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Wat was het een prachtige dag, die zondag 21 mei toen het team van ’t Ossehoofd het eeuwenoude bos 
van Bergen introk. Iedereen was er en ook de honden Bomani, Jip, Miguel en Izar liepen in het voetspoor 
van natuurgids Wim Bastiaan, de vader van onze assistente Annemieke, die ons leidde door de wereld van 
bomen, blaadjes en geschiedenis. Dat wij veel van beestjes weten was ons al bekend maar onze kennis 
over de natuur bleek nogal zuinigjes te zijn. Wist u dat een boom met zijtakken aan de stam niet blaakt 
van gezondheid en energie maar juist aan het einde van zijn levenscyclus is? Wij niet! En dat een  
dennenboom twee naaldjes per aanzet heeft, een spar één en een larix een klein bosje? 

De wandeling voerde ons over de voormalige baan van stoomtrammetje Bello dat in augustus 1955 
zijn laatste rit heeft gemaakt. Loc 7742 heeft nog jaren op het Stationsplein in Bergen gestaan tot hij is 
opgeknapt door het Stoomtrammuseum en vanaf 1985 vrolijk fluitend zijn plicht doet op de historische 
lijn Hoorn-Medemblik. Wij hebben ons vergaapt aan de achtertuinen van de miljoenenhuizen van de 
Eeuwige Laan met zijn oude en zó scheefstaande bomen dat het autoverkeer de lichten aan moet doen. 
En zo werden wij per meter wijzer én relaxter van de prachtige omgeving.

Na afloop hebben wij heerlijk in het zonnetje geluncht bij restaurant Bergen Binnen. Of de hondjes wijzer 
zijn geworden betwijfelen wij, maar zij hebben een topwandeling gehad met veel nieuwe indrukken en 
heel veel interessante geurtjes.

Veel plezier met het nieuwe SterK-magazine en tot de volgende keer!

Het team van Dierenkliniek ’t Ossehoofd

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
In onze webshop vindt u verrassend 
goedkope aanbiedingen! Zo bieden wij 
onder andere het J/D-voer voor de 
hond, C/D-voer voor de kat en nu ook 
de Sensitivity Control goedkoop aan! 
Deze topvoeren zijn belangrijk voor  
de gezondheid van uw hond of kat.  
Met onze speciale aanbieding helpen  
wij u uw huisdieren gezond te houden. 
Dus kijk voor onze aanbiedingen op 
www.shop.ossehoofd.nl 

Kosteloos microscopisch onderzoek  
op wormen of ontwormen bij het 
vaccinatieconsult, zie voor  
achtergrondinformatie en voorwaarden 
onze website, www.ossehoofd.nl/
berichten/acties

Dag lieve lezers, wat fijn 
dat jullie er weer zijn! 

Vader en dochter Dikke neus, drukke neus.



STeRK. 03

Is uw huisdier winterproof?
De winter staat weer voor de deur en dat betekent de haard aan, sneeuwpoppen maken en de winterkleding 
uit de kast. Maar wat betekent de winter voor uw hond en kat?

DOOR: YARA ROELEN, DIERENARTS 

Bij lage temperaturen worden de wegen 
geregeld gepekeld om gladheid te voor- 
komen. Deze pekel kan irritatie geven aan 
de voetjes van uw huisdier. Ook kan ijs  
zich tussen kussentjes van de voet of in 
lange haren ophopen en dit kan irritatie  
geven. U kunt voor de wandeling de voetjes 
insmeren met vaseline of speciale balsem of 
uw hond speciale schoentjes aandoen. Bij 
thuiskomst kunt u het beste de pootjes (en 
vooral tussen de voetzooltjes) goed afspoelen 
met lauw water of eventueel preventief lange 
haren wegknippen.

SNEEUWBALLENGEVECHT
Wanneer de eerste sneeuwvlokken weer 
vallen betekent dat maar één ding: een 
sneeuwballengevecht! En dan het liefst in 
samenspel met uw viervoeter. Helaas eten 
sommige honden de sneeuwballen maar al 

te graag op wat kan leiden tot buikpijn, 
overgeven en diarree. 

Bij vrieskou komen ook de flessen antivries 
weer tevoorschijn en katten vinden dit zoete 
goedje maar al te lekker. Helaas kan zelfs 
een klein druppeltje al dodelijk zijn voor  
de kat (en hond)! Symptomen variëren van 
overgeven, veel drinken en veel plassen tot 
neurologische verschijnselen en heeft in 
veel gevallen de dood als gevolg. Als u met 
antivries in de weer gaat, zorg er daarom voor 
dat u niks knoeit en het middel weer goed 
opbergt.

VERSTOPPEN
Katten kunnen zich uitstekend buiten ver-
stoppen en als zij een warm plekje willen 
vinden kunnen zij zo onder uw motorkap of 
boven op een band eindigen! Mocht u in de 

winter dus gaan rijden, check altijd even of 
u geen onuitgenodigde meerijder aan boord 
heeft. Vele katten prefereren het drinken uit 
vijvers of plekken waar stilstaand regenwater 
is in plaats van het waterbakje binnen. In de 
winter zijn deze plekken vaak niet geschikt 
om uit te drinken. Hierdoor kan het zijn dat 
uw kat fors minder water binnenkrijgt,  
wat kan leiden tot blaasontstekingen en  
obstipatie. Dit kan worden opgevangen 
door meerdere waterbakjes in huis binnen 
te zetten of een waterfonteintje aan te 
schaffen. Sommige katten kunnen nog  
gefopt worden door buiten extra bakjes 
kraanwater neer te zetten. 

Kortom: de winter is een prachtig seizoen 
maar kent wel gevaren voor uw hond en kat, 
maar met deze tips op een rij zijn uw huisdier 
en u weer helemaal winterproof! 

seizoenen



Buiten kouder... binnen vlooien! 
Een vlo kan maar liefst 2.500 eitjes leggen… Voorkom een vlooienplaag 
bij u thuis. Bescherm uw hond of kat langdurig tegen vlooien en teken! 
Vraag uw Sterkliniek om advies. 

www.vlooienenteken.nl

MAANDEN BESCHERMD
MET ÉÉN BEHANDELING
#stopdevlooienplaag
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Stop de vlooienplaag!
Zeker in het najaar
Net zoals ieder jaar signaleren we ook dit najaar weer diverse vlooienplagen bij katten- en hondeneigenaren 
in huis. Zodra het buiten weer kouder wordt en de verwarming binnen aangaat, komen vlooieneitjes massaal 
uit. Gelukkig is het nog niet te laat om vlooien uw huis uit te jagen en teken bij uw huisdier te voorkomen. 
Teken in het najaar? Ja, ook teken blijven boven 7 ºC nog altijd actief. 

ONZICHTBAAR PROBLEEM
Vlooien zijn vervelende bloedzuigende 
beestjes, die veel jeuk en gezondheids-
klachten bij uw huisdier kunnen veroorzaken. 
Zodra u vlooien bij uw dier of in huis ziet, is 
het kwaad vaak al geschied. Vlooienlarven en 
poppen van vlooien zitten op zo’n moment 
al overal in huis. Tussen uw meubels, in het 
tapijt, zelfs in het beddengoed. Het duurt 
gemiddeld 2 tot 3 maanden om een huis 
weer vlo-vrij te krijgen. 

WAAROM IS VLOOIENBESTRIJDING 
ZO MOEILIJK?
Een vrouwelijke vlo kan 40 tot 50 eitjes per 
dag leggen. Dit zorgt voor een razendsnelle 
uitbreiding van de vlooienbesmetting. Uit 
een ei komt eerst een larve en deze verpopt 
tot volwassen vlo. Van ei tot volwassen vlo 
duurt ongeveer 3 tot 8 weken, maar een 
pop kan ook tot 300 dagen overleven. Een 
pop is moeilijk uit te schakelen. Pas als de 
vlo eruit is gekomen kan deze bestreden 

worden met de juiste middelen. Op het  
oment dat u de verwarming in huis weer gaat 
gebruiken, kunnen de eitjes, larven en  
poppen zich in razend tempo ontwikkelen 
en er steeds meer vlooien komen. 

LANGDURIGE BESCHERMING
Natuurlijk wilt u vlooien in huis liever  
voorkomen dan bestrijden. Bestrijd vlooien 
daarom effectief met goed werkzame en 
veilige vlooienmiddelen. U kunt uw hond of 

kat ook voor meerdere maanden beschermen 
tegen vlooien en teken met maar één  
behandeling. Uw Sterkliniek geeft u graag 
advies! 

ALLE DIEREN IN HUIS BEHANDELEN
Wanneer u gaat behandelen, behandel dan 
alle dieren in huis. Was de kleedjes uit en 
stofzuig uw huis. Een goede stofzuiger kan 
een belangrijk deel van de eitjes, larven en 
poppen verwijderen, maar dat lukt nooit 
helemaal. Soms is het dus nodig om een 
spray voor in het huis te gebruiken. 

Gelukkig is het nog niet te laat om dit najaar 
vlooien en teken bij uw huisdier te voorkomen. 
Samen met u gaan we de strijd aan tegen 
deze vervelende parasieten. Vraag ons tijdig 
om advies! #stopdevlooienplaag

Op een vlo-vrij najaar! 

parasieten
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Vaccineren of titeren?
In deze tijd zijn we al bijna vergeten hoe het ooit was: grote aantallen honden en katten die ziek werden en dood 
gingen aan ernstige besmettelijke ziekten. In veel andere landen is dit helaas nog de orde van de dag. Dat wij 
deze ziekten zo zelden zien komt door de hoge beschermingsgraad door het vaccineren van onze honden en 
katten.  In de samenleving is er bij mens en dier een toenemende tendens naar minder of zelfs niet vaccineren. 
Zo kan het dat er jaarlijks weer grote uitbraken van kattenziekte zijn wat in een dichtbevolkt land als Nederland 
beter voorkomen kan worden.

DOOR: MARTINE CARRIÈRE-BOTHOF, DIERENARTS

BESCHERMING
Optimale bescherming  tegen veel voorko-
mende gevaarlijke infecties wordt bereikt 
door vaccinaties op het juiste moment en 
aangepast aan de levensomstandigheden 
van het huisdier. Vaccineren is dus maat-
werk.  De dierenarts zal in overleg met de 
eigenaar er naar moeten streven de voor 
het individuele dier optimale bescherming 
te bewerkstelligen. Voor een bezoek aan het 
buitenland is een rabiës vaccinatie verplicht. 
Dit vaccin is 3 jaar geldig en voor internati-
onaal verkeer worden titers  in plaats van 
vaccins niet geaccepteerd. De vaccinaties 
voor Hepatitis , Parvovirus en hondenziekte 
slaan pas aan als er geen of heel lage  
aanwezige antistoftiters zijn.  Het kan dus 
zinvol zijn door middel van een titerbepaling 
vast te stellen hoe hoog de afweer is en of 
een enting überhaupt nodig is. Dit geldt 
voor volwassen honden en voor pups. 

Zijn de aanwezige titers hoog genoeg dan  
is er op dat moment genoeg afweer. De huidige 
in house titerbepaling is betrouwbaar genoeg 
om meer op maat te kunnen vaccineren.  

VACCIN
Voor ziekten veroorzaakt door bacteriën zoals 
de ziekte van Weil en deels kennelhoest 
duurt de afweer niet langer dan een jaar. 
Indien we dieren hiervoor willen of moeten 
(kennelhoest i.v.m. eventueel pensionbe-
zoek) vaccineren is een jaarlijkse vaccinatie 
noodzakelijk. De ziekte van Weil heeft de 
laatste jaren een ander  gezicht gekregen. 
Het komt vaker voor bij mens en dier en de 

verwekkers zijn andere soorten dan voor-
heen. Het vaccin is daarom aangepast om 
te beschermen tegen de meest voorkomende 
ziekteverwekkers. 

Het zeer toegenomen internationale verkeer 
van dieren brengt een risico met zich mee 
van import van ziekten.  Overleg met uw 
dierenarts wat voor uw hond of kat de beste 
weg zou zijn naar een optimale bescherming, 
niet alleen van uw eigen dier maar ook voor 
de dieren om u heen. Niet alle dieren kunnen 
gevaccineerd worden en zij lopen een risico 
als er veel onbeschermde dieren in hun  
omgeving zijn.  

one health

uitgave 10 - winter 2017



WAT ZIJN DE ACHTERLIGGENDE 
PROBLEMEN?
Voor wat betreft de bijtincidenten wordt 
vaak de beschuldigende vinger gewezen 
naar  ‘grote honden’. Procentueel echter zijn 
er bij bijtincidenten veel meer kleine honden 
betrokken. Aangezien het niet aannemelijk 
is dat honden verdwijnen uit onze maat-
schappij ligt de oplossing bij de baasjes. 
Deze moeten meer van gedrag weten, 
moeten hun hond beter begeleiden en op-
voeden en ALLE mensen moeten beseffen 
dat we hier met dieren te maken hebben en 
dat we mogelijke conflictsituaties moeten 
voorkomen. Nee, het is niet zo dat iedere 
hond geaaid kan worden, nee, het is niet zo 
dat je iedere hond aan zijn oren moet  
kunnen trekken en nee, het is niet zo dat 
alle honden elkaar aardig vinden ook al zijn 
ze keurig opgevoed. 

WAT WORDT IN HET PRECONSULT 
BESPROKEN?
Allereerst het type huisdier dat aansluit  
bij de wensen van de toekomstige eigenaar. 
Bij rassen liggen de gedragseigenschappen 
redelijk vast en met bijna 400 hondenrassen 
is de keus groot. Ook katten verschillen  
per ras in eigenschappen! Kiest de eigenaar 
voor een asieldier of voor een hond uit het 
buitenland dan is daar ook genoeg over  
te vertellen. Een goede basis voor het  
preconsult is als de toekomstige eigenaar 
een lijstje opstelt waar het toekomstig  
huisdier liefst aan zou moeten voldoen.  
Bij een hond valt te denken aan benodigde 
activiteit, grootte, gezinssamenstelling, type 
vacht/verharen, onderhoud, medische kosten, 

waken, ‘wachttijd’, mate van gehoorzaam-
heid, et cetera. 

Medische kosten zijn heel vaak een enorme 
teleurstelling voor de eigenaar. Deze is er 
zich bij de aanschaf niet van bewust, soms  
is een verzekering uitgesloten en op latere 
leeftijd openbaren zich de erfelijke aan-
doeningen die soms kostbare chirurgie  
vergen of levenslange behandelingen nodig 
hebben. Op basis van ervaring en statistieken 
kan de dierenarts hier uitstekend een beeld 
bij schetsen. Zijn kosten geen bezwaar dan 
liggen alle opties open, zijn kosten een  
beperking dan kan men beter voor een type 
hond kiezen dat als meer gezond te boek staat. 

Gedrag is van groot belang en afhankelijk 
van type dier is dit in bepaalde mate voor-
spelbaar. Ook kan de ene hond beter leren 
dan de ander en bij sommigen is meer  
tijd nodig om gewenst gedrag aan te leren. 
Ook de gezinssamenstelling is van belang, 

past dat, heeft de hond meerdere baasjes en 
accepteert deze dat of is het meer een type 
hond voor een baas? Leeft het dier op een 
erf of midden in de stad? Ook bij katten is er 
een duidelijk verschil in ‘hanteerbaarheid’ 
en verdraagzaamheid.

Door toekomstige eigenaren voor te lichten 
hopen wij dat deze meer bewust de aanschaf 
van een huisdier kunnen verrichten en niet ten 
prooi vallen aan de illegale puppyhandel. 
Ook kunnen wij de reële prijs aangeven wat 
voorkomt dan de onwetende koper veel te 
veel betaalt. Op marktplaats worden ronduit 
schandalige prijzen gevraagd, tot wel  
€ 2.300,- voor een kruising! Vaak is zien  
kopen en dan is het te laat, een gewaar-
schuwd mens telt voor twee!

Door de aanstaande eigenaar te helpen bij 
het maken van een meer verantwoorde keuze 
hopen we bij te dragen aan minder menselijk 
en dierlijk leed inzake onze huisdieren. 
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Helaas is het bijna een wekelijks terugkerende berichtgeving in de media: bijtincidenten, asieldieren, poep 
op de stoep en dieren met ernstige aangeboren gebreken. Sterkliniek Dierenartsen stelt verantwoord 
huisdierenbezit voorop en voert het preconsult in.

Het preconsult
Aanschaf, identificatie, registratie en financiën
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Artrose: een eeuwenoud probleem
Artrose is een aandoening die bij alle huisdieren voorkomt en al gevonden kon worden in het tijdperk 
van de dinosauriërs. Om verschillende redenen neemt het aantal huisdieren met artrose toe: de gemiddeld 
ouder wordende populatie huisdieren en het frequent voorkomen van aandoeningen die uiteindelijk 
artrose veroorzaken zijn twee belangrijke oorzaken. Gelukkig is er veel aan te doen zodat we het leven 
van het dier met artrose kunnen veraangenamen.

DOOR: BOB CARRIÈRE, DIERENARTS

WAT IS ARTROSE?
Artrose is in feite reactie/littekenweefsel in 
gewrichten dat verbeent. De aanleiding voor 
de vorming van dit weefsel kan heel divers 
zijn zoals bijvoorbeeld trauma, infectie, 
voedingstekorten of erfelijke belasting. 
Eenmaal gevormde artrose is blijvend en 
kan niet verwijderd worden. Als men dit zou 
doen dan komt het zeer spoedig weer terug 
en mogelijk erger dan oorspronkelijk. 
Artrose kan op een enkele plaats voor- 
komen (lokaal) of in meerdere gewrichten 
(gegeneraliseerd). 

WAT ZIJN DE GEVOLGEN VOOR HET 
HUISDIER? 
Net zoals bij de mens zijn de voornaamste 
klachten stijfheid na enige tijd van inactiviteit 
en pijn. In een later stadium volgt functie-
verlies doordat de bewegelijkheid van het 
gewricht beperkt wordt. Kou en vocht lijken 
de klachten te verergeren, niet zelden 
openbaren de klachten zich dan ook in  
najaar en winter.

WAT IS ER IN PRINCIPE AAN TE 
DOEN?
Afhankelijk van de oorzaak kan er meestal 
nog veel gedaan worden. Soms is chirurgie 
zinvol om de oorzaak te bestrijden. Bij een 
infectie dient natuurlijk de verwekker  
aangepakt te worden. Overige therapie 
richt zich op het terugdringen van de  

chronische ontsteking. Door ontstekings-
remmers te geven wordt het proces vertraagd 
en is het dier beter in staat het gewricht te 
gebruiken waardoor de belangrijke bespiering 
blijft. Met supplementen en/of aangepaste 
voeding kan verdere ondersteuning gegeven 
worden. Met bloedonderzoek kunnen we 
chronische medicatie goed monitoren.  
Levenslange behandeling is niet zeldzaam!

IS ARTROSE TE VOORKOMEN?
Nee, artrose is niet te voorkomen. Wel is 
het zo dat je de vorming van artrose kunt 
vertragen. Een leven met artrose is goed 
mogelijk met de juiste medische begeleiding.

AANPAK ARTROSE
1. Oorzaak vaststellen en zo mogelijk  

bestrijden of oplossen.

2. Medicatie instellen tegen de chronische 
ontsteking/pijn.

3. Gerichte lichaamsbeweging voor de hond, 
onderhoud bespiering is belangrijk!

4. Met gerichte voeding en/of supplementen 
lichaam en speciaal gewrichten onder-
steunen, overgewicht mag niet voorkomen!

5. Medische monitoring in de tijd: voort-
gang controleren, medicatie bewaken en 
streven naar de laagst mogelijke dosering.

Met een goede begeleiding kan medicatie 
soms wel langer dan 10 jaar veilig gegeven 
worden en deze honden kunnen een perfect 
leven leiden.

NB LET OP bij katten, zij zijn veel minder 
duidelijk te ‘lezen’, minder bewegen is een 
mogelijk signaal van atrose en/of pijn! 

hond
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Waarom verharen honden meer naarmate 
ze ouder worden? 

 Op zich verharen honden niet vaker als  
ze ouder worden. Het verharingspatroon 
is afhankelijk van het ras of type hond, 
er zijn honden die tweemaal per jaar  
verharen en anderen verharen chronisch. 
Wel kan het zo zijn dat de stofwisseling 
slechter wordt, de voeding tekortschiet in 
kwaliteit of dat er een medische oorzaak 
is zoals bijvoorbeeld een afwijkende 
schildklierfunctie. Wijkt het verharings-
patroon duidelijk af van wat u gewend 
bent van uw hond dan is het verstandig 
om uw dierenarts te raadplegen. 

Waarom laat mijn oude labrador zo veel 
scheten? 

 

Dit herkent iedere hondeneigenaar wel, 
haast geluidloos laten onze honden flink 
wat gas ontsnappen wat bij deze diersoort 
minder naar voren gebeurt (boeren) en veel 
meer naar achteren, met een mooi woord 
‘flatulentie’ genoemd. Standaard wordt er 
gas gevormd in de darm tijdens de vertering. 
Verloopt deze vertering niet goed dan is 

vaak de darmflora verstoord en hebben 
gasvormende bacteriën de overhand met 
een grote, al dan niet heftig geurende,  
gasvorming. 

 
 Plotselinge voerwisselingen, ‘rare dingen’ 

eten, allergieën en andere medische oorza-
ken kunnen dit veroorzaken. De darm van 
de oudere hond is minder van kwaliteit en 
heeft meer moeite met verteren. Dit brengt 
een verhoogde gevoeligheid met zich  
mee voor verstoring van de darmflora.  
Gasvorming in de darmen kan zelfs pijnlijk 
zijn voor uw hond, kijk het niet te lang aan. 
Treedt het euvel herhaaldelijk op overleg 
dan met uw dierenarts, mogelijk dat een 
simpele voedingswijziging het probleem al 
kan doen oplossen! 

STeRK. 09

Als gevolg van bijvoorbeeld een aanrijding  
of een val van grote hoogte kan er een  
scheur (hernia) in het middenrif (diafragma) 
ontstaan. Hierdoor functioneert het midden-
rif onvoldoende en kan de kat benauwd 
worden. De organen die in de buikholte  
liggen verplaatsen zich naar de borstholte 
waardoor de longen zich niet meer goed  
kunnen ontplooien. 
Om dit te herstellen is een operatie altijd 
noodzakelijk. De organen worden weer 
teruggelegd in hun oorspronkelijke positie en 

de scheur in het middenrif wordt gehecht.  
De anesthesie is hierbij een heel belangrijk 
onderdeel omdat de kat voor een groot deel 
van de operatie niet zelfstandig adem  
kan halen en dus beademd moet worden. 
Gelukkig is het slagingspercentage van een 
dergelijke operatie vrij hoog. Mede door de 
complexe chirurgie en anesthesie kunnen  
de kosten hoog oplopen, een verzekering  
kan hierbij uitkomst bieden. 

Op de röntgenfoto is de borstkas van een kat 
met een hernia diafragmatica te zien. 

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

Hernia diafragmatica

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



 HillsPet.nl/Mobility

* Interne gegevens, Hill’s Pet Nutrition, Inc.
**Vraag bij uw Sterkliniek naar de voorwaarden
™Handelsmerken in eigendom van Hill's Pet Nutrition, Inc. ©2017

VRAAG OM EEN 
VOEDINGSADVIES 
EN ONTVANG TOT 
€17,50 RETOUR!**

Help uw hond beter te lopen, 
rennen en springen in slechts 
21* dagen!
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Is je hond niet meer zo speels  
als vroeger?
Heeft je hond meer moeite om uit zijn mand te komen, springt hij niet meer graag naar de bal of blijft hij 
achter met wandelen? Als je huisdier ouder wordt, kan hij last krijgen van stijve gewrichten. Dit komt vaak 
voor, met name bij middelgrote tot grote hondenrassen of huisdieren met overgewicht. Er zijn verschillende 
manieren om hiermee om te gaan. We vertellen je graag hoe voeding de mobiliteit van je hond ondersteunt. 

Gewrichtsproblemen treden onder andere op 
als het kraakbeen wordt aangetast. Kraak-
been is essentieel voor het welzijn van een 
hond, omdat het de botten van een ‘stoot-
kussen’ voorziet en beschermt. Wanneer het 
kraakbeen achteruitgaat ontstaat er een 
ontsteking en daardoor artrose. De ge-
wrichten raken opgezwollen. Dit kan onge-
mak veroorzaken en als het niet wordt be-
handeld, zal de hond uiteindelijk steeds 
slechter bewegen. Wanneer je hond ge-
wrichtsproblemen heeft, zijn de eerste sig-
nalen die je zullen opvallen dat hij minder 
graag speelt, rent, loopt en springt. 

HOE KAN VOEDING HELPEN?
Er zijn verschillende manieren om gewrichts-
problemen te behandelen. Eén daarvan is 
met een speciale dieetvoeding waarvan  
klinisch bewezen is dat het de mobiliteit van 
je hond verbetert: Hill’s™ Prescription Diet™ 
Joint Care voedingen (j/d™) en de Meta-
bolic + Mobility en k/d + Mobility producten. 
Deze producten verlichten de pijn en helpen 
gezond kraakbeen intact te houden. 
Eigenaren vinden het vaak makkelijker om 
hun hond te helpen met een voeding dan 
met behulp van tabletten. Tabletten vergeet 
je nu eenmaal sneller dan de brokken van je 
huisdier.

DE WERKING VAN VOEDING
Specifieke voedingsstoffen in de Hill’s  
producten ondersteunen de mobiliteit van 
je hond op verschillende manieren. 

Hoge gehaltes aan omega-3 vetzuren  
remmen de ontstekingen van de weefsels 
rond de gewrichten. 
Ook is vitaminie E en C, selenium en bèta-
caroteen toegevoegd dat het lichaam helpt 
te beschermen tegen de effecten van  
ontstekingen.
EPA, een specifiek type omega-3 vetzuur 
zorgt voor het verminderen van de vorming 
van kraakbeenvernietigende enzymen. 
Als je hond te zwaar is, worden ontstekingen 
in het lichaam versterkt, dus ook de artrose. 
De voedingen bevatten daarom een beperkt 
caloriegehalte en er is L-carnitine toege-
voegd om de vetverbranding te stimuleren. 
Daarmee kun je voorkomen dat je hond te 
veel in gewicht aankomt. 
L-carnitine ondersteunt ook de spieropbouw. 
Dit is van belang bij honden die al een tijdje 
minder hebben bewogen door pijnlijke  
gewrichten.
Tot slot zijn de Prescription Diet™ dieet-
voedingen ter ondersteuning van de mobiliteit 
verrijkt met hoge gehalten aan glucosamine 
en chondroïtinesulfaat, twee belangrijke 
bouwstenen van gewrichtskraakbeen.

BEWEGING IS BELANGRIJK
De mobiliteitsproblemen van de ene hond zijn 
die van de andere niet en sommige honden 
zullen sneller baat hebben bij een dieetvoe-
ding dan andere. Maar stijve gewrichten zijn 
zelden een reden om je hond niet meer te 
laten bewegen. Sterker nog, rustig aan  
bewegen is soms erg goed voor je hond. 
Door beweging kunnen zijn gewrichten vrij 
bewegen en het houdt hem op gewicht. 

WAT WEL EN NIET DOEN
Als je hond last heeft van stijve gewrichten, 
laat hem dan zo min mogelijk oefeningen 
doen waarbij zijn gewrichten plotseling 
zwaar belast worden. 

Ook al vindt je hond het nog zo leuk om in 
de lucht te springen om een bal te vangen, 
de harde landing is heel slecht voor zijn al 
pijnlijke gewrichten. Laat hem ook niet ineens 
wegrennen vanuit stilstand, bijvoorbeeld 
om een tak of bal te gaan halen. 
Alle trucjes waarbij de hond op zijn achter-
poten gaat staan, zijn uit den boze.

Wat kun je dan wel proberen? Hydrotherapie 
is een manier om de spieren van je hond te 
versterken met lichte oefeningen die de ge-
wrichten niet te zwaar belasten. Gematigde 
stukken wandelen op de juiste ondergrond is 
een andere manier om de spierontwikkeling 
te bevorderen. Uw Sterkliniek-dierenarts ad-
viseert u graag.  

voeding

 HillsPet.nl/Mobility

* Interne gegevens, Hill’s Pet Nutrition, Inc.
**Vraag bij uw Sterkliniek naar de voorwaarden
™Handelsmerken in eigendom van Hill's Pet Nutrition, Inc. ©2017

VRAAG OM EEN 
VOEDINGSADVIES 
EN ONTVANG TOT 
€17,50 RETOUR!**

Help uw hond beter te lopen, 
rennen en springen in slechts 
21* dagen!
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MOBILITEITSSCOREKAART 
Als je merkt dat je hond moeite heeft met 
bewegen en minder speels is dan vroeger, 
is het goed om je dierenarts om advies te 
vragen. De Hill’s mobiliteitstest geeft je 
een idee in welke mate je hond last heeft 
van gewrichtsproblemen.
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Welkom thuis
Bij het introduceren van een kat in een nieuwe omgeving, het (her)introduceren van twee of meerdere 
katten of het introduceren van een kat in een huishouden waar ook al een hond woont is het verstandig 
dit rustig en bedachtzaam aan te pakken. 

NIEUW HUIS
Als u een kat in huis haalt is het verstandig 
de kat eerst aan één kamer te laten wennen 
voordat u het hele huis vrijgeeft. Katten zijn 
omgevingsdieren die eerst graag alles  
verkennen en geuren willen opnemen en 
afgeven. Als het dier in één keer het hele 
huis ter beschikking krijgt dan kan dit  
te veel zijn voor de kat en stress opleveren.
Het is verstandig om de kat, of het kitten, 
als eerste te introduceren met de kattenbak. 
Laat de kat zelf uit het reismandje lopen zo 
dat het over of langs de kattenbak moet lo-
pen. Op deze manier weet uw kat direct 
waar de kattenbak is en is de bak het eerste 
vertrouwde plekje.

INTRODUCTIE AAN EEN ANDERE KAT
De duur van de introductie ligt tussen de 
twee dagen en twee weken. Dit is afhankelijk 
van de achtergrond en de karakters van de 
katten.
• Geef de nieuwe kat een tijdelijke eigen 

kamer. Hier mag alleen de nieuwe kat 
komen en moet afsluitbaar zijn met een 
deur. Vergeet niet om een eigen katten-
bak, voer- en drinkbakje te plaatsen.

• Laat afwisselend de katten de rest van 
het huis verkennen, geuren opzoeken en 
geursporen afzetten.

• Als de katten elkaar opzoeken, bijvoorbeeld 
door onder de deur te kijken én dit kan 
zonder blazen en/of grommen, dan kunt 
u ze in elkaars nabijheid gaan voeren. Doe 
dit onder toezicht en niet te dicht bij elkaar.

• Gaat het voeren goed geef ze dan iets 
extra lekkers zodat het goede gedrag  
beloond wordt.

• Na het eten kan de nieuwe kat weer  
terug naar de eigen ruimte.

• Herhaal dit enkele keren, u kunt proberen 
de voerbakjes steeds wat dichter bij  
elkaar te plaatsen zolang het goed gaat. 
Ook na het voeren kunt u ze dan steeds 
wat langer samen laten.

• Weet u zeker dat er geen problemen  
tussen beide katten zijn, dan kunt u ze 
ook zonder toezicht bij elkaar laten.

INTRODUCTIE AAN EEN HOND
Zet de kat in een aparte ruimte en laat het 
dier wennen aan het huis, zonder dat de 
hond in beeld komt. Aai uw kat en hond 
zodat de dieren aan elkaars geur wennen. 
Wanneer uw kat op zijn gemak is in huis 
kan de kennismaking beginnen.

Voorkom dat de hond achter de kat  
aan gaat, door de hond aan te lijnen, vast te 
houden of in een bench te zetten. U leidt de 
hond bij het zien van de kat af met iets  
lekkers en beloont goed gedrag.

Geef de kat gelegenheid om uit zichzelf uit 
‘zijn’ kamer te komen. U kunt uw hond los 
laten lopen als u weet dat hij niet op katten 
reageert. Laat wel de riem aan de halsband 
zitten: mocht hij onverhoopt toch achter de kat 
aan gaan kan kunt u gemakkelijker ingrijpen.
Als dit goed gaat kunnen de dieren een paar 
uur per dag samen zijn onder uw toezicht. 

Zorg ervoor dat de kat zich kan terugtrekken 
naar een eigen veilige plek waar de hond 
niet bij kan komen. Katten zitten graag 
hoog om alles te kunnen overzien, daarom 
kan een verhoging op een krabpaal een 
ideale plek zijn voor de kat om zich rustig 
terug te kunnen trekken.

FEROMONEN
Dit zijn lichaamseigen stoffen die het de kat 
mogelijk maken om met zijn omgeving te 
communiceren. Met behulp van feromonen 
kan de kat op verschillende manieren bood-
schappen afgeven, zoals met sproeien maar 
ook met kopjes geven. Omdat katten  
communiceren met geuren is het zeer nut-
tig om hiervan gebruik te maken bij de  
introductie. Dit kunt u bijvoorbeeld doen 
door met een washandje over de kaaklijn 
van de ene kat te aaien en daarna de andere 
kat ermee te aaien.

Overhaast de introductie niet en laat uw kat 
het tempo aangeven zodat niks een levens-
lange vriendschap in de weg staat. 

BRON: GEDRAGSADVIESBUREAU SONJA VAN LEEUWEN

huisvesting
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Hoge bloeddruk bij de kat 
Een hoge bloeddruk wordt ook wel ‘de sluipmoordenaar’ genoemd. De reden daarvoor is dat een hoge 
bloeddruk bij, met name oudere katten, aanwezig kan zijn zonder duidelijke symptomen. In die periode 
kan er al veel orgaanschade ontstaan.

DOOR: KRISTEL DE MUNNIK, DIERENARTS

Bloeddruk meten is in de dierenartsenpraktijk 
nog niet zo gewoon als bij de huisarts. Het is 
pas een jaar of tien geleden dat dierenartsen 
in de praktijk begonnen met het meten  
van de bloeddruk bij katten. Dat het be-
langrijk is, daar twijfelt niemand meer aan. 
Hoge bloeddruk komt bij oudere katten veel 
voor en kan enorme schade aanrichten.

Door de hoge bloeddruk kunnen bloedvaten 
beschadigen en daardoor gaan lekken, wat 
bloedingen kan veroorzaken.

Vooral voor de volgende organen kan dit 
ernstige problemen geven:
• Ogen: het netvlies gaat bloeden of kan 

los raken. Veel katten met hypertensie komen 
bij de dierenarts omdat ze in korte tijd 
blind zijn geworden.

• Nieren: doordat de nieren een te hoge druk 
ervaren kan er permanente schade ontstaan.

• Hart: door de hoge bloeddruk krijgt  
het hart meer arbeid te verrichten.  
De hartspier moet immers tegen een  
hogere druk in pompen.

• Hersenen: er kunnen bloedingen optreden 
in de hersenen waardoor een wankele 
gang, vreemd gedrag of moeite met de 
coördinatie gezien kunnen worden.

Niet alleen kunnen de nieren schade  
ondervinden door een te hoge bloeddruk, 
ze kunnen ook de veroorzaker van een  
hoge bloeddruk zijn. Een te snel werkende 
schildklier kan een andere aanleiding zijn 
en soms is er geen aanwijsbare oorzaak.

De bloeddruk kan op 2 manieren gemeten 
worden, met behulp van een doppler: er 
wordt met een kleine sonde op de huid van 

de voorpoot gezocht naar een bloedvaatje 
waarbij tegelijkertijd een manchet rondom 
de poot wordt opgeblazen. Een andere optie 
is de oscillometrische methode waarbij met 
een manchet om de staart de bloeddruk 
wordt gemeten. Deze laatste methode is 
iets onnauwkeuriger maar wel minder 
stressvol voor de kat.

De normale bloeddruk bij de kat varieert 
van 120 tot 160 mm Hg. Pas als er sprake 
is van een herhaalde meting boven de  
180 mm Hg is behandeling zeker nood- 
zakelijk. Boven de 160 mm Hg zijn controle-
metingen noodzakelijk. Natuurlijk wordt een 
verhoging van de bloeddruk vanwege het 
dierenartsbezoek ingecalculeerd.

Op een gevorderde leeftijd is een regel-
matige controle zeker zinvol, uw Sterkliniek-
dierenarts zal u graag adviseren. 

Preventieve zorg en vroegdiagnostiek

kat



Medicijnen en zo
Regelmatig gaan er nog zaken ernstig mis omdat diereigenaren onwe-
tend en of ondeskundig omgaan met medicijnen. Daarnaast bereiken ons 
regelmatig vragen over medicijnen. Hoogste tijd om een aantal zaken op 
een rijtje te zetten!

DOOR: BOB CARRIÈRE, DIERENARTS

KOPPELING AAN PATIËNTENDOSSIER
Dit is van groot belang omdat dit dossier 
bijvoorbeeld informatie bevat over lichaams-
gewicht, ras en overige behandelingen. Het 
voorschrijven van medicijnen dient op het 
dossier gebaseerd te worden vanwege het 
feit dat er op gewicht gedoseerd moet worden, 
sommige rassen bepaalde medicatie niet 
verdragen en om interacties tussen middelen 
en/of medicijnen te voorkomen. Fouten 
kunnen de dood van het dier tot gevolg 
hebben. Het raadplegen en onderhouden 
van het patiëntendossier zit in de receptuur-
kosten verwerkt.  

MARKTPLAATS
Sommige diereigenaren bieden overtollige 
medicijnen aan op marktplaats. De kwaliteit 
is totaal onbekend om van eventuele  
besmetting door de vorige patiënt nog maar 
niet te spreken. Neem ook NOOIT medicatie 
van een ander dier over en zeker niet van een 
andere diersoort. Niet alle diersoorten  
gebruiken dezelfde medicijnen en/of dezelfde 
dosering. Dit geldt ook voor antiparasitaire 
middelen. Jaarlijks vallen vele doden door 
onverantwoorde uitwisseling.

OVERTOLLIGE MEDICIJNEN
Om kwaliteitsredenen kunnen Sterklinieken 
geen medicatie terugnemen. De belangrijkste 
reden is dat uw Sterkliniek moet kunnen  
garanderen dat oude en nieuwe medicijnen 

niet gemengd kunnen worden. Daarnaast 
zijn wij geen erkend inzamelingspunt voor 
medicijnen. Overtollige medicijnen dienen bij 
het KCA (klein chemisch afval) te worden 
gevoegd. Bestel nooit te grote hoeveelheden 
in één keer! 

DOSERING IN DE TIJD
Een aantal medicijnen kunnen/moeten in de 
tijd aangepast worden op basis van bijvoorbeeld 
bloedonderzoek en/of het verloop van de 
aandoening. Raadpleeg uw dierenarts tijdig 
om te checken of u nog de correcte dosering 
geeft. Het kan gezonder zijn voor uw dier en 
minder kostbaar voor u als u met een lagere 
dosering kunt werken.

WAAROM ZIJN MIDDELEN AF EN TOE 
DUURDER BIJ DE DIERENARTS DAN 
BIJ DE APOTHEEK?
Het is de vraag of het ook zo is als je de  
receptuurkosten van de huisarts er bij optelt 
maar het is zeker zo dat sommige medicatie 
daar goedkoper is. Apothekers kopen natuurlijk 
in voor een populatie van 17 miljoen die  
gemiddeld ruim zwaarder is dan uw hond of 
kat, dus her en der geeft dat lagere prijzen. In 
het algemeen bent u sneller en completer af 
bij uw dierenarts.

BRAKEN EN/OF DIARREE
Braken en/of diarree kan een bijwerking zijn, 
overleg met uw dierenarts en probeer de  
medicatie weer op te starten als het braken 
en/of de diarree is gestopt. Tenslotte kan dit 

ook door iets anders zijn veroorzaakt. Braken 
en/of diarree kunnen ook de werkzaamheid 
van het medicijn beïnvloeden dus overleg 
altijd met uw Sterkliniek of u iets moet  
aanpassen.

SMAKELIJKE MEDICATIE
Om de medicijngift te vergemakkelijken zijn 
vaak extracten toegevoegd, deze kunnen een 
reactie opwekken bij allergische honden, 
houd hier rekening mee. Ook zijn er honden 
die het zo lekker vinden dat als ze de kans 
krijgen de hele pot opknagen! Houd medicijnen 
buiten bereik van dieren en kinderen!

UW EIGEN MEDICIJNEN
Niet zelden komen dieren vergiftigd binnen 
door het opeten van de medicijnen die de 
eigenaar heeft laten slingeren, omdat deze 
medicatie voor relatief hogere lichaams- 
gewichten is bedoeld kan het effect op een 
huisdier enorm zijn.

TOT SLOT: 
Medicijnen zijn geweldig, ze redden levens  
of verhogen de levenskwaliteit. Echter, bij 
ondeskundig gebruik zijn ze net zo makkelijk 
dodelijk! Overleg iedere medicatie en/of  
behandeling met uw dierenarts. Veiligheid 
voor u en uw huisdier en een efficiënte werking 
staan voorop bij verantwoord medicijn- 
gebruik, regel het samen met uw Sterkliniek 
dierenarts! 

one health
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Chocoladeletters, kerstkransjes, 
chocoladehartjes en paaseieren

Staar bij honden

Tijdens onze feestdagen genieten we van zulke lekkernijen. Als onze viervoeters de kans krijgen,  
genieten zij er ook van! 

Helaas is chocolade giftig voor de hond 
door de alkaloïde theobromine. Theobromine 
wordt bij de hond langzaam afgebroken en 
kan daardoor ophopen in het lichaam wat 
tot 12 uur na opname klachten als rusteloos-
heid, trillingen, toevallen en hartritmestoor-
nissen kan veroorzaken en kan zelfs een 
dodelijk afloop hebben! Een hond van 5 kg 
kan al vergiftigingsverschijnselen krijgen 
van 15 gram pure chocolade of 50 gram 
melkchocolade!

De opname van theobromine kan worden 
verminderd door de hond binnen 6 uur na 
opname te laten braken bij de dierenarts. 
Hoe eerder de chocolade wordt uitgebraakt 
hoe minder er van de schadelijke stof wordt 
opgenomen. Let op: het geven van zout om 
de hond te laten braken wordt absoluut  
ontraden! 

Afhankelijk van de klinische toestand van 
het dier wordt het opgenomen ter observatie 
of mee naar huis gegeven met instructies. 
Ook wordt er nog medicatie voorgeschreven 
om de schadelijke stoffen die al zijn opge-
nomen te binden en zo de uitscheiding van 
de schadelijke stoffen te bevorderen. 

Daarom is het advies om bij elke inname 
van chocolade contact met een dierenarts 
op te nemen. 

Zowel bij de hond, de kat als de mens zijn er 
verschillende soorten staar bekend. Ouder-
domsstaar wordt ook wel degeneratief  
cataract genoemd. Bij cataract wordt de 
lens troebel en kan er een witte waas in het 
oog worden gezien. De lens wordt in de 
loop van de tijd steeds troebeler en kan zor-
gen voor een sterke zichtvermindering.

Behandelingen met medicatie zijn tot nu 
toe onsuccesvol gebleken. De enige defini-
tieve oplossing is een lensextractie waarbij 
de lens uit het oog wordt verwijderd. Of uw 
hond hiervoor in aanmerking komt hangt af 
van de conditie van de hond, het oog en 
mogelijkheid tot voldoende nazorg. 

EHBO

senioren

Hoeveelheid theobromine
Witte Chocolade 2 mg/gram chocolade
Melkchocolade  3 mg/gram chocolade
Pure chocolade  15 mg/gram chocolade
Cacaopoeder 20 mg/gram poeder
Cacaodoppen 14-30 mg/gram doppen
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NATUURLIJK OF BIOLOGISCH IS 
GEEN ARGUMENT
Deze termen worden te pas en te onpas  
gebruikt. Sommige ‘keurmerken’ zijn door 
de fabrikant zelf uitgeroepen en slechts  
zelden buiten de branche getoetst. Lood en 
arsenicum zijn dodelijk maar komen wel in 
de natuur voor. Synthetisch vitamine C heeft 
betere eigenschappen voor mens en dier 
dan het ‘natuurlijke’ broertje …

PLANTAARDIG OF DIERLIJK
Voor het lichaam geldt alleen de voedings-
waarde, of eiwit dan geleverd wordt door 
dier of plant maakt bij gelijkwaardige  
kwaliteit niet uit. Miljoenen gezonde 
vegetariërs zijn hier het voorbeeld van. 
Honden kunnen nauwelijks strikt vegetarisch 
leven, katten zeker niet. Bij gelijke kwaliteit 
kunnen honden de dagelijkse eiwitbehoefte 
voor een flink deel stillen met plantaardig 
eiwit, 100% vleesvoedingen zijn dus niet 
nodig en kosten onnodig veel slachtdieren 
het leven. 

KWALITEIT
Helaas mogen van de wet geen echte  
kwaliteitskenmerken zoals verteerbaarheid 
en energie-inhoud vermeld worden op de 
verpakking. Meestal bevat de verpakking 
een meer commerciële boodschap dan  
een technisch/wetenschappelijke boodschap. 
Het is aannemelijk dat een voeding bereid 
met ingrediënten geschikt voor menselijke 
consumptie betere kwaliteit bevat dan die 

geschikt voor dierlijke consumptie. Afgekeurd 
vlees voor mensen gaat naar dierentuinen 
of ‘het diervoeder in’ bijvoorbeeld.
Let bij aanschaf op aanwezigheid onverwij-
derbare batchcode en houdbaarheidsdatum.

KEUZES
Zijn er enorm veel, kies iets wat u echt  
vertrouwt, vraag advies aan uw dierenarts, 
zorg voor een volledige voeding, een voeding 
die ALLES bevat wat uw huisdier nodig 
heeft. Sluit elk risico in de puppyfase  
uit! Voedingsfouten in de jeugd kunnen  
levenslange gevolgen hebben. Blikvoer heeft 
voordelen maar ook beperkingen. Droogvoer: 
er zijn fantastische voeders en minder goede. 
Bij een goede droogvoeding gaat er niet 
snel iets mis.

Met de pot mee-eten? Kan voor de volwassen 
hond mits deze ‘pot’ gezond en ‘volledig’ voor 

de hond is. Zelf samenstellen? Theoretisch kan 
het, vergt haast academische kennis en  
ingrediënten zijn vaak te weinig betrouwbaar 
qua bacteriën, voedingswaarde en/of para-
sieten. NIET doen bij de opgroeiende hond.

BIJVOEDEN
Kauwartikelen zoals buffelhuid voor de hond 
komt tegemoet aan natuurlijk gedrag en is 
goed voor ontwikkeling van de betreffende 
spieren. Pups NIET bijvoeden want dit  
kan groeistoornissen tot gevolg hebben. 
Houd rekening met het feit dat het niet in 
hoeveelheid zit, kleine hoeveelheden zijn 
voor de hondenneus al voldoende. Wilt u de 
volwassen hond ‘verwennen’ geef hem dan 
op een andere plaats, op een ander moment 
een paar van zijn eigen brokjes met heel 
veel lieve woordjes, dat is beter dan andere 
bijvoeding.

Nog een leuke uit de kliniek: eigenaresse 
gaf tweemaal daags bij de koffie een koekje 
aan de pekinees want zij nam er ook één. 
De pekinees had op dat moment circa  
8 kilo overgewicht. Toen ik had uitgelegd 
dat 2 koekjes voor de pekinees ongeveer 
gelijk stond aan 30 (!) koekjes per dag voor 
mevrouw naar verhouding was de pekinees 
snel haar overgewicht kwijt.

Zoals zo vaak, het nuchtere verstand  
gebruiken, niet gek laten maken door de 
commercie en vooral beseffen dat een  
goede gezondheid begint bij een juiste  
voeding! 

STeRK.16

Voeding: wat is natuurlijk? 
Net zoals in de humane voeding worden er boeken over volgeschreven, zijn er hypes en goeroes. Zoals met  
zo veel zaken is het nuchtere verstand de beste raadgever. Iedere dag eten onze huisdieren voeding, dit is een 
miljardenindustrie met bijbehorende marketing en consumenten die onnodig veel geld uitgeven. Hierbij enkele 
nuchtere feiten om u te helpen bij het maken van een keuze.

voeding
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Konijn met klappertanden?
Met ons zeeklimaat vallen de winters helaas nog wel eens tegen. Min 20 graden Celsius en een dik pak sneeuw 
krijgen we zelden, maar de eerste maanden van het jaar kunnen behoorlijk koud zijn. Twee onderwerpen 
die in de wintermaanden vaak aan de orde komen worden hieronder belicht: mag het konijn buiten blijven 
en waarom plast het konijn opeens bloed? 

DOOR: PAUL VAN AALST, DIERENARTS

ISOLATIE
Onze huisdieren zijn door hun dikke vacht 
heel goed beschermd tegen guur weer. 
Drijfnat door de regen neemt de isolatie-
laag wel af, dus zorg altijd dat de konijnen 
droog kunnen zitten. Een overkapping, maar 
nog beter een nachthok houdt ze lekker droog. 
Vergeet daarbij ook niet dat de wind een 
enorm afkoelend effect kan hebben.  
De gevoelstemperatuur, ook voor onze  
knagers, kan zo meerdere graden lager zijn 
dan dat de thermometer aangeeft. Door hier 
rekening mee te houden, en de opening van 
het nachthok van de wind af te keren blijft het 
ook in het hok een gematigde temperatuur. 
Denk hierbij niet alleen aan de voorkant 
(het gaas) waardoorheen de konijnen naar 
buiten kijken, maar ook aan de (zij)ingang 
voor het konijn zelf. Staat het hok dusdanig 
vast dat verplaatsen of draaien niet mogelijk 
is, overweeg dan een dikke deken voor het 
hok te hangen. Een ‘gordijntje’ voor de ingang 
is een andere overweging, konijnen hebben 
snel door hoe hier doorheen te komen.  
Uiteraard is isolatiemateriaal in het hok ook 
zeer effectief. Een extra dik pak stro heeft 
een erg verwarmend effect, waar de konijnen 
een heerlijk warm holletje in kunnen maken. 

Een ander aspect van het konijn in de winter 
is de voeding: besef dat vochthoudend 
groenvoer snel kan bevriezen. Bevroren eten 
kan de spijsvertering belemmeren en buikpijn 
tot gevolg hebben. De watervoorziening 
moet ijsvrij worden gehouden. Bakjes die 

buiten in de ren staan vriezen snel dicht, 
dus controleer ze regelmatig. Eventueel wat 
stro erin leggen, zodat de wind voor wat 
beweging in het water kan zorgen, maar 
twee- tot driemaal daags verversen kan  
uiteraard ook. Een flesje, of bakje in het 
nachthok plaatsen is wellicht een betere 
optie, door de warmere temperaturen aldaar 
zal het water niet snel bevriezen. Met een 
paar simpele voorzorgsmaatregelen kan het 
konijn dus prima overwinteren!

RODE URINE
Dierenartsen krijgen in de wintermaanden 
vaker een telefoontje omdat eigenaren 
bloeddruppels hebben gevonden. De oorzaak 
wordt dan vaak gezocht in een blaasont-
steking bij het konijn. Meerdere zaken moeten 
hierbij echter worden beschouwd. Zodra er 
sneeuw ligt, zien we uiteraard beduidend 
beter wat voor kleur de urine van ons konijn 
is. Wellicht is de urine al langer rood, maar 
zagen we het niet omdat het door het gras of 
zand heen zakte. Daarnaast moeten we be-
seffen dat konijnen andere urine produceren 

dan hun baasjes. Het is donkerder, troebeler, 
en ook gekleurder. Bepaalde bestanddelen 
uit de groenrijke voeding leiden tot pigmenten 
die worden uitgescheiden via de urine.  
Met name de carotenen (uit wortels), maar 
ook porphyrine pigmenten (uit kool, broccoli, 
spinazie, paardenbloem), kunnen rood  
verkleurde urine geven. De kleuren worden 
nog eens extra duidelijk als het konijn  
relatief minder drinkt. 
Dit is wellicht een verklaring waarom we 
nogal eens rode urine zien in de winter-
maanden. Daadwerkelijk bloedverlies via 
de urine is zeldzaam, een simpele blaas-
ontsteking komt niet vaak voor bij konijnen. 
Echter kunnen overmatig blaasgruis, of zelfs 
blaasstenen, wel voor beschadiging van de 
blaas en plasbuis zorgen. Bij (oudere) voed-
sters komt regelmatig bloedverlies voor uit 
de baarmoeder, dit is dan vaak het gevolg 
van tumoren.

Conclusie: zie je rode urine bij je konijn, 
schrik niet, maar bij twijfel even het konijn 
of de urine laten zien aan uw dierenarts. 

konijn en knaagdier
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Op zoek naar het ‘gouden mandje’
Nederlanders zijn gek op huisdieren, we hebben er ruim 33 miljoen. Helaas belanden te veel huisdieren 
toch in een asiel. Van kittens tot seniorenhonden en knaagdieren; duizenden diertjes zijn op zoek naar 
hun ‘gouden mandje’.

STICHTING DIERENBESCHERMING
Stichting de Dierenbescherming startte  
jaren geleden het initiatief ‘Ik Zoek Baas’.  
Ik Zoek Baas is een online platform waar 
asieldieren uit het hele land op gevonden 
kunnen worden. Vanaf de startpagina kan 
er heel gericht gezocht worden op diersoort; 
katten, honden, konijnen en knagers, vogels, 
overig en weidedieren. Hierna kan een radius 
en eventueel voorkeur voor een ras en leef-
tijd worden aangegeven. Hierna zoekt de 
website de dieren die aan de opgegeven 
wensen voldoet.

MOGELIJKE MATCHES
Bij elk dier staat een volledig ingevuld  
profiel met kenmerken als geslacht, leeftijd, 
of het dier bij honden, katten of kinderen 
kan, of het dier speciale zorg nodig heeft en 
meer. Ook zijn er foto(’s) te zien van het dier 
en heeft het asiel een introductietekst  
geschreven over de eigenschappen van het 
dier. Zo kan de mogelijk toekomstige  
eigenaar zich vast verdiepen in het dier en 
besluiten of het diertje wel of niet in het  
gezin past. 
Bij elk dier staat aangegeven waar hij of  
zij op dat moment verblijft met contact- 
gegevens van het desbetreffende asiel. 

MEET YOUR MATCH
Met de ‘Meet Your Match’-applicatie kan de 
toekomstige katteneigenaar in drie stappen 
een kat vinden die bij hem of haar past.  
Nadat er een adoptievragenformulier is 
ingevuld zoekt het opvangcentra naar een 

aantal geschikte matches gebaseerd op de 
wensen, verwachtingen en levensstijl van 
de toekomstige eigenaar en de katten- 
persoonlijkheden die in het opvangcentrum 
zitten. 

GOUDEN MANDJE
Op een extra pagina van de website zijn 
succesverhalen te lezen van dieren die hun 
gouden mandje hebben gevonden. Oud, jong, 
dieren die speciale zorg nodig hebben, er 
zijn inmiddels ruim 1150 dieren succesvol 
geplaatst via ‘Ik Zoek Baas’. 

Bent u op zoek naar gezelschap van een 
lieve viervoeter? Neem dan eens een  
kijkje op ikzoekbaas.dierenbescherming.nl 
of download de app.

‘Want niemand hoort 
met kerst alleen thuis 
te zijn.’ 

wellfare
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Stichting ik zoek baas

‘De Dierenbescherming heeft als ideaal 
dat de mens in de samenleving duurzame 
invulling geeft aan welzijn, gezondheid en 
integriteit van ieder dier. We beschermen 
dieren door het verlenen van noodhulp, 
het handhaven van welzijn en het beïn-
vloeden van de samenleving.’



Afgelopen juni is Sterkliniek Dierenartsen BV overgenomen door AniCura. 
Dit is een grote internationale speler die een diergeneeskundige keten 
beheert. Voor de aangesloten dierenartsen betekent dit betere loopbaan-
mogelijkheden en een zeer goede toegang tot meer kennis omdat deze 
keten veel veterinair erkende specialisten heeft. Ook AniCura heeft  
hoge kwaliteit in haar kernwaarden opgenomen en dat is de reden dat 
beide organisaties door de aangegane samenwerking sneller voortgang 
boeken. Voor u als diereigenaar komen meer mogelijkheden ter  
beschikking die ook sneller bereikbaar zullen zijn. Wie weet komt u nog 
eens een Sterkliniek in het buitenland tegen!

OP NAAR DE HONDERD!
Heel voorzichtig beginnen we hierover te denken. Begin 2018 zullen  
naar verwachting 9 nieuwe Sterklinieken hun deuren openen en in de 
loop van 2018 verwachten we er nog enkele. Hiermee komt het totaal 
aantal ruim boven de 90. Begin 2018 wordt ook een nieuwe aspiranten-
groep gestart, in ruim een jaar tijd worden de aspiranten klaargestoomd 
voor hun Sterkliniek-deelnameschap, zo komen we steeds dichter bij u in 
de buurt!
Kijk op http://sterkliniek.nl/sterklinieken/vind-uw-sterkliniek voor het 
overzicht van de (aspirant) Sterklinieken in Nederland. 

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 2018.
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We gingen op midweekvakantie naar Griekenland. Nadat we de volle  
twee uur voor vertrek ook echt nodig bleken te hebben, schuifelden we via 
de slurf het vliegtuig binnen. Daar stonden de bemanningsleden ons vrolijk 
op te wachten met een welgemeende glimlach. Toen ik binnenkwam zei de 
purser: “Goedemorgen dokter, fijn dat u met ons reist. Het gaat overigens 
weer helemaal goed met Ernst.” Razendsnel scande ik alle mogelijke dieren 
die Ernst heetten. “Oh wat fijn,” zei ik en vroeg neutraal: “eet hij weer 
goed?” “Sinds u hem hebt geholpen is hij weer beter dan ooit!” 

En toen wist ik het ineens weer. Ernst was een cavia. ‘Bobby en de rest’ 
waren nooit ziek, maar Ernst kwakkelde al langere tijd. Hij had een 
gebitsprobleem: meestal konden we de voortanden slijpen en de kiezen 
bijvijlen. De laatste keer dat ik Ernst zag was hij meer afgevallen, dan  
alleen door de kiezen kond worden verklaard. Ik ging op zoek naar andere 
oorzaken. Hij was pijnlijk in de buik en bleek ook moeilijker te plassen.  
We maakten een röntgenfoto en daarop zagen we een joekel van een 
blaassteen zitten. Gelukkig kregen we toestemming om hem dezelfde dag 
nog te opereren. De zesjarige Ernst was hierna weer als nieuw. Dat was 
allemaal een week of zes geleden gebeurd. En nu hoorde ik dus hoe goed 
het met hem ging. 

“Hij moest al veel langer last hebben gehad van die blaassteen, want hij is 
nu zo ontzettend vrolijk en speels!” We liepen door naar onze plaatsen. 
Halverwege de vlucht kwam hij nog bij ons langs. We kregen allebei een 
flesje wijn ‘van de maatschappij, als dank voor alles’. Toen hij het flesje 
neerzette zag ik de grote ring die hij droeg. “Is dat … eh … de …?” vroeg 
ik enigszins beschaamd. Mijn vrouw gaf mee een por in de zij. “Ja joh, ik 
ben naar de juwelier gegaan en die heeft die steen netjes ingelegd in  
deze ring. Zo kan ik altijd aan Ernst denken, ook tijdens mijn werk.”  

Lodewijk Kamps, Sterkliniek dierenartsen Hillegom

TransCavia 



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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