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Tijdens de herfst vakantie hadden we als verrassing voor Kiki een 3 daags 
verblijf in Eurodisney geboekt. Zij wilde dit al een tijdje en inmiddels had ze 
een leeftijd bereikt waarop ze in de meeste attracties mocht. Gelukkig was ze 
nog te klein voor de allerengste dingen, dus dat bleef ons als begeleiders ook 
bespaard. We hadden een hotel geboekt op het terrein, zodat we maximaal 
konden genieten.

De “meet en greet” met Disney figuren ‘s ochtends bij het ontbijt hoefde niet van 
Kiki. Ze waren immers toch niet echt want er zaten mensen in de pakken.

In opperste verbazing liepen wij door het park. De ene attractie was nog grootser 
dan de andere. Opeens zei Kiki: “papa er zijn hier geen dieren”. Mij was het 
nog niet opgevallen. Er waren 
inderdaad geen dieren in het 
park. Kiki besloot op zoek te 
gaan en uiteindelijk vonden we 
bij onze favoriete attractie “It’s 
a small world” een klein eendje 
wat aan het rondzwemmen 
was. 

Kiki besloot direct dat wij 
dit zielige eendje moesten 
adopteren. Tijdens de lunch 
werd er sla en brood bewaard. 
Het eendje moest er echter 
niets van hebben. Wel at ze de franse frietjes op die een ander kindje gegooid 
had. 

Aan het eind van de tweede dag begon het toch aan ons te knagen. Nog nooit 
hebben we zolang geen contact gehad met dieren. Op al onze andere vakanties 
was er altijd wel een zwerfdier waar we een band mee kregen. We gaan dan 
meestal direct kattenbrokjes en anti-vlooien middel kopen om er in ieder geval 
gedurende ons verblijf ervoor te zorgen dat onze gast het ook naar zijn zin heeft. 



-vervolg- 

Op de avond van de tweede dag gingen we boodschappen doen buiten het park. 
Gelukkig was er op het parkeerterrein bij de supermarkt een jongen aan het 
ballen met zijn hond. Natuurlijk gingen we vragen of wij die leuke hond mochten 
aaien. Al aaiende kwamen we helemaal bij. Dit hadden we gemist. 

Voor Kiki was hierna de vakantie klaar. Ze hoefde het park niet meer in en wilde 
het liefst zo snel mogelijk naar huis, naar Muis (onze hond), naar Doortje (onze 
kat) en vooral naar Schatje (Kiki’s rat).

Drs. J.W. Baljet



Verzorging van de nagels
Nagels bestaan uit dood hoornachtig materiaal. Ze groeien altijd door, maar onder normale omstandigheden slijten ze 
ook vanzelf af. Bij honden slijten ze door regelmatig over een harde ondergrond te lopen. Katten houden hun nagels 
kort en scherp door te krabben aan een krabpaal, buitenkatten krabben vaak aan een boom of een stuk hout. Hiermee 
zetten ze ook meteen hun geuren uit. Door het krabben of bijten aan de nagels zal het buitenste laagje van de nagel 
als een soort hoesje loskomen. Op deze manier houden katten hun nagels scherp.

Knippen van de nagels
Het knippen van de nagels moet voorzichtig gebeuren. Sommige honden en katten laten het knippen van de nagels 
thuis goed toe, maar er zijn ook dieren die het absoluut niet toelaten.
Wij kunnen de nagels voor u knippen, dan kunt u meteen zien hoe u het beste kunt knippen. Bij lichte nagels kunt u 
goed zien waar het leven begint, de roodroze overgang laat zien waar de zenuwen en bloedvaten beginnen. De nagel 
kan ongeveer 2 mm voor het “leven” met een speciale nageltang afgeknipt worden.
Bij donkere nagels is het moeilijker en loopt u het risico om in het leven te knippen. Dit doet pijn en het zal gaan 
bloeden.

Ingegroeide nagels
Door onvoldoende beweging, een afwijkende stand van de poten 
of bij oudere honden en katten kunnen nagels te lang worden. Ze 
groeien vaak rond en kunnen daardoor in het voetzooltje steken of 
zelfs ingroeien. Dit is erg pijnlijk, kan kreupelheid of een ontsteking 
veroorzaken. 
De nagels die het meeste ingroeien zijn de duimen aan de voorpoten. 
Er zijn ook hondenrassen die duimen aan de achterpoten hebben 
de zogenaamde hubertusklauwen. Doordat de duimen de grond niet 
raken kunnen ze doorgroeien. Oudere katten verzorgen hun nagels 
soms minder goed. Doordat ze minder bewegen, minder de krabpaal 
gebruiken of niet meer op hun nagels bijten blijven de nagelhoesjes 
zitten. Hierdoor krijgen ze lange dikke nagels die makkelijker in de 
voetzooltjes groeien.
Te lange nagels kunnen ook makkelijker inscheuren, doordat dieren 
ermee blijven hangen.

Gescheurde of afgebroken nagel
Een ingescheurde nagel kan erg bloeden en is erg pijnlijk. U merkt dat 
uw dier kreupel loopt of steeds aan zijn poot zit te likken. Als er nog 
een stukje nagel bijhangt moeten wij deze eraf halen. We zullen de 
plek wat verdoven en het restje nagel met een tang eraf trekken. Het is 
belangrijk dat er geen restje nagel blijft zitten want dit kan een nagelbed 
(nagelriem) ontsteking veroorzaken.

Doorsnede nagel

Ingescheurde nagel



De verschillende vachtkleuren bij de 
siamees 
Siamezen worden wit geboren. Vanaf de vijfde dag verschijnen hun kleuren. 
De vacht wordt gekenmerkt door de gekleurde extremiteiten, de zogenaamde points. De omgevingstemperatuur heeft 
daar invloed op. De koudste zones van het lichaam (poten, oren, kop en staart) verdonkeren. Vandaar dat een buiten 
levende Siamees in de winter donkerder zal zijn dan een Siamees die binnen leeft. De uiteindelijke kleur wordt bereikt 
op een leeftijd rond de 12 tot 15 maanden. Naarmate de siamees ouder wordt, kan hij ook donkerder worden.

De vacht
De vacht is kort, fijn, dicht, zijdeachtig, glanzend en heeft bijna geen ondervacht.
Zoals we al eerder zeiden wordt de kleur gekenmerkt door de points. De kleur van de points moet zo effen mogelijk 
zijn. En er moet een duidelijk contrast zijn tussen de points en de rest van het lichaam. De kop is een masker.
Alle Siamezen zijn colourpoints.

De originele kleur
De seal point Siamees is de originele kleur van de katten die als eersten uit Siam werden geïmporteerd naar het 
westen. Ze hebben diep bruine, bijna zwarte points, maar ook een bruin getint lichaam, al is die kleur op het lichaam 
lichter dan de point kleur. De seal point werd in eerste instantie beschouwd als de enige kleur bij de Siamees.
In de loop van de jaren zijn er meerdere kleuren aan de siamees toegevoegd, we hebben een overzicht gemaakt met 
de meest voorkomende kleuren bij de siamees.

De klassieke kleuren
- Seal point: donkerbruine points de ondergrond is eischaalwit of licht beige.
- Blue point: staalblauwe points, sneeuwwitte of blauwwitte ondergrond.
- Chocolate point: melkchocoladekleurige points, ivoorkleurige ondergrond. 
  De chocolate point is lichter dan de Seal point.
- Lilac point: points met een duifgrijze kleur met licht roze-achtige gloed, met een vaalwitte tot ivoorkleurige
  ondergrond (magnolia).

De siamees kan ook de volgende kleuren hebben:
- Red point: de point zijn goudrood, de ondergrond is wit met een abrikoosgele schaduw.
- Cream point: de points zijn crèmekleurig de ondergrond wit met een crèmekleurige schaduw.
- Tortie point: bij een tortie point zijn er 2 verschillende kleuren in de points aanwezig. De tortie point zien we in
   verschillende varianten zoals seal tortie, blue tortie, chocolate tortie enzovoorts. 
-  Tabby point: een streepjes patroon in combinatie met de siamese points. De tabby point moet duidelijk de streepjes
   aftekening hebben in het masker, de poten en de staart. Het puntje van de staart hoort egaal van kleur te zijn. 
   De streepjes kunnen de kleur seal, blue, chocolat, lilac, red, cream en tortie hebben.

Bron: encyclopedie van de kat, Royal Canin
Foto’s: fokkers WTSN, www.traditionelesiamezen.nl



De verschillende vachtkleuren bij de 
siamees 



Jengel- en jatgedrag deel 1

t

U zit op de bank en bent lekker een boek aan het lezen, of televisie aan het kijken en uw hond zit u maar aan te 
staren en pootjes te geven, of u draait zich even om en uw net gemaakte boterham is al verdwenen voor u er erg in 
heeft. Ongewenst gedrag waar u helemaal gek van kan worden!

Ongewenst gedrag bij honden ontstaat omdat het zo 
nu en dan succes heeft. Een zin die veel gebruikt wordt 
is “ongewenst gedrag negeren en gewenst gedrag 
belonen”, maar zo makkelijk is het niet altijd! En bedenk 
ook dat als de hond er met uw portefeuille vandoor gaat, 
u dit niet kunt negeren. In deze nieuwsbrief zullen wij 
het over jengelgedrag hebben. Volgende maand het 
jatgedrag.

Aandacht
Allereerst moet u bedenken of uw hond dit gedrag doet 
om uw aandacht te trekken! Honden zijn er namelijk 
meester in om aandacht te trekken en ze zijn dol op 
aandacht! Doordat ze merken dat u reageert op het 
gejengel of poten geven, gaan ze dit heel efficiënt 
gebruiken. In eerste instantie (en dit is vaak als de hond 
nog een pup is) vindt u dit gedrag leuk en reageert u op 
het bijvoorbeeld pootjes geven. U aait de hond of als hij 
steeds zijn balletje op uw schoot legt, gooit u het balletje 
als een goed gedrilde balletjes weggooier, steeds weer weg. De hond heeft u waar hij u wil hebben.

Als u er genoeg van heeft en de hond blijft doorgaan reageren de meeste mensen wat chagrijnig en met een “nou 
nog een keer” en gooit u toch dat balletje weer weg of kroelt hem even achter de oren. Ook kunt u ervoor kiezen om 
de hond maar een botje te geven en deze met zijn botje naar zijn mandje te sturen, dan heeft u eindelijk even rust.

Wat denkt de hond?
Nu kunnen we natuurlijk niet echt weten wat de hond op dat moment denkt, maar laten we het proberen!

De hond:
“ Ik heb wel even zin om te spelen en de baas zit maar zijn krant te lezen. Vorige keer lukte 
het mij ook om niet alleen even met hem te spelen, maar daarna ook nog een botje te krijgen 
om deze lekker in mijn mandje op te eten. Wat deed ik daar ook weer voor? Ahh, eerst pootjes 
geven, dan aait hij mij, dan pak ik mijn balletje en gooit hij dit voor mij weg. Oke hij wordt na een 
paar keer wel een beetje humeurig, maar dat maakt mij niet uit! Hij gaat toch wel door. En als ik 
dan even doorzet, krijg ik nog een botje ook. Aan de slag! “

Komt dit u bekend voor?

Wat te doen?
Wij geven de hond vaak alleen aandacht als hij iets doet wat wij niet willen, bijvoorbeeld bij het jengelen. Gaat hij uit 
zichzelf op zijn mandje liggen, dan doen wij eigenlijk helemaal niets. Dat gaan we eens omdraaien.

Als uw hond jengelt geeft u de hond helemaal geen aandacht, ook anderen bij u in huis of visitie negeren de 
hond volledig (zelfs niet naar hem kijken, hoe moeilijk dit ook is). Niet mopperen want negatieve aandacht is ook 
aandacht!



- vervolg - Jengel- en jatgedrag deel 1

Na verloop van tijd kan het jengel gedrag erger gaan worden. Het lukte de hond de vorige keren toch ook! Dus hij gaat 
nu van alles doen om u toch tot dat gedrag te dwingen wat hij wil. Hou vol, want als de hond dit gaat doen, houdt het 
in dat u op de goede weg bent!! Sommige honden zijn echte volhouders. Ook zijn er honden die dit gedrag niet zullen 
laten zien.

U geeft uw hond alleen aandacht als hij zich gedraagt zoals u dat wilt. Hij gaat lekker in zijn mandje liggen en u geeft 
hem een “goed zo” of een aai, Neem genoegen met kleine momenten, ga niet ineens te veel van hem eisen. Gaat hij 
weer jengelen, loop dan gewoon weg zonder enige aandacht aan hem te geven. Alleen dus aandacht geven als hij dit 
niet bij u afdwingt. 

Een en ander staat hier in een paar zinnen beschreven. Zo snel als u het gelezen heeft zal het niet opgelost zijn.

Hou vol, want als u af en toe toegeeft om van het gejengel af te zijn, wordt het gedrag van de hond alleen maar erger!
U wordt dan een soort gokkast. Mensen die achter een gokautomaat staan, gaan ook alleen maar door omdat ze af 
en toe worden beloond.

Marie Louise Hebly
Hondengedragsdeskundige.



Cavia heeft vitamine C nodig
Vaak worden alle knaagdieren over één kam geschoren. En we nemen daar de konijnen en haasachtigen ook in mee. 
Toch zijn alle knaagdieren verschillende dieren die we onder één soortnaam hebben geschaard. Dat betekent niet dat 
er geen verschillen zijn. Die zijn er wel. Vooral in de voedselbehoefte verschilt de cavia van de andere knaagdieren. 
De cavia heeft namelijk extra vitamine C nodig in zijn voeding. 
De andere knaagdieren kunnen dit zelf aanmaken uit andere voedingsstoffen, de cavia kan dit niet. Let er dus bij de 
voeding voor een cavia op dat er ook voldoende vitamine C aan toegevoegd is.

Waarom heeft een cavia vitamine C nodig?
Eén van de voedingsstoffen die noodzakelijk is bij het vormen van eiwitten, is vitamine C. Zonder vitamine C is het 
niet mogelijk om het eiwit collageen te maken. Collageen is het hoofdbestanddeel van bindweefsel en het woord geeft 
precies aan wat het doet, namelijk het bij elkaar houden of binden van weefsel. 

Collageen is belangrijk voor het hele lichaam
Collageen is van groot belang tijdens de groei, zonder vitamine C kan een cavia niet gezond opgroeien. Botten, 
tanden, pezen, organen, huid en geslachtsorganen kunnen niet gezond worden en blijven zonder vitamine C.
Daarnaast is vitamine C belangrijk voor het afweersysteem: bij voldoende vitamine C wordt de cavia minder snel ziek, 
en als hij ziek wordt, wordt hij sneller beter omdat zijn afweer hoger is. En met een hoge afweer is er minder kans op 
allergieën, virusziekten, infecties en andere ziektes.
Verder is vitamine C van belang bij de aanmaak van adrenaline, diverse hormonen en speelt het een grote rol bij de 
opname van ijzer en calcium.

Welke klachten kunnen optreden als de cavia niet voldoende 
vitamine C krijgt?

−	 Problemen	met	het	gebit,	zoals:	verkeerde	stand,	te	zachte	kiezen	en	snijtanden	of	uitvallen	van	snijtanden.
−	 Infectie	aan	of	bloedend	tandvlees.
−	 Problemen	met	het	bewegingsapparaat:	dikke,	stijve	en	gezwollen	gewrichten,	krom	gegroeide	ruggengraat		
 en te zachte botten.
−	 Huidproblemen:	korstjes	aan	de	lippen	en	uitvallende	haren.
−	 Geen	of	slechte	genezing	van	wonden.
−	 Onderhuidse	en	inwendige	bloedingen	of	bloedingen	in	de	spieren.
−	 Spierzwakte	en	verlamming.
−	 Anorexie,	sterke	vermagering	en	diarree.
−	 Minder	weerstand	en	bloedarmoede.

Hoeveel vitamine C moet de cavia hebben?
Een volwassen cavia moet tussen de 10 en 30 mg per kilogram lichaamsgewicht per dag krijgen.

Voeding 
Vitamine C zit in alle groente en in het fruit (ook in 
moedermelk en in rauw vlees). Toch is dat niet altijd 
voldoende. Het makkelijkste is om compleet caviavoer 
te geven. Controleer altijd of de brokjes vitamine C 
bevatten. U kunt eventueel ook tabletjes, poeders 
of druppels geven, het is dan wel belangrijk dat de 
cavia het supplement ook daadwerkelijk opeet en het 
dagelijks gegeven wordt.



Wist u dat ... 

Wij naast dieetvoeding ook preventieve voeding voor uw hond, kat en konijn 
verkopen. Voor vragen over voeding kunt u altijd bij ons terecht, in het bijzonder 
bij onze voedingsdeskundige Femke Berkhout.

Eekhoors deze periode druk bezig zijn met eten en met 
het aanleggen van hun reservevoorraad. Ze houden geen 
winterslaap, bij guur weer blijven ze in hun nest en als het beter 
weer is bezoeken ze hun wintervoorraden.

Wie mooi is heeft succes bij de 
vrouwtjes.
Leeuwinnen vallen voor de schoonheid 
van leeuwen, hoe langer en donkerder 
de manen zijn, hoe aantrekkelijker hij 
wordt gevonden. Het duurt overigens 
meer dan vijf jaar tot de manen van een 
leeuw volledig ontwikkeld zijn.

Een kat zo’n 200 miljoen 
geurcellen in zijn neus heeft. 
Daardoor zal hij een mogelijke 
ontmoeting met soortgenoten 
ruiken. Daarom hebben katten 
ook een voorkeur voor kattengrit 
zonder parfum.

Helaas is onze praktijk de komende tijd slechter bereikbaar. Door tijdelijke afsluiting van het viaduct op de Kruisweg. 
De	gemeente	heeft	gezorgd	voor	een	omleidingsroute,	volg	hiervoor	de	borden	met	een	R.	Via	de	Parklaan	en	het	
Kinderhuisvest is de praktijk normaal bereikbaar.

Voor meer informatie over de verkeerssituatie kunt u naar onze website gaan: 
http://www.dierenkliniekkenaupark.nl/node/255



Voor u gelezen ...

Rotje hoeft niet rot te zijn voor hond
Haarlem – Er zijn honden die tegengehouden moeten worden omdat ze een rotje liefst zouden apporteren. Maar 
de meeste honden hebben het niet zo op vuurwerk. Toch kunnen zelfs de meest angstige honden een rustige 
jaarwisseling beleven, mits de voorbereidingen tijdig beginnen, stellen twee medewerkers van Dierenkliniek 
Kenaupark.

Er zijn twee manieren om oudjaar ook voor de hond prettig te laten verlopen: aangepaste voeding of 
gedragstherapie. Met beide dient uiterlijk wel begin december begonnen te worden wil het komend oudjaar enig 
effect hebben. Marie-Louise Hebly, hondengedragstherapeut: ,,Eigenlijk kan je een hond het beste als pup laten 
wennen aan bepaalde zaken, zoals harde geluiden. Zeker de eerste twaalf weken kan je een hond heel veel leren. 

Op het gebied van lawaai kan dat door bijvoorbeeld met de hond te spelen en dan af en toe wat lawaai te maken. 
Dat kan steeds iets harder. Uiteindelijk associeert de hond het lawaai voornamelijk met plezier.’’ Voor enkele 
honden is dat helaas nu te laat, omdat ze nu eenmaal allang geen pup meer zijn. Onlangs hield Hilje Sijperda 
samen met Marie-Louise een voorlichtingsavond bij Dierenkliniek Kenaupark, waar zij werkzaam zijn. ,,Die avond 
was vooral bedoeld voor honden die getraumatiseerd zijn. In de meeste gevallen omdat er nog steeds mensen zijn 
die het leuk vinden vuurwerk naar een dier te gooien. Vreselijk. Maar zelfs in die gevallen kan je de scherpe randjes 
er nog afhalen. Als dierenarts adviseer ik hiervoor bepaalde voedingsupplementen die een kalmerende werking 
hebben op het dier en de angst afzwakken. Je maakt ze dus niet suf, maar wel meer ontspannen.’’ Mocht een 
dier op een specifiek dieet zitten waardoor aangepaste voeding geen optie is, resten er nog enkele alternatieven. 
,,Zo kan een verdamper ook helpen. Die verspreidt geurstoffen – feromonen – die de hond ook kalmeren. In zeer 
extreme gevallen kan worden gekozen voor bijvoorbeeld een antidepressivum. Hilje: ,,Maar dan moet de hond wel 
eerst onderzocht worden. Als er iets mis is met zijn gezondheid kan het anders juist schadelijk zijn.’’

Beiden adviseren mensen met angstige honden zo nodig de dierenarts te raadplegen. Hilje:,,Vooral in het geval 
van honden met fobische angst voor harde geluiden is er genoeg te doen om ze rustiger te krijgen. Maar daar bij 
blijft het belangrijk om tijdig actie te ondernemen. Dus niet wachten tot 30 december, maar uiterlijk begin december 
stappen ondernemen. En laat in ieder geval de hond nooit alleen thuis met oudjaar. Straf hem niet als hij angstig is. 
Negeer hem niet. En hou de hond vooral binnen.’’ 

Bron: Haarlems Dagblad, door Frenk Arfman 22-11-2011

Zelfs fobische honden kunnen oudjaar relatief rustig beleven



Wat kunt u in de volgende nieuwsbrief 
verwachten?

Patella luxatie
Patella	luxatie	is	een	te	losse	knieschijf	en	een	
veel voorkomende orthopedische aandoening van 
de knie. De aandoening komt zowel bij grote als 
kleine honden en bij katten voor. De aandoening 
wordt vaak gezien in combinatie met andere 
orthopedische problemen van de achterhand zoals 
heupdysplasie,	de	ziekte	van	Calvé	Legg	Perthes	en	
standsafwijkingen....

Spelregels voor het spelen 
met uw kat
Hoe vaak en wanneer kunt u het beste met uw kat 
spelen?
Wie moet er winnen u of de kat?

Vruchtbaarheid en castratie bij 
de fret
Mannetjes (rammen) kunnen vanaf december in hun 
eerste levensjaar geslachtsrijp worden, dat kan dus 
al vanaf 5 maanden leeftijd! Vrouwtjes (moertjes) 
worden voor het eerst loops/geslachtsrijp in het 
eerste voorjaar na hun geboorte.
Er zijn voldoende (medische) redenen om moertjes 
en rammen te laten castreren. Helaas zijn er ook 
nadelen...


