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Vaak verontschuldigen mensen zich als ze al snotterend en zwaar 
geëmotioneerd in tranen zijn uitgebarsten tijdens de euthanasie van 
hun geliefde huisdier, terwijl ze zich zo voorgenomen hadden zich niet 
te laten gaan en sterk te zijn. Het is natuurlijk meer dan logisch dat, als je 
gedurende jaren lief en leed hebt gedeeld, het een aangrijpend moment 
is.

Ik probeer professioneel te blijven en niet mee te huilen. Soms is dit lastig, 
zeker als er kinderen bij zijn. Als het me teveel aangrijpt draai ik me om 
richting computer en ga dan iets opzoeken terwijl ik me probeer te 
vermannen.

Afgelopen maand was het echter mijn beurt. Onze oude Border terriër 
Vlieg kreeg verschijnselen die pasten bij een hersentumor. Ze kreeg 
“aanvallen”. 

Loeiend stond ze in de tuin. Wat ze ermee bedoelde weet ik niet, maar 
kennelijk had ze de behoefte de rest van de wereld te waarschuwen 
voor naderend onheil, of wilde ze eenvoudigweg laten weten dat ze niet 
gelukkig was. Het huilen verergerde en angstig loeiend stond ze midden 
in de kamer, zonder blijk van pijn maar met een ondoordringbare blik in 
haar ogen of ze niet begreep waar ze was en zonder enige herkenning 
van de dingen rondom haar. 

Ik geloof niet dat dieren bezig zijn met hun toekomst en voor mij gaat 
het dan ook meer om kwaliteit van hun leven dan kwantiteit. Na 
onderzoek bleek er geen oplosbaar probleem te zijn. We besloten haar 
te euthanaseren om haar te behoeden voor haar voortdurende angst en 
verder lijden. 

Zonder emotioneel te doen gaf ik haar de eerste injectie, ik geloof dat je 
een huisdier het gevoel van veiligheid en vertrouwen moet proberen te 
geven tot het laatste moment. Terwijl ze wegzonk in haar laatste slaap 
aaide ik haar nog over haar schonkige lijf en voelde haar wegglijden. 



Toen ik haar daar zo zag liggen op haar kussen bij mij in het kantoor werd het teveel: de tranen biggelden 
over mijn wangen. Met moeite kon ik door mijn tranen heen het bloedvat vinden voor de laatste injectie. 
Daarna liet ik me gaan. Terugdenkend aan de meer dan veertien jaar dat ze bij ons is geweest, ons 
allereerste hond waarmee we als gezin heel veel hebben gedeeld.

Ik denk aan de grappige pup die vrolijk rondsprong en de jaren dat ze ons “enigste” kind was, ik herinner 
me de mopperige verdraagzaamheid voor onze dochter.

Ik zie het ouwe hondje dat nu levenloos voor me ligt.  

Vlieg, we missen je.

Drs. J.W. Baljet

- vervolg - Huilen



Deze vraag wordt vaak gesteld aan de assistentes, maar is het wel zo simpel? Er kan van alles aan de 
hand zijn. Variërend van een lichte beschadiging van het hoornvlies tot een ernstige ontsteking van het 
hele oog. Dit betekent dus dat er ook niet zomaar één zalfje is voor al deze problemen. Er moet dus altijd 
een afspraak gemaakt worden zodat de dierenarts het oog goed kan bekijken. Zo niet dan kan de kwaal 
zelfs verslechteren of op zijn ongunstigst niet beter worden. Eerst moet de oorzaak van de irritatie worden 
opgelost en verholpen worden, daarna kan er pas een behandeling met medicijnen worden ingesteld. 
Hier volgt een lijst met de meest voorkomende aandoeningen aan de ogen.

Huid rondom de oogleden:
- Allergische reactie van de huid of ontsteking met als gevolg opgezette oogleden.
- Sterke plooivorming van de huid rond de ogen waardoor haren in het hoornvlies van het oog prikken.

Oogleden:
- Standsafwijkingen zoals entropion, (het naar binnen krullen), ectropin, (het naar buiten krullen), een te 
ruime oogspleet of extra haartjes in de ooglidrand kunnen het hoornvlies ernstig irriteren.

Traanapparaat:
- Teveel traanproductie door irritatie.
- Weing of geen traanprodcutie (sicca).
- Verstopte traanbuisjes.
- Epiphora (traanenvloed) veroorzaakt traanstrepen in de 
binnenste ooghoek wat weer tot ontsteking van de huid kan 
leiden.

Slijmvliezen van de ogen:
Naast de 2 oogleden hebben honden en katten een 3e 
ooglid. Deze geven nog wel eens problemen.
- ontsteking van de follikels achter het ooglid
- vergrote traanklier
- gevoeligheid voor infecties zoals bekend bij bijvoorbeeld 
niesziekte (zwelling, irritatie, donker rood verkleuren en pijnlijk).

Hoornvlies:
Lichte beschadigingen genezen snel als het maar rust krijgt. Met een fluorescinetest kun je zien hoe groot 
de beschadiging is aan de hand van de kleuring die op het oog achterblijft. Om dit goed te kunnen zien 
heb je een vergroting nodig en wordt het oog bekeken bij gedempt licht. Bij ernstige beschadigingen zie 
je al gauw dat het hoornvlies ondoorzichtig wordt. Hier moet niet te lang mee gewacht worden omdat het 
dier er blijvend blind aan kan worden.

Voorste oogkamer:
In de voorste oogkamer kan een vreemd voorwerp belanden, maar ook bloed en pus ten gevolgen van 
een ontsteking. Dit kan ook zijn ontstaan door een algemene ontsteking in het lichaam.

Glaucoom:
Ook wel groene staar genoemd. Dit is de situatie waarbij de druk in het oog te hoog wordt. Een 
bedreigende aandoening waarbij als je niets doet er snel blindheid optreedt door beschadiging van het 
netvlies en de oogzenuw. 

Mag ik een oogzalfje mee voor mijn hond of 
kat?

t



Lens:
- Lenscataract, ook wel grijze staar genoemd, is het ondoorzichtig worden van de lens.
- Lensluxatie, wanneer de lens van zijn plaats raakt
- Uveitis: ontsteking van de iris, lens en omgeving.

Netvlies (retina):
Het netvlies kan los gaan laten, geheel of gedeeltelijk. Alleen in heel gespecialiseerde klinieken kan dit 

dan weer worden vastgezet. 

Oogzenuw/hersenen:
De oogzenuw die vanuit het midden van het netvlies naar de 
hersenen loopt kan beschadigd of ontstoken raken waardoor 
er geen impulsen meer worden doorgegeven aan het dier en 
het dus blind zal zijn.

De opsomming is zeker niet compleet, maar geeft hopelijk wel 
een idee over de verschillende problemen die met de ogen 
te maken hebben en waarbij er verschillende behandelingen 
nodig zijn. Het mag dus voor zich spreken dat een oogzalfje 
bijna nooit zo door een assistente mag worden meegeven 
zonder een consult bij een dierenarts.

- vervolg - Mag ik een oogzalfje?
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Kan ik mijn konijn zindelijk maken?

Ja, dat kan zeker. 
Konijnen zijn dieren die met een beetje geduld zindelijk te maken zijn. Onthoud hierbij echter goed dat het 
ene dier het andere niet is en ga er bij het aanschaffen van een konijn dan ook niet zomaar vanuit dat dit 
gaat lukken. Sommige konijnen doen vanuit zichzelf al hun behoefte op een vaste plek. Als dat het geval is, 
is het vaak nog maar een kleine stap om uw konijn zijn behoefte in een konijnentoilet te laten doen. Andere 
konijnen doen hun behoefte echter waar het hen uitkomt en vaak is dit verspreid door het hele hok.

Hoe kan u een konijn zindelijk maken?
U heeft een konijnentoilet nodig. Dit kan een hoektoilet zijn, gemaakt voor fretten en konijnen, maar ook 
een (afwas) teil, (kleine) kattenbak of andere plastic bak kan hier prima geschikt voor zijn. Neem geen 
kartonnen doos, deze doorweekt snel door de urine en konijnen zullen dat niet prettig vinden en de wc dus 
gaan mijden. 

Een hoektoilet is bijna in elke dierenwinkel wel te koop. Let bij het kiezen van een bak op het formaat 
van uw konijn. Een Vlaamse reus of Franse hangoor zal niet snel op een klein hoektoilet gaan en een 
dwergkonijn moet u niet een grote, hoge bak geven. Het moet een bak zijn waar ze met gemak in kunnen 
komen zonder al te veel moeite te moeten doen. 

Het is belangrijk dat konijnen het verschil weten tussen hun kooi en hun toilet. Het is daarom ook raadzaam 
om in het toilet een andere bodembedekker te gebruiken dan in hun hok. 



- vervolg - Kan ik mijn konijn zindelijk maken?
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De konijnen voelen op die manier het verschil tussen kooi en toilet. Kies voor een bodembedekker die goed 
absorbeert, zoals bijvoorbeeld geperste strokorrels.

Bij konijnen die uit zichzelf al hun behoefte op één plek doen, zult u minder werk hebben dan bij een konijn 
dat zijn behoefte overal doet.

Zet de bak in het begin neer op de plek waar uw 
konijn (het meeste van) zijn behoefte doet. Kiest uw 
konijn er ineens voor om hier een andere plek voor uit 
te kiezen dan verplaatst u de bak met hem mee. In 
het begin kan het best zo zijn dat u meerdere bakken 
nodig heeft om uw konijn het principe van op de bak 
gaan te leren.

Als baasje is het belangrijk consequent te zijn als u, uw 
konijn zindelijk wilt krijgen. Elke keutel die naast de bak 
gaat moet u zelf in de bak leggen. Plasjes die buiten 
de bak gaan veegt u op met een keukenpapiertje 
en vervolgens legt u het papiertje met de urine in het 
toilet van uw konijn. Uw konijn zal in het begin nog 
geregeld buiten de bak plassen of poepen. Dit heeft 

deels met het wennen aan de bak te maken maar ook zeker met het afbakenen van territorium. Het is dus 
belangrijk die plasjes op te vegen en in de bak te deponeren om uw konijn zijn toilet ook als zijn territorium 
te gaan leren zien.

Wil het echt niet lukken, kunt u ook nog proberen om uw konijn enkele dagen helemaal geen 
bodembedekking in zijn hok of kooi te geven en enkel in zijn toilet. Let hierbij wel op dat dit bij 
buitenkonijnen in de winter niet kan in verband met de koude temperaturen!
Bij het zindelijk maken van een konijn is nogal wat geduld vereist. Verwacht niet dat uw konijn dit hele 
principe binnen enkele dagen doorheeft. Blijf consequent en blijf volhouden en u zult zien dat zowel u als 
uw konijn er veel profijt van heeft dat hij/zij zindelijk is.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Het is algemeen bekend dat je met je hond naar de trimsalon moet, maar bij katten is dit nog niet zo 
bekend. Toch hebben veel katten hier baad bij en steeds meer mensen vinden dan ook hun weg naar de 
trimsalon. Helaas zijn er weinig trimsalons die ook katten behandelen. Katten zijn nu eenmaal anders dan 
honden in de omgang, maar ook in de behandeling die ze nodig hebben. Wij hebben sinds kort de kennis 
en alle middelen in huis om uw kat goed te kunnen trimmen.

Maar waarom zou u uw kat laten trimmen?
Helaas vinden veel katten het niet fijn om gekamd te worden. Ze worden er niet mee grootgebracht en 
als de kat dan volwassen is en er ontstaan klitten of de kat verliest veel haar tijdens de rui periodes, laat 
hij/zij het vaak niet toe dat u hem/haar kamt. Vaak zijn het ook katten die op leeftijd zijn en moeite hebben 
met het onderhouden van hun vacht. Ook katten die overgewicht of pijn aan hun gebit hebben, kunnen 
moeite hebben met het verzorgen van hun vacht. Deze klitten kunnen erg pijnlijk zijn voor de kat waardoor 
kammen of scheren dan uiterst voorzichtig en zorgvuldig uitgevoerd dient te worden. In sommige gevallen 
is de vacht zo geklit of vervilt dat scheren de enige optie is. Een kat die veel klitten heeft, is de hele dag 
pijnlijk. Aaien van de kat doet pijn, ook lopen en wassen is pijnlijk. 

Trimmen van de kat



- vervolg - Trimmen van de kat

Als de kat van zijn klitten is verlost zal deze ook snel opknappen. De kat wordt weer speels, wil weer geaaid 
worden, heeft er weer plezier in en u heeft weer plezier in uw kat. Regelmatig de vacht verzorgen in de 
trimsalon is dus absoluut geen overbodige luxe.

De meeste katten laten zich bij ons makkelijker behandelen dan thuis. Doordat de kat in een vreemde 
omgeving is en wordt behandeld door een onbekend persoon, maakt dit indruk op de kat. Sommige 
katten laten zich echter niet behandelen. Alleen als het niet anders mogelijk is, wordt de kat onder een 
roesje of narcose gebracht. Dit gebeurt altijd onder begeleiding van de dierenarts. 

Waar bestaat de behandeling precies uit?
Katten kunnen gekamd, geplukt of geschoren worden. Soms is een 
combinatie nodig van kammen en scheren. Het is namelijk niet altijd 
mogelijk om de klitten eruit te kammen. Soms is dit gewoon te pijnlijk voor 
de kat. 

Plukken 
De vacht van de kat bestaat voor het grootste gedeelte uit onderwol. 
Zeg maar het ondergoed. Dit is het pluizige haar wat ook altijd wat dof 
ziet. Dit zijn ook de plukken haar die u in uw huis vindt.
Een gezonde kortharig kat kan gemakkelijk zijn onderwol door middel 
van zichzelf te wassen verwijderen. U als eigenaar kan dit opmerken in 
bijvoorbeeld meer haarballen die de kat uitbraakt. Een langharige kat 
heeft veel meer moeite om door middel van wassen zijn onderwol te 
verwijderen. Als deze katten in de rui gaan, kan de kat daar niet tegen 
opwassen. De langharige kat moet een handje geholpen worden door 
middel van de vacht te plukken. 
Ook kortharige katten hebben soms veel onderwol en kunnen als ze deze 
onderwol niet goed zelf verwijderen, in de klit raken of zelfs vervilten. 
De onderwol komt elke drie maanden terug en kortharige katten kunnen 
dus elke 3 maanden worden geplukt en gekamd. Langharige katten 
kunnen 2 keer per jaar worden geplukt.
Als een kat op tijd geplukt wordt, dan zal deze niet in de klitten raken.

Hoe gaat het in zijn werk?
Zowel langharige als kortharige katten worden met speciaal daarvoor bestemde kammen gekamd. Hierna 
worden nog overgebleven haren geplukt. 
Als de kat van zijn onderwol is ontdaan, dan wordt hij/zij gewassen. Dit gebeurt in een speciale kooi. Bijna 
alle katten laten dit prima toe. 
Na het drogen van de vacht wordt deze nog een keertje goed doorgekamd en dan kan de kat weer mooi 
en fris mee naar huis. Dit alles gebeurt meestal zonder narcose.

Scheren
Scheren komt zowel bij langharige als bij kortharige katten voor. In praktijk zijn het wel vaker de langharige 
katten die geschoren moeten worden. Wij proberen de kat niet helemaal kaal, maar kort te scheren. De 
staart wordt uitgekamd en de poten worden in model geknipt of geschoren als er veel klitten in zitten. 
De haren op de kop worden in een rond model geknipt of als een leeuwtje, dit is met een kraag. Ook een 
kat die is geschoren gaat daarna in bad. Dit is om de huid weer even wat lucht te geven. Na het drogen 
van de kat wordt de staart en de kop nog een keertje goed doorgekamd. Droog en fris gaat de kat weer 
mee naar huis. Het scheren gebeurt meestal zonder narcose.

Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u ons bellen op 023-5310880.



Alleen thuis zijn is voor ongeveer de helft van alle honden een levensgroot probleem: ze gaan slopen, 
blaffen of huilen en ze worden soms onzindelijk. Tref je het als baasje écht slecht, dan vertoont je geliefde 
viervoeter zelfs al deze gedragsuitingen tegelijk! Als je hond niet alleen kan zijn, kan dat je hele leven 
beïnvloeden. Het is dan ook de meest voorkomende reden om een hond weg te doen. Maar... er is wel 
degelijk wat aan te doen!
 
Honden die niet alleen thuis kunnen zijn, zijn meestal erg sociaal en aardig. Zij voelen zich zeer met hun 
eigenaar verbonden en zijn daardoor buitengewoon aanhankelijk. Dat soort honden kuiert de hele dag 
achter het baasje aan. Worden de bedden opgemaakt? De hond ligt trouwhartig toe te kijken. Tijdens het 
bereiden van de maaltijd ligt hij in de keuken, afhankelijk van zijn opvoeding klaar voor een toegestopt 
hapje. Tijdens het televisiekijken ligt hij graag op schoot of naast zijn baas op de bank. Is dat verboden, dan 
ligt hij met zijn kop op de voet van zijn baas. Hij is dol op lichamelijk contact. Waar zijn baas gaat, volgt zijn 
attente blik.

Een hond weet precies wanneer z’n baasje 
weggaat
Een hond die niet alleen thuis kan zijn, weet precies wanneer 
dat onheil gaat gebeuren. Hij kent het hele repertoire 
gedragshandelingen van zijn baas en volgt deze met toenemende 
opwinding. Steeds meer raakt hij ervan overtuigd dat het cruciale 
moment van verlating nabij is: ‘nu controleert hij of de deuren wel 
dicht zijn. Hij zet de thermostaat van de kachel lager. Hij trekt zijn 
schoenen aan. Hij pakt zijn jas van de kapstok. En nu pakt hij zijn 
sleutels. Zie je wel, ik wist het wel. Ik word weer alleen gelaten. Terwijl 
ze weten dat ik dat echt haat. Dat ik me dan moederziel alleen 
voel’. Tegen de tijd dat de baas weggaat, is de hond reeds in alle 
staten. Zijn hartslag is omhoog, zijn bloed giert door zijn aderen. 
Vertwijfeld staat hij bij de deur, met een smekende blik: ‘je doet 
het toch niet hè’? Maar het baasje gaat wèl. Hij knuffelt zijn trouwe 
viervoeter nog even, spreekt hem geruststellend toe: ‘baasje gaat 
even boodschappen doen. Op het huis passen. Baasje komt zo weer 
terug’, en vertrekt.  De hond blijft diep ongelukkig thuis alleen achter.

De opgefokte stemming van de hond moet een uitweg vinden. Sommige honden gaan daarom als een 
razende krabben en graven, waarbij ze deuren en tapijten vernielen. Anderen gaan kluiven aan meubels, 
zich niet bekommerend om de eventuele waarde ervan. Weer andere honden moeten hoognodig door de 
verhoogde stofwisseling die de opwinding veroorzaakt, en kunnen niet wachten totdat de baas terugkomt. 
Ze worden ‘onzindelijk’.
 

Zelfstandigheid en onafhankelijkheid
Aan al deze ellende voor zowel baas als hond kan wat gedaan worden. Maar het vraagt wel enige tijd, 
planning en geduld. Om te beginnen moet de hond worden geleerd minder vaak in de buurt van de baas 
te zijn. Hij moet leren dat zijn wereld niet in elkaar stort zonder de directe aanwezigheid van zijn baasje. Een 
van de manieren om dat te bewerkstelligen is de hond te leren keurig op zijn plaats te blijven liggen door 
de oefening ‘af en blijf’. Hij moet daar in eerste instantie slechts blijven liggen terwijl u in dezelfde ruimte 
gewoon een kopje koffie drinkt, de krant leest of wat TV kijkt. Gaat dat goed, dan moet hij blijven liggen als 
u eventjes de kamer uitgaat. Voer die tijd echt maar heel langzaam op en kom terug voordat de paniek 
toeslaat. Dit is heel erg belangrijk.

t

Wat doet uw hond als hij alleen thuis is?
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Een trommeltje met lekkers
Er is een heel speciaal handigheidje om dat proces te ondersteunen: als u de hond op zijn plaats legt, zet 
u een trommeltje met lekkers ongeveer een meter bij hem vandaan en gaat u in een stoel zitten. Als de 
hond even netjes is blijven liggen, haalt u duidelijk zichtbaar wat lekkers uit dat trommeltje, ga naar hem 
toe en geef hem dat lekkers. De tijdsduur dat hij moet blijven liggen alvorens wat lekkers en uw knuffel 
en aandacht te krijgen, voert u heel langzaam op. Tegen de tijd dat u -eerst maar heel kort! - de kamer 
uitgaat, zet u dat trommeltje duidelijk zichtbaar en demonstratief bij de deur neer. U komt vlot terug en 
beloont de hond met lekkers uit het trommeltje en veel gejubel. Zo bouwt u de oefening langzaam aan op. 
Het klinkt misschien heel zot dat dit zou helpen, maar het gaat echt fabelachtig. De gedachte erachter 
is dat angst onder andere kan worden onderdrukt door de aandacht op iets anders te richten en door 
vaste zekerheden als steunpunten in te bouwen. Doordat de hond zijn aandacht op het trommeltje met 
lekkers richt, is hij minder bezig met zijn angst. Het trommeltje biedt zekerheid dat u terugkomt. Zolang dat 
trommeltje er maar staat, weet de hond dat het allemaal wel 
goed gaat komen. Het trommeltje kunt u een beetje vergelijken 
met het telefoonnummer dat u aan een kind geeft als u 
weggaat. Alleen al het idee dat u te bereiken bent, vermindert 
de angst. Dezelfde steun geeft dat trommeltje aan uw hond.

Een bench
Nog een extra ondersteuning is de hond te wennen aan een 
bench, een hondenbox. Veel mensen vinden dat zielig, ze zien 
de bench als een gevangenis (waarom mensen een kinderbox 
niet zielig vinden, is voer voor psychologen). Een bench geeft de 
hond echter juist de prettige illusie van een eigen hol, een veilige 
plek. Om die reden kunnen veel honden wel alleen zijn in bijvoorbeeld de kleine ruimte die een auto biedt. 
Geef uw hond zijn eigen kussen of mand in de bench, geef hem een verrukkelijk bot (dat hij alleen in de 
bench krijgt) of een nieuw speeltje dat hij prachtig vindt. Maak van de bench zijn vaste plek, waarin hij ook 
uit zichzelf gaat om te slapen. Pas dezelfde procedure en de truc met het trommeltje toe als hiervoor is 
beschreven bij de oefening ‘af en blijf’! Pas als hij echt gewend is laat u hem alleen met het deurtje dicht, u 
zet het trommeltje bij de deur en vertrekt.

Als dat allemaal goed gaat, is het verstandig de hele cirkel van uw eigen gewoontegedrag te doorbreken. 
Aangezien uw hond precies weet wat u allemaal doet alvorens u weggaat en zich daardoor steeds meer 
opwindt, is het handig om die procedure om te draaien. Steeds een beetje anders, zodat de hond zich er 
niet op kan instellen. 

Als ook dit goed gaat, gaat u heel even de deur uit. 1 minuut. En misschien is dat al te veel, dan gaat u 
korter de deur uit. U geeft geen aandacht aan uw hond bij weggaan en terugkomen. Gaat dit goed, 
dan bouwt u dit heel erg langzaam op. Ben ook hier weer variabel in de tijd dat u weggaat en terugkomt, 
maar ga niet van 2 minuten naar 10 minuten. Zorg dat hij niet de fout in gaat. U kunt dan weer opnieuw 
beginnen. 

Laat de hond een half uur voordat u weggaat uitgebreid rennen, leg hem op zijn plaats, geef hem wat 
lekkers en bemoei u niet meer met hem! Dus vergeet alle extra knuffels, en bemoedigende woordjes. Zij 
zijn alleen maar bakens die hem juist extra opwinden. Doorbreek alle vaste routines die aan uw weggaan 
verbonden waren. Daarmee maakt u het uw hond alleen maar makkelijker.

De meeste honden die niet alleen thuis kunnen zijn, zijn door hun grote aanhankelijkheid te afhankelijk van 
de aanwezigheid van de baas. Door oefening leert de hond dat zijn wereld niet meteen instort zonder dat 
baasje. Die oefening vraagt wel wat tijd en discipline. Voor alles moet men het wel DOEN! Alleen klagen 
helpt niets.

Marie Louise Hebly
Gedragsdeskundige honden.



Het woord is aan ...

‘t Mannetje en Krelis’

Als de ene kat plots met de ander vecht, wie bel je dan? En als beide katten plots de plas keurig in de 
kamer lozen in plaatst van op de kattenbak, wie bel je dan? De kattengedragstherapeut natuurlijk.

Nimmer zorgden ‘t Mannetje of Krelis voor overlast. Twee brave katten waren het. Tot in de achtertuin, 
nadat de twee katten-Dons Corleones van de buurt verhuisden, een machtsvacuüm ontstond. Twee 
andere katten trokken de macht naar zich toe en waagden zich af en toe zelfs in onze tuin. ‘t Mannetje 
begon plots te fanatiek met Krelis te vechten, die daar niet van terug had. Beiden begonnen bovendien in 
huis te plassen. Hoeveel we ook van ‘de mannen’ houden, dit was geen houdbare situatie.

Penny Kieft (34), kattengedragstherapeute in dienst van Dierenkliniek Kenaupark. Ooit leek ze voorbestemd 
haar werkende leven in de grafische sector door te brengen. Maar na een studie in die richting volgden 
vooral baantjes in de horeca. Toen een horecacollega haar voor de zoveelste maal hoorde verzuchten 
dat ze het liefst ‘iets met dieren zou doen’, wees deze haar op het feit dat haar vader - een dierenarts 
- een assistente zocht. Penny hapte meteen toe en is inmiddels al zeven jaar werkzaam bij Dierenkliniek 
Kenaupark. Toen onlangs in de praktijk werd geopperd meer 
aandacht te besteden aan het gedrag van katten, stak Penny 
meteen haar vinger op.

Ze groeide op met katten en was altijd al degene die er 
steevast bij werd geroepen wanneer bozige katten in de praktijk 
arriveerden. ,,Katten vind ik bijzondere en fascinerende dieren. 
Allemaal hebben ze hun eigen karakter en een eigen wil. Met 
boze katten kon ik in de kliniek altijd al goed overweg. En nadat ik 
wat over de opleiding had gelezen, was ik helemaal overtuigd.’’ 
Ze hoopt op korte termijn haar diploma te behalen, en mag zich 
dan officieel kattengedragstherapeute noemen. ,,Het is een pittige 
opleiding op hbo-niveau die tweeëneenhalf jaar duurt.’’

Een kattenfluisteraar dus? Penny: ,,Dat hoor ik inderdaad vaker. En 
uiteraard wordt regelmatig gevraagd of de kat op de sofa moet 
gaan liggen. Onzin natuurlijk. Dat honden getraind kunnen worden 
is algemeen geaccepteerd. Maar dat óók aan het gedrag van 
katten gewerkt kan worden, ligt kennelijk gecompliceerder. En 
tóch kan dat ook.’’

Terug naar ‘t Mannetje, Krelis en de praktijk. Want hoe kunnen 
die twee op het rechte pad gezet worden? Tijdens een bezoek 
observeert Penny de heren. Geen hoogdravend gedoe, maar rustig bekijken hoe ze zich gedragen. Dat én 
een spervuur aan vragen helpt haar het benodigde inzicht te krijgen. Hoe oud waren de katten toen we ze 
kregen? Waar groeiden ze op? Wanneer ontstond het gedrag? Wat is hun lichaamstaal tijdens dit gedrag? 
Alle bijzonderheden komen aan de orde. En passant valt ‘t Mannetje precies tijdens haar bezoek Krelis 
aan, alsof hij een korte demonstratie wenst te geven. Penny bekijkt het aandachtig en concludeert: ,,Voor 
Mannetje is het puur spelen. Dat kun je zien aan de stand van zijn oren. Hij heeft geen kwade bedoelingen. 
Krelis is desondanks erg bang voor hem, en slaat op de vlucht. Wat Mannetje juist weer stimuleert achter 
hem aan te gaan. Normaal zou ik zeggen: laat het gaan. Maar Krelis is in dit geval zó bang, dat het beter is 
Mannetje even af te leiden op deze momenten. Klap in de handen of gooi een pingpongballetje. En speel 
vaker met hem. Dan kan hij zijn energie op een andere manier kwijt.’’
Dat is sowieso altijd een aanrader: meer spelen met de kat. Dagelijks minimaal een paar minuten. 
Goed voor de ontspanning, het zelfvertrouwen van de kat én een manier om een band met hem op te 
bouwen.’’



,,Katten zijn goed in klassieke conditionering. Een prikkel waar een gevolg aan gekoppeld is. Door 
spelvormen of met beloningen kun je ze dingen leren.’’

Ze benadrukt dat katten territoriale dieren zijn. Het plasgedrag komt waarschijnlijk voort uit pogingen hun 
territorium af te bakenen. Ze doen het niet voor niets in hoekjes grenzend aan tuin en voordeur.
Er volgen nog enkele tips en trucs. De plekken waar geplast is met een speciaal goedje schoonmaken 
bijvoorbeeld. Wattenstaafjes ophangen op de ‘plasplekken’ na ze eerst langs de wang van de kat te 
halen, zodat ze hun eigen geur ruiken. Hierdoor zou de neiging om dat plekje plassend af te bakenen, 
vervallen.

Penny stelt geen tovenaar te zijn. ,,Ik kan helpen het gedrag van katten te duiden en met oplossingen 
komen. Maar uiteindelijk hangt het van de eigenaar af of en in welke mate hij daarmee aan de slag gaat. 
De eigenaar moet dus wel gemotiveerd zijn. Hij zal het uiteindelijk zelf moeten doen.’’

Over enkele weken moet blijken of het de gewenste verandering teweeg zal brengen. De eerste indruk is in 
ieder geval positief.

Voor meer informatie kunt u kijken op onze website: www.dierenkliniekkenaupark.nl

Bron:  Haarlems Dagblad 17 september 2010 - Frenk Klein Arfman
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Wist u dat ...

Vlooien in de wintermaanden ook voorkomen, omdat veel huizen 
goed verwarmd zijn. Het is daarom ook raadzaam om het hele jaar 
door, vlooien te bestrijden.

De Milbemax ontwormingstabletten 
ook in een smakelijke variant 
verkrijgbaar zijn.
Gedurende de maanden december 
en januari zijn deze dezelfde prijs als 
de classic.
Wij adviseren om uw huisdier 4 keer 
per jaar te ontwormen.

Een olifant een alarmsignaal voor stekende bijen heeft.
Olifanten zijn zo bang voor bijen dat ze een speciaal alarm 
hebben om de kudde te waarschuwen die dan zal vluchten. 
De olifanten ontwikkelden een laag gerommel om zichzelf en 
in het bijzonder de kalveren tegen de stekende beestjes te 
beschermen. Wanneer bijen kwade bedoelingen hebben, zullen 
ze de olifanten steken op de slurf en rondom de ogen. Die beten 
kunnen met name voor de kleine olifantjes fataal zijn.

We regelmatig puppy clinics organiseren. Voor puppy’s van 8 tot 14 
weken oud.

Dierenkliniek Kenaupark ook actief is op facebook.

U bij lasergift een naampenning voor uw huisdier kunt laten maken. 
Ideaal voor dieren die wel eens weglopen. Zie voor meer informatie de 
website:  www.LaserGifts.nl



En deze maand ... 

Waarom een dierenverzekering? 
Het is iets om liever niet over na te denken, maar het kan gebeuren dat uw hond, kat of konijn een ongeluk 
krijgt of ernstig ziek wordt. Tegenwoordig is op diergeneeskundig gebied veel mogelijk, maar de kosten van 
deze medische zorg kunnen echter behoorlijk oplopen. En meestal komt dit onverwachts. Door uw dier te 
verzekeren spaart u als het ware voor eventuele ongemakken. Helaas komt het nogal eens voor dat een 
eigenaar uit financiële overwegingen besluit om de medische behandeling niet uit te laten voeren en 
daardoor vervroegd afscheid moet nemen van de trouwe huisgenoot. 

Ongevallen- en ziektekostenverzekering voor uw dier. Een prettige zekerheid.
Misschien weet u het al: het is namelijk mogelijk om voor uw dier een ongevallen- en 
ziektekostenverzekering af te sluiten. Bijna alle medische kosten ten gevolge van een ongeval en/of ziekte 
worden dan door de verzekering vergoed. Een prettige zekerheid op een moment dat u wel iets anders 
aan uw hoofd heeft. Vergelijkbaar met de humane verzekeringen zijn er ook bij de verzekering voor dieren 
beperkingen en uitzonderingen. Deze zijn echter redelijk en staan vermeld in de polisvoorwaarden zodat u 
vooraf weet wat u wel of niet kunt verwachten met betrekking tot de vergoedingen.

Bij wie verzekeren?
De afweging of het verstandig is om uw huisdier te verzekeringen, 
moet u zelf maken. Er zijn meerdere verzekeraars op de markt, wij 
raden deze niet allemaal aan omdat we er weinig ervaring mee 
hebben of de kwaliteit laat nog wel eens te wensen na. In onze 
kliniek adviseren we twee verschillende verzekeringen, Proteq 
en Petplan. Beide verzekeringen zijn heel betrouwbaar en keren 
makkelijk uit. De ene verzekering is niet beter dan de andere, maar 
het is prettig om ze beiden eens te bekijken, zodat u kunt zien welke 
het beste bij uw situatie past. 

Afrekenen
Is uw huisdier verzekerd bij Proteq of Petplan, dan hoeft u de 
factuur niet meer zelf voor te schieten. Wij sturen de factuur 
rechtstreeks naar uw verzekeringsmaatschappij. Indien u een eigen 
bijdrage moet betalen of niet de gehele behandeling vergoed 
wordt krijgt u een factuur van de verzekeringsmaatschappij.

Acties
Er zijn regelmatig acties. Overweegt u een verzekering af te sluiten, vraag ons welke actie er bij welke 
verzekeringsmaatschappij loopt.

Dierverzekering?



Wat kunt u in de volgende nieuwsbrief 
verwachten?

Brillendoosjesgist
Uit onderzoek is gebleken dat gisten een rol kunnen spelen bij diarree bij honden. 
In ongeveer 15% van de bij het Veterinair Microbiologisch Diagnostisch Centrum in 
Utrecht aangeboden ontlastingsmonsters van honden met chronische of steeds 
terugkerende diarree worden grote aantallen gistcellen met een typische bouw 
aangetroffen; de zo genaamde brillendoosjesgist. Hoe kunnen we die gist vinden en 
hoe ziet hij eruit?

Bek en verenrot
De laatste jaren zijn steeds meer papegaaien, kaketoes, 
ara’s en grote parkieten besmet geraakt met een 
papegaaienziekte, PBFD Psittacine Beak & Feather Disease, 
beter bekend als Bek en Veerrot. Er worden twee vormen 
onderscheiden van deze ziekte, die wordt veroorzaakt door 
een virus. Hoe kunnen we deze ziekte diagnosticeren en wat is 
de prognose...

Stress bij de kat 
Katten kunnen net als wij mensen last hebben van stress. 
Er zijn twee verschillende soorten stress, namelijk gezonde stress en 
‘slechte’ stress.
Wat is stress nou eigenlijk?

Het woord is aan:
Spike Meij, een franse buldog die in zijn leven al heel wat meegemaakt heeft.


