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Het Kenaupark

Dierenk l in iek  Kenaupark
Kenaupark 13  2011 MP  Haarlem
tel.  023-5310880
fax 023-5342912
www.dierenkl in iekkenaupark.nl

Openingst i jden:
Op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur,
behandel ing uits lu i tend volgens afspraak

In een eerdere nieuwsbrief heb ik al eens vermeld dat ik geboren en 
getogen ben aan het Kenaupark. 

Voor mij is het dan ook een vertrouwde omgeving die ik, onterecht, 
meestal als vanzelfsprekend beschouw. In het Noord Hollands archief is 
een foto te vinden waarop mijn moeder mij in mijn kinderwagen aan het 
voortduwen is door het park. Het park bestond toen al 100 jaar. 

De architect Jan David Zocher ontwierp het park in 1865 en in 1867 
bouwde de “Nederlandsche Maatschappij voor Grondcrediet” uit 
Amsterdam de monumentale reeks van negen herenhuizen aan de 
oostzijde. 

Al jaren verzamel ik oude ansichtkaarten van het park. Ik vind het leuk 
om te zien hoe de voor mij bekende omgeving door de jaren heen is 
veranderd. 



Sinds 1938 is onze gezelschaps dierenkliniek gevestigd aan het 
Kenaupark. De eerste dierenarts en dus de oprichter was Dr. 
Jongkind, die daarvoor zijn praktijk aan de Schotersingel had. In 
1961 namen mijn ouders de praktijk over. Sinds 1994 is het mijn taak. 

Onze buren zijn al lang niet meer verbaasd als ik een hond met 
aangekoppeld infuus en een poot in het verband aan het uitlaten 
ben, meestal gevolgd door onze kat Doortje (het gaat goed met 
haar!).

Evenmin wordt er vreemd opgekeken als een eigenaar met een 
pollepel achter zijn of haar hond aanloopt om urine op te vangen.

Drs. J.W. Baljet
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Helaas komen nierproblemen regelmatig voor bij honden en katten. De nieren hebben meerdere 
belangrijke functies in het lichaam. Ze zorgen onder meer voor het regelen van de vochtbalans en ze 
filtreren de afvalstoffen uit het bloed waarna deze met de urine worden afgevoerd.
Als de nieren kapot zijn, dan kunnen ze hun taken niet goed meer uitvoeren, dit wordt nierinsufficiëntie 
genoemd. Gelukkig hebben de nieren een grote reservecapaciteit. Echter als er méér dan 70% van de 
nieren kapot is, dan houdt de reservecapaciteit op en kan uw hond of kat de symptomen van nierfalen 
gaan krijgen. 

Oorzaken van nierinsufficiëntie 
Er zijn verschillende oorzaken voor nierinsufficiëntie: de belangrijkste is ouderdom en daardoor slijtage. Het 
kan ook veroorzaakt worden door infecties (nierbekkenontsteking), tumoren, kristalvorming in de nieren 
en of een aangeboren afwijkingen. Bij oudere honden en katten is er vaak sprake van slijtage, ofwel 
chronische nierinsufficiëntie. Chronisch wil zeggen dat de aandoening al langere tijd aanwezig is. 

Symptomen van nierinsufficiëntie 
Veel plassen en drinken. 
De hoofdfunctie van de nieren is het regelen van de vochtbalans. Bij nierinsufficiëntie kunnen de nieren 
niet goed meer vocht vasthouden, hierdoor zal uw huisdier meer gaan plassen en daardoor ook meer 
gaan drinken. Dit is ook wat veel eigenaren als eerste opvalt. Er zal dan veel waterige urine geproduceerd 
worden, doordat de nieren de urine niet meer goed kunnen concentreren.

Bloedarmoede. 
De nieren maken een hormoon aan welke de productie van rode bloedcellen stimuleert. Bij 
nierinsufficiëntie wordt dit hormoon te weinig aangemaakt, waardoor ook minder rode bloedcellen worden 
gemaakt. Dit wordt bloedarmoede genoemd. Door bloedarmoede kan uw hond of kat bleker zijn, minder 
energie hebben en lustelozer worden.

De volgende symptomen worden veroorzaakt doordat de nieren niet meer goed in staat zijn bepaalde 
afvalstoffen uit het lichaam te verwijderen. Er is dan eigenlijk sprake van vergiftiging van het bloed door de 
slechte nierfunctie. Met name de afvalstoffen van de eiwitstofwisseling, het creatinine en ureum, geven de 
meeste problemen.

Zweertjes in het hele maagdarmkanaal. 
Door de verhoogde concentratie afvalstoffen in het bloed kunnen er zweertjes ontstaan in het hele 
maagdarmkanaal. Dit kunnen zweren op de tong zijn, wat een verminderde eetlust en pijn bij eten kan 
veroorzaken. Maar ook zweren in de maag kunnen voorkomen, dit geeft misselijkheid en braken van gal en 
soms bloed. Ook kunnen er  zweren in de darmen ontstaan waardoor uw hond of kat diarree krijgt. Door de 
verminderde eetlust en de diarree kan uw hond of kat gewicht gaan verliezen.

Doffe vacht, algehele slechte conditie. 
Doordat uw hond of kat minder goed vocht kan vasthouden, zal ook de vacht vocht gaan verliezen. 
Hierdoor kan de vacht er doffer uit gaan zien en kan de huid overeind blijven staan.

Hoe wordt de diagnose gesteld?
De diagnose wordt gesteld op basis van bovenstaande symptomen, bloedonderzoek en urine onderzoek.
In het bloed kunnen de afvalstoffen ureum en creatinine worden gemeten ook wordt er gekeken naar het 
percentage rode bloedcellen (=hematocriet), dit is een maat voor bloedarmoede. Bij nierinsufficiëntie zal 
er dus sprake zijn van een verhoogd creatinine en ureum en kan er sprake zijn van een te lage hematocriet. 

Nierinsufficiëntie bij de hond en de kat
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Ook kan er gekeken worden hoe het fosfor en het kalium gehalte is in het bloed van uw hond of kat.
Het kalium is een elektrolyt, wiens balans in het bloed grotendeels wordt geregeld door de nieren. Kalium 
heeft een hele belangrijke functie in het lichaam.

In de urine kan gekeken worden in hoeverre de 
nieren nog in staat zijn om goed te concentreren 
en dus de vochtbalans te regelen. Tevens wordt 
de filtreerfunctie van de nieren gecontroleerd 
om te zien of deze nog intact is. Dit zien we 
doordat er eiwitten in de urine zitten die er niet 
horen te zitten.
Door middel van bovenstaande testen kunnen 
we dus zien of er sprake is van nierinsufficiëntie. 
Soms moet er aanvullend onderzoek gedaan 
worden om de oorzaak van de nierinsufficiëntie 
te achterhalen. Dit kan bestaan uit een steriel 
urine onderzoek of het maken van een echo.

In de volgende nieuwsbrief komt de behandeling 
van nierproblemen bij uw hond of kat aan bod.
Voor vragen kunt u ons altijd bellen op 
023-5310880

Spelen is voor een kat heel belangrijk. Samen spelen met uw kat is nog veel leuker.
Om de band met uw kat te versterken krijgt u vanaf nu regelmatig tips voor een leuk en simpel spel voor uw 
kat. Het leuke is dat u deze spelletjes heel makkelijk zelf of door uw kinderen kunt laten  maken.

Voor het spel van deze maand hebben we nodig:
Lege schoenendoos met een deksel. 
Ritselende propjes papier (bijvoorbeeld het vloeipapier dat 
vaak in de schoenendoos zit of een stukje bakpapier). 
Enkele kattensnoepjes.

Wat moet u doen:
Maak met een mes of een schaar in de zijkanten van doos 
gaten ter grootte van een kattenpoot. Leg de propjes 
papier en de snoepjes in de gesloten schoenendoos. Nu is 
het de beurt aan de kat. Lukt het uw kat om de doos open 
te maken of probeert de kat de snoepjes te pakken door 
de gaten in de zijkant?

Wat wordt er getraind met dit spel?
Intelligentie, tastzin, reukzin, gehoor en handigheid.

Heel veel plezier!

Penny Kiet, Kattengedragsdeskundige.

Bron: de allerleukste kattenspelletjes.

Speeltjes voor de kat



Hoe fit is uw kat ?
Spelen is voor een kat heel belangrijk. Tijdens spel oefent een kat zijn behendigheid, gehoor, snelheid, 
intelligentie, tastzin, jachtinstinct en als u met de kat speelt versterkt het ook de band tussen u en uw kat. 
Vaak schiet het er bij in om met de kat te spelen of uw kat speelt niet omdat deze lui zou zijn. Helaas 
is het vaak zodat het niet luiheid is van de kat waarom deze niet meer speelt, maar komt dit door 
teveel overgewicht die de kat niet graag meer doet bewegen. Wilt u weten hoe fit uw kat is? Doe dan 
onderstaande test. Slaagt uw kat voor de test, dan staat niets een flinke ravotpartij in de weg. Slaagt uw kat 
niet voor de test probeer dan wat meer met uw kat te spelen, voer daarin de speelperiode langzaam op.

De conditietest:
1. Mijn kat komt vrolijk aanlopen als het tijd is om met mij te spelen?
Ja O Nee O

2. Uw kat wil na een kwartier graag nog verder spelen.
Ja O Nee O

3. Uw kat holt achter elke bal aan die u gooit.
Ja O  Nee O

4. De uitdaging om te spelen gaat vaak van de kat uit.
Ja O Nee O

5. Uw kat onderzoekt nieuwsgierig alles wat op zijn/haar 
pad komt.
Ja O  Nee O

6. Uw kat springt probleemloos op de hoogste plekjes.
Ja O  Nee O

7. Als er ergens iets ritselt dan is uw kat er als de kippen 
bij.
Ja O  Nee O

8. Als u met een kattenhengeltje zwaait dan sprint uw 
kat meteen naar de prooi.
Ja O  Nee O

9. Uw kat vangt elk balletje of speeltje dat u gooit of rolt?
Ja O  Nee O

10. Uw kat klimt het liefst op de hoogste tak in de boom?
Ja O  Nee O

11. Uw kat loopt u vaak achterna?
Ja O  Nee O

12. Uw kat knuffelt graag met u?
Ja O  Nee O

13. Vind uw kat het leuk om kunstjes te leren?
Ja O  Nee O

14. Brengt uw kat het speeltje bij u terug als u deze weg gooit?
Ja O  Nee O

Tussen de 10 en de 14 maal ja? Uw kleine tijger is fit als een prof.
Tussen de 6 en 9 maal ja? Niet overweldigend, maar toch goed in vorm.
Tussen de 3 en de 6 maal ja? Voer langzaam de conditie van uw kat op.



Stokken gooien is levensgevaarlijk

We gaan graag met onze honden wandelen en wat is daarbij leuker dan stokken gooien? Vooral met 
dit winderige weer liggen de stokken overal voor het oprapen en het is dus niet erg als de hond zonder 
stok terugkomt, je pakt gewoon weer een nieuwe stok, gooit hem weg en je hond rent hier weer met 
onvermoeibaar enthousiasme achteraan. 

Helaas is het zo dat iedere dierenarts jaarlijks een behoorlijk aantal honden moet behandelen waarbij de 
stok verkeert opspringt en de hond het uiteinde nogal hard in zijn bek krijgt.

Ook de achtergebleven splinters zorgen voor infecties
Een hond die met een behoorlijke vaart achter de stok aanrent, kan zichzelf letterlijk aan het hout spietsen. 
De trauma’s die dat tot gevolg hebben, kunnen afschuwelijk zijn.
In het ergste geval kan de stok doordringen tot in de borstholte en daar een infectie veroorzaken en 
schade aanrichten aan de longen. De infectie is moeilijk te behandelen en daarbij laat een stok die zo diep 
in het lichaam is doorgedrongen splinters achter die ook weer een bron van infecties kunnen gaan vormen. 
Te laat behandelde honden kunnen overlijden aan de gevolgen van dit ongeluk.

Niet alle ongelukken met stokken lopen zo fataal af. De stok dringt altijd aan een zijde de keelholte binnen 
via de weke zijkant onder te tong. Een kleiner, maar nog altijd vervelend gevolg kan zijn een afgescheurde 
keelamandel. Ook de tong kan beschadigd worden en ook hier kunnen de splinters voor vervelende 
ontstekingen zorgen.

Symptomen
Eigenaren merken vaak te laat dat de hond een 
ongeluk heeft gehad met zijn stok omdat zij de 
symptomen niet direct koppelen aan het spelen 
met de stok.
Als u met uw hond met een stok aan het 
spelen bent geweest en de hond begint te 
kokhalzen, rochelen, braakneigingen, hoesten, is 
kortademig of is aan het kwijlen, dan moet er bij 
u een belletje gaan rinkelen. Vaak is de hond na 
het ongeluk opvallend rustig en hij houdt zijn hals 
enigszins gestrekt. Dit wordt veroorzaakt doordat 
er nog resten van de stok in de keelholte zitten 
en het buigen van de hals pijnlijk is.
Als een van bovenstaande symptomen zich 
voordoen dan moet u direct naar de dierenarts!

Gewoon niet doen!
Uw hond mag rustig met een stok in zijn bek 
lopen, maar zorg altijd dat hij de stok goed in 
het midden vast heeft en niet te ver uitsteekt aan beide kanten. Let op als andere mensen met stokken 
gooien en waarschuw die mensen. Met stokken gooien is echt heel erg gevaarlijk, een ongeluk met een 
stok zit in een klein hoekje. 

Rent uw hond graag achter iets aan, neem een bal, niet te klein want daar kunnen ook weer ongelukken 
mee gebeuren !

Marie Louise Hebly
Hondengedragsdeskundige.



De sneeuwpanter, ook wel sneeuwluipaard genoemd leeft op bergweiden en hooggelegen rotsregio’s. 
Sneeuw en ijs zijn z’n leven.
Helaas is de sneeuwpanter een van de meest bedreigde kattensoorten.
De wetenschappelijke naam luidt: Uncia uncia

De sneeuwpanter is door zijn kleine kop, korte snuit, dikke 
vacht en behaarde poten perfect aangepast aan de 
extreme kou in zijn leefgebied. Hun poten hebben dikke 
sterk behaarde zolen die op sneeuwschoenen lijken en die 
voorkomen dat de dieren in de diepe sneeuw wegzakken. 
Ze worden geconfronteerd met ijzige temperaturen van 
soms meer dan min 30 graden Celsius.
De lange staart fungeert als bescherming tegen de kou. Hij 
wikkelt de staart als een stola om zijn lichaam en beschermt 
zijn kop met het puntje.

De sneeuwpanters zwerven door het Centraal-Aziatische 
hooggebergte. Ze hebben een territorium van veertig, soms 
meer dan honderd vierkante kilometer. Ze behoren tot de 
weinige wilde katten die alleen kunnen spinnen en niet 
kunnen brullen. Daarom behoren ze niet tot de echte grote 
kattensoorten zoals de jaguar, luipaard, leeuw en tijger.

Ze eten prooidieren zoals: wilde schapen, wilde zwijnen, 
hazen, muizen, marmotten en andere kleine zoogdieren. 
Een vrouwtje brengt twee tot vier jongen per worp ter 
wereld. De jongen worden blind geboren, na één tot twee 
weken gaan de ogen open. De moeder verzorgt de jongen 
bijna twee jaar lang.

De sneeuwpanter wordt ongeveer twintig jaar oud. Mits ze niet worden gedood door stropers. Ondanks de 
strengste maatregelen wordt er illegaal veel gejaagd op de sneeuwpanter. Vooral de vacht als hun botten 
en klauwen worden verhandeld.

Bron: Hart voor Dieren December 2010
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De sneeuwpanter

Het woord is aan ...

‘We hoorden gepiep in de achtertuin’

Tommy de jachtkat 

DOOR LENNARD WALTERBOS
Spaarndam- Dit is Tommy, de nieuwe jager van de familie Grooteman uit Spaarndam, oog in oog met een 
veldmuis. Eendjes, vogels en muizen bracht Tommy de afgelopen maanden al naar zijn huis in Spaarndam. 
Want zoals het een echte jager betaamt, brengt hij zijn prooien eerst keurig naar zijn baasje.

“We hoorde gepiep in de achtertuin”, legt Arno Grooteman uit. “Ik ben met mijn zoontje gaan kijken. Toen 
zagen we Tommy spelen met deze veldmuis. De muis was verder ongedeerd en bleef eigenlijk zonder angst 
in de buurt van onze kat. Ze waren allebei nieuwsgierig. Ik vond het zo’n uniek moment dat ik direct mijn 
camera erbij gehaald heb. Ik kon ontzettend dichtbij komen, op minder dan een meter. 



Ik heb niet ingezoomd.” 

Uiteindelijk haalde Arno’s 6-jarige zoontje Joost hun 
‘jachttkat’ weg, zodat de muis zijn weg veilig kon 
vervolgen en er zonder kleerscheuren vanaf kwam. 
Grooteman: “Het was ook niet nodig om de kat zijn gang 
te laten gaan, want dat muisje mocht gewoon blijven 
leven. Tommy heeft eten in zijn bak zitten en houdt ervan 
om graag te spelen. In tegenstelling tot onze oudere kat 
is Tommy wel een echte jager. Een paar maanden terug 
bracht hij een periode lang veel kleine eendjes thuis.”

Bron: Haarlems Dagblad
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Wist u dat ...

Namen van dieren
Max wederom de populairste dierennaam is. 
De namen Luna en Indy komen in populariteit 
dichterbij, terwijl ook steeds meer mensen hun 
huisdier vernoemen naar bekende personen 
of merken. Zo is de naam Diva bekend uit de 
televisieserie De Pfaffs enorm in populariteit 
gegroeid, en was er de laatste maanden ook een 
explosieve groei van het aantal Jokers, bekend 
van Oh Oh Cherso. Ook merknamen worden 
regelmatig gebruikt. Hummer is een veel gekozen 
hondennaam, maar er lopen ook dieren rond die 
luisteren naar de naam Chanel, Chardonnay, Pepsi 
of zelfs Brinta.

De dalers van dit jaar zijn Diesel, Bo (of Beau) en 
Senna, die de afgelopen jaren steevast in de top 
vijf stonden. Daarentegen lijken de namen Buddy, 
Kyra en Luca in opkomst. Deze namen behoorden 
nog niet eerder tot de tien populairste namen.

De volledige top 10:
1. Max
2. Luna
3. Indy
4. Diesel
5. Sam
6. Bo
7. Spike
8. Buddy
9. Kyra
10. Luca

Trimmen 
Wij katten en kleine honden trimmen.

Noodsticker
U een gratis NoodSticker aan kunt vragen, zodat 
uw huisdier gered wordt in noodgevallen!
 
Stel: er breekt brand uit in je woning, er is 
ingebroken of je hebt een ongeluk gehad. Zelf 
kun je rekenen op hulpdiensten, maar huisdieren 
worden vaak vergeten!  De Sophia-Vereeniging 
maakte daarom de Sophia NoodSticker voor op 
de voordeur. Daarmee kunt u politie, brandweer 
en ambulance wijzen op de aanwezigheid van 
huisdieren, zodat ook zij worden geholpen in 
noodsituaties.

Vraag bij http://noodsticker.nl/petnews.html 
de gratis Sophia NoodSticker aan en plak hem 
meteen op uw deur.



En deze maand ... 

80 % van de honden en katten ouder dan drie jaar hebben last van hun 
gebit.
Toch denkt 90% van de dierenbezitters dat dit niet voor hun dier geldt!
Gebitsproblemen bij honden en katten worden met name veroorzaakt 
door tandplak en tandsteen. Naarmate dieren ouder worden groeit 
ook de kans op het ontstaan van tandvleesproblemen. Verwaarloosde 
gebitsproblemen kunnen ernstige gevolgen hebben voor de 
gezondheid, variërend van slechte adem tot verlies van tanden of zelfs 
ontstekingen in belangrijke organen. 

Dagelijks tandenpoetsen voorkomt de vorming van tandplak op de 
tanden, waardoor gebitsproblemen geminimaliseerd kunnen worden. 
Tandplak wordt namelijk na 24 uur omgezet tot tandsteen. Het belang 
van dagelijks tandenpoetsen en daarmee het voorkomen van 
gebitsproblemen is dan ook niet te onderschatten.

Omdat poetsen niet altijd even makkelijk is kunnen voeding, 
speciale spoelingen en voor de hond kauwstaven de dagelijkse gebitsverzorging vergemakkelijken. 
Hierbij onderscheiden we een mechanische en chemische reiniging. Een mechanische reiniging wordt 
gerealiseerd door de textuur van de voeding, die de vorming van aanslag op de tanden helpt te 
voorkomen. De chemische werking wordt veroorzaakt door actieve ingrediënten in de voeding, waaronder 
bijvoorbeeld natriumpolyfosfaat en gaat de omzetting van tandplak naar tandsteen tegen. 

Maand van de Gebitscontrole
Regelmatige gebitsverzorging is nodig om bovengenoemde problemen te voorkomen. Om het belang van 
gebitsverzorging onder de aandacht van eigenaren te brengen wordt de “Maand van de Gebitscontrole” 
georganiseerd. In deze maand wordt grootscheeps de aandacht gevestigd op preventie en verzorging 
van gebitsproblemen. Gedurende de maand februari kunt u bij ons met ieder huisdier, dus ook knaagdieren 
langs komen voor een gratis gebitscontrole. We zullen het gebit helemaal controleren en aangeven of een 
vervolgbehandeling noodzakelijk is. We zullen tevens al uw vragen beantwoorden en uitleggen hoe u het 
gebit het beste schoon kan houden.

Actie tijdens de Maand van het Gebit
Gedurende de maand van het gebit kunt u bij ons een bonusverpakking voeding Dental van Royal Canin 
kopen.Voor de kat is dit een zak van 1,5 kg, waarvan 500 gram gratis is.
Voor de hond hebben we een verpakking van 1kg +1kg of 3kg + 3kg gratis.
Vervolgens kunt u zich registreren op de actiewebsite waarmee u een waardebon voor uw volgende 
aankoop ontvangt. Deze waardebon geeft € 7,50 korting.
Na het registreren wordt u gevraagd wat uw ervaringen zijn met Dental, indien u deze vragenlijst invult, 
ontvangt u nogmaals € 7,50 korting.

Februari, Maand van de Gebitscontrole



Wat kunt u in de volgende nieuwsbrief 
verwachten?

Krabbende katten
Helaas is veel gedrag van onze kat voor ons 
als mens niet gewenst terwijl het voor de 
kat zeer natuurlijk gedrag is. Een voorbeeld 
hiervan is het krabben wat katten doen. 
Naast de verzorging van de nagels krabt 
een kat om zijn territorium te markeren. Lees 
de volgend maand alles over krabben.

De behandeling van nierinsufficiëntie
We hebben het deze maand gehad over 
nierinsufficiëntie, in de volgende nieuwsbrief kunt u 
lezen wat het verloop is van deze ziekte en vooral wat 
voor behandeling er mogelijk is.

Help, mijn cavia wordt kaal!
Er zijn veel redenen om een cavia te kiezen, 
en de vacht is daar één van. Glad, krullend 
of warrig, lang of kort, er is keus te over. Maar 
wat nu als uw cavia opeens de haren verliest? 
Hoe komt dat?

Laura Hoedeman 
Werkt per 1 oktober 2010 bij ons. In de 
volgende nieuwsbrief zal zij zich voorstellen

Gewrichtsproblemen
Gewrichtsproblemen komen regelmatig voor bij de 
hond en de kat. De meest voorkomende vorm is de 
zogenaamde (osteo)artrose, een degeneratieve 
aandoening waarbij het kraakbeen van een bepaald 
gewricht wordt aangetast. Maar liefst 20% van de honden 
van 1 jaar en ouder heeft in meer of mindere mate 
last van artrose. Bij de kat komt dit voornamelijk voor 
bij oudere katten. Uit onderzoek blijkt dat 90% van de 
katten boven de 12 jaar last heeft van deze aandoening. 
Heeft uw huisdier ook last van artrose? Doe de test in de 
volgende nieuwsbrief en lees de ervaringen van andere 
hondeneigenaren.


