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behandeling uitsluitend volgens afspraak

Laatst werd mij gevraagd op het telefonische spreekuur of wij ook aan KI deden 
bij honden. Het ging om een reu die wel begreep dat er iets van hem verwacht 
werd, maar wat precies en vooral hoe, ging aan hem voorbij. De beller beschreef 
dat hij continu op de kop van het teefje zat te rijden.

Het doen van KI bij honden heb 
ik voor het eerst gezien toen 
mijn vader mij vroeg om hem 
te helpen. Ik zal zo’n 10 jaar 
geweest zijn toen er 2 hondjes 
waren, waarvan het teefje niet 
zwanger werd. Nou, dat helpen 
leek me natuurlijk wel leuk. 

In de praktijk waren er 2 
Engelse Buldoggen. Mijn vader 
vroeg mij om het teefje vast te 
houden en legde mij uit dat hij 
ervoor zou zorgen om het zaad 
van het reutje op te vangen. 
De reu vond de teef erg leuk, 
maar was te lui om te dekken. Mijn vader legde uit dat de reu wel de teef mocht 
ruiken, maar niet mocht bespringen. Mijn taak was het om de achterkant van de 
teef naar de neus van de reu toe te keren. Met een handschoen aan greep mijn 
vader de penis van de reu terwijl de reu dekbewegingen ging maken. Een paar 
tellen later ving hij het zaad van de reu op in een petrischaaltje. We gaan nu 
kijken of het sperma van goede kwaliteit is, zei hij. 

Met een rood hoofd van alles wat ik nu weer had gezien liep ik achter 
hem aan naar de microscoop. Het is belangrijk, zei hij, om het zaad op 
lichaamstemperatuur te houden. Onder de microscoop zag ik allemaal kleine 
visjes. Die met die scheve staartjes zijn niet goed en ook die met twee staartjes 
redden het niet om bij het eitje te komen. 

Om de zwemsnelheid te testen deed hij aan 1 kant van het objectglaasje een 
druppeltje citroenzuur. Direct zwommen de zaadcellen om het hardst ernaar toe. 

dierenkliniek Kenaupark



-vervolg- 

Mooi zei mijn vader. Het sperma is van voldoende kwaliteit en nu gaan we het in 
het teefje stoppen.  

Ik moest het teefje met haar achterkant omhoog houden zodat hij het sperma 
met een pipet makkelijk in de vagina van de teef kon stoppen. Nu moet je een 
kwartier zo blijven zitten, zei hij, want door de zwaartekracht loopt het dan verder 
de baarmoeder in. Dat kwartier duurde erg lang. Ik had het gevoel dat ik even 
rust en verse lucht nodig had om dit alles weer te verwerken.
De eigenaar die op het telefonische spreekuur belde heb ik trouwens 
geadviseerd om de reu met zijn neus onder de staart van de teef te duwen. 
Hij begreep de hint en 60 dagen later werden de puppy’s geboren. 

Toen ik laatst aan mijn dochter Kiki (zes jaar) vroeg waar baby’s vandaan 
kwamen begon ze mij het hele verhaal te vertellen over het eitje in de buik van 
de moeder en het zaadje van de vader. Als die samenkwamen werd het een 
baby’tje. Vol verbazing hoorde ik dit allemaal aan. 

Uit angst voor het antwoord heb ik haar niet durven vragen waar die zaadjes dan 
vandaan komen.

Drs J.W. Baljet   

 



Toxoplasmose

Toxoplasma gondii is een eencellige parasiet die bij alle diersoorten kan voorkomen. Alleen in de kat en katachtigen 
kan de toxoplasma zich verder ontwikkelen tot in het volwassen stadium. Dit betekent dat alleen katachtige de eieren 
kunnen uitscheiden. De eieren worden uitgescheiden via de ontlasting en kunnen zo andere dieren besmetten. 
Het grootste gevaar van toxoplasma is dat mensen zich makkelijk kunnen infecteren met de eitjes die zich kunnen 
bevinden in besmette tuinaarde, de kattenbak en in rauw vlees.

Wat voor een gevolgen heeft een toxoplasma infectie voor mijn kat? 
De meeste katten die geïnfecteerd zijn met de toxoplasma parasiet vertonen geen symptomen. Soms zien we 
diarree of zachte ontlasting. Als een kat algehele toxoplasmose ontwikkeld, kunnen zijn darmen, lever, longen en het 
zenuwstelsel aangetast worden. Soms ontwikkelen katten oogafwijkingen. 

Hoe kan ik toxoplasma infecties bij mijn kat 
voorkomen? 
De belangrijkste maatregel is het veelvuldig verwijderen van de ontlasting op die 
plekken waar uw kat zijn behoefte doet en elke dag de ontlasting uit de kattenbak 
te verwijderen.  Draag wel handschoenen en was uw handen in verband met 
mogelijke infecties van uzelf. 

Is Toxoplasma gondii gevaarlijk voor de mens? 
Mensen kunnen zich makkelijk infecteren met Toxoplasma gondii, en dan ernstig 
ziek worden. Ongeveer de helft van de Nederlanders is ooit geïnfecteerd geweest 
met de toxoplasma parasiet. Na infectie, die meestal griepachtige verschijnselen 
geeft, blijft de parasiet als cyste achter in verschillende organen van het lichaam. 
Dit geeft geen problemen zolang de afweer goed functioneert. Bij mensen met 
een verminderde of gestoorde afweer, zoals bij HIV-geïnfecteerden het geval is, 
kan deze parasiet echter wel problemen geven, doordat de parasiet zich gaat vermeerderen.

Zwangerschap
Een toxoplasmose infectie kan gevolgen hebben voor de ontwikkelende baby. Als de moeder zich gedurende de 
zwangerschap infecteert kan toxoplasmose in de baby of op latere leeftijd ziekteverschijnselen geven.

Wat u moet onthouden over toxoplasmose? 
• Toxoplasma infecties kunnen zeer gevaarlijk zijn voor zwangere vrouwen en voor mensen met een verlaagde
   weerstand; 
• Katten met toxoplasmose hebben meestal geen ziektesymptomen. Soms zien we diarree of zachte ontlasting; 
• Heel soms kunnen katten zeer ziek worden van toxoplasma infecties; 
• Houdt de omgeving en de kattenbak vrij van ontlasting(sresten), en laat uw kat geen prooidieren opeten. 
• Was uw handen of draag handschoenen tijdens het tuinieren.

Bron:
www.wormbestrijding.nl



Hoe geeft u uw kat een tablet in?
Zet uw kat op tafel of op de grond tussen uw benen. De handigste houding is als de kat zit (zoals een hond). Pak 
de kat over de kop vast met uw wijsvinger en duim aan beide zijden van de kop en oefen voorzichtig wat druk uit op 
de boven kaken terwijl u de pil in de andere hand gereed houdt. Laat de kat goed omhoog kijken. De meeste katten 
openen dan vaak al een beetje de bek. Probeer met 1 vinger de onderkaak wat naar beneden te duwen. Zodra uw kat 
zijn bek opent werkt u de pil naar binnen en geeft u de kat de gelegenheid om te slikken. Wrijf wat over de keel om het 
slikken te bevorderen. Het is belangrijk dat de pil zo ver mogelijk achter in de keel/bek komt. De kat kan deze er dan 
moeilijk uitwerken met zijn tong en zal minder gaan speekselen. Als uw kat met zijn poten uw armen wegduwt of open 
krabt is het verstandig om het geven van een tablet met zijn tweeën te doen. De één houdt dan de kat vast inclusief 
de voorpoten en de andere persoon pakt de kop en probeert met de andere hand de pil naar binnen te krijgen.

Bent u alleen dan kan een handdoek uitkomst bieden. Wikkel de kat in een handdoek zodat de voor- en de 
achterpoten bedekt zijn. Ga op uw knieën zitten met de kat tussen uw benen. Pak met 1 hand de kop vast zoals 
hierboven beschreven en met de andere hand geeft u de pil in.

Het gebruik van een pillenschieter
Een pillenschieter is een soort plastic spuitje met aan het eind een klein 
bekje waar u de pil tussen kunt klemmen. Het voordeel is dat u zelf niet 
met uw vingers in de bek van de kat hoeft te komen. U houdt de kat weer 
vast zoals hierboven beschreven en met de pillenschieter gaat u tussen 
de lippen en de kaak van de kat door en schiet dan de pil zo ver mogelijk 
achter in de bak.
U kunt in de pillenschieter ook wat water doen en deze tegelijkertijd met 
de pil naar binnen schieten, de kat zal dan zeker slikken.

Easypil
Easypil is een kneedbaar smakelijk deeg waar u een pil in kunt 
verstoppen. U kneedt het deeg om de pil heen en de meeste katten eten 
dit zo op. Er kunnen uit 1 easypil ongeveer 8 tot 10 balletjes gemaakt 
worden afhankelijk van de grootte van de tablet.

Drankje
Eventueel kunnen we ook een drankje maken wat bij sommige katten makkelijker is om in te geven. Het voordeel is 
dat u het tuitje van het spuitje aan de zijkant van de bek naar binnen kunt steken en dan de vloeistof naar binnen kunt 
spuiten. Het nadeel is dat medicatie vaak heel vies smaakt en dat katten hier enorm van gaan speekselen, ook slikken 
ze niet altijd alles door.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de praktijk.

Penny Kieft, kattengedragsdeskundige.



Ondergronds kattenspel
Katten zijn geboren grotonderzoekers. In een speeltunnel kunnen ze die hartstocht het beste botvieren. Ook hiervoor 
heeft de dierenspeciaalzaak prachtige meubels in allerlei grootten, vormen, kleuren en materialen.

Doe-het-zelftip: Een langwerpige doos (bijvoorbeeld de verpakking van planken) wordt een geweldig speelhol. Plak 
hiervoor de doos weer zorgvuldig dicht en snijd een paar ronde gaten in de zijkant. Dit zijn de ingangen. Veel katten 
vinden het fijn als de doorgang slechts zo groot is dat ze zich er met moeite doorheen kunnen wurmen. Vul de doos 
voor de helft met ritselend papier.

Wat getraind wordt: Tastzin en gehoor.

Weet wat u beloont

t

Dat belonen beter werkt als straffen weten we allemaal, maar toch gaan we nog vaak de mist in.

Wat is nu een beloning voor de hond?
Beloningen kunnen materieel zijn, te denken valt aan een koekje of een speeltje en bij deze beloningen gaat het 
meestal wel goed. De hond doet wat er van hem gevraagd wordt en u geeft hem een beloning. 
Ook een aanmoediging of een aanraking kan voor de hond een beloning zijn. 

Voor belonen geldt echter wel dat de hond het ook moet zien als een beloning. Zo ken ik een hond die het heel 
vervelend vindt om over zijn koppie te worden geaaid. Voor hem is die aai geen beloning, maar een correctie. 

Waar gaat het nu mis met belonen?

We beseffen ons vaak niet dat we de hond belonen in plaats 
van te corrigeren.

Voor de duidelijkheid wat voorbeelden.

U bent met uw hond aan het wandelen en er komt een fietser 
aan. Uw hond gaat achter de fietser aan en op dat moment 
haalt u de bal uit uw zak en gooit hem weg in de hoop dat 
de hond achter de bal aangaat en niet achter de fietser aan 
blijft rennen. Uw hond heeft nu geleerd dat achter een fietser 
aanrennen betekent dat u met een balletje gaat spelen. U heeft 
dus het gedrag “achter de fietser aanrennen” beloont. De kans 
is aanwezig dat hij dit de volgende keer weer gaat doen, met 
nog meer enthousiasme. Hij weet namelijk dat er dan met hem 
gespeeld wordt.

We zijn geneigd om dingen met de hond te ruilen. De hond ligt 
aan uw antieke kastje te knagen. Uiteraard bent u hier niet van 

gediend en u haalt een knaagbotje uit de kast en geeft dit vervolgens aan uw hond. Uw hond heeft geen idee van de 
waarde van het antieke kastje en ziet het gewoon als een stuk hout waar je heerlijk op kunt knagen. Door het geven 
van dat botje leert uw hond dat als hij aan dat stuk hout gaat knabbelen hij van u een botje krijgt. De volgende keer als 
hij zin heeft in een botje zal hij dus zeker aan uw antieke kastje beginnen.

Ook negatieve aandacht kan een hond als positief ervaren. De hond springt bijvoorbeeld steeds tegen u op. Hij vraagt 
om aandacht. Omdat de hond, als hij tegen u opspringt steeds wordt teruggeduwd, of tegen hem wordt gesproken 
heeft uw hond de aandacht die hij wil hebben en zal hij tegen u blijven opspringen. 



-vervolg- Weet wat u beloont

t

U moet dus altijd goed kijken of u uw hond het als een beloning ervaart of als een correctie.

Negeren?

Er wordt regelmatig gezegd dat u de hond als hij iets verkeerds doet moet negeren. Nu is negeren niet altijd mogelijk.
Het lijkt mij namelijk niet handig als u uw hond negeert als hij achter een fietser aangaat, of aan uw antieke kastje aan 
het knagen is. 

Van belang is dat als u bepaald gedrag van uw hond als onplezierig ervaart, u er bij bent voor hij dat gedrag gaat 
inzetten. Dit houdt wel in dat u erg allert moet zijn in de aanleerfase. 

U bent met uw hond aan het wandelen en u ziet een fietser aankomen. Voordat de hond zijn gedrag (achter de fietser 
aangaan) inzet, heeft u het balletje al in uw handen en gaat met de hond spelen. U moet op dat moment belangrijker 
zijn dan de fietser. Zo ook als uw hond naar dat antieke kastje wil gaan. Bij het opspringen kijkt u niet naar uw hond, 
u zegt niets en duwt hem ook niet van uw af. Het enige wat u doet is een stap naar achter zodat hij weer met zijn vier 
pootjes op de grond “valt”. Zeg pas “laag” als hij op de grond staat.

Doet hij wat u wilt, dat kunt u hem belonen met iets lekkers, een speeltje of met uw stem. Doe dat wat uw hond als 
een beloning ervaart.

Mag u corrigeren?

Ja natuurlijk mag u corrigeren. Als een kind iets verkeerd doet, wordt hij ook gecorrigeerd. En net als bij kinderen 
slaan of schoppen we niet. Zoek naar een correctie die uw hond ook als een correctie ervaart, zonder hem daarbij pijn 
te doen. 

Besef ook dat dingen niet zomaar zijn afgeleerd of aangeleerd. U moet veel geduld hebben en blijf naar uw hond 
kijken en zie daardoor wat hij als een beloning of correctie ervaart.

Marie Louise Hebly, hondengedragsdeskundige



En deze maand ...

- 4 van de 5 honden ouder dan 3 jaar hebben last van gebitsproblemen. 
- 2 van de 3 katten ouder dan 3 jaar hebben last van gebitsproblemen.

Een verwaarloosd gebit kan ernstige gevolgen hebben, zoals het verlies van tanden of zelfs ontstekingen in 
belangrijke organen. Toch denkt het merendeel van de baasjes dat het gebit van hun dier gezond is. Ook dit jaar is 
februari uitgeroepen tot de “maand van het gebit”.

Honden en katten hebben vaker gebitsproblemen dan de meeste mensen denken. Gebitsproblemen worden met 
name veroorzaakt door tandplak, dat al na 24 uur wordt omgezet in tandsteen. De vorming van tandsteen kan ervoor 
zorgen dat je huisdier last van het gebit krijgt. Verwaarloosde gebitsproblemen kunnen vervolgens ernstige gevolgen 
hebben voor de gezondheid van uw hond of kat. 
Kauwt uw hond of kat minder makkelijk op harde brokken? Stinkt hij uit de bek? Of wilt u gewoon zeker weten of alles 
in orde is?

In “de maand van het gebit” krijgt u: 
- Een gratis gebitscontrole, u kunt bellen voor een afspraak
- 10% korting op gebitsverzorgingsproducten
- Korting op een zak Dental van Royal Canin 
 - voor de hond onder 10 kg 1kg + 1kg gratis
 - voor de hond boven 10 kg, 3kg + 3kg gratis
 - voor de kat 1kg + 500gram gratis

Februari: Maand van het Gebit



Haarballen bij het konijn
Konijnen komen in principe in het begin van de lente in de rui, waarbij de 
wintervacht vervangen wordt door een zomervacht. Vooral bij konijnen die 
buiten gehouden worden, kan dit een duidelijk verschillende vacht zijn.
De overtollige haren zal uw konijn zelf uit zijn vacht plukken en likken. 
Normaal gesproken kunnen enkele haren door de darmen verteerd worden en 
komen ze via de keutel naar buiten. Wanneer er zeer veel haren uit getrokken 
worden, dan kunnen de darmen dat niet aan en kan er een opstopping komen 
door deze haarbal. De medische term daarvoor is trichobezoaar en kan 
levensbedreigend zijn. Er moet immers altijd passage van de darmen zijn. Uw 
konijn zal geen of veel minder keutels meer kunnen produceren en zal minder 
gaan eten omdat hij buikpijn heeft.

Therapie
Er moet dus ook direct met een behandeling tegen deze haarballen begonnen 
worden. Deze is zeer intensief en veeleisend, maar ook zeker noodzakelijk.
Als uw konijn door de buikpijn zelf niet eet, moet u hem dagelijks 
dwangvoeren met bijvoorbeeld Critial Care®, totdat hij zelf weer eet. Na het 

dwangvoeren is het verstandig om de buik te masseren zodat er weer ontlasting geproduceerd wordt. 
Uw konijn moet snel weer ontlasting produceren, anders moet u contact met ons opnemen. Ook als u nog vragen 
heeft kunt u altijd contact met ons opnemen.

Wist u dat ... 
Dierenarts Hilje Sijperda met zwangerschapsverlof is. Dierenarts Debbie de Vries neemt voor haar waar.

Een reuzenpanda per dag tot 30 kilo bamboe moet eten!

Wij op 31 januari van 19,00 uur tot 21,00 uur een 
puppyclinic organiseren. Voor puppy’s van 8 tot 14 weken 
oud. Deze voorlichtingsavond wordt gegeven door onze 
hondengedragsdeskundige 
Marie Louise Hebly. Zij bespreekt alles wat u moet weten over uw 
nieuwe pup. Deelname is gratis.



Wat kunt u in de volgende nieuwsbrief 
verwachten?

Hyperthyreoïdie bij de kat
Wat is hyperthyreoïdie en hoe stellen we de diagnose?

Ras van de maand de Maine Coon
Is het Main Coon of toch echt Maine Coon? 

Hoe goed ziet een vogel?


