartwormlarfje worden overgebracht. 

Dit larfje trekt door het lijf van uw hond  

en ontwikkelt zich tot volwassen worm.  

De volwassen wormen nestelen zich in de 

grote bloedvaten rondom het hart van uw 

hond. Na verloop van tijd kunnen klachten 

als hoesten, vermoeidheid, gewichtsverlies en 

ademnood optreden. Het hart zal vergroten 

en in een later stadium kunnen ook de nieren 

en lever aangetast worden. Voorkomen is 

dan ook beter dan genezen!

ZORG VOOR EFFECTIEVE  

BESCHERMING

Mocht u op reis gaan met uw hond, vraag 

uw Sterkliniek dan vooraf om een effectieve 

bescherming tegen exotische parasieten. 

De Scalibor® vakantieband beschermt bij-

voorbeeld tot 6 maanden lang tegen teken, 

zandvliegen en hartwormmuggen. 

OPTIMAAL VOORBEREID

Als u een afspraak maakt met de assistente, 

kunnen we meteen nagaan of u nog aan-

vullende vaccinaties nodig heeft of andere 

aanvullende vakantiemaatregelen moet tref-

fen. Zo bent u optimaal voorbereid en kunt 

u met een gerust gevoel op vakantie! 

advies

TIP

Heeft u onze handige vakantiechecklist 

al? U kunt een gratis exemplaar afhalen 

bij de balie!
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Hondsdolheid,  
een levensgevaarlijk souvenir
Bij reizen naar het buitenland zijn er meerdere zaken om vooraf rekening mee te houden. Wanneer er een 

dier mee gaat op vakantie komen hier nog veel meer voorzorgsmaatregelen bij kijken. Grenscontroles, 

correct ingevuld paspoort en natuurlijk de buitenlandse gevaren waar uw dier in aanraking mee kan komen. 

DOOR: MARLOES VORK, PARAVETERINAIR 

Eén van die buitenlandse gevaren is honds-

dolheid oftewel: rabiës. Omdat Nederland 

heel lang rabiësvrij is geweest is het voor de 

meeste mensen een onwerkelijk idee om  

in contact te kunnen komen met rabiës. 

Toch sterven er wereldwijd per jaar zo’n 

55.000 mensen aan dit dodelijke virus. 

Nog niet zo lang geleden is het voorgekomen 

dat er een pup, die mee was gebracht  

vanuit het buitenland, rabiës leek te  

hebben. Het halen van hondjes uit het  

buitenland is de laatste jaren erg populair. 

Ondanks de volle Nederlandse dierenasielen 

stromen de hondjes, die ziektes en parasieten 

mee kunnen nemen, uit Griekenland, Spanje 

en Oost-Europa ons land binnen.

OVERDRACHT 

Rabiës is overdraagbaar via het speeksel 

van een besmet zoogdier. Een bijtwond, een 

krab of een lik is voldoende om het virus 

over te dragen. Het virus dringt het lichaam 

binnen via wondjes in de huid of via de 

slijmvliezen zoals de ogen en mond. Als het 

virus eenmaal in het zenuwstelsel zit is  

het dodelijk.

SYMPTOMEN

De symptomen van rabiës kunnen zich na 

gemiddeld 3 tot 8 weken ontwikkelen.  

Bij besmetting in het gezicht kunnen ziekte-

verschijnselen sneller zichtbaar zijn omdat 

het virus eerder in de hersenen terecht 

komt. De ziekteverschijnselen van rabiës 

kunnen variëren van lusteloosheid, veranderd 

(vaak agressief) gedrag, verhoogd speeksel- 

productie, verlammingsverschijnselen waarna 

er sterfte volgt. 

Bij mensen zijn de extreme ziekte- 

verschijnselen in 80% van de gevallen 

krampen en hyperactiviteit en in 20%  

van de gevallen reden er verlammings- 

verschijnselen op. Voor deze extreme  

symptomen zijn er al verschijnselen als 

koorts, misselijkheid, braken, hoofdpijn, 

lucht- of waterfobie en rillingen.

Het is niet mogelijk om de aanwezigheid 

van het virus bij een levend dier medisch te 

bevestigen. De enige manier waarop het 

rabiësvirus bevestigd kan worden is door 

middel van onderzoek van de hersenen. 

PREVENTIE

Gelukkig bestaat er voor honden, katten en 

mensen een vaccin tegen het rabiësvirus. 

Als de hond of kat mee gaat op reis laat 

deze dan preventief vaccineren tegen het 

rabiësvirus. 

Het is verstandig bij een reis naar het  

buitenland bewust te zijn van de symptomen. 

Toch kan contact met onbekende- en  

zwerfdieren het beste vermeden worden. 

Een besmet dier kan het virus namelijk al 

wel overdragen voor het ziekteverschijnselen 

vertoont. Mocht uw dier besmet raken, dan 

is de kans op overdracht naar u extreem 

groot. Een vriendelijk likje aan de baas is 

snel gegeven. 

Bron: NVWA, WHO, LICG

Voor meer informatie over hondsdolheid  

bezoek de website: 

one health



DOOR: BOB CARRIÈRE, DIERENARTS 

EEN VERANTWOORDE KEUZE, 

IDENTIFICATIE, REGISTRATIE EN 

FINANCIËN

De keuze van het type of ras van het huisdier is 

belangrijk. Hoe meer het dier qua behoeften bij 

de levensstijl van de eigenaar past hoe beter het 

is. Iedereen kan zich voorstellen dat je een  

St. Bernardhond niet op een flatje 5 hoog moet 

houden en dat een drukke jachthond niets is  

voor het oudere echtpaar dat matig ter been is. 

Raskenmerken zijn vaak goed bekend en moeten 

aansluiten bij de mogelijkheden van de eigenaar. 

Dierenartsen en ook het LICG kunnen hier  

uitstekende voorlichting geven om tot een  

verantwoorde keus te komen.

Een goede identificatie en registratie is van  

belang om gegevens te hebben als het dier  

wegloopt of ontvreemd wordt. Ook kan het helpen 

de herkomst te achterhalen en/of erfelijke gebreken 

beter te leren begrijpen. Een chip kan levens-

reddend zijn als het dier wat overkomt en dan 

kan de dierenarts snel de eigenaar opsporen 

voor de benodigde informatie. Ieder huisdier 

dient een duidelijk ingevuld paspoort te hebben.

Afgezien van de aanschaf zijn de voedingskosten 

vaak de grootste kostenpost waar eigenlijk niet 

op bezuinigd dient te worden. Medische kosten 

kunnen soms enorm oplopen en veel eigenaren 

zijn niet bekend met medische kosten. Indien men 

zelf niet een fors bedrag in één keer kan  

opbrengen is het verstandig om het dier te  

verzekeren zodat financiën nooit zullen beslissen 

over leven of dood. 

EEN VERANTWOORDE VOEDING

Voeding is de basis voor een goede gezondheid. 

Er zijn duidelijke verbanden aangetoond tussen 

slechte voeding en een verhoogde kans op ziekte. 

Ook weten we dat mensen die gezond en ver-

standig eten een grotere kans hebben om ouder 

te worden. Pups hebben een beter leervermogen 

als de moeder optimaal is gevoed. Kortom, er 

zijn honderden bewijzen voor het feit dat een 

verantwoorde voeding de basis is voor een gezond 

en lang leven.

Helaas zijn er veel invloeden die een weten-

schappelijk verantwoorde keuze dwarsbomen. 

Wilt u wel een voedingskeuze maken die de  

gezondheid van uw huisdier ondersteunt vraag 

dan uw Sterkliniek dierenarts om advies.  

Dagelijks zien zij tenslotte de gevolgen van  

verkeerde voeding en anderzijds de positieve  

effecten van een goede (dieet)voeding. 

Moderne voedingen bevatten ook ingrediënten 

die kunnen bijdragen aan het verminderen van 

maag-darmklachten of bijvoorbeeld helpen de 

gevolgen te bestrijden die optreden bij artrose.

In de volgende SterK. komt de preventie van 

infectieziekten en parasieten aan bod. 

STeRK. 07

Verantwoord huisdierenbezit …
Hier wordt vaak over gesproken maar wat is het nu precies? Vaak wordt ons als dierenartsen gevraagd 

door de eigenaar hoe ze voor een goed, gezond en hopelijk lang leven voor het huisdier kunnen zorgen. 

Grofweg valt het in de volgende onderdelen uit elkaar:

advies
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Reisziekte bij de hond
De meeste hondeneigenaren nemen hun hond met enige regelmaat mee in de auto. Vaak is dit een 

plezierig uitje, maar soms kan de hond wagenziek worden en wordt de reis als minder leuk ervaren.

DOOR: KRISTEL DE MUNNIK, DIERENARTS 

Voor de meeste honden is de eerste kennis-

making met autorijden niet zo prettig, het is 

vaak de rit waarbij ze worden opgehaald 

van de fokker. De pup is weg uit zijn  

vertrouwde omgeving, zonder moederdier 

en zit (meestal) voor het eerst in een auto. 

Deze combinatie van onzekerheid en spanning 

kan ertoe leiden dat ze misselijk worden en 

eventueel gaan overgeven. 

Jonge honden lijken gevoeliger voor het 

ontwikkelen van reisziekte, ongeveer een op 

de zes honden heeft er last van. De oorzaak 

ervan is niet geheel duidelijk, maar het 

evenwichtsorgaan in het binnenoor speelt  

er een rol bij. Stress en angst kunnen de 

verschijnselen verergeren. 

De symptomen die u kunt zien bij uw  

hond zijn: 

• Onrust

• Hijgen of frequent gapen 

• Angst

• Misselijkheid 

• Overmatig speekselen

• Kokhalzen en braken

Om het reizen voor uw hond zo aangenaam 

mogelijk te maken zijn er een aantal opties. 

In het geval van puppy’s is het belangrijk 

om niet te veel aandacht te geven of de 

hond te knuffelen wanneer hij dit gedrag 

vertoont. De hond krijgt dan een bevestiging 

dat autorijden eng is en dit zal het probleem 

verergeren. De meest ideale situatie is als 

de pup bij de fokker al een of twee keer in 

de auto is geweest, met (een ontspannen) 

moederhond en nestgenootjes. Pups zullen 

dan al snel het autorijden als normaal erva-

ren en de eerste rit naar de nieuwe eigenaar 

wordt een stuk minder spannend. 

Wanneer uw hond wat ouder is en last heeft 

van wagenziekte is een gedragstraining  

onontbeerlijk. Het doel is om uw hond een 

positieve associatie te laten krijgen met het 

autorijden. Een aantal algemene tips: 

• Geef uw hond tot een uur voor vertrek 

geen eten

• Laat de ramen een klein stukje open  

zodat uw hond wat frisse lucht krijgt

• Rijd voorzichtig en vermijd onnodig hard 

remmen of optrekken

• Zorg ervoor dat het niet te warm is in  

de auto

• Neem regelmatig een pauze, zodat uw 

hond wat water kan drinken en even kan 

wandelen

Daarnaast moet de hond de auto als aan-

gename plek gaan ervaren, dit moet stap 

voor stap getraind worden. Om te beginnen 

moet de hond zich comfortabel voelen in 

een stilstaande auto, waarvan de motor niet 

draait. Dit kan door de hond te belonen met 

iets lekkers wanneer hij in de auto zit. 

Wanneer de hond zich op zijn gemak voelt in 

een stilstaande auto, kunt u de motor starten, 

beloon uw hond met wat lekkers en zet de 

motor weer uit. Op deze wijze kunt u de 

training steeds verder uitbouwen. Het is  

belangrijk om uw hond niet te dwingen en 

de trainingsperiode kort te houden. Als uw 

hond de auto niet in durft dan begint u een 

klein stukje van de auto af.

Is uw hond erg misselijk dan kan uw  

dierenarts medicatie voorschrijven om de 

misselijkheid te verminderen, dit kan de 

training een stuk vergemakkelijken! 

hond



“Mijn konijn lijkt van lucht dik te worden 

en ik kan hem niet in de tuin loslaten, wat 

moet ik doen?”

 Veel konijnen hebben te kampen met over-

gewicht. Vaak wordt dit veroorzaakt door 

de combinatie van te veel voeding en te 

weinig beweging. Als meer beweging moei-

lijk is moet de voeding aangepakt worden. 

De konijnen eten te veel ‘pellets’ en zou-

den beter hooi kunnen eten. 

 Een eerste stap in de aanpak zou dus kun-

nen zijn om de pellets te verminderen en 

een f link deel van het dagelijk s  

rantsoen uit hooi te laten bestaan.  

Dan bestaat er ook minder kans op zachte 

ontlasting en een vervuilde achterhand.  

In de zomer kan deze lijden tot de  

gevreesde vliegenlarvenziekte. Vraag uw 

Sterkliniek dierenarts om de preventieve 

mogelijkheden. 

“Onze pup z’n melktand valt niet uit, kan 

dat kwaad?”

 Voor een normaal hondengebit geldt  

eigenlijk dat het melkelement ‘eruit  

gedrukt’ wordt door het blijvende element 

dat eronder wordt gevormd en uit de  

kaak groeit. Als het melkelement niet  

uitvalt kan dat het blijvende element in 

een verkeerde richting doen groeien met 

sluitingsdefecten tot gevolg.

 Valt een melkelement niet uit terwijl het 

blijvende element al duidelijk doorkomt 

(zie foto) raadpleeg dan uw Sterkliniek 

dierenarts. 

STeRK. 09

Wat is dat dan?
Het mooie aan het vak van een dierenarts is 

dat er geen dag hetzelfde is. Afgezien van het 

feit dat alle verschillende cliënten voor vari-

atie zorgen zijn het de verschillende 

diersoorten met al hun mogelijke aan- 

doeningen die onze dagen interessant en ook 

steeds weer verschillend maken.

Honden bezitten een derde ooglid, iets wat de 

mens bijvoorbeeld niet heeft. In dit ooglid 

bevindt zich zelfs een klein kraakbenig stukje 

weefsel. Soms gaat er wel eens iets mis in de 

ontwikkeling en in plaats van bijna verborgen 

komt het derde ooglid opeens volop tevoor-

schijn. Deze aandoening wordt ‘cherry eye’ 

oftewel ‘kersenoog’ genoemd. Afgezien van 

het feit dat het derde ooglid niet goed kan 

functioneren geeft deze aandoening aan-

leiding tot ontstekingen. Daarom moet het 

spoedig chirurgisch verholpen worden.  

Helaas voor de hond en de eigenaar komt het 

ook zeer regelmatig tweezijdig voor.

Omdat het hier een operatie bij/aan het oog 

betreft waarvan de uitkomst ook cosmetisch 

goed moet zijn vergt het nogal wat ervaring 

om dit netjes te doen. Al met al een operatie 

die al snel enkele honderden euro’s kost.  

Er is geen tijd om het uit te stellen en de 

operatie moet (tweezijdig) uitgevoerd worden. 

Een verzekering zorgt ervoor dat, ook als het 

u niet uitkomt, de betreffende hond direct kan 

worden geholpen. 

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
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Allergisch voor allergieën

Iedereen kan een allergie ontwikkelen: niet alleen mensen, maar ook honden, katten en andere dieren.  

Er bestaat weinig verschil tussen de oorzaak van allergieën bij mensen en bij honden. Allergieën bij  

huisdieren kunnen grofweg in twee groepen opgesplitst worden: een allergie als gevolg van voeding of een 

bepaald ingrediënt of een allergie als gevolg van de omgeving. Een voedselallergie kan worden aangepakt 

door simpelweg het dieet te wijzigen en bepaalde zaken te vermijden. Maar wat te doen in het geval  

van een omgevingsallergie of atopie?

HUIDPROBLEMEN

Net als wij ontwikkelen honden omgevings-

allergieën en hebben zij hier last van. Maar bij 

honden komen allergieën op andere manieren 

tot uiting. Als wij een allergische reactie 

hebben, is dat meestal in de vorm van een 

loopneus of een verstopte neus, niezen en 

zwellingen. Honden krijgen meestal huid-

problemen, zoals een jeukende huid van  

de poten, het gezicht, de oren en de buik. 

Krabben kan leiden tot een infectie en haar-

uitval.

PREVENTIE

Waardoor worden omgevingsallergieën nu 

veroorzaakt? Honden blijken last te hebben 

van dezelfde allergenen als mensen. In de 

lente kunnen gras en pollen ook bij honden 

een allergische reactie uitlokken en huis-

stofmijten kunnen bij uw hond jeuk en  

ongemak veroorzaken. De ergste boosdoeners 

zijn echter vlooien. Vlooienbeten zijn de 

vaakst voorkomende en meest hinderlijke 

oorzaken van allergieën bij honden.  

Preventie is hierbij dus ook noodzaak.

ONDER CONTROLE

Omgevingsallergieën bij honden zijn op 

lange termijn vaak goed onder controle te 

krijgen. Medicatie, shampoos en speciale 

voeding zoals de nieuwe Hill’s™ Derm  

Defense™ voor honden met omgevings- 

allergieën, kunnen samen een goede onder-

steuning vormen voor een gezonde huid. 

En daarmee zijn allergieën goed onder  

controle te houden.

HOE HET WERKT

Derm Defense™ is de eerste en enige  

klinisch bewezen voeding voor honden met 

omgevingsallergieën. Maar hoe werkt het 

precies? Bij omgevingsallergieën moeten we 

eerst de bestaande allergische reacties bij 

het dier aanpakken. Het unieke HistaGuard™ 

Complex, een combinatie van plantaardige, 

bioactieve stoffen (zoals rozemarijn, groene 

thee en citruspulp), helpen de reactie  

op omgevingsallergenen te verminderen.  

Vervolgens helpen omega-3 vetzuren de 

ontstekingscyclus te doorbreken en helpen 

omega-6 vetzuren de huidbarrière te ver-

sterken en te beschermen tegen toekomstige 

allergische reacties. Ten slotte neutraliseren 

antioxidanten (zoals vitamine E) schadelijke, 

vrije radicalen en ondersteunen ze een  

gezond immuunsysteem.

Dus als een hond de volgende keer wordt 

‘aangevallen’, steun deze viervoeter dan 

met Derm Defense™. De beste aanval is  

tenslotte een goede verdediging. 

hond

Hoe ‘aanvallen’ de juiste verdediging kan zijn
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Huis, auto of pension
De vakantietijd breekt aan. Lange zomerse dagen in eigen land of een trip naar het buitenland liggen in 

het verschiet. Als huisdiereigenaar heb je daarbij een extra verantwoordelijkheid. Neem je je huisdier mee 

op vakantie of laat je hem thuis? 

Om deze beslissing te kunnen nemen is het 

verstandig om de regels betreffende dieren 

op uw vakantiebestemming goed door te 

nemen en u af te vragen of de autorit  

naar de bestemming toe goed te volbrengen 

is door uw huisdier. Er zijn enkele basis-

voorwaarden om de Nederlandse grens te 

mogen passeren. Zo heeft iedere hond en 

kat die de grens over gaat een Europees 

paspoort nodig en is identificatie door  

middel van een chip verplicht. Daarnaast 

moeten honden, katten en fretten tegen 

hondsdolheid zijn ingeënt. 

Voor sommige landen gelden nog aanvul-

lende regels betreffende gezondheidseisen 

of bijvoorbeeld het verbod van bepaalde 

hondenrassen. Zoek dit ruim van tevoren uit 

en kijk of dit haalbaar is voor u en uw dier. 

Denk eraan dat u niet enkel te maken heeft 

met de regels van het land dat uw eind- 

bestemming is, maar met de regels van alle 

landen waar u doorheen reist!

WET

De wetgeving betreffende de wijze van het 

vervoeren van huisdieren in een auto  

verschilt ook van land tot land. Zoek goed 

uit aan welke eisen u moet voldoen. Los van 

alle regels moet uw vriendje veilig en  

comfortabel zijn tijdens de reis. Een ruime 

ligplaats, een koele auto, regelmatig de  

poten strekken en fris drinkwater zijn  

minimumeisen voor langdurig vervoer. 

Over een eventueel ongeluk wil niemand 

nadenken, maar het is wel de realiteit.  

Vervoer uw hond of kat in een passende 

reisbench. Een speciale gordel is voor uw 

hond ook een optie. Op deze manier is hun 

veiligheid in het verkeer gewaarborgd in  

het binnen- en buitenland. 

Ten slotte is de meest belangrijke vraag of 

uw vakantiebestemming wel echt zo fijn is 

voor uw huisdier. Doet u hem een plezier 

met de lokale temperaturen en eventuele 

gezondheidsrisico’s? Als u twijfelt over een 

van bovenstaande aandachtspunten dan is 

het waarschijnlijk verstandiger om uw dier 

thuis te laten. 

Een oppas die 1 of 2x per dag langskomt 

om de bakjes aan te vullen is voor uw huis-

dier niet optimaal. Ze zijn dan grote delen 

van de dag alleen wat niet alleen niet leuk is 

maar ook niet veilig.

Een bekend logeeradres bij familie of vrienden 

is natuurlijk fijn en vertrouwd. Als dat  

geen optie is dan is een pension een mooie 

oplossing. Er is zo’n grote verscheidenheid 

aan pensions dat u ongetwijfeld een pension 

kunt vinden dat past bij de behoeften van 

uw trouwe viervoeter. Het is aan te raden 

om er eerst een keer te gaan kijken. Punten 

om naar te vragen zijn bijvoorbeeld een  

bewijs van vakbekwaamheid; welke  

hygiënemaatregelen er worden genomen; 

de grootte van de verblijven; hoe vaak de 

honden de speelweide in mogen; of er altijd 

supervisie is in de speelweide; of dieren  

hun eigen voer mee mogen nemen, etc. 

Matcht het pension met uw verwachtingen 

en met de behoeften van uw hond, dan is de 

vakantie rond! U kunt zorgeloos vertrekken 

en voor uw viervoeter wordt gezorgd! 

kathond konijn
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Schimmelinfecties bij de kat
Schimmelinfecties van de huid bij de kat zijn besmettelijk voor de mens en lastig te behandelen.  

Voor dierenarts en eigenaar reden om zo goed mogelijk samen te werken met alle beschikbare  

hulpmiddelen.

DOOR MARTINE CARRIÈRE-BOTHOF, DIERENARTS 

U heeft vast wel eens gehoord van een ring-

worminfectie bij de mens. Gekenmerkt door 

rode ronde plekken op de huid heeft deze 

huidaandoening niets te maken met wormen 

maar wel met een schimmel. Bij de mens 

met een onbehaarde huid gemakkelijk te 

behandelen met een zalfje maar hoe anders 

is dat bij de kat!

Mensen raken dikwijls besmet via paarden, 

katten, konijnen, cavia’s en egels; honden 

zijn er niet erg gevoelig voor. De kat heeft 

totaal andere symptomen dan de mens en 

kan zelfs de schimmels bij zich dragen zon-

der daar zichtbare tekenen van de vertonen. 

De meest typische kenmerken zijn wat kale 

droge plekken die niet jeuken, bij voorkeur 

op de kop, oren en poten. Kittens zijn vaker 

zichtbaar aangedaan dan volwassen katten. 

VERDENKING

Als de verdenking op een schimmelinfectie 

is gerezen moet er zo snel mogelijk  

duidelijkheid komen of dit daadwerkelijk  

zo is want het heeft nogal flinke gevolgen. 

Gelukkig is er tegenwoordig een sneltest 

beschikbaar die van een haarmonster al 

binnen drie dagen een betrouwbare uitslag 

geeft. Het is van groot belang alle katten in 

huis (ook die ogenschijnlijk gezond zijn) te 

bemonsteren maar ook eventuele konijnen 

en cavia’s. 

Als er sprake is van een schimmelinfectie 

dan moet er in elk geval gezorgd worden dat 

er niet meer dieren besmet raken en moeten 

de besmette van de andere gescheiden  

worden. De schimmels verspreiden zich 

door middel van een soort zaadjes (sporen) 

die als fijnstof in de leefomgeving van de kat 

ronddwarrelen. We moeten dus niet alleen 

de kat(ten) behandelen maar ook de omge-

ving waarin zij leven. De sporen bevinden 

zich in de haren van de kat. Het afscheren 

van de vacht versnelt het tempo waarmee 

we ons kunnen ontdoen van sporen in de 

omgeving. Lukt het ons niet de omgeving 

sporenvrij te krijgen zal de kat steeds weer 

opnieuw besmet worden. Het behandelen 

van de kat gebeurt door intensieve  

medicijnkuren gedurende dikwijls maanden 

die pas mogen stoppen als de controle-  

kweken laten zien dat het dier schoon is.

Het moge duidelijk zijn dat dit een langdurig 

en frustrerend traject kan zijn voor kat,  

eigenaar en dierenarts. Mocht u dus ooit 

een verwaarloosd katje met kale plekken 

willen adopteren: laat het eerst onderzoeken 

op een eventuele schimmelinfectie voordat 

u het dier in contact brengt met uw andere 

katten. 

NAAR

Zoals gezegd is de infectie besmettelijk en de 

gevolgen kunnen enorm zijn. Voor katten-

fokkers die een dekking in een andere  

cattery overwegen: vergewis u ervan dat er 

geen schimmelprobleem heerst. Niets is zo 

naar als een drachtige poes met schimmel. 

Een drachtige poes kan niet behandeld  

worden met medicijn, de kittens zullen ook 

besmet worden en noodgedwongen moeten 

opgroeien in isolement. 

kat



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

GRATIS HANDDOEK

Sterklinieken en Vetoquinol zorgen voor schone hondenpootjes:

bij aankoop van Flexadin Advanced of Flexadin Plus krijg je nu

een gratis handdoek*! 

* enkel bij aankoop van Flexadin Advanced 60 chews of Flexadin Plus 90 chews.

Actie geldig in juni en juli 2016 en zolang de voorraad strekt. Maximum 1 handdoek per hondeneigenaar. 

s
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Oververhitting

Senioren

Onze huisdieren kunnen net als wij van de zomerse warmte genieten. Spelen met water, lekker in het 

zonnetje liggen, veel buiten lopen. Maar wanneer wordt de hitte uw huisdier te veel? 

De zomerse temperaturen komen er aan, voor de meeste honden heerlijk, maar deze temperaturen 

kunnen gevaarlijk zijn voor oudere honden, honden met overgewicht of hartproblemen. 

Uw huisdier kan niet over zijn of haar hele 

lijf zweten en op die manier dus geen hitte 

afstaan. Daarbij hebben de meeste ook nog 

een (dikke) vacht die het afkoelen van het 

lijf niet bevordert. Tekenen van oververhitting 

zijn bijvoorbeeld extreem hijgen, kwijlen, 

eventueel braken, donkerrode slijmvliezen, 

spierzwakte, niet-reactief en bewusteloosheid. 

Een makkelijke manier om uw dier op  

oververhitting te controleren is het opnemen 

van de temperatuur. Neem een normale 

thermometer en breng deze rectaal in.  

De gemiddelde temperatuur van een hond 

zit tussen de 38 ºC en 39 ºC, van een kat  

tussen de 39 ºC en 39.5 ºC en van een  

konijn tussen de 38 ºC en 39.5 ºC. 

Enkele tips wat u kunt doen om de kans op 

oververhitting zoveel mogelijk te beperken:

• Wandel ’s ochtends vroeg en ’s avonds 

laat met de hond, niet tijdens de heetste 

uren van de dag.

• Laat uw hond niet naast de fiets lopen! 

Niet alleen zorgt dit voor veel warmte 

door de arbeid van de spieren maar het 

wegdek (asfalt) wordt snel warm. 

• Laat uw dier NOOIT achter in de auto! 

Ook niet voor ‘eventjes’ en ook niet met 

een raampje open en ook niet in de 

schaduw. Gewoon niet doen. 

• Zorg voor verkoeling zoals schaduw, 

ventilator, nat en koud gras, voldoende 

water.

• Voorkom stress. 

Wees bewust van de gevaren zodat u samen 

van een heerlijke zomer kunt genieten! 

Honden kunnen niet zweten zoals wij, ze 

kunnen enkel afkoelen door te hijgen en 

verliezen wat warmte via de voetzooltjes. 

Daarnaast hebben ze ook een vacht die 

warmte isoleert. 

De normale temperatuur van een hond is 

tussen de 38 ºC en 39 ºC. Wanneer de  

temperatuur boven de 42 ºC uitkomt, wordt 

het bloed stroperig en kan het niet meer 

goed rondgepompt worden waardoor diverse 

organen zuurstoftekort krijgen, bij een  

dergelijke hoge temperatuur is de schade 

onomkeerbaar. 

Wanneer een hond overgewicht heeft, werkt 

zijn niet alleen zijn vacht als isolatie maar 

ook het laagje vet dat er onder zit. Honden 

met hartproblemen kunnen vaak ook slecht 

tegen hoge temperaturen. 

Het hart moet in dat geval onder normale 

omstandigheden al harder werken, wanneer 

de lichaamstemperatuur oploopt en het bloed 

stroperiger wordt, wordt de belasting van 

het hart nog groter. 

Wanneer u vermoedt dat uw hond overver-

hit is, is het zaak de hond direct naar een 

koele plek te verplaatsen, indien mogelijk 

de vacht op de buik te scheren en deze regio 

te koelen met water. 

Alcohol 70% koelt sneller af, maar als dat 

niet voorhanden is, dan is water een goede 

optie. Neem iedere 5 minuten de tempera-

tuur op. Als de temperatuur onder de 40 

graden Celsius komt dan mag het afkoelen 

iets minder rigoreus, de kans is groot dat de 

hond anders doorschiet naar een ondertem-

peratuur. Neem bij twijfel altijd contact op 

met uw dierenarts. 

EHBO



WAT IS PREVENTIEVE ZORG?

Preventieve zorg is de zorg die de dierenarts 

verleent aan het huisdier om ziekten en 

aandoeningen te voorkomen. Deze preven-

tieve zorg begint meestal met een controle-

moment, bij onze huisdieren is dat in  

overgrote meerderheid de jaarlijkse  

gezondheidscontrole. Met een soort checklist 

in het achterhoofd loopt de dierenarts  

middels een onderzoek de gezondheid van 

uw huisdier systematisch na. De bekendste 

preventieve zorg is de preventieve tandheel-

kunde. Maar ook het bijhouden van de vacht, 

nagels en oren hoort bij preventieve zorg.

WAAROM PREVENTIEVE ZORG?

Onze huisdieren worden door goede verzor-

ging, medische zorg en veilige huisvesting 

gemiddeld steeds ouder. Het gebit  

bijvoorbeeld is er ‘niet op gemaakt’ om zo 

oud te worden, zeker niet bij de dieren met 

afwijkende gebitten en/of gebitststanden. 

Preventieve zorg verlengt het leven van de 

gebitselementen zodat het dier zo lang  

mogelijk kan beschikken over zijn gebit 

want er zijn nog geen kunstgebitten voor 

honden!

WAT IS VROEGDIAGNOSTIEK?

Het zit al een beetje opgesloten in de naam 

maar het is eigenlijk het stellen van een  

diagnose in een stadium dat er uiterlijk  

nog geen symptomen waarneembaar zijn. 

Door ervaringen uit de humane genees-

kunde en de ontwikkeling van meer  

gevoelige en precieze testen komen er 

steeds meer mogelijkheden.

WAT IS HET BELANG VAN  

VROEGDIAGNOSTIEK IN DE  

DIERGENEESKUNDE?

Als we bijvoorbeeld aan hart- en nierziekten 

denken dan is bij mensen in zware gevallen 

dialyse mogelijk of zelfs transplantatie.  

In de diergeneeskunde wordt dit (nog) niet 

toegepast en dat maakt vroegdiagnostiek 

van dit soort ziekten nog belangrijker.  

Uit onderzoek blijkt dat de prognose (voor-

uitzicht voor de patiënt) beter is als de ziekte 

in een vroeger stadium gediagnosticeerd 

wordt waardoor de behandeling eerder kan 

starten.

Eigenaren willen hun huisdier graag zo  

lang en gezond mogelijk bij zich hebben. 

Preventieve zorg en vroegdiagnostiek  

kunnen daar in hoge mate aan bijdragen. 

De mogelijkheden nemen steeds meer toe 

maar kunnen verschillen per diersoort en ras. 

Overleg eens met uw Sterkliniek dierenarts 

wat voor uw huisdier de mogelijkheden zijn. 

Tenslotte zijn we graag samen verantwoor-

delijk voor het welzijn van uw huisdier! 
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Preventieve zorg en  
vroegdiagnostiek
De laatste jaren neemt de preventieve zorg een steeds belangrijkere plaats in. In de humane geneeskunde 

was dat al eerder het geval. Nu is er ook steeds meer sprake van vroegdiagnostiek, ook weer een  

voortvloeisel uit de humane geneeskunde.

wellfare
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Konijn + gras = diarree?
Het voorjaar kwam traag en vooral nat op gang. Ondanks de lage temperaturen in april, was het vochtig 

genoeg om het gras goed te laten groeien. Paarden die te veel vers gras eten kunnen klachten krijgen 

(hoefbevangen, koliek), maar hoe zit dat eigenlijk bij onze lang- en hangoren?

DOOR: PAUL VAN AALST, DIERENARTS

Konijnen die niet gewend zijn aan (veel) 

vers groenvoer kunnen ook last van hun 

darmen krijgen. Het alom bekende verhaal 

dat konijnen geen sla mogen in verband 

met de hoge hoeveelheid water die daarin 

zit, en dus voor diarree zou zorgen, is  

echter niet waar. Als een konijn plots een 

grote hoeveelheid groenvoer krijgt wat  

zijn maag-darmkanaal niet gewend is, kan 

dit zeker tot verteringsproblemen leiden.  

Echter, de spijsvertering van een konijn is 

juist gemaakt om groenvoer te verteren. 

Het liedje ‘in een groen knollenland’ berust 

wel degelijk op de waarheid. 

Dat het geven van kool zou leiden tot  

trommelzucht (tympanie), wordt op meer-

dere blogs beschreven. In de praktijk komen 

elk jaar meerdere gevallen van tympanie 

voorbij, maar vrijwel altijd is dit niet te  

wijten aan het voeren van kool of andere 

groentes. Vaak is er zelfs geen sprake van 

een voerwijziging. Sterker nog, het voeren van 

1 à 2 bladen kool zou zeker geen probleem 

moeten geven. De gasvorming ten gevolge 

van deze groentes valt erg mee. 

Terugkomend op de krop sla, een plotse  

wijziging in voer kan een dysbacteriose geven: 

de normale flora van de blinde darm (caecum) 

kan hierdoor wijzigen; bepaalde bacteriën 

nemen in hoeveelheid toe en een iets andere 

ontlasting kan (tijdelijk) het gevolg zijn. Net als 

bij het eten van een grote hoeveelheid  

vers voorjaarsgras. Vaak is dit dan dunnere  

ontlasting (het gevolg van de wijziging in 

bacteriepopulatie) die wij als ‘te vochtig’ 

interpreteren. Een konijn zal een overmaat 

aan vocht (uit groente, denk aan komkommer 

met 90% vocht) gewoon uitplassen, net als 

mensen. 

Op het moment dat er door acute voer- 

wijzigingen (te eiwitrijk voer, muesli, plotse 

wijzigingen in dieet) een nattere keutel  

of zelfs diarree ontstaat, moeten we wel  

oppassen. Plakpoep aan de achter- en  

onderkant van het konijn (billen en staart) 

zorgt dat de huid kan beschadigen, en zeker 

bij warm weer kan het dan behoorlijk gaan 

ontsteken. De grote groene bromvliegen 

ruiken dit van ver en leggen hun eitjes in of 

op de huid in deze natte warme omgeving, 

zodat de uitkomende larfjes genoeg te eten 

hebben. Zo kan uw konijn als voedings- 

bodem dienen voor een nieuwe generatie 

vliegen. Deze aandoening noemen we  

myiasis, en zien we elk jaar meermaals  

terug. Het voorkomen van plakpoep is hier-

bij essentieel, en zeker bij de langharige 

rassen. Er bestaan goede producten die  

het ontwikkelen van de larven tegen  

gaan. Deze sprays of zalven kunt u bij uw 

Sterkliniek halen. Laat uw konijn niet op de 

blaren zitten! 

konijn
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Landelijk InformatieCentrum 
Gezelschapsdieren
Het Landelijke InformatieCentrum Gezelschapsdieren, oftewel het LICG, is een on- en offline informatiebron 

voor baasjes van gezelschapsdieren. Wat voor een gezelschapsdier u ook heeft, een hond, kat, konijn, vogel 

of zelfs wandelende tak, u kunt bij het LICG terecht voor informatie over de verzorging, voeding en nog veel 

meer.

DOOR: MARLOES VORK, PARAVETERINAIR 

Het houden van dieren is een meer dan eeuwen-

oud begrip. Honden hielpen bij de jacht, paarden 

met het bewerken van het land en in oud Egypte 

werd de kat zelfs aanbeden. In deze moderne  

tijd is het hebben van (huis)dieren een steeds 

minder nuttige bezigheid en steeds meer een 

gezellige. Mensen zoeken een kameraad, een 

sportmaatje of gewoon een dier om voor te  

zorgen en van te houden. 

In Nederland zijn we gek op onze huisdieren, wij 

hebben er dan ook zo’n 33,4 miljoen. In 2014 

werden er in Nederland 1,5 miljoen honden en 

2,6 miljoen katten als huisdier gehouden.  

Verder hebben veel van ons een konijn, knaag-

dier, vogel, reptiel, amfibie of een vis. Veel dieren 

dus die stuk voor stuk de best mogelijk zorg en 

aandacht verdienen. 

Het LICG streeft ernaar om u te helpen voor en 

bij de aanschaf van uw huisdier maar ook  

daarna. Zij zijn daarmee het informatiepunt voor 

betrouwbare en onafhankelijke informatie over 

huisdieren en alles wat daaraan gerelateerd is. 

Via verschillende mediakanalen proberen de 

medewerkers van het LICG de huisdiereigenaren 

te bereiken. Dit doen zij niet alleen via de website 

www.licg.nl maar ook via de smartphone-app, 

huisdierenbijsluiters en de sociale media.  

Voor kinderen zijn er spreekbeurten en kleurplaten 

beschikbaar en voor professionals zijn er onder 

andere campagnematerialen beschikbaar. 

Met het beschikbaar stellen van alle informatie 

en met behulp van voorlichtingscampagnes zorgt 

het LICG ervoor dat iedereen in staat is om goed 

voor huisdieren te zorgen en zo een bijdrage te 

leveren aan een beter dierenwelzijn. Het doel 

van het LICG is dan ook ‘dat mensen op een  

verantwoordelijke wijze met huisdieren omgaan 

en zo hun verantwoordelijkheid nemen om zorg 

te dragen voor het welzijn van dieren.’ 

Bron: LICG, Rijksoverheid

wellfare


