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Openingstijden:
Op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur
behandeling uitsluitend volgens afspraak

Twee weken geleden werden wij op donderdag middag gebeld door een meisje 
die in een lege afvalemmer in een café een muis had gevonden die daar 
waarschijnlijk ingevallen was op zoek naar eten. 

Volgens haar zeggen was het café 3 dagen gesloten geweest, dus mogelijk had 
de muis al een paar dagen niet gegeten of gedronken. Wij adviseerden haar de 
muis in een doosje te doen met wat eten en wat drinken. 

Ze vertelde dat ze van haar werkgever de muis niet mocht houden en dat hij weg 
moest. Mijn assistente bood aan om de muis bij ons in de kliniek op te nemen. 
Na een kwartier arriveerde het meisje met de muis. Ze hadden inmiddels een 
hechte band gekregen en de muis ging verder door het leven als Kwiedie. 

Kwiedie was er niet al te best aan toe. Zijn 
vacht was verfomfaaid en zijn oogjes waren 
dof. Het meisje zou de volgende dag even 
bellen hoe het met hem ging. 

Ik gaf aan dat als Kwiedie de nacht zou 
overleven en het weer goed maakte ik hem 
dan bij ons in de tuin zou loslaten. Kwiedie 
ging de couveuse in en kreeg verschillende 
lekkernijen om aan te sterken. ‘s Avonds ben 
ik nog even bij hem gaan kijken en zag tot 
mij grote opluchting dat het wat beter met hem ging. Hij had van zijn stukje kaas 
gegeten en hij had geplast.

De volgende ochtend zag ik tot mijn schrik dat de couveuse leeg was. De 
deurtjes zaten nog goed dicht. Toen ik uiteindelijk de volledige couveuse 
gedemonteerd had trof ik Kwiedie aan tussen de kabeltjes in het diepste van het 
apparaat. Hij is daar waarschijnlijk via de ventilator ingekropen in een poging te 
ontsnappen. We keken elkaar aan en tegelijkertijd nam Kwiedie een sprong en 
rende over de vloer weg. 

Ik was vast van plan om hem te vangen en uiteindelijk lukte mij dit na een half 
uurtje ook. Samen met mijn dochtertje hebben we hem buiten vrijgelaten. 
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Gisteravond kwam er via het beluchtingsroostertje van de gashaard een muis de 
woonkamer binnenrennen. Ik herkende hem direct. Het was Kwiedie. 

Vanaf nu mag hij bij ons blijven en ik zal geen jacht meer op hem maken. Wel 
heb ik de 1-zijdige afspraak dat hij geen andere muizen mag meenemen.

Drs. J.W. Baljet

-vervolg- Een nieuwe huisgenoot

Paracetamol is een veelgebruikte pijnstiller bij mensen. Het is bij mensen een veilig middel, maar kan bij dieren tot 
vergiftiging leiden. 

Paracetamol is vooral giftig voor katten. Het kan bij katten leiden tot ernstige bloedarmoede en leverfalen. Het 
binnenkrijgen van 1 tablet paracetamol (500 mg) is al dodelijk voor een kat.

Wat zijn de verschijnselen?
De eerste verschijnselen worden meestal al binnen 4 uur waargenomen. De meest voorkomende verschijnselen 
zijn: snelle ademhaling en benauwdheid, depressie, braken, niet willen eten, zwellingen van hoofd en poten. Na 2 tot 
7 dagen kunnen er problemen optreden door leverschade en in sommige gevallen nierschade. Over het algemeen 
sterven de dieren 2 tot 6 dagen na het binnenkrijgen van de paracetamol.

Wanneer moet er ingegrepen worden als uw dier paracetamol 
binnen heeft gekregen?
Bij katten moet altijd ingegrepen worden aangezien de opname van 1 tablet eigenlijk altijd al dodelijk kan zijn als er 
geen behandeling ingesteld wordt.

Wat is de behandeling?
Als het minder dan 2 uur geleden is dat uw dier paracetamol 
binnen gekregen heeft is het belangrijk om het dier te laten 
braken of de maag te laten spoelen. Neem direct contact 
op met de praktijk zodat een braakmiddel toegediend kan 
worden. Als het al langer dan 2 uur geleden is of als uw kat 
al vergiftigingsverschijnselen heeft is het verstandig om direct 
contact met de ons op te nemen.

Paracetamol giftig voor katten!



Behandeling schildklier problemen bij de kat
In de vorige nieuwsbrief hebben we verteld dat hyperthyreoïdie een te snel werkende schildklier is, wat vaak 
veroorzaakt wordt door een goedaardige tumor.

De 3 verschillende therapie opties:

1. Medicamenteuze behandeling
We kunnen het schildklierhormoon remmen door middel van medicijnen welke levenslang dagelijks ingegeven moeten 
worden. Het is geen kuur, dus als een dag gemist wordt is het niet heel erg. Dan wordt alleen die dag het hormoon 
niet geremd en is de stofwisseling weer tijdelijk verhoogd. De dosering van het medicijn wordt in de loop van enkele 
weken opgebouwd, afhankelijk van het gemeten schildklierhormoon en de eventuele aanwezige complicaties.
Medicamenteuze behandeling geeft geen permanente genezing, omdat je alleen het hormoon remt.

2.Chirurgische behandeling 
De aangetaste schildklier kan operatief verwijderd worden. Het komt in 70% van de gevallen voor dat beide 
schildklierlobben overproduceren. Deze moeten dan ook beide verwijderd worden.
Heel dicht op beide schildklierlobben ligt een ander zeer klein orgaan, de bijschildklier, deze is enkele millimeters 
groot. De bijschildklier heeft een belangrijke functie in de calcium huishouding. Bij een operatie kan de bijschildklier 
beschadigd of verwijderd worden, waardoor de hormoonproductie wegvalt van de bijschildklier. Dit is zeker bij 
beiderzijdse verwijdering een risico. Dit tekort aan bijschildklierhormoon moet dan ondervangen worden middels 
medicijnen. De operatie zelf is dus geen grote ingreep, maar wel een precisie werk. Tijdens de operatie vormt de 
narcose het grootste risico. 
Het kan ook gebeuren dat er een stukje schildklier gaat zwerven door het lichaam, de ectopische schildklier. Het 
vervelende is dat de ectopische schildklier ook overproductief kan zijn. Het is dan ook noodzakelijk dat duidelijk is 
waar alle overproductieve schildklierlobben liggen voordat tot operatie wordt overgegaan. De enige manier om dit 
in beeld te brengen is door middel van een scan bij een specialistische kliniek. Hierbij worden alle deeltjes van de 
hyperactieve schildklier in beeld gebracht, zodat zeker is dat bij operatie alles verwijderd wordt.

3. Behandeling met radioactieve Jodium isotopen
Hierbij worden radioactieve isotopen intraveneus bij uw kat ingespoten, 
deze isotopen vernietigen het hyperactieve schildklierweefsel zeer 
selectief, het gezonde schildklierweefsel wordt niet vernietigd. Het geeft 
een goed resultaat bij ongeveer 95% van de zieke katten.
Het voordeel is dat na deze ingreep de kat genezen is en geen 
medicijnen meer nodig heeft. Ook hoeft er geen narcose gegeven 
te worden en geen scan gemaakt te worden en er is geen risico op 
beschadiging van de bijschildklieren.
Het nadeel van deze ingreep is dat doordat er gebruik wordt gemaakt 
van een radioactieve stof, de kat een week intern moet worden 
opgenomen in een kliniek met een speciaal geïsoleerde ruimte. 

Welke behandeling kiezen we?
De keuze is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de leeftijd van de 
kat, het gemak waarmee tabletten gegeven kunnen worden, de algehele 
conditie van de kat, de nierfunctie en natuurlijk ook de financiële 
mogelijkheden.



Week van het kitten 2012
Sophia KattenBond brengt probleemgedrag in beeld.

De Week van het Kitten vindt dit jaar plaats van 23 tot en met 29 april. De Sophia KattenBond vraagt dan aandacht 
voor de talloze katjes die te vroeg het nest verlaten. Dit kan ernstige gedragsproblemen tot gevolg hebben op latere 
leeftijd. Voorbeelden zijn bijten, in huis plassen, spullen kapot maken en angstigheid. De Sophia KattenBond roept 
kattenbezitters op om een filmpje te maken van dergelijk probleemgedrag en op te sturen naar 
kattenbond@sophia-vereeniging.nl. Daarmee kan zij potentiële eigenaren waarschuwen en veel kattenleed 
voorkomen.

Zelfstandig
Veel mensen bieden kittens aan die amper 8 weken oud zijn, vooral via het internet. De wettelijke leeftijd is 7 
weken en hoe jonger, hoe groter de kans dat de diertjes verkocht worden. Maar liefst 98% van de huis-, tuin- en 
keukenkittens die worden aangeboden via Marktplaats.nl verlaat het nest jonger dan 12 weken. Maar ook al kan 
zo’n jong katje al harde brokjes eten en zelf de kattenbak vinden, het is nog lang niet zelfstandig. Wanneer het de 
broodnodige moederzorg mist, heeft dat ernstige gevolgen voor zijn gedrag op latere leeftijd.

Sociale ontwikkeling
Spelen met nestzusjes en -broertjes is belangrijk voor de sociale ontwikkeling van kittens. Ze leren waar hun grenzen 
liggen en dat hard bijten of krabben pijn doet. Moederpoes heeft in deze ontwikkeling ook een belangrijke rol. Zij 
corrigeert haar jongen als ze over de schreef gaan. Wanneer een kitten deze fase mist, kan later probleemgedrag 
ontstaan zoals hinderlijk miauwen, spullen kapot maken en onzindelijkheid. Bovendien heeft de kat niet geleerd 
wanneer de grens bereikt is, wat een normale omgang met mensen en andere katten moeilijk maakt.

Week van het Kitten
Gedragsproblemen als gevolg van een te korte nesttijd leiden er maar al te vaak toe dat de eigenaar besluit afstand 
te doen van zijn ‘lastige’ kat. Daarom lanceerde de Sophia KattenBond in 2009 de Week van het Kitten. In deze 
jaarlijkse voorlichtingscampagne wordt geadviseerd om kittens minstens 12 weken bij de moederpoes te houden. 
Op Marktplaats.nl worden banners geplaatst met het motto: ‘Een schatje van een katje... maar de kater komt 
later!’. Daarmee worden kopers gewaarschuwd voor de risico’s op de langere termijn. Mensen die te jonge kittens 
aanbieden, ontvangen een e-mail waarin verzocht wordt de dieren langer in het nest te laten.

YouTube
Speciaal voor de Week van het Kitten is de Sophia KattenBond 
op zoek naar beeldmateriaal waarop probleemgedrag te zien 
is van katten die te jong bij de moederpoes zijn weggehaald. 
Door het visueel te maken, kan zij potentiële eigenaren 
nog effectiever waarschuwen voor de gevolgen van een 
te korte nesttijd. Daarom roept de Sophia KattenBond 
katteneigenaren op om probleemgedrag vast te leggen en 
een filmpje (met een korte toelichting) op te sturen naar 
kattenbond@sophia-vereeniging.nl. Het filmpje mag maximaal 
2 minuten duren en zal vanaf 23 april te zien zijn op YouTube.
com. Inzenders maken kans op een gratis consult van 
kattengedragsdeskundige Marcellina Stolting.

Klik op http://www.sophia-vereeniging.nl/nl/pages/huisdier-en-welzijn/katten/kitten-kopen.html voor meer informatie 
over het kopen van een kitten. 



Laag, laag, laag!
Als een hond tegen iemand opspringt is dit niet altijd even leuk. U heeft uw mooie witte broek aan en de hond is net 
in de vijver gesprongen. Terecht dat u dan kwaad wordt, alleen vergeten we vaak dat we het de honden zelf hebben 
aangeleerd.

Als de hond nog een pupje is, vinden we het meestal goed dat hij tegen ons opspringt, eigenlijk vinden we het nog 
leuk ook en we belonen de pup dan ook uitbundig door hem te aaien en te kroelen als hij tegen ons opstaat. Helaas 
vergeten we op dat moment dat de pup, hoe klein dan ook al aan het leren is. Hij leert dat tegen de baas opspringen 
ontzettend leuk is.

Laag, laag, laag!
Als de hond echter wat groter wordt, vinden we het niet meer zo leuk en zeker niet als de hond tegen een kind 
opspringt wat vervolgens omvalt, dan worden we boos. De hond begrijpt hier natuurlijk helemaal niets van. Eerst 
mocht het en werd hij beloond en nu krijgt hij opeens op zijn donder. We roepen dan ook uitbundig “laag, laag, laag”!

Fouten die we maken.
De eerste fout die we maken is dat we het goed vinden als 
het pupje tegen ons opspringt. U zult vanaf het moment 
dat de pup bij u is een regel moeten maken die voor 
iedereen geldt. 

Als de pup tegen iemand opspringt geven we de pup 
geen enkele aandacht. We kijken niet, we zeggen niets, 
we raken de pup niet aan. Het enige wat we doen is een 
stapje achteruit zodat de hond weer met zijn vier pootjes 
op de grond komt. Staat hij met vier pootjes op de grond, 
dan krijgt hij weer aandacht. Springt hij weer, dan hop 
weer een stapje achteruit. U zult merken, dat als u dit 
allemaal doet, ook mensen die u op straat tegen komt, dat 
de pup heel snel weet dat dit gedrag hem niets oplevert. 
Het op vier pootjes staan levert hem wel iets op, dan krijgt 
hij de aandacht die hij zo graag wil. 

De tweede fout die we maken is dat als de hond tegen ons 
opstaat wij ‘laag, laag, laag! roepen. Honden leren door 
middel van associaties te leggen. U roept laag, terwijl de 
hond tegen u opspringt, de hond leert dus dat hoog laag 
is.

Zeg dus pas laag als de hond met vier voetjes op de 
grond staat. 

Het is belangrijk dat iedereen hier aan mee doet. Als de 
hond van de ene wel op mag springen en van de andere 
niet, dan heeft het geen zijn. Trek hierin een lijn.

Marie Louise Hebly, hondengedragsdeskundige.



Even voorstellen ...

Al sinds ik mij kan herinneren ben ik omringd met dieren. Van de hond in zijn mand en de katten op de trap tot de 
kippen in de tuin, er waren altijd overal dieren. Erg trots was ik dan ook toen ik op mijn vijfde een eigen cavia kreeg 
genaamd Lady (naar Lady en de Vagebont). Ergens in die periode ontstond het idee om dierenarts te worden en dat 
is eigenlijk nooit meer weggegaan. Toen ik op mijn elfde paard ging rijden en dagen lang op de manege rond hing 
en daarna op de ruiterkampen rijles gaf, wilde ik perse paarden dierenarts worden en paarden hebben dan ook nog 
steeds mijn interesse. 

Na een lange aanloop via mavo, havo en vwo mocht ik dan eindelijk 
in Utrecht Diergeneeskunde gaan studeren. Heel lang was het idee 
om zowel de paarden als de gezelschapsdieren te gaan behandelen 
maar omdat ik dingen niet half wilde doen heb ik moeten kiezen en 
uiteindelijk werden het de gezelschapsdieren, terug naar mijn oude 
liefde: knaagdieren. 

Eind 2007 ben ik afgestudeerd en ben ik eerst voor een vakantie 
waarneming aan de slag gegaan in een moderne praktijk in 
Oosterblokker, waarna ik direct aan de slag kon in een kliniek in 
Almere. Beide waren praktijken waar alleen gezelschapsdieren worden 
behandeld en een gemengde praktijk leek me ook wel leuk dus op naar 
Noord-Scharwoude voor een jaar. Na nog wat omzwervingen ben ik 
vorig jaar zomer in Haarlem komen werken en toen wilde ik eigenlijk 
niet meer weg. Gelukkig mocht ik terug komen om Hilje Sijperda tijdens 
haar zwangerschapsverlof te vervangen en als ze weer terug is ga ik 
vast op de vrijdag werken en daarnaast in de vakanties. 

Mijn vrije tijd vul ik met zorgen voor en spelen met mijn dochter van 
bijna 15 maanden, mijn vriend, dansen, fietsen, lezen, fantasyfilms 
kijken en in de zomer varen. En mocht je afvragen hoe zit het nu met 
die knaagdieren?? We hebben nu vier!! katten en ik kan niet wachten 
tot Elena oud genoeg is want dan komt die cavia er, zeker weten!!

Debbie de Vries



Konijnen vaccineren
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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 geslachtsorganen. 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 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 1jaar 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.
 
Hygiëne 
Het weren van muggen door het gebruik van horren of fijnmazig 
gaas en een goede verzorging zijn andere preventieve maatre-
gelen 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.



-vervolg- Konijnen vaccineren

Konijnen ent-spreekuur:
Voorheen hadden we entstoffen die alleen geleverd konden worden in flesjes van 10 vaccins. Waardoor we alle 
konijnen uitnodigden op een speciaal konijnen-entspreekuur.
Inmiddels hebben we een nieuw vaccin, dat per flacon gebruikt kan worden en 1 jaar bescherming geeft in plaats van 
6 maanden. Dit geeft de mogelijkheid om op alle werkdagen een afspraak te maken.

Kosten
De kosten voor de vaccinatie zijn €32.50 en elk volgend konijn €25,-

Wist u dat ... 

Verhuisdieren.nl, matcht huisdieren die herplaatst moeten 
worden, met mensen die een huisdier zoeken. 
Kijk voor meer informatie op www.verhuisdieren.nl

Hilje Sijperda bevallen is van een dochter, Margaux. 
Moeder en dochter maken het goed.

Alle lelies van de familie met de latijnse namen Lilium en 
Hemerocallis voor katten zeer giftig zijn! Alle plantendelen: 
bladeren, bloemen, meeldraden en stampers bevatten de 
giftige stoffen. De bloemen zijn het meest giftig. Laat uw kat 
ook niet van het water drinken waar de lelies in staan.


