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Ook in mijn vrije tijd word ik vaak met diergeneeskunde geconfronteerd. Niet 
alleen verzorg ik vaak de opgenomen patiënten in het weekend, maar ik word 
ook regelmatig aangesproken door mensen die iets willen vragen. Op feestjes 
is het feit dat je dierenarts bent een dankbaar gespreksonderwerp. Kinderen 
willen altijd weten wat het “gekste dier” is dat ik ooit behandeld heb. Met gek 
bedoelen ze niet-alledaags, dat weet ik inmiddels wel. Diergeneeskunde is ook 
erg leuk. Ik vind het dan ook vaak best leuk en maar zelden erg.

Familie, vrienden en medewerkers weten mij in het weekend ook vaak 
te vinden als er een probleem is met één van hun huisdieren. Afgelopen 
zaterdagavond hadden wij wat mensen uitgenodigd om te komen eten. De 
potten en pannen pruttelden al op het vuur toen mijn schoonmoeder (ik hou van 
je Eeke!) belde dat haar Brits Korthaar poes Saathi een naald met daaraan een 
draad had afgepakt. 

Saathi was onder een bed gevlucht en was daarna slikkend weer tevoorschijn 
gekomen. Eigenlijk wilde ze graag van mij horen dat het geen kwaad kon, maar 
helaas moest ik haar daarin teleurstellen. Ons bezoek was nog niet gearriveerd 
en ik ging snel op weg om Saathi op te halen. Daar aangekomen ging ik 
natuurlijk eerst achter het bed kijken om de naald te zoeken. Helaas! 

Vervolgens ben ik met Saathi naar de praktijk gegaan om een röntgenfoto van 
haar buik te maken. De naald was 
duidelijk zichtbaar. We zijn altijd erg 
bang voor ingeslikte voorwerpen 
met een draad eraan. Het voorwerp 
blijft vaak een tijd in de maag zitten 
terwijl de draad het darmkanaal 
in gaat. De darmen kunnen zich 
gaan opstropen langs de draad 
en vervolgens worden ze door de 
draad ingesneden met als gevolg 
een buikvliesontsteking. 

Ik besloot dat het het beste was 
Saathi direct te opereren en stelde mijn schoonmoeder daarvan op de hoogte. 



- vervolg - 

Als eerste van het bezoek arriveerde Jeanne, de dochter van een 
vriendin van ons. Zij was dus de klos om mij te helpen. 

Tijdens de operatie babbelden wij over de behaalde schoolresultaten 
waarbij ik mijzelf als troost mijn vaders citaat hoorde zeggen: “het is 
een loopbaan en geen renbaan”. 

Na enig geploeter had ik de naald met de draad te pakken. 

Terwijl Saathi lag wakker te worden van de operatie zochten wij de rest 
van ons bezoek op. Als ware helden werden we ontvangen. De naald 
en de draad hadden we in een plastic zakje gedaan als trofee en we 
lieten hem trots tijdens het voorgerecht de tafel rondgaan. 

Niet iedereen was erop bedacht dat er nog bloed aan zat en vooral 
toen Jeanne en ik de details gingen vertellen werd ons het zwijgen 
opgelegd. 

Al met al was het toch weer een leuke zaterdag avond geworden.

Drs J.W. Baljet



De naam spreekt voor zich: ziekte door een krab van een kat.
Kattenkrabziekte is een zoönose, een ziekte die van een dier overgebracht kan worden op mensen. Het is een 
zeldzame ziekte, de infectie wordt veroorzaakt door een bacterie (Bartonella henselae), die door het krabben van 
katten kunnen worden overgebracht. Een kat kan deze bacterie in het bloed hebben en is dan drager, zonder zelf ziek 
te worden. 

Ongeveer 22% van de Nederlandse katten is drager, vooral jonge vrouwelijke katten.
Na besmetting kunnen katten de bacterie langdurig (tot 1 jaar) verspreiden. De besmetting kan door vlooien verspreid 
worden tussen katten. In ongeveer een derde van de kattenvlooien is de bacterie aangetoond.

Symptonen
De aandoening ontstaat meestal enkele dagen tot zes weken na een krab of beet 
van een kat of door het likken van een kat aan wondjes. 

Er treden rode bultjes op rondom de wond. Wanneer het wondje al bijna genezen 
is, kunnen één of soms meerdere lymfeklieren pijnlijk opzwellen. De zwelling 
ontstaat in een lymfeklier vlak bij de oorspronkelijke verwonding: bij benen en 
voeten meestal in de lies en bij armen en hand in de nek/of oksel. De patiënt kan 
zich ziek voelen, gebrek aan eetlust hebben en koorts of hoofdpijn hebben.

Ongeveer 10% van alle patiënten heeft andere symptomen, zoals oogproblemen, 
die achteruitgang van het gezichtsvermogen veroorzaken, of zwelling in de 
hersenen, wat hoofdpijn of verdoving veroorzaakt. Bij vrijwel alle patiënten herstelt 
de huid zich vanzelf en verdwijnt de zwelling in de lymfeklieren binnen twee tot vijf 
maanden

Voorzorgsmaatregelen
Om kattenkrabziekte te voorkomen kan u de volgende voorzorgsmaatregelen nemen:
 • Speel niet te wild met uw kat
 • Hygiëne na een beet of krab (wassen van de huid, wonddesinfectie en wondverzorging) is belangrijk.
 • Neem bij bijtwonden en diepe krabwonden contact op met uw huisarts
 • Laat uw kat niet aan een huidwondje likken
 • Bestrijd vlooien

Kattenkrabziekte



Kittens en de kattenbak
Katten zijn van nature zeer zindelijk en begrijpen het doel van een kattenbak meestal vrij snel. In het wild doen katten 
eigenlijk precies hetzelfde, op een rustig plekje een kuiltje graven en dan de plas en uitwerpselen begraven. 

Zolang kittens moedermelk krijgen, masseert mama poes al wassend hun buikjes met haar tong en likt de boel 
schoon. Veel mensen denken dat de moederpoes de kleintjes traint in toiletetiquette, maar dat blijkt niet het geval te 
zijn. Het is wel zo dat het kitten afkijkt bij de moederpoes. Vanaf het moment dat kittens vast voedsel gaan eten, gaan 
ze automatisch zelfstandig op zoek naar een geschikte plek om te toiletteren. Het is dus belangrijk dat u vanaf dat 
moment zorgt voor een geschikte plek om dit te doen. U kunt gebruik maken van een kattenbak met een lage drempel 
of u kunt wat kleine bakjes met grit neerzetten. Als kittens het grit onder de pootjes voelen gaan ze meestal meteen 
graven. Vaak weten ze dan al vrij snel wat ze hier kunnen gaan doen. Als ze tussen de zes en tien weken oud zijn, 
behalen de meeste kleine katjes al hun diploma aan de Hogeschool van de Kattenbak. 

Komt u dus thuis met uw nieuwe aanwinst, dan hoef u deze meestal alleen nog maar te laten wennen aan de plaats 
van de kattenbak. 

Altijd een bak in de buurt
Koop het liefst dezelfde kattenbakvulling als die het kitten gewend is uit 
het nest. Vraag hiernaar bij de fokker. Zodra u thuiskomt met de kleine 
laat u hem zien waar de bak staat. Zet het kitten even op de bak. U kunt 
het graven even voordoen met uw vinger, zodat het kwartje valt.
Zet de bak op een gemakkelijk te bereiken plek, maar niet naast 
etensbakjes. U eet zelf tenslotte ook niet op het toilet. Laat uw nieuwe 
vriendje de eerste tijd alleen in één kamer, waarin ook de kattenbak 
staat. Kittens hebben het vaak erg druk met spelen en als ze moeten, 
moeten ze, Het is goed als de bak dan in de buurt is. Is uw kitten 
eenmaal gewend, zet de bak dan om de paar dagen een stukje 
verderop, tot hij op de juiste (rustige) plek staat. Houd de bak goed 
schoon door dagelijks de drolletjes en als u klontvormend grit gebruikt, 
ook de klontjes met urine weg te scheppen en daarna het grit aan te 
vullen.

Eerste hulp bij ongelukjes
Ongelukjes kunnen gebeuren. Pak de kleine in zo’n geval vooral niet hardhandig aan.
Zijn neus in het ‘ongelukje’ duwen werkt averechts en de kat wordt bang voor u en zal niet snappen waarom u nu 
ineens zo gemeen tegen hem doet. Bewaar dus uw geduld en zet hem gewoon zachtjes op de bak. Maak de plaats 
van het ongelukje schoon met biotex en plaats er eventueel voor de zekerheid tijdelijk een kattenbakje. Problemen 
met zindelijkheid komen wel voor, bijvoorbeeld bij katjes die te jong bij hun moeder zijn weggehaald. U lost dit het 
beste op door het kitten vooral als u zelf niet thuis bent, in een kleine ruimte te plaatsen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
een bench of een kleine kamer (zorg wel altijd voor een bakje vers water.) Op deze manier kan het kitten niet anders 
dan zijn behoefte op de bak doen. 

Nog een tip bij ongelukjes: ruim de plas op door er grit op te strooien zodat het vocht wordt geabsorbeerd en gooi dit 
terug in de kattenbak. Zijn neus zal het kitten leren dat de beste plek om te plassen toch echt de kattenbak is. 

Heeft uw kat toch naast de bak geplast. Wij adviseren urine-off, een schoonmaakmiddel met een unieke combinatie 
van enzymen en bacteriën. De formule is speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van het hardnekkige en 
onzichtbare urinezuurkristal.

Penny Kieft, kattengedragsdeskundige
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Help, mijn hond probeert een weg naar Australië te graven!

Onze vorige, vorige hond graafde nooit. Strutshock zag hier duidelijk de lol niet van in. Toen wij Saathi kregen hadden 
wij bedacht dat wij hem gingen leren graven. We hebben een stuckuip voor hem gekocht en voorgedaan hoe je moest 
graven en we hebben het geweten! Voor Saathi was er geen stukje grond meer veilig en hij wist zeker dat als hij maar 
lang genoeg doorging hij in Australië uit zou komen. 

Lukte dat niet, dan kon Saathi heerlijk in die koele kuil 
gaan liggen slapen. Voor onze eigen tuin vonden wij 
dat geen probleem, maar omdat een hond nu eenmaal 
niet begrijpt dat het in de ene tuin wel mag en in 
een andere tuin niet, moesten we Saathi, als we bij 
vrienden lekker in de tuin zaten aan de riem houden. 
We hebben dus een foutje gemaakt bij de opvoeding. 

Gefokt om te graven
De meeste honden houden van graven, zeker die 
honden die gefokt zijn op het opsporen van muisjes, 
mollen en ander diertjes die onder de grond wonen. 
Denk hierbij aan onder andere terriërs en teckels.

Zien graven doet graven
Als we een pup voor het eerst zien graven, zullen de meeste mensen heel vertederd naar hun pupje kijken (ach, 
zo een klein kuiltje maakt toch niet uit) en sommige van ons zullen zelf een beetje mee gaan graven. De hond leert 
nu samen met u te graven en omdat u ook nog eens reuze enthousiast doet, zal de hond dit blijven doen. Hij wordt 
tenslotte door uw gedrag aangemoedigd. 

Het zien graven van u, werkt stimulerend voor uw hond en de hond zal ook met alle plezier uw bollen en plantjes weer 
uit de grond halen en naar u terug komen brengen. En zijn er geen bollen en plantjes, dan zal hij een mooie kuil voor 
u graven. U was hier toch ooit heel blij mee.

Een eigen graafplek
Heeft u zo een graver, maak dan voor uw hond een 
eigen graafplek. Deze plek hoeft helemaal niet groot 
te zijn. U zet een klein stukje van uw tuin af met 
bijvoorbeeld bielzen en graaft een kuil. De kuil stort u 
vol met zand en samen gaat u daar enthousiast graven. 
Maak deze plek nog leuker door er van alles in te 
verstoppen, zijn lievelingsspeelgoed, een botje of wat 
dan ook.  

Mocht het zijn dat uw hond toch weer naar uw 
bloembollen of plantjes gaat, leid hem dan daar weg 
en breng hem weer naar zijn eigen graafplek. Ga weer 
lekker samen graven. Gaat hij uit zich zichzelf naar zijn 
graafplek, jubel dan uitbundig. 

Gaat u in uw tuin werken, zorg dan dat de hond er niet 
bij is. De hond zal bij de eerste beste gelegenheid weer 

gaan helpen met het opzoeken van de plantjes die u net voor hem heeft verstopt.

Heel veel graafplezier met en voor uw hond.

Marie Louise Hebly, hondengedragsdeskundige.  



De duivensport
Duiven, waarmee wordt gevlogen als sport, worden in 2 leeftijdsklassen ingedeeld voordat ze aan wedstrijden mee 
kunnen doen: jonge en oude duiven. De jonge duiven zijn vaak jaarlingen (een jaar oud) en de rest valt onder de oude 
duiven. Soms worden er ook wedstrijden gevlogen met alleen doffers (mannetjes) of duivinnen (vrouwtjes).

Een jonge duif trainen
Een jonge duif vliegt voor het eerst gewoon rond bij het duivenhok waar hij verblijft. Vandaar uit zal hij de omgeving 
gaan verkennen. Nadat de duif georiënteerd is en goed genoeg kan vliegen, wordt hij getraind door de duivenmelker. 
De duivenmelker zal de duiven zelf eerst wegbrengen een paar kilometer verderop en dan los laten. Hij bekijkt de tijd 
waarop hij ze gelost heeft en hoe laat ze weer op het hok terug zijn. Vaak brengt hij de jonge duiven samen met de 
oude duiven weg, maar als dat niet zo is, dan kan een jonge duif de weg ook terugvinden. 

Het lappen
Dit betekent dat de duiven steeds een stukje verder van huis worden losgelaten. Door het lappen leert de postduif 
een grotere afstand af te leggen. Het draagt bij aan zijn uithoudingsvermogen en de duif leert zich te oriënteren. Het 
lospunt, de plek waar je de duiven loslaat ligt altijd ten zuiden van het hok. Veel wedstrijden starten namelijk in België 
en Frankrijk. 

Scheiden van duiven als 
training
Wat ook onder het trainen valt is dat een doffer 
en duivin bij elkaar worden gebracht en een week 
voordat de wedstrijd begint weer gescheiden van 
elkaar. De doffers gaan met een vlucht mee en de 
duivinnen blijven op het nest. De doffer wil graag 
terug naar zijn duivin en zal daardoor sneller gaan 
vliegen. Zodra hij thuis komt moet hij geklokt worden. 
Er is ook nog de methode van het scheiden van 
ouders en jong. De ouders moeten vliegen terwijl 
de jongen thuisblijven. De ouders denken dat hun 
jongen niet goed beschermd zijn en verzorgd achter 
zijn gebleven en zullen zo snel mogelijk proberen 
naar huis te komen. 
Vanzelfsprekend moet de conditie van de duiven 
goed zijn, want een zieke duif redt het niet op een 
wedstrijdvlucht.

De afstanden
De afstanden worden steeds groter en de duiven gaan eerst op korte vluchten mee en dat worden steeds grotere 
vluchten. Een duif vliegt eerst ter oriëntatie een paar rondjes en zal dan de goede koers gaan vliegen. Bij voorkeur 
over land en niet over water. 
De uiterste afstand die een duif in één dag kan afleggen, bedraagt ongeveer 800 km; sommige vluchten kunnen dan 
ook twee dagen duren. Men onderscheidt zo vier groepen wedstrijden:
• afstand tot 300 km (vitesse of snelheid) 
• van 300 tot 500 km (midfond of halve fond) 
• van 500 tot 700 km (dagfond of eendaagse fond) 
• van 700 tot 1300 km (overnachtfond of meerdaagse fond) 

Aan de hand van oefenvluchten en de prestaties van verwante duiven, weet de duivenmelker over welke afstanden 
zijn duiven het beste vliegen.



Wist u dat ... 

U bij aankoop van een scalibor protectorband een 
gratis opvouwbare honden eet en drink bak krijgt.
Ideaal voor onderweg, tijdens de picknick of op 
vakantie. 

Tijdens de vakantieperiode zal Dierenarts Debbie de Vries waarnemen in onze kliniek. Zij is in 2007 afgestudeerd aan 
de Universiteit van Utrecht. Sindsdien heeft ze veel ervaring opgedaan in meerder praktijken. Naast katten en honden, 
vind ze knaagdieren erg leuk.

Dat chocolade giftig is voor honden weten de 
meeste diereneigenaren al. Maar  wist u dat 
kunstmest en bodembedekkers ook giftig zijn 
voor uw viervoeter. Dit komt omdat er steeds 
vaker cacaodoppen in kunstmest verwerkt 
worden en als bodembedekker worden gebruikt 
als milieuvriendelijk alternatief voor kunstmest. 
Veel honden vinden deze kunstmest erg 
lekker. Cacaodoppen zijn een afvalproduct van 
chocoladeproductie en bevatten theobromine. 

Op 20 en 21 augustus weer een 
Vlinderwandelweekend georganiseerd wordt? 
Kijk hiervoor op www.vlinderwandelweekend.nl

Dat niet alle pinguïns in de kou leven. De Afrikaanse 
pinguïn ook wel zwartvoetpinguïn genoemd leeft in Namibië 
en Zuid-Afrika en houdt van de zon. De pinguïn is 70 
centimeter hoog en 2,5-3 kilo zwaar.



Tentoonstelling Dier of Ding, juli en augustus 2011

En deze maand ... 

Natuurmuseum Brabant in Tilburg opent in samenwerking met Kasteel 
Groeneveld op 1 juli 2011 de tentoonstelling Dier of Ding? Deze 
tentoonstelling gaat over de eeuwenoude, soms complexe relatie, tussen 
mens en dier. Mag de hond onbekommerd hond blijven of moet hij 
medemensje spelen?

Er is zoveel te vertellen over onze nieuwe tentoonstelling Dier of Ding?, 
dat we er een aparte website voor hebben ontwikkeld. Ook om u het 
Dieren-Dilemmaspel te laten spelen, waarmee u erachter komt of u een 
echte dierenliefhebber bent of...

Kom raden hoeveel kilo stro een paard jaarlijks eet, luister naar wat de 
dieren u zelf vertellen over hun ‘domesticatie-door-de-eeuwen-heen’ en 
bewonder de prachtige foto’s van Jan van IJken. 

Kijk op www.dierofding.nl voor alle informatie.

Neem een paar kinderkousen of andere kousen met streepjes of een ander leuk design.
Vul de kousen met een kat vriendelijke vulling, wat cellofaan en wat kattenkruid.
Naai de 2 kousen met de openingen aan elkaar vast nadat u ze gevuld heeft. 
Bind met touwtjes segmenten van de slang af waardoor er bolletjes ontstaan en zie daar u heeft uw eigen ritselslang 
gemaakt. Uw kat zal er veel plezier mee beleven.
Bron: 50 kattenspelletjes

Kattenspeeltje Ritselslag



Wat kunt u in de volgende nieuwsbrief 
verwachten?

Kan ik beter 1 of 2 cavia’s nemen?
Cavia’s leven in de natuur in groepen of kolonies, het zijn 
sociale dieren en ze zijn graag bij elkaar. Waar moet je dan 
op letten als je 2 cavia’s aanschaft?

Schijnzwangerschap
Het komt regelmatig voor dat een teef schijnzwanger 
wordt, dit is een heel natuurlijk proces. 

De reden hiervan is dat in de natuur alleen de 
ranghoogste wolventeef een nestje krijgt. Ook de 
andere teven in de roedel verzorgen de pups en deze 
worden schijnzwanger zodat ook zij de pups melk 
kunnen geven. 

Onze niet-gecastreerde teefjes hebben hier soms ook 
last van....

Alleen vrouwelijk?
Waarom kunnen lapjes- en schildpadkatten alleen maar 
vrouwelijk zijn?


