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Sinds dit jaar waart onder konijnen een dodelijke variant van het RHD-virus rond waartegen de bestaande 
vaccins uit Nederland niet blijken te beschermen. Het virus wordt door wilde konijnen verspreid en kan 
ongemerkt bij uw konijn terechtkomen. Aan een besmet konijn is vaak niets te zien en meestal volgt een 
snelle, onvermijdelijke dood. Medicijnen tegen dit RHD-virus zijn er niet. In het buitenland bestaat wel 
entstof die tegen deze ziekte blijkt te beschermen en we kunnen dit aanbieden voor een bescheiden prijs. 
Kijk voor meer informatie op onze website.

Bijtincidenten worden vaak onderschat. Wat kan zo’n klein gaatje in de huid nu voor kwaad, wordt vaak 
gedacht. Bedenk echter dat de bek van hond en kat nare bacteriën bevat die via bijten onder de huid komen 
en daar de ideale omgeving hebben om zich te vermeerderen. Vaak is het onderliggende weefsel ook 
verscheurd of beschadigd waardoor het kwetsbaarder is voor een bacteriële infectie. Neem bij een bijtwond 
dus altijd contact op met uw dierenarts. 

Teken komen steeds meer voor in Nederland. Behalve dat velen het vieze beestjes vinden, kunnen ze door 
het zuigen van bloed ook ziekten overbrengen. Bekend is natuurlijk de ziekte van Lyme, maar ook andere 
ziekten worden door teken overgebracht en worden steeds vaak gezien. Mens en dier moeten zich daarom 
goed beschermen tegen teken en andere bloedzuigers zoals vlooien. Gelukkig is er sinds dit jaar een zeer 
goed werkzaam middel beschikbaar tegen teken en vlooien voor zowel hond als kat. 1 tablet of pipet geeft 
12 weken bescherming. Dit middel is, zoals gebruikelijk bij nieuwe middelen, de eerste jaren alleen via de 
eigen dierenarts verkrijgbaar. Op deze manier wordt maximale veiligheid gegarandeerd. Kijk op onze 
website voor meer informatie. 

Voor onze trouwe klanten is er weer de gratis Sterkliniek-agenda met vele leuke dierenafbeeldingen.  
U kunt deze afhalen aan de balie. Maar voor we aan 2017 beginnen, hebben we eerst nog de maand 
december met al zijn feestelijkheden. Wij wensen u veel plezier en zien u graag terug als lezer van dit 
magazine in 2017.

Team ’t Ossehoofd

Dag lange, warme dagen. Dag vakantie. Maar ook dag vlooien en teken,  
oververhitte honden en tijdens vakantie weggelopen katten. Dag zomer dus! 
Het komende koude seizoen brengt zo zijn eigen problemen met zich mee.  
In dit nummer vuurwerkangst, veiligheid in het donker en pekel in poezen-  
en hondenpootjes en vele andere lezenswaardigheden.

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

BRRRRRR! Koud hè?
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VOORWOORDVOORWOORD

In de kliniek is dit goed te merken want er worden bijna dagelijks jonge dieren in nood aangevoerd, jonge 

duiven (3e leg?) die het niet redden, jonge eekhoorntjes met virusinfecties en veel egeltjes die waarschijnlijk 

door de droogte te weinig voedsel kunnen vinden. Alles waar nog een beetje hoop gloort wordt natuurlijk 

liefdevol opgenomen en medisch verzorgd door de medewerkers van Sterkliniek dierenartsen voordat ze 

naar de opvangcentra gaan. Wilt u dit soort activiteiten op de voet volgen dan zijn de meeste Sterklinieken 

op Facebook te vinden. 

Het Sterkliniek-samenwerkingsverband groeit gestaag en slaat nu ook de vleugels uit in België. Dit groter 

groeien bevordert niet alleen de kennis maar ook de inkoopkracht. Daarmee kunnen we prijzen beheersen 

voor de cliënt maar belangrijker nog is dat we producten onder ‘eigen merk’ kunnen brengen. Het is vorig 

jaar begonnen met (dieet)voeding voor hond en kat en dit najaar zijn er de eerste gezondheidsproducten 

bijgekomen. Al deze producten worden gezamenlijk ingekocht en bieden daardoor een uitstekende prijs-

kwaliteitverhouding voor de diereigenaar. De meeste Sterklinieken voeren deze producten zodat u de keus 

heeft uit een ‘bekend’ A-merk en het ‘huismerk’ van Sterkliniek dierenartsen. Regelmatig hebben we acties 

waardoor u nog voordeliger kunt kennismaken met de voeding! 

Ieder jaar wordt het kwaliteitssysteem weer uitgebreid met zogenaamde ‘kwaliteitscriteria’. Op dit moment 

vindt er een kwaliteitsslag plaats in het laboratorium. De mogelijkheden nemen steeds meer toe maar 

dit stelt ook eisen aan de gebruikers van de apparatuur. Onze medewerkers worden extra getraind 

door de Universiteitskliniek en dankbaar maken we gebruik van de enorme kennis van dit instituut. 

Tenslotte gebeurt het zeer regelmatig dat laboratoriumuitslagen bepalen over leven en dood en Sterkliniek 

dierenartsen willen absolute zekerheid dat dit onderdeel van het vak bij Sterklinieken ook kwalitatief 

uitstekend geregeld is. Natuurlijk kost dit veel geld en inzet maar dat brengen we graag met z’n allen op. 

Dit is één van de kliniekonderdelen waar de Sterklinieken voorop lopen in Nederland. 

We naderen alweer het einde van het jaar dus let goed op de openingstijden en wacht niet tot het laatste 

moment want het kan erg druk zijn in de klinieken. Laten we hopen dat onze huisdieren niet te veel last 

van de feestdagen ondervinden! Als uw huisdier een hekel heeft aan vuurwerk begin dan zeer tijdig met 

eventuele training en bestel uw medicatie voor het huisdier tijdig, dit voorkomt ook wachten aan de balie 

bij het afhalen!

Wij wensen u alvast vanaf deze plek fijne feestdagen toe.

Geachte lezer,
Op het moment dat ik dit schrijf baadt Nederland nog in de zon en is het ongewoon 

droog en warm voor de tijd van het jaar. 
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Fijne feestdagen?

Ieder jaar komen we in de kliniek met de feestdagen weer dezelfde typische dingen tegen, hierbij een  

top 3 van de meest voorkomende problemen waarvan we hopen dat ze u en uw huisdier na het lezen 

bespaard blijven!

VUURWERK

De angst voor vuurwerk is een veel  

voorkomend probleem. De gedragsmatige  

benadering vergt begeleiding, inzicht van 

de eigenaar en een tijdige start! 

Sommige dieren worden uit noodzaak of 

gemak met kalmerende middelen behandeld. 

Dit is echter niet altijd zonder risico’s en 

overleg daarom altijd zeer zorgvuldig met 

uw dierenarts welke medicatie voor uw 

huisdier onder die omstandigheden geschikt 

is. In de praktijk zien we mensen nog  

weleens medicatie voor honden uitwisselen 

zonder dat er wordt gekeken naar dosering  

(lichaamsgewicht van de hond!) of contra-

indicaties.

Naast gedragsproblemen zien we ook  

verwondingen en is er het risico van weg-

lopen. De routine van het huishouden is 

toch al anders tijdens deze dagen en met 

name de jonge honden zijn er zo vandoor. 

Zorg in ieder geval ervoor dat de hond  

gechipt is en tijdens de feestdagen is een 

extra telefoonnummervermelding aan de 

halsband ook geen overbodige luxe. 

De verwondingen ontstaan door direct  

contact met het vuurwerk of delen daarvan 

maar ook omdat sommige honden het weg-

gegooide vuurwerk willen apporteren!

Als je vuurwerk weggooit MOET je bedacht 

zijn op een hond (ook van iemand anders) 

die het wil apporteren! 

CHOCOLADE

Gedurende Sinterklaas en de kerstdagen is 

er volop chocolade snoepgoed aanwezig. 

Honden die graag wat stelen of die gewoon 

nieuwsgierig zijn zullen snel een chocolade-

letter voor het baasje uitpakken of de  

schaal op tafel met de leuke chocolade 

hulstblaadjes alvast voorproeven voor u. 

Chocolade is echter giftig voor honden, het 

veroorzaakt ernstige hartritmestoornissen! 

De gevolgen zijn afhankelijk van de  

opgenomen hoeveelheid cacao en het  

lichaamsgewicht. In voorkomende gevallen 

is het verstandig om direct contact op te 

nemen met een dierenarts. 

ROLLADENETJES & BOTJES

Voor katten en honden kunnen rolladenetjes 

en botjes een probleem vormen. Ze ruiken 

heerlijk, kauwen zo lekker weg maar in  

de darmen verstoppen ze de doorgang of 

beschadigen ze de wand. Als het echt mis 

gaat gaan de dieren braken maar het is 

beter om direct na opname een dierenarts 

te bellen voor overleg. Niet zelden moet  

chirurgie de oplossing brengen.

Fijne feestdagen en vergeet niet om het  

konijnenhok goed af te sluiten of binnen te 

zetten. 

seizoenen



BUITEN KOUDER? 
BINNEN VLOOIEN!

www.katten-msd-animal-health.nl

Deze informatie is bedoeld om de relatie van de dierhouder met de dierenarts te ondersteunen en kan deze niet vervangen. 

Voor aanvullende informatie, raadpleeg uw dierenarts.

Nu de verwarming of open haard binnen weer aangaat, komen vlooieneitjes, -larven en -poppen 

in huis sneller uit. Er zijn dan maar enkele vlooien nodig om uw hele huis te besmetten! 

Voorkomen is daarom beter dan genezen. 

Bescherm uw hond en kat tegen vlooien. Juist in het najaar!

.
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Ontvlooi uw huisdier …
ook in het najaar!
Nu de verwarming of open haard thuis weer aangaat, denkt u misschien dat het vlooienseizoen  

ten einde is. Het tegendeel is waar. Juist binnen bij u in huis - waar het lekker warm is - kan een  

vlo uitstekend overleven! 

Vlooieneitjes en -larven komen sneller uit 

door de warmte in huis. Daardoor zien onze 

dierenartsen elk najaar weer vlooienplagen 

in huis ontstaan.

Om een vlooieninvasie te voorkomen, is het 

dan ook verstandig uw huisdier ook in het 

najaar goed te beschermen tegen vlooien. 

VLOOIENMIDDELEN

Vlooien zijn vervelende parasieten die veel 

ongemak bij uw hond of kat veroorzaken, 

zoals jeuk, irritaties en mogelijk ook ziekten. 

Gelukkig zijn er allerlei effectieve en veilige 

middelen verkrijgbaar om vlooien te lijf te 

gaan. Denkt u bijvoorbeeld aan druppels 

(spot-on), halsbanden of een smakelijke 

kauwtablet. Sommige middelen beschermen 

tot 4 weken, maar er zijn ook middelen die 

langer werkzaam zijn. Uw Sterkliniek kan u 

hierin adviseren.

PAK ALLES AAN

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 vlooieneitjes, 

-larven en -poppen die in uw huis leven 

moeten aangepakt worden. 

ALLES GOED REINIGEN

Vlooien leggen eitjes en daaruit komen  

larven. Deze larven verspreiden zich snel:  

in uw tapijt, tussen vloerplanken, in stoffen 

bekleding en op de slaapplaats van uw hond 

of kat. Het is verstandig om alles goed te 

stofzuigen en kleedjes en dergelijke uit te 

wassen. 

DUUR VLOOIENBESMETTING 

Het duurt zo’n 2-3 maanden om van een 

vlooienbesmetting in uw huis af te komen. 

Gedurende deze 2-3 maanden kan u nog 

vlooien zien op uw behandelde huisdier.  

Dit zijn net ontpopte vlooien die vanuit de 

omgeving op uw dier zijn gesprongen. Als u 

uw huisdier blijft beschermen zullen deze 

vlooien sterven voordat ze weer nieuwe  

eitjes kunnen leggen. Zo raakt u van de 

vlooienbesmetting in huis af. Behandel uw 

dier daarna door. Zo voorkomt u nieuwe  

besmettingen van uw hond of kat.

Er zijn zelfs middelen die zowel vlooien als 

teken bestrijden! Ook voor een langere  

periode. Vraag uw Sterkliniek naar meer 

informatie.

BEHANDELTIPS VLOOIEN

• Behandel uw huisdier regelmatig en 

langdurig tegen vlooien.

• Ook al ziet u geen vlooien meer: niet 

stoppen met behandelen!

• Een vlooienplaag moet minstens 12 weken 

behandeld worden.

• Heeft u meerdere huisdieren? Behandel 

ze dan allemaal tegelijk! Lees wel goed 

de bijsluiter en ga na welk vlooien- 

product voor welke diersoort bedoeld is.

• Stofzuig alles in huis en gooi daarna de 

stofzuigerzak weg.

• Was dekens, kussens en ander textiel op 

een hoge temperatuur schoon. 

advies
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One health = ‘één gezondheid’
voor mens en dier
De term ‘One Health’ wordt veelal gebruikt om aan te geven dat de gezondheid van mens en dier nauw verweven 

is en dat veel medische professionals samenwerken op dit gebied. Ook op het gebied van de gezelschapsdieren 

is de gezondheid van mens en dier nauw verweven. Mede gezien het feit dat huisdieren letterlijk en figuurlijk 

steeds dichter bij de mens leven komen interacties op het gebied van gezondheid steeds vaker voor. 

DOOR: BOB CARRIÈRE, DIERENARTS

Zijn huisdieren een risico voor de gezondheid? 

Nee, eigenlijk niet. Het kan wel zijn dat 

mensen of kinderen een geringe weerstand 

hebben door leeftijd, door het gebruik van 

medicatie of door het ziek zijn. In die geval-

len is er sprake van een verhoogd risico. 

Normaal gesproken zijn de dieren gezond 

en met preventieve zorg blijven ze dat ook. 

Toch zijn er een aantal belangrijke zaken om 

te weten en om rekening mee te houden.

ALLERGIE

Net zoals de mens allergisch kan zijn voor een 

hond of een kat kan uw huisdier allergisch 

zijn voor de mens! Bij katten zijn allergieën 

moelijker definitief vast te stellen maar bij 

de hond is het vrijwel dagelijks werk in een 

Sterkliniek. Het veel likken aan de voetjes is 

één van de meest voorkomende en meest 

makkelijk te herkennen symptoom. Uw dieren-

arts kan door middel van testen de allergie 

nader bepalen. Dit is één van de voorbeelden 

dat het huisdier ziek kan worden van de mens.

BEESTJES EN JEUK

Veel gezelschapsdieren zoals cavia, hond, kat 

en konijn kunnen beestjes bij zich hebben die 

niet zo kieskeurig zijn. Ze lopen net zo mak-

kelijk over naar de eigenaar of de kinderen, 

dat is een belangrijke reden om de dieren 

preventief te behandelen tegen beestjes. 

Ook dierenartsen krijgen regelmatig ongenode 

gasten van hun patiënten. Dierenartsen zijn 

dus wel bekend met de symptomen die bij 

de mens kunnen voorkomen. Heeft u on-

begrepen jeuk op de ledematen en heeft  

u huisdieren dan is een overleg met de  

dierenarts misschien wel nuttig.

SCHIMMEL

Gelukkig zien we dat niet zo vaak maar dieren 

kunnen zonder uitwendige symptomen een 

schimmel bij zich dragen. Als de dieren vaak 

worden geknuffeld dan is overdracht mogelijk, 

speciaal bij kinderen. Schimmelinfecties bij 

de mens geven meestal een rode ronde plek 

op de huid. Wijs uw huisarts eventueel op 

de aanwezigheid van huisdieren.

BACTERIËN

Zelden worden mensen ziek van bacteriën 

van de hond. Ziekte van Weil (leptospirose) 

is hier een voorbeeld van maar de meeste 

honden worden gevaccineerd. Wat tegen-

woordig veel meer voorkomt is dat mensen 

ziek worden van vers bereide voeding voor 

de hond of kat. Net zoals dat bij een slechte 

barbecuebereiding mensen ziek worden 

(‘voedselvergiftiging’) door onvoldoende 

verhit vlees komt dat ook voor in de keuken.  

Door ondeskundige bereiding van rauw  

kippenvlees of organen, rauwe eendeneieren 

en slachtmateriaal liggen slechte bacteriën 

op de loer. Hier is dus optimale keuken- 

hygiëne vereist.

Uw dierenarts zal bij zijn adviezen altijd oog 

hebben voor de gezinssituatie, wel is het van 

belang dat u uw dierenarts dan in vertrouwen 

neemt en eventuele belangrijke informatie 

aanreikt. Mens en (huis)dier kunnen prima 

nauw samenleven maar preventie blijft een 

belangrijke factor, uw dierenarts zal op 

beider gezondheid letten! 

one health
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DOOR: BOB CARRIÈRE, DIERENARTS 

AANSCHAF

Huisdierenbezit begint met de aanschaf.  

Zoals bij elke aanschaf dien je te overwegen 

of je de financiële gevolgen kunt dragen.  

Onderhouds- en medische kosten verschillen 

per diersoort en ras. Een dierenarts heeft 

hier als geen ander ervaring in en kan die 

informatie verschaffen. Indirect betekent dit 

dus dat de keuze voor bijvoorbeeld een bepaald 

ras verstrekkende gevolgen kan hebben.

Bij een bepaalde raskeuze mag je verwachten 

dat bepaalde eigenschappen beter te voor-

spellen zijn alhoewel opvoeding een grote 

rol speelt. Het zou heel goed kunnen zijn dat 

de gewenste (karakter)eigenschappen bij 

meerdere rassen voorkomen die u echter 

onbekend zijn. Niet zelden zijn meer onbe-

kende rassen vaak gezonder. Ook hier kan 

de dierenarts een zeer belangrijke rol spelen 

als adviseur bij de keuze van het dier dat het 

meest bij uw situatie past.

De onderhoudskosten zijn goed van tevoren in 

te schatten. Is eenmaal het volwassen gewicht 

van het dier naar keuze bekend dan kan 

eenvoudig berekend worden wat de ‘onder-

houdskosten’ per tijdseenheid zijn. De dage-

lijkse voedingskosten zijn hier de hoofdmoot, 

aangevuld met periodieke kosten voor vacci-

natie en preventief bestrijden van parasieten.

Medische kosten zijn bij sommige rassen 

voorspelbaar maar verder is het totaal toe-

val. Soms breekt een dier tweemaal in zijn 

leven een poot en sommige eigenaren heb-

ben soms zes generaties huisdieren zonder 

ook maar één gebroken poot.

Indien men denkt dat deze incidentele  

kosten niet zijn te dragen dan kan een  

verzekering uitkomst bieden, de kosten 

hiervan zijn goed in te schatten.

VOLKSGEZONDHEID

Om veilig te kunnen leven in een dicht- 

bevolkt land als Nederland moeten we met 

elkaar regels naleven. De overheid heeft de 

bewegingsvrijheid van met name de hond  

al ingeperkt. Losloopgebieden zijn soms ver 

te zoeken en hele stukken in steden zijn al 

tot verboden gebied verklaard. Naast het 

verstoren van de natuur heeft dit vooral te 

maken met risico’s voor de volksgezondheid.

Wormeieren zijn besmettelijk voor kinderen 

en onderzoek wijst uit dat een groot  

percentage van openbare speelruimte zoals 

veldjes en zandbakken al vervuild zijn met 

wormeieren. Deze wormeieren worden door 

de regen uit de ontlasting gespoeld en  

verspreiden zich in het milieu.

Overlast door hondenuitwerpselen laat zich 

raden en ook hier heeft de honden- (en  

katten) eigenaar een maatschappelijke  

verantwoordelijkheid. 

VEILIGHEID

Als laatste doch niet onbelangrijk: het gedrag 

van de hond. Een goede opvoeding is hier 

erg belangrijk, een eigenaar dient te allen 

tijde controle over de hond te hebben, zo 

niet dan zijn preventieve maatregelen als 

een muilkorf wenselijk. 

Natuurlijk vindt iedere eigenaar zijn huisdier 

de allerliefste en ‘… dat doet-ie anders 

nooit …’ is een gevleugelde kreet geworden. 

Wekelijks zien dierenartsen in de kliniek de 

ernstige gevolgen van bijtincidenten en soms 

zelfs met dodelijke afloop. Wij, als eigenaren, 

MOETEN het voortouw nemen anders liggen 

maatregelen van de overheid in het verschiet: 

rasverboden, verbodsgebieden voor honden 

(en katten) of een limiet aan de grootte van 

de hond want kleintjes bijten als geen ander 

maar met minder verstrekkende gevolgen.

Sterkliniek dierenartsen zouden een sluitende 

identificatie en registratie van honden en 

katten toejuichen, de goeden hoeven dan 

niet onder de slechten te lijden en er zullen 

dan zeker minder asieldieren komen. 

STeRK. 07

Waar begint verantwoord 
huisdierenbezit?
Tegenwoordig als je de kranten openslaat staan deze bol van de ‘problemen’ met gezelschapsdieren.  

Er zijn nog steeds te veel asieldieren in Nederland en Europa, vele mensen kunnen de medische kosten 

niet betalen, overlast door hondenuitwerpselen op straat en helaas het ergste: bijtincidenten met honden 

met soms een dramatische afloop. Als we eerlijk zijn begint al deze problematiek bij ons, het baasje!  

Een dralende overheid maakt vervolgens het probleem nog erger.

advies
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Onfrisse geur
Vaak worden dierenartsen geconfronteerd met de mededeling van een eigenaar dat de (oude) hond erg 

uit de bek stinkt. Nog vaker hebben eigenaren het niet eens door dat hun trouwe viervoeter toch echt niet 

naar bloemetjes ruikt. De reden voor deze onprettige mondgeur, of ‘halithose’, is een opstapeling van 

tandplaque, tandsteen, voedselrestanten en bacteriële producten.

DOOR: PAUL VAN AALST, DIERENARTS

In elke bek heerst een wankel evenwicht 

tussen tientallen soorten bacteriën die samen 

voor een normale flora zorgen. Ze gaan 

competitie aan met schadelijke bacteriën en 

bij een normale mondhygiëne zijn die grote 

hoeveelheid bacteriën geen reden tot zorgen. 

TANDSTEEN

Als er een overmatige ophoping is van 

tandsteen op de tand of kies, dan zal er een 

soort microklimaat worden gevormd tussen 

tandsteen, tand en rand van het tandvlees. 

In dit afwijkende milieu gelden andere 

waarden (zoals zuurstofspanning en 

substraat/voeding) en zullen onder andere 

zwavelvormende bacteriën gaan wonen. 

Afbraakproducten van deze bacteriën zijn 

onder andere debet aan de stank uit de bek. 

Daarnaast zal deze afwijkende flora leiden 

tot een ontstekingsreactie van het tandvlees: 

rood en opgezwollen of juist teruggetrokken 

tandvlees. Als het kaakbot wordt aangetast 

ontstaat er een slecht of niet omkeerbaar 

proces dat we parodontitis noemen, ontsteking 

van het steunapparaat van de wortel (bot, 

bindweefsel, tandkas). Gevolg hiervan kan 

zijn dat kiezen of tanden los gaan staan.

Tandsteen ontstaat op het moment dat 

tandplaque gaat ‘mineraliseren’. Het neerslaan 

van bepaalde zoutcomplexen in een heel dun 

laagje plaque (voedsel, speeksel, bacteriën). 

Deze mineralisatie kan binnen een aantal 

maanden plaatsvinden en is dan niet meer 

weg te poetsen. Zolang het nog een dun 

laagje tandplaque betreft is mineralisatie te 

voorkomen door regelmatig te poetsen. 

TANDENBORSTEL

Opties hiervoor zijn een tandenborstel of 

een vingertandenborstel. Deze laatste schuift 

om een vinger en geeft meer gevoel bij het 

poetsen van het gebit van de hond en minder 

kans op ‘uitschieten’. Een voorwaarde is wel 

dat de hond dit gewend is. Het is dus van 

groot belang om bij jonge honden al 

spelenderwijs bezig te zijn met het gebit. 

Tweemaal daags is wellicht te veel gevraagd, 

maar een aantal momenten per week is  

een goed begin. Op deze manier kunnen 

afwijkingen snel worden opgemerkt.  

Vraag uw dierenarts om hulpmiddelen om 

het gebit van uw pup of hond schoon te 

houden, een breed gamma aan producten is 

beschikbaar. 

Vroeg opsporen en onderkennen van 

afwijkingen zorgt niet alleen voor een langer 

behoud van het gebit maar tevens voorkomt 

het onfrisse geuren die het contact baas-

hond kunnen belemmeren. 

hond
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“Mijn kat heeft sinds kort een vlekje op 

zijn linkeroog, kan dat kwaad?”

 Uw vraag is niet zo gemakkelijk te be-

antwoorden maar standaard zou ik ‘ja’ 

zeggen. Het is maar net waar het ‘vlekje’ 

zit en wat de oorzaak is. Als het een 

beschadiging van het hoornvlies is heeft 

het direct onderzoek en behandeling 

nodig. Als er een gaatje in het hoornvlies 

komt is het oog meestal verloren. In het 

algemeen is het verstandig om oogproblemen 

altijd op korte termijn te laten bekijken 

door uw dierenarts. Het vervelende is 

namelijk dat als oogproblemen ontsporen 

dit vrijwel altijd gevolgen heeft voor het 

gezichtsvermogen en daar kunnen we 

geen enkel risico mee lopen. 

“Mijn dierenarts heeft een dieetvoeding 

voor mijn hond aangeraden en dat is best 

wel prijzig, is het echt nodig?”

 Ik ga ervan uit dat een Sterkliniek dierenarts 

serieuze adviezen geeft. Echte dieet-

voedingen zijn van zeer hoge kwaliteit en 

de meerprijs wordt soms al ‘terugverdiend’ 

door een betere vertering en zeker door 

betere ingrediënten. Alles wat we op een 

natuurlijke manier kunnen bereiken in de 

behandeling kan een medicijngift uitstellen 

of beperken en dat heeft ook weer voor-

delen. Gelukkig maken grote merken 

steeds meer goede dieetvoedingen, 

dierenartsen maken daar graag gebruik 

van bij de therapie en beperken daarbij de 

medicatie tot het noodzakelijke minimum. 

Een Griekse wijsgeer zei 200 jaar geleden 

al: “laat voeding uw eerste medicijn zijn.” 

Ik zou zeggen: “Een goede gezondheid 

begint bij een gezonde voeding!” 

STeRK. 09

Onder de naam ‘plaskater’ staat een groep 

patiënten bij katers bekend die we het meest 

zien in het seizoen waarbij het buiten nat 

en / of koud is. De katers maken kristallen 

aan in de urine en het vermoeden is dat minder 

plassen de symptomen duidelijker doet 

verschijnen. Op enig moment kan zich dan 

een prop vormen van kristallen, cellen en 

overig materiaal. Deze prop loopt vast in 

het nauwe deel van de plasbuis en de kater 

raakt ‘verstopt’. Dit wordt vrij snel een 

levensbedreigende situatie omdat het dier 

geen urine meer kwijt kan. Het is pijnlijk en 

het dier is sloom en raakt in shock. Dit is een 

spoedgeval! De dierenarts zal het dier onder 

verdoving ontstoppen en al het mogelijke 

doen om de gevolgen op te heffen. Als dit 

lukt staat niets een verder gelukkig leven in 

de weg als de kristalvorming onder controle 

wordt gebracht. Op de foto ziet u een cilinder-

vormige prop (wit) die net uit de penisopening 

steekt. Kosten voor deze spoedbehandeling 

zijn enigszins afhankelijk van het tijdstip van 

de zorgvraag, maar al snel dient men 

rekening te houden met een bedrag van 

€200,- tot € 400,- met name vanwege 

de opname, infuusbehandeling en intensive 

care.

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

De plaskater



HillsPet.nl/KidneyCare
1 Lascelles, et al. Vet Surg 2010;39:535-544.
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Vraag uw dierenarts hoe de 
juiste voeding kan helpen.

Heeft uw kat een nierziekte? 

Dan kan zij ook last hebben 

van haar gewrichten
1

NIEUW



11STeRK.

Nierziekte bij katten
De nieren, de vaak vergeten vitale organen, filteren afvalstoffen uit het bloed en regelen de vochtbalans. 

Wanneer de nieren hun werk niet kunnen doen, kan dit levensbedreigend zijn voor uw kat. Met de juiste 

voeding kunt u de gezondheid en het welzijn van uw kat ondersteunen, ook wanneer zij een chronische 

nierziekte heeft.

Nieren zijn belangrijk omdat zij afvalstoffen 

uit het bloed filteren en de balans aan vocht 

en mineralen in het lichaam onderhouden. 

Een aandoening die de nieren beschadigt 

wordt een nierziekte genoemd. In sommige 

gevallen zijn de waarschuwingssignalen van 

een nieraandoening bij katten al vroeg 

zichtbaar. Helaas zijn de signalen van deze 

ernstige ziekte pas zichtbaar als reeds 75% 

van de nierfunctie verloren is. Om deze reden 

is het zo belangrijk dat nierfalen in een vroeg 

stadium wordt ontdekt, vooral bij katten 

van 7 jaar en ouder. Een eenvoudige bloed- 

en urineanalyse volstaat om de diagnose te 

kunnen stellen. 

DE OORZAKEN

De nieren kunnen door verschillende oorzaken 

beschadigen, waaronder verwondingen,  

infecties, giftige stoffen en kanker. Deze 

schade is niet te herstellen. Nierziekten komen 

veel voor bij katten, maar met een vroege 

diagnose en behandeling kan de progressie 

beperkt worden en hebben veel katten nog 

een gelukkig leven vele jaren na de diagnose. 

De volgende factoren beïnvloeden de aanleg 

voor een nierziekte:

• Leeftijd: de kans op het ontwikkelen van 

nierproblemen neemt toe vanaf een  

leeftijd van 7 jaar. Daarnaast krijgen 

katten op latere leeftijd ook vaker last 

van gewrichts- en alertheidsproblemen.

• Voeding: voer met een hoog fosfor-,  

natrium- en eiwitgehalte kan de progressie 

van een nierziekte versnellen.

• Ras: sommige rassen (zoals Perzen)  

ontwikkelen sneller een bepaalde soort 

nierziekte. 

• Omgeving: bepaalde chemicaliën, waar-

onder ontsmettingsmiddelen, antivries, 

verf met lood en humane medicijnen 

kunnen de nieren beschadigen. 

HEEFT MIJN KAT EEN NIERZIEKTE?

Het kan moeilijk zijn om de signalen van 

een nierziekte te herkennen, omdat deze 

lijken op die van diabetes of hyperthyroïdie 

(overactieve schildklier). Herkent u één  

van onderstaande signalen, neem dan  

contact op met uw dierenarts voor een  

volledig onderzoek:

• Verlies van eetlust

• Meer dorst en vaak plassen

• Gewichtsverlies en zwakte

• Slaperigheid en een gebrek aan energie

• Slechte adem en pijnlijke bek

• Braken en diarree

VERANDERING VAN SPIJS DOET ETEN

De voeding van uw kat speelt een belang-

rijke rol in haar gezondheid en welzijn.  

Voor eigenaren van een kat met nierziekte is 

voeren echter niet eenvoudig. De kat verliest 

haar eetlust en krijgt onvoldoende van de 

essentiële voedingsstoffen binnen die zij zo 

hard nodig heeft. Wanneer de nieren afval-

stoffen niet meer goed uit het lichaam  

kunnen filteren, stapelen deze stoffen zich 

op. Er kunnen dan zweertjes ontstaan in het 

maagdarmkanaal en in de bek, bijvoorbeeld 

op de tong. Dat maakt eten pijnlijk.  

De ‘Enhanced Appetite Technology’ (EAT) 

in de Hill’s nierdieetvoeding Prescription 

Diet k/d stimuleert de eetlust en verhoogt 

de calorie-inname bij katten met een nier-

ziekte. Daarnaast heeft de voeding een lager 

fosfor- en natriumgehalte wat de nieren 

ontlast. De juiste eiwitgehalten helpen bij de 

opbouw van spiermassa en ondersteunen de 

mobiliteit. Het is klinisch bewezen dat deze 

voeding de gezondheid van de nieren, een 

langer leven en een verhoogde levenskwaliteit 

ondersteunt. Zo kan uw kat nog heel lang 

spinnend in uw schoot liggen! 

kat

SDMA SPOORT NIERZIEKTE TOT 

WEL 17 MAANDEN EERDER OP!

Een nieuwe test van IDEXX helpt om 

de diagnose van een chronische nier-

ziekte bij katten maanden eerder vast 

te stellen dan met traditionele tests. 

SDMA is een nieuwe biomarker die 

bijna uitsluitend door de nieren wordt 

uitgescheiden en is daardoor een goede 

indicator voor de nierfunctie. 



Sterklinieken staan kwalitatief hoog aan-

geschreven in diergeneeskundige zorg.  

Mijn eerste dag was ik dan ook enorm  

zenuwachtig. Ik wilde geen flater slaan door 

iets niet te weten of te kunnen. Gelukkig werd 

ik vriendelijk ontvangen door de dierenarts, 

die mij eigenlijk direct al enigszins op mijn 

gemak stelde. Het was namelijk niet alleen 

voor mij een spannende stage, ook voor de 

Sterkliniek was het spannend. Het was voor 

hen namelijk ook de eerste keer dat ze  

een externe stage vanuit de Faculteit  

Diergeneeskunde verzorgden.

De eerste week mocht ik voornamelijk  

iedereen en de praktijk leren kennen en 

vooral ook de manier van werken observeren. 

Wat ik direct erg leuk vond was dat iedereen 

open, vriendelijk en oprecht geïnteresseerd 

en gemotiveerd was om mij de nodige  

vaardigheden en kennis mee te geven.  

Dierenartsen die begaan zijn met eigenaren, 

de tijd nemen en alles op een zo goed  

mogelijke wijze willen afhandelen: het ideale 

voorbeeld voor een student Diergeneeskunde. 

Langzaamaan mocht ik steeds meer hande-

lingen zelf uitvoeren, ik mocht assisteren  

bij verschillende operaties en met de goede 

zorgen van alle dierenartsen en paraveteri-

nairen kroop ik steeds verder uit mijn 

schulp.

Het enthousiasme dat iedereen in zijn werk 

toonde maakte dat hetgeen waar ik ook 

enigszins tegenop had gekeken een  

geweldige ervaring en het mooiste deel van 

mijn studietijd werd. Voor ik het wist waren 

de 8 weken voorbij en moest ik alweer  

afscheid nemen van het geweldige team. 

Wat mij betreft is de Sterkliniek met vlag en  

 

wimpel geslaagd in het begeleiden van  

studenten Diergeneeskunde. Ik hoop dat 

volgende studenten net zoveel plezier en 

vertrouwen kunnen halen uit hun externe 

stage.

De manier van werken van de dierenartsen 

en paraveterinairen bij Sterkliniek dieren-

artsen is de manier waarop ik het liefst zou 

werken en wat ik op dit moment ook nog 

nastreef.

Bedankt voor de geweldige stage die ik bij 

jullie heb gehad en vooral ook voor het  

zelfvertrouwen dat jullie me hebben  

gegeven.”

Inmiddels is de co-assistente succesvol af-

gestudeerd als dierenarts van de Universiteit 

Diergeneeskunde in Utrecht en is zelf ook 

werkzaam bij een Sterkliniek! 

12 STeRK.

Dagboek van een co-assistent
“Elke diergeneeskunde student loopt in de laatste fase van zijn of haar studie een externe stage bij  

een dierenkliniek. Van tevoren krijg je een lijst met klinieken die beschikbaar zijn en daarvan maak je een 

eerste, tweede en derde keuze. Mijn eerste keuze was Sterkliniek dierenartsen, mijn andere opties weet ik 

eerlijk gezegd niet meer.”

huisvesting

uitgave 07 -winter 2016
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Gedragsproblemen bij katten
Er leven in Nederland ruim 3 miljoen katten. Een groot deel daarvan krijgt niet de kans om natuurlijk 

kattengedrag te tonen, omdat wij als mens bepaalde verwachtingen hebben ten aanzien van een kat die 

niet altijd reëel zijn. Een voorbeeld hiervan is dat wij steeds vaker meerdere katten in huis houden in een 

ruimte die hiervoor te klein is. Hierdoor kunnen katten het natuurlijke jachtinstinct niet uiten, hebben ze 

niet voldoende persoonlijke ruimte en moeten ze voorzieningen in huis, zoals ligplekken, kattenbakken, 

water en voer delen met andere soortgenoten, terwijl dit niet-natuurlijk gedrag is voor een kat. 

DOOR SONJA VAN LEEUWEN, GEDRAGSTHERAPEUT 

VOOR KATTEN, KATTEN ACADEMIE 

De meeste mensen die tegen probleem-

gedrag van hun kat aanlopen, zullen hiervoor 

raad vragen bij de Sterklinieken. Vaak nadat 

ze op internet veel tegenstrijdige informatie 

hebben gekregen en geen oplossing 

hebben kunnen vinden voor het probleem. 

Veel Sterklinieken werken samen met 

gedragstherapeuten. Voor de hond is dit 

bij veel mensen bekend, maar dat er 

gedragstherapeuten voor katten bestaan, 

weten veel mensen nog niet. Daarom is het 

fi jn dat de dierenarts u bij een gedragsvraag 

kan doorsturen naar een gediplomeerd kat-

tengedragstherapeut die bij hem bekend is.

Er komen veel soorten probleemgedrag 

voor bij katten. Denk bijvoorbeeld aan 

onzindelijkheid, sproeien, agressie en krabben 

aan meubels. Al deze problemen ontstaan 

meestal doordat katten hun natuurlijke

gedrag niet kunnen tonen. De problemen 

zijn vaak op te lossen door aanpassingen in 

huis te realiseren of de omgang met de kat 

te veranderen. Omdat de karakters van 

katten nogal kunnen verschillen, net als bij 

mensen, is het belangrijk dat er altijd goed 

wordt gekeken naar het individu en de leef-

omgeving. Daarnaast kunnen medische 

klachten tot gedragsproblemen leiden, maar 

andersom kan stress bij katten ook weer 

zorgen voor medische problemen. Daarom is 

het belangrijk dat er een goede samenwerking 

bestaat tussen de Sterkliniek, de gedrags-

therapeut en u als eigenaar. 

ADVIES

De kattengedragstherapeut zal u indien 

mogelijk direct telefonisch advies geven, 

maar vaak is het noodzakelijk om aan huis 

te komen om een goede diagnose te kunnen 

stellen en een behandelplan op maat te 

kunnen maken. Hiervoor wordt de tijd ge-

nomen, gemiddeld anderhalf tot twee uur, 

waarin veel informatie verzameld kan 

worden en er een beter inzicht gevonden 

kan worden in (de oorzaak van) het 

probleem. Na het consult aan huis gaat u 

onder begeleiding van de kattengedrags-

therapeut via telefoon of e-mail aan de slag 

met het behandelplan, dat altijd gericht is 

op praktische haalbaarheid voor de klant 

en zo diervriendelijk mogelijk voor de 

kat(ten). Kattengedragstherapeuten zijn 

niet alleen grote kattenliefhebbers maar 

hebben vooral een passie voor het 

overbrengen van hun kennis naar katten-

eigenaren. De samenwerking met de 

Sterklinieken maakt dat we hierdoor het 

welzijn van katten kunnen vergroten. 

Voor meer informatie over dit prachtige vak 

en hoe u zelf mogelijk meer kennis kunt 

krijgen over katten, kunt u terecht bij de 

Katten Academie. Hier vindt u mogelijkheden 

tot het volgen van workshops en opleidingen 

voor kattenliefhebbers en mensen die er 

mogelijk hun beroep van willen maken. 

kat
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Voor snel en veilig herstel

bij huidbeschadigingen

Gelukkig samen 

met FELIWAY®

FELIWAY
®

 FRIENDS

FELIWAY
®

 CLASSIC

Wat is FELIWAY®?

De FELIWAY® producten bevat-

ten geruststellende feromo-

nen die ondersteuning bieden 

bij stressvolle situaties. Het 

geeft katten een vertrouwd 

en veilig gevoel, waarmee je 

ongewenst gedrag, zoals krab-

ben, buiten de bak plassen, 

sproeien en confl icten tussen 

katten kan voorkomen.

Ga voor meer informatie naar: 

www.feliway.nl

De nummer 1 oplossing 

bij ongewenst kattengedrag

De leukste App voor hond en baas!

Hondenwandelingen 

& losloopgebieden                     

WWW.DOGGYDATING.COM

Let the dogs play!
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Bijtincidenten

Kittenpuberteit 

Bijtincidenten komen helaas van tijd tot tijd voor. Territoriumconflicten tussen honden of katten, honden 

die katten niet leuk vinden of in het ergste geval dieren die mensen bijten.

Het steriliseren van een poes of castreren van een kater vanaf een half jaar wordt als standaardprotocol 

aangehouden, maar gaat dat wel op voor iedere kat? 

Zonder op de stoel van de huisarts te willen 

gaan zitten: ALTIJD dient u de beet van een 

dier door uw huisarts te laten beoordelen 

en/of behandelen. Tetanus ligt op de loer 

maar ook een niet-behandelde ontsteking 

kan verstrekkende gevolgen hebben.

Hondenbeten onderling kunnen, zeker als er 

duidelijk lichaamsgrootteverschillen aanwe-

zig zijn, ernstige en soms dodelijke gevolgen 

hebben. De eigenaar heeft een belangrijke 

rol in opvoeding en toezicht om incidenten te 

voorkomen. Duidelijke wonden moeten  

behandeld worden maar ook als u geen 

wonden ziet is het zeer verstandig om uw  

dierenarts te raadplegen. Inwendige bescha-

digingen (long, darmen) of inwendige  

bloedingen (milt) kunnen bij een te late  

ontdekking dramatische gevolgen hebben. 

Vraag bij incidenten de andere eigenaar om 

verzekeringsgegevens, vaak dekt de WA  

de kosten.

Bij kat-katincidenten waarbij ook de klauwen 

een heftige uitwerking kunnen hebben  

spelen andere factoren een rol. Vrijwel altijd 

gaan kattenbeten bacterieel ontsteken en 

vereisen overeenkomstige behandeling.  

De huid van de kat is erg elastisch en na het 

binnendringen van een nagel of een hoek-

tand sluit deze zich weer en sluit daarmee 

de bacteriën onder de huid op, vaak volgt 

abcesvorming, dit geeft pijn, een zwelling 

en verlies aan eetlust en activiteit. 

Bij dit soort incidenten kunnen besmettelijke 

ziekten overgedragen worden, nog een  

belangrijke reden om uw huisdier goed  

beschermd te laten zijn door vaccinaties. 

DOOR: KRISTEL DE MUNNIK, DIERENARTS

Vanaf een leeftijd van 5-9 maanden raken 

katten in de puberteit, katers en poezen 

worden geslachtsrijp wat gepaard kan gaan 

met gedragsveranderingen. Poezen worden 

krols en katers kunnen gaan sproeien.  

Een krolse poes in huis is niet altijd een 

pretje; in sommige gevallen wordt de  

nachtrust ernstig verstoord door aanhoudend 

gemiauw, aandacht vragen en krabben aan 

de voordeur. 

HORMONEN

Katers sproeien om hun geur af te zetten en 

zo een partner te vinden, ook territoriumdrift 

speelt hierbij een rol. Katers hebben een 

territorium te verdedigen. Daarom vechten 

ze vaker waardoor ze eerder besmettelijke 

ziekten kunnen oplopen, zoals bijvoorbeeld 

kattenaids (FIV). Bij de poes kunnen  

wederkerende hormooninvloeden leiden tot 

verscheidene problemen zoals de ontwikkeling 

van melkkliertumoren en een baarmoeder- 

ontsteking. 

STERILISATIE/CASTRATIE

In de volksmond wordt gesproken over een 

sterilisatie van de poes, maar zowel een 

poes als kater worden gecastreerd, dit  

betekent dat bij een kater de zaadballen 

worden weggenomen en bij de poes de eier-

stokken. Op deze manier zijn ze onvrucht-

baar en vertonen ze geen (hinderlijk)  

hormonaal gedrag meer. 

VOOR- EN NADELEN

Bovenstaand hormonaal gedrag is vaak de 

reden om een poes of kater te castreren. 

Daarnaast is overpopulatie een goede reden 

voor castratie, een poes kan meerdere  

malen per jaar een nestje krijgen. Als een  

poes vier kittens krijgt, en deze planten  

zich ook weer voort, dan zijn er 16 maanden 

later maar liefst 36 nakomelingen van deze 

ene kat! Gecastreerde poezen en katers 

hebben een wat tragere stofwisseling  

waardoor ze de neiging hebben dikker te 

worden. Door het type voeding en de hoe-

veelheid aan te passen is dit eenvoudig te 

voorkomen. 

LEEFTIJD 

In diverse landen worden - in verband met 

overpopulatie - katten erg vroeg gecastreerd. 

Soms al op een leeftijd van 2 maanden.  

Uit onderzoek is gebleken dat dit, bij grote 

rassen als Maine Coons, op latere leeftijd 

gewrichtsproblemen kan opleveren.  

Daarom is het beter deze grotere rassen te 

castreren als ze zijn uitgegroeid. Ook leidt 

vroegcastratie tot een verhoogd narcose-

risico. Reguliere middelen kunnen niet  

gebruikt worden bij dergelijke jonge katten. 

Voor de rassen van normale grootte geldt 

dat zij vanaf een half jaar gecastreerd  

kunnen worden. 

EHBO

kat



GEVOLGEN VAN VEROUDERING

Het gebit bij hond en kat is er niet op  

gemaakt om zo lang mee te gaan.  

Dat betekent dat een regelmatige verzorging 

van het gebit noodzakelijk is om een lange 

levensduur te garanderen. Vanaf een jaar of 

vijf kan dat betekenen dat het gebit 2-jaarlijks 

moet worden gereinigd bij de dierenarts. 

Het verschilt wel een beetje van dier tot 

dier, afhankelijk van speekselsamenstelling, 

type voedsel, gebitsstand en dergelijke.  

Bij de jaarlijkse gezondheidscontrole wordt 

het gebit geïnspecteerd door uw dierenarts. 

Kauwen kan op den duur lastiger worden 

voor het dier, een zachtere brok kan dan 

uitkomst beiden.

De vertering in het maagdarmkanaal wordt 

minder. Sommige voedingsstoffen worden 

minder makkelijk opgenomen en veel dieren 

zijn gebaat bij een meer verteerbare voeding 

die rijker is aan ingrediënten. Ook kan de 

bewegelijkheid van de darm gaan vermin-

deren, deze is op verschillende manieren 

met de voeding te stimuleren. Een traag 

werkende darm kan tot verstopping leiden 

(kat) of aanleiding zijn tot harde ontlasting. 

Het reukvermogen neemt af en met name 

katten zijn dan moeilijker tot eten aan te 

zetten en gaan gewicht verliezen. Een voeding 

die de reuk wat sterker prikkelt kan hier  

helpen. 

Oudere katten zijn gevoelig voor nier- 

problemen, een gerichte voeding kan  

helpen de gevolgen te vertragen. Als de 

klachten sterker worden kan met een  

bloedonderzoek de kwaal beoordeeld  

worden. Eventueel zijn er speciale nierdiëten  

beschikbaar.

WANNEER IS EEN DIER SENIOR?

Deze vraag is niet gemakkelijk te beant-

woorden. Katten zijn met een jaar of 10 

gemiddeld wel senior te noemen. Bij honden 

is het sterk afhankelijk van het ras, misschien 

moet je 70% van de te verwachten leeftijd 

aanhouden als grens voor het senior worden. 

In de praktijk zou je ook de voeding aan 

kunnen passen aan hoe de hond zich ge-

draagt, is hij nog speels en actief dan is uitstel 

van de seniorenvoeding misschien op zijn 

plaats.

WAT IS ER ANDERS AAN SENIOREN-

VOEDING? 

Als het echt technisch in elkaar steekt en geen 

marketingproduct is dan zal de voeding 

rekening houden met de (aanstaande)  

ouderdomsverschijnselen. Bij een goede  

receptuur is er dan een goede acceptatie en 

opname in de darm, worden de veroude-

rende organen extra ondersteund en wordt 

er rekening gehouden met een verminderd 

kauwvermogen.

Als u twijfels heeft overleg dan met uw  

dierenarts. Een goede seniorenvoeding kan 

levensverlengend werken mits de samen-

stelling juist is en geschikt is voor uw dier 

onder uw omstandigheden. 

STeRK.16

Het belang van de juiste voeding 
voor uw oudere hond of kat
Om verschillende redenen verdient de voeding van het oudere dier meer aandacht. Door een goede verzorging 

en een betere voeding en huisvesting worden onze huisdieren gemiddeld steeds ouder, een enkel hondenras 

daargelaten. Wanneer moet u overgaan tot seniorenvoeding en welke zaken spelen een rol daarbij?

wellfare
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STeRK. 17

Cavia’s castreren: hoe zit dat?
Poezen en katers worden routinematig gecastreerd. Ook teven worden vaak voor deze operatie  

aangeboden. Maar hoe zit het met de cavia’s? Moeten deze ook ‘geholpen’ worden, of heeft dit weinig zin?

DOOR: PAUL VAN AALST, DIERENARTS

Castratie van onze huisdieren is al jaren  

gemeengoed. Het verwijderen van (een deel 

van) de geslachtsorganen noemen we  

castreren. Dit geldt zowel voor vrouwelijke 

dieren(eierstokken), als mannelijke (teel-

ballen). De term steriliseren geldt feitelijk 

gezien alleen voor het onvruchtbaar maken 

van een dier door het onderbreken van  

de zaad- of eileider door middel van door-

knippen of afbinden met een hechting.  

Deze gesteriliseerde dieren produceren  

nog steeds hun hormonen, en vertonen nog 

steeds gedragingen voortkomend uit deze 

hormonen. Castraties worden vooral ingezet 

om ongewenste effecten te voorkomen  

zoals loopsheid, dominantie, borstkanker, 

baarmoederontstekingen, sproeigedrag, etc.

BEERTJES

Beertjes, de mannelijke cavia’s, zijn al vroeg 

geslachtsrijp, mogelijk al vanaf meerdere 

weken leeftijd. Om overpopulatie tegen te 

gaan kunnen beertjes gecastreerd worden. 

Dit kan al vanaf 3 maanden leeftijd onge-

veer. Een relatief eenvoudige ingreep  

waarbij de cavia onder een roesje wordt  

gebracht, en beide teelballen worden  

verwijderd via een klein sneetje. Het herstel 

hiervan is heel vlot, het wondje heelt heel 

snel. Nadelige effecten (zoals bij hond en 

kat, overgewicht), komen zelden voor,  

omdat cavia’s drukke baasjes zijn met een 

ander dieet dan onze vleesetende huis- 

dieren. Vriendelijker sociaal gedrag in de 

groep en de mogelijkheid om meerdere 

beertjes naast elkaar in een groep te hebben 

is voor veel eigenaren een reden om hun 

beertjes te laten castreren.

ZEUGJES

Voor de vrouwelijke cavia’s ligt dit wat  

lastiger. Bij zeugjes liggen de fragiele  

eierstokken namelijk erg hoog in de buik, 

namelijk net achter de nieren, ter hoogte 

van de laatste rib. Die ligging zorgt dus voor 

een meer ingrijpende buikchirurgie dan bij 

het beertje. Er is een volledige narcose  

nodig, met de risico’s die hierbij horen.  

Een wat grotere kans op complicaties en 

een minder vlot herstel maakt deze operatie 

minder aantrekkelijk dan de castratie van 

het beertje. Reden om toch te kiezen voor 

chirurgische castratie van het zeugje is ter 

voorkoming of behandeling van eierstok-

cysten. Daar waar bij andere diersoorten  

de baarmoeder nog weleens problemen 

geeft (ontsteking bij hond en kat, tumoren 

bij konijnen), zien we bij cavia’s vooral  

veranderingen van de eierstokken zelf.  

Op latere leeftijd ontstaan geregeld cysten: 

met vocht gevulde blazen die soms zo groot 

zijn als een pingpongbal. Deze cysten zijn 

niet altijd (hormonaal) actief, maar wel 

pijnlijk.

CHIP

Er is ook een alternatief op de markt voor 

chirurgie, een zogeheten ‘chip’ die per  

injectienaald kan worden ingebracht.  

In theorie kan die ook bij cavia’s worden  

ingezet, maar vaker is er een goede reden 

om te kiezen voor chirurgie. Bij twijfel  

kunt u het navragen aan uw Sterkliniek  

dierenarts. 

knaagdieren



STeRK.18

Blijf van mijn dier!
Nederlanders zijn gek op dieren. Maar liefs 60% van de huishoudens hebben één of meerdere huisdieren. 

De beestjes worden zelfs gezien als deel van het gezin. Maar wat betekent dat als er sprake is van huiselijk 

geweld binnen het gezin?

DOOR: MARLOES VORK, PARAVETERINAIR 

In Nederland wordt er jaarlijks een miljoen mensen 

slachtoffer van huiselijk geweld. Helaas vindt er 

wanneer er huisdieren aanwezig zijn in veel  

gevallen ook dierenmishandeling plaats. Vrouwen, 

kinderen en ook mannen kunnen uitwijken naar 

een opvang, maar wat gebeurt er met de  

huisdieren?

BLIJF VAN MIJN DIER 

Onderzoek van de Universiteit van Utrecht en 

Vrouwenopvang Kadera toont aan dat er een sterk 

verband is tussen huiselijk geweld en dieren-

mishandeling. Dit manifesteert zich op twee  

manieren; wanneer er sprake is van huiselijk  

geweld is de kans groot dat het dier hier onder-

deel van is, of wanneer een huisdier mishandeld 

wordt is de kans groot dat er ook sprake is van 

huiselijk geweld.

Helaas is er gebleken dat 41% van de vrouwen 

met huisdieren die te maken hebben met huiselijk 

geweld gemiddeld 52 weken later hulp zoeken 

dan vrouwen zonder huisdieren. Een huisdier kan 

niet mee naar de opvang waardoor zij later, of 

helemaal geen, hulp zoeken. 

In juli 2014 sloegen IFAW (International Fund for 

Animal Welfare) en Vrouwenopvang Kadera de 

handen ineen en werd Blijf van mijn Dier een 

feit. Sindsdien werkt de stichting samen met 

vrouwenopvangcentra door het hele land. 

WERKWIJZE

Wanneer een huisdier aangeboden wordt bij Blijf 

van mijn Dier volgt er eerst een medische keuring 

door een dierenarts. Het dier krijg medische hulp 

als het nodig blijkt te zijn. Mocht het nodig  

zijn dan wordt het dier ook door een gedrags-

therapeut gekeurd. Wanneer het dier positief 

door de screening komt wordt er een passend 

gastgezin gezocht waar het dier opgevangen zal 

worden. Hier krijgt hij of zij de kans om tot rust 

te komen in een liefdevolle en veilige omgeving.

Het baasje krijgt te horen wanneer hun huisdier 

positief door de screening is gekomen en geplaatst 

is bij een gastgezin. Tijdens de opvang wordt het 

baasje elke twee weken op de hoogte gehouden 

door middel van foto’s en een update via Blijf 

van mijn Dier. Wanneer het baasje de opvang wil 

verlaten zorgt Blijf van mijn Dier dat baasje en 

dier binnen een week weer herenigd zijn. 

STEUN VOOR DIER EN MENS

Blijf van mijn Dier zorgt er samen met de  

gastgezinnen voor dat slachtoffers van huiselijk 

geweld eerder hulp zoeken en vluchten van hun 

situatie. Blijf van mijn Dier is altijd op zoek naar 

nieuwe gastgezinnen. Als u interesse heeft kunt 

u zich aanmelden via ifaw.org/blijfvanmijndier 

voor meer informatie. 

wellfare
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We naderen weer het einde van het jaar en veel Sterklinieken hebben dan 

leuke extra’s voor u: de Sterkliniek Dierenagenda en voor de feestdagen 

een leuk sfeerlichtje. 

Ook de dieren vergeten we niet! Onder ons private label proberen we 

producten te vergaren met een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding, de 

kwaliteit komt de gezondheid van uw huisdier ten goede en de prijs is 

voor u dan weer een meevaller.

NIEUW is de Sterkliniek Dierenartsen Honinggel. 

Deze helende huidzalf is ideaal voor een snelle  

en goede huidgenezing, ook denken we zo anti-

bioticagebruik te kunnen beperken.

Ondertussen sluiten steeds meer dierenartsen zich bij ons aan. Als zij het 

opleidingsjaar goed doorstaan en door Lloyd’s naar tevredenheid worden 

getoetst mogen deze klinieken zich ‘Sterkliniek’ noemen. Inmiddels staat 

de teller op 85. Ook vanuit België komt steeds meer belangstelling, het 

zou ons niet verbazen als de Sterkliniek-vlag begin 2018 de eerste  

Belgische kliniek siert!

Ook aanstaande collega’s (co-assistenten) laten een grote belangstelling 

zien om bij Sterkliniek dierenartsen het ‘Extern Onderwijs’ te volgen,  

2 maanden pure praktijkervaring. Bij Sterkliniek dierenartsen is hier een 

speciaal protocol voor ontwikkeld en we kunnen duidelijk zien dat onze 

jonge collega’s zijn opgeleid met meer oog voor kwaliteit. Velen willen na 

het coschap alleen nog maar bij een Sterkliniek werken en dat vinden wij 

een groot compliment!

Meer informatie over Sterkliniek dierenartsen kunt u vinden op  

www.sterkliniek.nl. 

Sterkliniek Dierenartsen BV is een 

samenwerkingsverband van meer dan 80 

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 voorjaar 2017.

Titel: SterK.

Uitgever: SterK. is een uitgave  

van Sterkliniek Dierenartsen BV

Oplage: 70.000 exemplaren

Verschijningsfrequentie: 3x per jaar

REDACTIE

Mevr. A. Janssen, communicatiespecialiste

Mevr. M. M. Vork, paraveterinair

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

COLUMN

Het was zaterdagavond en ik zat met ons gezin voor de tv toen de 

diensttelefoon ging. De dierenambulance had een gewonde kat opgepikt 

en kwam met de eigenaar naar de kliniek. Ik stapte meteen in de auto en 

bevestigde het zwaailicht op het dak. Zoals altijd bij aangereden dieren 

verkeerde iedereen in opgewonden staat. De vrouwelijke eigenares, een 

dame van schijnbaar middelbare leeftijd, met een paarse fluwelen jurk, 

meerdere zijden shawls en rode vetertjes in het haar geknoopt werd 

vergezeld door haar zoon. Zij was in alle staten, maar de jonge man was 

gelukkig vrij rustig. De kat Siep was aangereden aan zijn kopkant.  

Alle hoektanden waren afgebroken en hij had een gebroken kaak.  

Eén oog puilde uit. We weten dat er bij snel ingrijpen goede mogelijkheden 

zijn. Desalniettemin zei de vrouw: “Het liefst wil ik dat u hem in laat  

slapen.” Ik zag echter kansen en probeerde haar te overtuigen om er in elk 

geval 24 uur voor te gaan. “Gaat u even met uw zoon overleggen in de 

wachtkamer.” Ze keek me stomverbaasd aan: “Mijn zoon? Mijn zoon?  

Wie bedoelt u? Dit is mijn man!” De ambulancemedewerker proestte het 

uit. Uiteindelijk besloten ze dat ik mocht behandelen. Na het aanbrengen 

van het infuus kon ik Siepie verdoven. Toen lukte het om de kaak te 

reponeren en te fixeren. De bobbel achter het oog was een bloeding.  

Hierna waste ik hem helemaal schoon en zag Siep er al veel beter uit.  

En soms zit het dan werkelijk helemaal mee: deze ijzersterke kat begon 

dezelfde avond al voorzichtig te eten! Een dag later mocht hij al naar huis. 

Zijn herstelkansen had ik gelukkig wel goed ingeschat!  

Lodewijk Kamps, Sterkliniek dierenartsen Hillegom

Inschattingsfout



Heeft jouw hond moeite met opstaan 

en is hij minder actief? 

Help hem zijn actieve leven 

terug te krijgen!

Geschikt voor alle volwassen honden

Vraag aan de dierenarts of Mobility Diet C2P+ 

ook iets voor jouw hond kan betekenen
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