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Onze dochter Kiki vroeg al bijna een jaar of ze een ratje mocht voor haar 
verjaardag. Zelf vind ik ratten hele leuke en intelligente huisdieren. 

Als kind heb ik ook een aantal ratten gehad en meestal sliepen deze bij 
mij in bed. Ik besloot in het geheim een voorstudie te doen. Al snel kwam 
ik erachter dat 1 rat geen optie was want ratten zijn sociaal levende 
dieren. Het moesten er dus minimaal 2 worden. 

Daarna volgde de huisvesting. Ratten hebben een grote kooi nodig 
las ik op internet. Liefst met trappetjes en hangmatjes. Pagina’s met 
huisjes, speeltjes en andere benodigdheden heb ik doorgespit. Ook 
de bodembedekker is van groot belang. Wat is het vriendelijkst voor 
hun voetjes en is het best absorberend? Uiteindelijk had ik een hele lijst 
samengesteld. Helemaal enthousiast besloot ik dat ik de artikelen net zo 
goed meteen kon bestellen, want ik had alles nu toch immers gedegen 
uitgezocht en we hadden toch al besloten dat dit haar cadeau ging 
worden. 

Een paar dagen later was het zover. Een koerier kwam de bestelling 
afleveren. Ik pakte de doos waar de kooi inzat snel uit om te controleren 



of ik de goede besteld had. Al snel kwam ik erachter dat de 
kooi op zijn zachts gezegd op internet wat kleiner leek dan in 
werkelijkheid. Ik wimpelde die gedachte weg met: alleen maar 
fijn voor de ratjes! De bodembedekker spande de kroon. Ik 
had gedacht een kleine zak te hebben besteld, maar er kwam 
een hele baal. De koerier wilde de baal niet de trap op tillen 
en uiteindelijk heb ik de baal met een steekwagentje naar de 
garage gebracht. Wat was alles leuk, ik kon nauwelijks wachten. 
Vooral het hangmatje en het huisje waren echt wat ik mij ervan 
voorstelde. 

Mijn partner kwam die dag net terug van een buitenlandse 
reis en schrok bij het aanblik van de spullen. Ik was inderdaad 
vergeten om over mijn bestelling te vertellen. Ik legde uit dat ik 
had besloten om het maar te bestellen omdat ik het nu zo goed 
had uitgezocht. Natuurlijk wist ik wel dat Kiki pas over een half 
jaar jarig was. Samen keken we naar hoe leuk de kooi, het huisje 
en de hangmat waren. Wat zou Kiki dit mooi vinden! 

Al snel besloten we dat we eigenlijk niet langer konden wachten 
met zoiets leuks. De spullen waren nu toch al binnen en wat 
voor een zin had het om alles boven op zolder een half jaar 
te bewaren?  Snel besloten we Kiki op te halen en haar het cadeau nu al te geven. Blij was ze zeker! We 
werden uitvoerig bedankt en we voelden ons de gelukkigste ouders ter wereld. Met zijn 3-en gingen we 
de kooi inrichten. Het was een waar paradijs geworden. De volgende dag gingen we al vroeg op pad om 
de ratjes op te halen. Natuurlijk had ik daar ook al een voorstudie van gemaakt dus ik wist precies waar de 
liefste, gezondste en leukste ratten te koop waren. Thuis gekomen waren ze zo bang dat ze snel het huisje 
indoken. Natuurlijk durfen ze niet via het laddertje naar het hangmatje.

Nu, een paar weken later, lopen ze los op de bank. Ze zijn zelfs niet bang meer voor Muis en Doortje. Het zijn 
de liefste ratten die ik ooit ontmoet heb. 

Uit lange lijsten met namen heeft Kiki besloten dat ze Schatje & Schatje heten. 

Wel heb ik bedacht dat het verstandig is om nog even niet na te denken over een nieuw cadeau voor Kiki’s 
verjaardag.

Drs J.W. Baljet

- vervolg - Het Kenaupark



U hoopt natuurlijk dat uw huisdier niet ziek wordt, en dat u alleen naar de dierenarts moet voor een 
wormenkuur, vaccinatie en de jaarlijkse controle. Helaas loopt in sommige gevallen alles anders. Uw huisdier 
heeft toevallen, ook wel epilepsie genoemd. Wie voor het eerst een epileptische aanval meemaakt, schrikt 
vaak enorm.
De epilepsie patiënt is een zorgenkind. Het blijft een wat ongrijpbare ziekte die heel wat impact op uw 
huisdier, op u en uw hele gezin kan hebben.  Soms lijkt het wel of uw huisdier dood gaat op het moment 
van de aanval. 
Iets wat de ziekte nog moeilijker maakt, is dat er zeer veel verschillende oorzaken mogelijk zijn en dat het 
niet altijd mogelijk is erachter te komen wat bij uw huisdier de oorzaak is. Het is dan ook bijna nooit mogelijk 
om te genezen van epilepsie.

Wat is epilepsie?
Epilepsie is het herhaald optreden van toevallen. Een toeval is een aanval van (zeer) abnormaal gedrag: 
dit abnormale gedrag moet wel een aantal typische kenmerken hebben. Epilepsie is dus niet meer dan 
de naam die gegeven wordt aan een verschijnsel. De term epilepsie zegt niets over de oorzaak van de 
toevallen, het is zelfs erg moeilijk om achter de oorzaak te komen.
Toevallen ontstaan omdat de functie van hersencellen verstoord is. De belangrijkste functie van 
hersencellen is het opwekken, doorgeven en ontvangen van elektrische signalen. Die elektrische activiteit 
wordt met ingewikkelde systemen in goede banen geleid en te sterke signalen worden afgezwakt. Bij 
een toeval is er sprake van een kortdurende ontsporing van de elektrische activiteit van de hersencellen. 
De ongecontroleerde elektrische ontladingen verspreiden zich door de hersenen en veroorzaken de 
verschijnselen die bij een toeval worden waargenomen.
De gestoorde functie van de hersencellen kan veroorzaakt worden door een ziekte of afwijking van de 
hersenen zelf (ontsteking, litteken na 
een hersenschudding, aangeboren 
afwijking), maar kan ook het gevolg zijn 
van een ziekte elders in het lichaam, 
zoals een stofwisselingsziekte. Bijna elk 
orgaan kan door verstoorde functie 
epileptische aanvallen veroorzaken. 
Meestal is er echter geen oorzaak voor 
de toevallen te vinden. In dat geval 
wordt gesproken van echte of primaire 
epilepsie.
Bij epilepsie treden de toevallen bij 
herhaling op en met een zekere 
regelmaat. De tijdsduur tussen de 
toevallen is per individu verschillend, 
maar in het algemeen zit er tussen de 
toevallen 3 tot 6 weken.

Verschillende soorten epilepsie
De indeling van de verschillende soorten toevallen vindt plaats op grond van de vorm van de aanvallen 
(Hoe ziet het er uit?) en op grond van de oorzaak. Bij de mens worden een groot aantal verschillende 
vormen van epilepsie onderscheiden.
Bij de hond en kat is dat slechts in beperkte mate mogelijk en wordt onderscheid gemaakt tussen algehele 
aanvallen (gegeneraliseerde toevallen), gedeeltelijke of incomplete aanvallen (partiële toevallen) 
en aanvallen die niet onder te brengen zijn in de voorgaande categorieën (atypische toevallen). De 
gegeneraliseerde vorm komt het meeste voor bij onze huisdieren en wordt ook wel “Grand Mal” genoemd. 
Daarnaast wordt onderscheid gemaakt in toevallen met een oorzaak en toevallen zonder een oorzaak. 
De laatste categorie wordt echte of primaire epilepsie genoemd, deze zien we het meest bij honden en 
katten.

Epilepsie bij hond en kat

t



- vervolg - Epilepsie bij hond en kat

t

Voorkomen van epilepsie
Primaire (echte) epilepsie komt regelmatig voor bij alle rassen en bij kruisingen. Bij sommige rassen komt het 
veel vaker voor en wordt vermoed dat het erfelijk is. Epilepsie wordt evenveel bij reuen/katers als teven/
poezen gezien. Bij de teven kan het aantal toevallen gedurende de loopsheid toenemen. We zien epilepsie 
veel minder vaak bij katten dan bij honden.
De eerste toevallen bij echte epilepsie beginnen op een leeftijd tussen de 1en 5 jaar. Na de eerste toeval is 
het uiteraard nog niet bekend of er meerdere zullen volgen in de toekomst. Tussen de eerste en de tweede 
toeval kunnen maanden voorbij gaan. De periode tussen de toevallen wordt in de loop van de tijd korter 
en blijft dan min of meer constant (2 tot 6 weken). Dit is een zeer globaal gemiddelde, want bij sommige 
dieren kan het aantal tot enkele per jaar beperkt blijven en bij andere kunnen series toevallen om de week 
plaatsvinden.

Meestal is er geen bepaalde aanleiding voor de toevallen aan te wijzen en komen ze onverwacht. 
Opvallend is dat het vrijwel altijd binnenshuis gebeurt en in de vertrouwde omgeving en dan vaak laat in 
avond, gedurende de nacht en vroeg in de ochtend. Er is geen relatie met opwinding of inspanning. Tussen 
de toevallen door gedraagt uw huisdier zich compleet normaal.

We kunnen u heel veel vertellen over epilepsie. In de nieuwsbrief van mei kunt u lezen hoe een epileptische 
aanval eruit ziet en hoe deze opgebouwd is. In de nieuwsbrief van juni vertellen we u wat voor onderzoek 
we kunnen doen naar epilepsie en wat de behandeling inhoudt.

De kat staat bekend om zijn kieskeurigheid. Soms hoeft hij 
maar even aan zijn eten te ruiken om het te laten staan. 
Het sterke reukvermogen, het geringe smaakvermogen en 
het specifieke spijsverteringskanaal van een vleeseter stellen 
verschillende eisen aan de voeding.

De voorkeur voor een bepaalde voeding hangt op 
de eerste plaats af van de geur. Maar ook de meest 
aantrekkelijke geur helpt niet als de basisingrediënten 
(vlees, granen, groenten) niet van goede kwaliteit zijn. 
Katten hebben namelijk een neus voor hoogwaardige 
eiwitten. Een voeding met deze eiwitten is aantrekkelijker 
voor de kat. 

Een premiumvoeding (voeding van hoge kwaliteit) is niet alleen smakelijk maar ook beter voor de 
gezondheid van uw kat; het helpt problemen (zoals bijvoorbeeld blaasgruis) te voorkomen. De kat heeft 
een kleine hoeveelheid van de voeding nodig, omdat deze door de hoge kwaliteit van de ingrediënten 
beter wordt opgenomen. Door de hoge verteerbaarheid zal de ontlasting compacter zijn en minder ruiken.
Bij het gebruik van gespecialiseerde (super) premiumvoedingen, is het niet nodig om supplementen (zoals 
vitaminen en andere toevoegingen) of blikvoeding aan de voeding toe te voegen.

Eetgewoonten
Katten zijn uiterst tevreden met een zekere monotonie (eentonigheid) in hun dieet. Het spijsverteringskanaal 
stelt zich in op een bepaalde voeding. Het voorzien van een kat van een dieet met veel afwisseling is 
antropomorfisch (naar menselijk voorbeeld) en dus niet nodig. Een kat eet, verdeeld over de dag en nacht, 
7 tot 20 maaltijden per dag.

Voeding bij de kat
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Ruimtelijke ordening van de kat  
De plaats van de voerbak is bij katten erg belangrijk, maar dit wordt vanwege praktische redenen 
vaak genegeerd. De ruimtelijke ordening van de kat omvat drie delen: de ruimte voor rust en slaap, de 
kattenbak vaak gevuld met grit waar de behoeftes worden gedaan en tenslotte de plaats waar het dier 
eet en drinkt.
Wij moeten onthouden dat het noodzakelijk is dat alle drie de ruimtes gelijktijdig aanwezig en gebruikt 
kunnen worden. Een overlapping, zelfs al is die maar gedeeltelijk, van deze ruimtes kan de eetlust negatief 
beïnvloeden. Er dient minimaal een afstand van 50 cm te zijn tussen deze drie ruimtes om de kat te 
vrijwaren van iedere onderdrukking met betrekking tot eten, rust en het doen van de behoefte. Een kat 
drinkt liever niet op de plek waar deze ook eet. Het is dus raadzaam om meerdere drinkbakjes door het huis 
te verspreiden. De kat zal hierdoor meer drinken en zo wordt de kans op blaasontsteking verminderd.

Overschakelen naar een andere voeding
Als uw kat overschakelt op een nieuwe voeding, adviseren wij gedurende enkele dagen de nieuwe 
voeding in toenemende hoeveelheid te mengen met de oude voeding.
Uw kat kan dan rustig aan het voer wennen. Een abrupte overgang van voeding kan maag- of 
darmklachten veroorzaken.

Met de tentoonstelling van “Van Barye tot Bugatti” biedt Museum Beelden aan Zee in Den Haag een 
uniek overzicht van de bronzen diersculpturenvan de Franse beeldhouwersgroep Les Animaliers en haar 
navolgers. 

Onder leiding van Antoine-Louis Barye verzamelde een groep Franse beeldhouwers zich in de tweede 
helft van de 19e eeuw rondom de Parijse dierentuin Jardin des Plantes. Met wetenschappelijke interesse 
en gevoel voor romantiek legden deze Animaliers zich toe op het uitbeelden van exotische dieren. Hun 
weergaloze bronzen diersculpturen vonden niet alleen hun weg naar de salons van de bourgeoisie, maar 
legden ook de kiem voor een stijl van beeldhouwen die in veel landen navolging kreeg. Onder meer in 
België, waar de Antwerpse Zoo aan het begin van de 20e eeuw een magneet vormde voor beeldhouwers 
uit binnen- en buitenland. Deze nieuwe generatie zou in de Italiaan Rembrandt Bugatti (1884-1916) zijn 
belangrijkste vertegenwoordiger krijgen. Met de tentoonstelling Van Barye tot Bugatti geeft Museum 
Beelden aan Zee - voor het eerst in Nederland - een museaal overzicht van dier beeldhouwkunst uit de 
periode 1830-1930. Het museum heeft hiervoor werken in bruikleen verkregen uit tal van nationale en 
internationale musea, galeries en particuliere collecties. 

Van Barye tot Bugatti. Les Animaliers is te zien van 18 februari t/m 29 mei in Museum Beelden aan Zee. 
www.beeldenaanzee.nl 

Programma 
14.00 uur: ontvangst met koffie of 
thee 
14.30 uur: lezing door de Belgische 
kunsthistoricus Paul Verbraecke, 
een expert op het gebied van Les 
Animaliers 
15.30 uur: rondleiding langs de 
expositie 
16.30 uur: borrel 

Prijs 
€ 18,- (normaal € 30,-). Dit bedrag is inclusief entree museum 
Reserveren See Tickets: 0900 - 1353 of www.seetickets.nl. Meer informatie over bestellen en betalen via See 
Tickets vindt u bij ‘Reserveerinformatie’ op pagina 2 van dit magazine.

De bronzen precisie van Les Animaliers
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Er zijn mensen die twee puppy’s uit één nest nemen omdat de hondjes dan elkaar hebben en er zijn 
mensen die later besluiten om er een andere hond bij te nemen. Twee verschillende situaties, die we apart 
zullen behandelen. In deze nieuwsbrief bespreken we of het verstandig is om twee puppy’s uit hetzelfde 
nest te nemen.

Ze zijn zo schattig!
U heeft uw keuze gemaakt voor een ras of rasloze hond en via de rasvereniging, vrienden of via de 
dierenkliniek heeft u gehoord dat er puppy’s beschikbaar zijn. U gaat kijken naar die lieve kleine mormeltjes 
en besluit op dat moment dat er niet één pup maar twee puppy’s straks met u mee naar huis gaan. 
Redenen genoeg naar uw idee: ze hebben dan elkaar, kunnen lekker spelen en zullen niet alleen thuis zijn 
als u een keer iets langer dan gewenst van huis bent. Voor u een goede reden om niet één maar twee 
puppy’s te nemen, maar is dit werkelijk zo?

Opvoeden van twee puppy’s
Het opvoeden van één pup is veel werk! Als u twee puppy’s aanschaft is dit dus dubbel veel werk. 
Denk even aan het zindelijk worden. Ze plassen/poepen nooit tegelijk, en u zult dus dubbel alert moeten zijn 
voor wat betreft het zindelijk maken van de puppy’s.

Als u bij de ene pup ongewenst gedrag wilt corrigeren, doet de andere pup juist op dat moment iets wat 
u wel wilt, waardoor het goede gedrag van die andere pup gecorrigeerd wordt. De pup weet immers niet 
dat u het niet tegen hem heeft! 

U gaat naar een training met de 
puppy’s, maar ze zijn meer op elkaar 
gericht, ze zien alleen elkaar en u komt 
daar niet tussen. Het zal dus beter zijn om 
de puppy’s in een verschillende “klas” te 
zetten.

De puppy’s moeten gesocialiseerd 
worden, maar de één is net even wat 
slimmer dan de ander en de minder 
slimmere pup heeft meer tijd nodig om 
te wennen aan de dingen om hem 
heen.  Dit kan tot frustratie leiden bij de 
slimmere pup, waardoor er ongewenst 
gedrag kan ontstaan.

U wilt ze graag leren dat ze netjes naast u lopen. De ene pup loopt netjes naast u, maar de andere blijft 
trekken dus u neemt uw maatregelen hiertegen. De pup wat netjes naast u loopt, raakt helemaal in de war. 

Zo is er nog veel meer gedrag te bedenken, waarin uw puppy’s verschillen, want ondanks dat zij uit één 
nest komen, zijn het wel twee verschillende individuen en leren ze in hun eigen tempo en op hun eigen 
manier.

Het opvoeden van twee nestgenoten kost u dus veel meer tijd (en misschien ook ergenissen). 

Binding met eigenaar
Dit is ook een heel belangrijk punt. De gedachte dat uw puppy’s elkaar hebben, lekker met elkaar kunnen 
spelen en nooit alleen thuis zijn als u onverhoopt iets langer weg bent dan gewenst, is zeker waar. Maar 
waar bent u in dit verhaal. Er zijn honden die de eigenaar echt niet zien staan omdat ze zoveel plezier aan 
elkaar hebben.
Ze hebben elkaar en zijn, doordat zij elkaar al langer kennen dan dat zij u kennen en elkaar goed 
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begrijpen, meer aan elkaar gehecht. De één kan niet zonder de steun van de ander en kan echt ‘instorten’ 
als de andere er niet is, of u er nu bent of niet. Omdat nestgenoten vaak meer met elkaar spelen dan 
met mensen en andere honden, kunnen ze zich ook minder snel aan mensen (u, uw gezinsleden, familie 
vrienden en andere honden) hechten. Hierdoor kan ook angstgedrag naar mensen of honden ontstaan. 

Wees ook niet bedroefd als de honden niet opkijken als u thuiskomt. Tenslotte hebben ze elkaar en hebben 
ze geen anderen nodig.

Concurrentie tussen de honden
Ondanks dat de puppy’s samen zijn opgegroeid en elkaar door en door kennen, kan er tijdens de puberteit 
strijd ontstaan. De hormonen gieren door het lijf en ze willen duidelijkheid. Wie van de twee is de baas? 
Omdat ze deze periode tegelijkertijd meemaken, kan dit leiden tot behoorlijke gevechten. 

Is het echt zo erg?
Is het dan alleen maar kommer en kwel om twee puppy’s tegelijk te nemen? Nee, beslist niet. Het is ook 
genieten om te zien hoeveel de hondjes aan elkaar hebben en hoeveel lol ze hebben. Maar u moet 
wel eindeloos geduld hebben, heel veel tijd en beseffen dat u (en uw gezinsleden) niet de belangrijkste 
persoon bent in hun leventje en het lastiger is om de honden ‘onder controle’ te hebben. 
Een fokker vertelde mij ooit dat als zij de vraag kreeg of mensen twee puppy’s konden kopen zij heel stellig 
was: “Nee, dat kan niet”. Ik denk dat u wel kunt begrijpen waarom niet en ik moet u zeggen dat ik dit een 
hele goede fokker vind!

Marie Louise Hebly, hondengedragsdeskundige.

Konijnen vaccineren
In Nederland komen regelmatig uitbraken voor van twee zeer besmettelijke en gevaarlijke konijnenvirussen:

Myxomatose (konijnenziekte)
Myxomatose wordt veroorzaakt door een virus (Myxomavirus, een virus behorend tot de pokkenvirussen). 
Myxomatose wordt met name verspreid door stekende insecten zoals vlooien, muggen en vliegen. Ook is 
besmetting via direct contact met besmette dieren of materialen mogelijk. 

De symptomen:
De tijd tussen besmetting en de eerste symptomen (=incubatietijd) is enkele dagen tot 2 weken. De 
kenmerken van deze ziekte zijn: zwellingen van de oogleden, mond, neus, oren, poten, anus en ge-
slachtsorganen. Doordat de oogleden erg gezwollen raken kan het konijn niet meer zien en wordt als het 
ware blind, (wilde) konijnen vormen zo een gemakkelijke prooi voor roofdieren. 
Er kunnen knobbels ontstaan in de huid (myxomen), voornamelijk op de oren, rond de mond en op de rug. 
Na enkele dagen ontstaat er vaak een longontsteking waaraan het konijn zal overlijden. De ziekte komt 
vooral tijdens de zomer en vroege herfst voor. 

VHD (Viral Haemorrhagic Disease)
VHD is een zeer besmettelijke en vaak dodelijke ziekte die veroorzaakt wordt door een calicivirus. Het 
virus is afkomstig uit China en komt sinds 1993 in Nederland voor en tast voornamelijk de lever aan. Deze 
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virusziekte wordt overgebracht via direct contact met andere konijnen, via mest of besmet materiaal (zoals 
kooien en drinkflesjes), door het eten van besmette groenten (vers geplukt gras) en via stekende insecten. 
Ook kan je het virus zelf overdragen via je kleding of schoenen. Het is aangetoond dat het virus wel tot 3 
maanden op kleding kan overleven!

De symptomen:
Na een incubatietijd van 16 uur tot 3 dagen kunnen de eerste symptomen 
optreden. De kenmerken van deze ziekte zijn: verminderde eetlust, 
benauwdheid en hoge koorts binnen 48 uur. In sommige gevallen kunnen 
zich hersenverschijnselen en krampen voordoen. In het laatste stadium 
van de ziekte zie je vaak schuimige bloederige neusuitvloeiing. Meestal 
sterft het konijn snel aan bloedingen in het lichaam. Deze bloedingen 
treden met name op in de darmen. 
Het zijn deze bloeding waaraan de ziekte zijn naam heeft te danken: 
“hemorrhagisch” betekent “bloed”. De ziekte gaat echter niet altijd 
gepaard met bloedingen. Er is ook een vorm waarbij het konijn plots dood 
neervalt zonder eerst andere symptomen te hebben vertoond.

Preventie:
Aangezien aangetaste dieren in veel gevallen zullen overlijden, is het 
zinvol om tegen beide virusinfecties preventief te vaccineren. De enting 
geeft 6 maanden bescherming tegen deze ziektes. Muggen en insecten komen ook binnenshuis voor, dus 
ook binnenkonijnen lopen risico op deze ziektes. Dus ook voor binnenkonijnen is het advies om te enten.

Wij raden u aan om uw konijn(en) minimaal éénmaal per jaar te laten enten. Wij adviseren dan om de 
enting in het voorjaar te geven. Dan komen de meeste muggen en stekende insecten voor, waardoor het 
risico op ziekte het grootst is. 
Uw konijn krijgt de beste bescherming bij twee maal per jaar enten, ofwel zowel in het voorjaar als in het 
najaar.

Tegen VHD mag vanaf 8 weken leeftijd en tegen myxomatose mag vanaf 4 weken leeftijd gevaccineerd 
worden. Na de vaccinatie kan er een verdikking ontstaan in de huid op de plaats waar de vaccinatie 
gegeven is. Dit is een lokale entreactie op de vaccinatie met het (Shope-)fibromavirus, na een paar weken 
zal deze zwelling wegtrekken. 

Hygiëne; het weren van muggen door het gebruik van horren of fijnmazig gaas en een goede verzor-
ging zijn andere preventieve maatregelen ter voorkoming van ziektes. Het regelmatig opruimen van de 
ontlasting en urine van de konijnen zal voorkomen dat stekende insecten daar hun eitjes gaan leggen en 
zo een plaag kunnen worden. Indien u uw konijn verdenkt van myxomatose:  Laat het dan niet vaccineren!
De weerstand van het konijn wordt door de vaccinatie verzwakt en vaccinatie geeft niet snel genoeg een 
bescherming om dit te compenseren. Een vaccinatie moet tijd krijgen om te gaan werken, een goede 
bescherming is er pas 7 dagen nadat de vaccinatie is gegeven.
 

Konijnen ent-spreekuur:
Voor beide ziektes geldt dat de entstoffen alleen geleverd kunnen worden in flesjes waar 10 konijnen 
tegelijk mee geënt kunnen worden. Na oplossen zijn de vaccins slechts 2 uur houdbaar. Om de kosten te 
drukken,hebben wij een speciaal konijnen-entspreekuur. De kosten voor de enting op het speciale ent-
spreekuur zijn €21,65 (i.p.v. €35,60) en elk volgende konijn is €15.

U kunt een afspraak maken op:
dinsdagmiddag 12 april of
woensdagmiddag 20 april



We waren op vakantie in Normandië: man, vrouw, zoon en hond Tara, met de tent. Het was een fijne 
vakantie en we trokken van camping naar camping.  Zoonlief was zeer geïnteresseerd in de Tweede 
Wereldoorlog en kwam helemaal aan zijn trekken, wij vonden het heerlijk om met Tara te wandelen, aan 
zee of door de landerijen. Tara vond het heerlijk om dag en nacht bij ons te zijn: overdag lag ze voor onze 
tent en ’s nachts sliep ze in de voortent. Na een kleine week onderweg vonden we een prima camping, en 
we hadden een prachtige plek: helemaal aan de rand, slechts een heg scheidde ons van de weilanden, 
waar de koeien liepen. 

We waren in de loop van de middag aangekomen, tent opgezet, alles geïnstalleerd en aan het eind 
van de dag begonnen we met de bereiding van het avondmaal. Glaasje wijn erbij, barbecue aan, echt 
vakantie! Totdat Tara helemaal dol werd. Ze wilde weglopen, liep te janken en te piepen, bleef onrustig 
en leek angstig, en wij snapten niet waarom. We konden haar ook niet kalmeren; ze ging wel liggen op 
haar kleed, maar was vreselijk onrustig. Na een kwartiertje was de onrust weg. Dus wij gingen door met de 
barbecue en het glaasje wijn.

De volgende ochtend werden we gewekt door Tara: hijgend, jankend en helemaal in paniek, alle vezels 
in haar wilden weg, WEG, WEG!!! Snel trok manlief wat kleren aan en ging met haar lopen, en dat was een 
goede zet, ze werd rustig en bleef dat, ook toen ze terugkwam bij de tent. Wij begrepen er niets van. En 

toen we ’s avonds bij de tent ons potje aan het koken waren, 
raakte Tara weer helemaal in paniek, zonder dat wij daarvoor 
een oorzaak of reden konden bedenken. We vonden het 
vreemd, want ze was de hele dag blij en fijn, maar dan ineens 
op de camping was het helemaal mis, eventjes, en dan was 
het ook weer over. 

Toch vonden we de camping fijn en we besloten daar wat 
langer te blijven. En zo ontdekten we dat de onrust van Tara te 
maken had met de koeien… Iedere ochtend liepen de koeien 
langs de heg naar de wei, en ’s avonds weer terug naar 
stal om gemolken te worden. Hoewel de koeien nauwelijks 
zichtbaar waren, werd Tara er helemaal dol van, en ze was 
bang. De oplossing voor dat moment was, dat ze even in de 
auto op de achterbank werd gezet. Dat gaf haar en ons rust, 
maar wij begrepen er niets van. Waar kwam deze reactie van 
Tara vandaan?

Pas maanden later, vakantie allang weer voorbij, viel bij ons het kwartje: ongeveer anderhalf jaar voor de 
vakantie in Normandië waren we met Tara naar Schokland geweest, een voormalig eiland in de Zuiderzee, 
nu omgeven door het land van de Noordoostpolder. Zo’n beetje in het midden staat een kerk op een bult, 
met daarnaast een weitje, waarin toen een stel jonge koeien stonden. Wij wilden het kerkje bekijken en 
de koeien vonden ons bezoek wel spannend, dus die kwamen naar het hek om ons eens even goed te 
bekijken. Tara was zeer geïnteresseerd in de koeienbeesten, ze was aan de lijn en ging voorzichtig - neus 
voorop, aarzelende kwispel en het hele lijf al klaar om een snelle aftocht te blazen – eens poolshoogte 
nemen.

En toen ging het mis: arme Tara kreeg een enorme klap van het schrikdraad. Met haar staart tussen de 
achterpoten en kai-kai-kai zette ze het op een lopen. Stadse fratsen die wij als bazen zijn, hadden we met 
schrikdraad geen rekening gehouden… Geen wonder dat Tara helemaal hyper werd van het fenomeen 
koe, want: koe = opdonder, dus wegwezen!

Het woord is aan ...

Tara en de koeien



Wist u dat ...

Onze ‘nieuwe” website gelanceerd is! Neem een kijkje op www.dierenkliniekkenaupark.nl

De oudst bekende (en betrouwbare) 
leeftijd van een paard 62 jaar is? Dit 
paard “old Billy” werd geboren in 1760 
en overleed in 1822.

Eukanuba Buurthond van het jaar verkiezing 2011

Hoe werkt de verkiezing?
Ken of heb jij de leukste, liefste en beste hond van de buurt? Geef hem/haar op voor de ‘Eukanuba 

Buurthond van het Jaar Verkiezing’ en maak kans op leuke 
prijzen! Deze verkiezing, waarin jouw favoriete hond centraal 
staat, wordt georganiseerd door Petnews Magazine.
Wat levert de verkiezing jou en je favoriete hond op?
De ‘Eukanuba Buurthond van het Jaar’ krijgt naast eeuwige 
roem, veel leuke hondvriendelijke prijzen en flink wat media-
aandacht! Denk aan een jaar lang gratis Eukanuba hondenvoer 
en een pakket met hondvriendelijke gadgets van DigitDog! 

Prijsuitreiking
Na de provinciale voorverkiezing op 11 april a.s. gaat per 
provincie de meest populaire Buurthond door naar de finale. Uit 
deze top 12 wordt zondag 17 april a.s. tijdens het Animal Event 
in de Beekse Bergen door een deskundige jury de definitieve 
Buurthond van het Jaar 2011 bekendgemaakt. 
Schrijf uw hond in op: http://buurthondvanhetjaar.nl/2011/
aanmelden-honden-verkiezing

We 4 april een puppyparty hebben 
in de kliniek? Voor meer informatie 
gaat u naar onze website:
www.dierenkliniekkenaupark.nl

t



- vervolg- Wist u dat ...

Kleine jongetjes willen bijna allemaal brandweerman worden en ik wist al heel jong “dierenarts wil ik 
worden”. 

In 2003 was het zover en studeerde ik af aan de Rijks Universiteit van 
Gent! 
 
Geboren en getogen in het hoge noorden en daarna zes jaar 
gestudeerd in België. 

Vervolgens heb ik in heel Nederland werkervaring opgedaan. Van Ell 
Limburg naar Roden, van Roden naar Nijkerk en Amsterdam en nu in 
Haarlem. Een prachtige stad.

Ik woon samen met mijn vriend en dochtertje van vijf maanden in het 
centrum en we zijn op dit moment op zoek naar een koopwoning. 
 
We hebben nu nog geen huisdieren maar hopelijk krijgen we daar straks 
de ruimte voor. Wordt het een Bullmastiff, Labrador, ruwhaar Teckel, 
Maine Coon, Europese korthaar, konijn of een hamster? 

Ook dat mag u mij vragen als we elkaar straks in de praktijk spreken.

Uw nieuwe dierenarts Hilje Sijperda stelt zich voor:

En deze maand ... 

de blauwe vinvis,voor zover nu bekend, het grootste dier is dat ooit op aarde leefde. Volwassen 
exemplaren kunnen een maximale lengte van ongeveer 33 meter en een (bewezen) maximaal gewicht 
van 170 ton bereiken. Om een idee van de grootte 
te hebben: de tong van de blauwe vinvis is net zo 
groot als een olifant en weegt ongeveer 2 ton.
Een blauwe vinvis heeft een longcapaciteit van 
5000 liter en een hart dat 500 kilo weegt.
Het dier heeft slechts een kleine rugvin die kort 
zichtbaar is tijdens het duiken. Tijdens het uitademen 
ontstaat een spectaculaire waternevel van ± 9 
meter hoogte.
Ondanks de reusachtige afmetingen heeft de 
blauwe vinvis een slank voorkomen en kan het 
tijdens het zwemmen een snelheid bereiken van 40 
tot 50 kilometer per uur.
Het gewicht van een blauwe vinvis kan wel sterk 
wisselen met het seizoen. In de warme tijd eten ze 
zich helemaal vol in de koude wateren bij de polen. 
Vier maanden lang slokken ze enorme hoeveelheden 
kleine kreeftjes op: soms wel 4000 kilogram per dag. 
Zo bouwen ze een flinke speklaag op, waar ze de rest van het jaar op kunnen teren. Aan het einde van 
de zomer trekken ze naar warmere wateren, waar de vrouwtjes eventueel een jong krijgen. Ze eten dan 
helemaal niets meer, maar voeden wel hun jong. In de zeven maanden durende zoogperiode kan een 
vrouwtje maar liefst een kwart van haar lichaamsgewicht (ongeveer 25 ton) verliezen. Haar jong weegt bij 
geboorte zo’n 2 ton. Een dier van een dergelijke grootte kan uitsluitend in water leven. Op het land zou het 
dier stikken daar het door zijn borstkas zakt en dus geen adem kan halen.

illustratie: Rob van Assen - ©  ArtBoutique



Wat kunt u in de volgende nieuwsbrief 
verwachten?

Hoe ziet een epileptische aanval 
eruit?
We kunnen u heel veel vertellen over epilepsie. 
In de nieuwsbrief van mei kunt u lezen hoe 
een epileptisches aanval eruit ziet en hoe 
deze opgebouwd is. In de nieuwsbrief van juni 
vertellen we u wat voor onderzoek we kunnen 
doen naar epilepsie en wat de behandeling 
inhoudt.

Legnood bij vogels
In mei legt iedere vogel een ei. We hebben dit Oud-Hollandse 
spreekwoord allemaal wel eens uitgesproken. Nu is het wel 
zo dat er wel aan bepaalde voorwaarden voldaan moet 
worden om te zorgen dat er inderdaad bij vogels eieren 
gevormd gaan worden. Als dat zo is, dan komt het toch 
regelmatig voor dat er geen ei gelegd wordt. Dit terwijl dat ei 
wel is gevormd. We spreken dan van legnood ...

De aanschaf van een kitten
Voordat u een kat koopt is het belangrijk om stil te staan bij de 
gevolgen voor u, uw gezin en de kat zelf. Belangrijk is dat u niet 
alleen de leuke kanten van een kat als huisdier ziet, maar ook 
de verantwoordelijkheid voor de kat neemt. 
Is uw huis eigenlijk wel geschrikt voor een kat? Heeft u genoeg 
tijd voor een kat. En wat als de kat ziek wordt? Bedenk ook dat 
een kat met gemak vijftien wordt. Denkt u dat u het dier over 
tien jaar nog even leuk vindt? 

Sjaak
Sinds eind vorig jaar hebben Juppe en Marie Louise 
de kater Sjaak. In de nieuwsbrief vertellen ze hoe ze 
aan Sjaak komen en hoe goed het gaat tussen Luna 
en Sjaak.


