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Iedere week krijgen we wel een paar keer het verzoek om huisdieren thuis te 
behandelen. Helaas gaat het vaak om een euthanasie. Voor eigenaar en dier 
kan het minder stressvol zijn om dit thuis te doen dan op de praktijk. Voor ons 
is het vaak een kleine moeite en we zijn blij dat we op die manier iets kunnen 
bijdragen om het leed wat te verzachten. 

Soms zijn er andere redenen. Wat denkt u van een kat die de eigenaar met geen 
mogelijkheid in een vervoersmand kan krijgen? 

Laatst had ik weer zo’n geval. Sissi had sinds kort een bult en haar eigenaresse 
maakte zich erg ongerust. Ik gaf de eigenaresse het advies om een foto te 
maken en die aan mij te mailen, maar telkens als haar baasje met de camera 
aankwam nam Sissi de benen. 

We besloten dat ik langs zou komen om te kijken. Via de telefoon had ik de 
eigenaar geadviseerd om Sissi 
alvast op een kleine kamer op 
te sluiten. Goed voorbereid en 
bewapend kwam ik aan op het 
adres. 

Bij het open doen van de 
voordeur begon de eigenaresse 
zich direct te verontschuldigen dat 
het niet gelukt was om Sissi op te 
sluiten, maar dat ze ergens boven 
zat. Ik vroeg of ik ongegeneerd 
mocht gaan zoeken. Dat was 
geen probleem. 

De truc is dan natuurlijk om eerst het kattenluik en daarna alle deuren te 
sluiten om vervolgens de kamers stuk voor stuk te gaan doorzoeken. Ik vond 
Sissi onder een tweepersoons bed. Sissi was niet van plan om daar op mijn 
verzoek onder vandaan te komen en ik paste niet onder het bed. Nergens voor 
terugdeinzend begon ik het bed te demonteren. 

Op dat moment ging de kamerdeur open en vroeg de eigenaresse of het al 



lukte. Sissi zag hierin haar kans en flitste weg. Deze keer vond ik haar 
in de computerhoek. Helaas zag Sissi mij ook en vluchtte al plassend 
de aluminium luxaflex in. 

Uiteindelijk kreeg ik haar te pakken. Ondanks de beschermende 
handschoenen bloedde ik toch flink. De bult viel gelukkig mee, het 
bleek een teek te zijn. Na het verwijderen van de teek gaf ik Sissi haar 
vrijheid weer terug. 

De eigenaresse kwam met de EHBO trommel om mij verbinden. 

Wat mij restte was het weer monteren van het bed en het fatsoeneren 
van de luxaflex. Ik weet niet wie zich de uiteindelijke winnaar mag 
noemen, maar het probleem was wel opgelost.

Drs. J.W. Baljet

- vervolg - 



Wat is Giardia?
Giardia is een eencellige parasiet die zich voornamelijk in het maagdarmsysteem van honden, katten, konijnen en 
mensen vestigt. Hij heeft lange staarten die flagellen worden genoemd.

Symptomen 
De meeste dieren die besmet zijn met Giardia vertonen geen verschijnselen. Jonge dieren worden na besmetting 
vaker ziek dan oudere dieren. Dieren die ziek worden, krijgen diarree die gepaard kan gaan met buikpijn. De diarree 
kan continu of wisselend zijn en is vaak licht van kleur. Soms is er bloed en slijm bij de ontlasting aanwezig. Verder 
kan uw huisdier gaan braken en of afvallen ondanks dat ze goed eten. De infectie verdwijnt meestal vanzelf na een 
aantal weken. In sommige gevallen, meestal bij verminderde weerstand, ontstaat er een chronisch ziektebeeld met 
diarree en gewichtsverlies.

Besmetting
Dieren die besmet zijn met Giardia, ook de dieren die niet 
ziek zijn, scheiden de parasiet uit via de ontlasting. De 
parasiet wordt door andere dieren opgenomen tijdens het 
eten, drinken, spelen, elkaar wassen etcetera. Door de hoge 
besmettelijkheid kunnen dieren zichzelf blijven besmetten 
door het schoonlikken van het gebied rond de anus.
Na besmetting kan uw huisdier binnen 5 dagen diarree 
ontwikkelen. Uw huisdier kan zich ook besmetten in een 
omgeving waar ooit dieren zijn geweest met Giardia. 
De parasiet kan zich, ingekapseld als cyste, langdurig 
handhaven in een koele en vochtige omgeving. 
Bij mensen komt de infectie ook voor. Mensen besmetten 
zich meestal via het drinkwater en de etenswaren die 
daarin gewassen worden, het is een vrij bekende infectie 
om op te lopen in warme landen zoals Egypte. Het is nog 
steeds onduidelijk of de parasiet van de mens gelijk is aan 
de parasiet van de hond en de kat. Zorg dus voor goede 
hygiëne als uw huisdier Giardia heeft.

Diagnose 
Besmette dieren scheiden niet iedere dag de parasiet uit. Hierdoor is het vrij lastig om de besmetting te bevestiging. 
Met de moderne SNAP-testen kunnen we echter met 1 monster de diagnose stellen.

Desinfectie
Naast de behandeling van de dieren dient u uw huis zo goed mogelijk schoon te maken en zo mogelijk te 
desinfecteren met bleek (1/5 verdunnen). Geef de bleek enige minuten de tijd om in te trekken. Wij adviseren om bij 
diarree uw huisdieren goed (proberen) te wassen (met een normale dieren-shampoo), met name de achterhand waar 
eventueel ontlasting aan kan blijven hangen en de pootjes.

Giardia



De meeste katten zijn niet bijzonder gelukkige reizigers. Ze zijn vaak sterk gehecht aan hun eigen territorium en 
voelen zich erg kwetsbaar wanneer ze zich ergens anders bevinden. 

Als u uw kat mee wilt nemen in de trein, auto of vliegtuig, dan moet u er zeker van zijn dat uw kat veilig en comfortabel 
in een geschikt reismandje zit en haar hier tot het eind van de reis in laat zitten, omdat katten in paniek kunnen raken 
en dan wegrennen. Natuurlijk zijn er ook katten die vaak reizen met hun eigenaar en niet in paniek raken in een 
nieuwe omgeving, er zijn echter maar weinig van deze katten.

Gebruik van het reismandje
Voor katten betekent het gebruik van het reismandje meestal een bezoek aan de dierenarts, dus ze zijn vaak niet 
zo enthousiast om erin te gaan. Neem voor de reis ruim de tijd om de kat te laten wennen aan het reismandje of 
de bench. Zorg ervoor dat het een aangename plek wordt. Voer de kat traktaties als ze er eenmaal in zit en zorg 
dat er een vertrouwde geur van bijvoorbeeld een dekentje of een kussen waar de kat graag op ligt aanwezig is. 
Laat de deur open en moedig de kat aan om in en uit te lopen en om erin te slapen. Daarna, als de kat vertrouwd 
is aan de reismand, het deurtje sluiten en met de kat voorzichtig door het huis lopen. Pas wanneer dit goed gaat 
kunt u proberen om de kat met mand en al in de auto te zetten. Ook hier is het belangrijk dat de kat vertrouwd raakt 
met de nieuwe omgeving. Hierna kunt u voorzichtig een stukje gaan rijden. De kat leert zo dat de reismand geen 
onaangenaam ding is en dat het niet beangstigend is om in de auto te zitten. 
Als u meerdere katten heeft is het beter om ze aparte reismandjes te geven, omdat deze een betere 
luchtdoorstroming toestaan, meer ruimte hebben en minder kans hebben op oververhitting. Zelfs de beste vrienden 
kunnen gestrest raken gedurende een reis en op een rare, gespannen manier met elkaar omgaan. Aparte reismandjes 
zullen eventueel letsel voorkomen. Zorg er wel voor dat ze elkaar kunnen zien en horen, waardoor ze zich wat 
comfortabeler voelen.

Reizen met de auto
Het kan erg gevaarlijk zijn om een kat los in de auto te laten zitten. Dit kan niet alleen een ongeluk veroorzaken 

doordat ze verstrikt raakt met de bestuurder, maar als een raam of 
deur wordt geopend of een ongeval heeft plaatsgevonden, kan de kat 
ontsnappen en verdwaald raken. 
U zult moeten investeren in een reismandje dat sterk is en 
gemakkelijk schoon te maken is mocht de kat urineren, poepen 
of ziek worden tijdens de reis. Plaats het reismandje ergens waar 
het veilig staat als u plotseling moet remmen, maar waar het een 
goede luchtstroom heeft, dat wil zeggen niet onder andere bagage 
stukken achter in de auto. Zet de kat nooit in de kofferbak neer. U 
kunt het reismandje achter één van de voorstoelen zetten of de 
veiligheidsgordel gebruiken om ervoor te zorgen dat het mandje veilig 
op de passagiersstoel blijft staan.

Reizen met het vliegtuig
Als u van plan bent om met uw kat per vliegtuig te reizen, dan moet u dit van tevoren goed plannen. U hebt de 
keus uit een aantal luchtvaartmaatschappijen en de manier waarop ze uw kat vervoeren kan invloed hebben op uw 
keuze. De meeste luchtvaartmaatschappijen staan het niet toe om katten samen met hun eigenaren te laten reizen, 
ze moeten in een speciaal gedeelte van het laadruim dat verwarmd is en onder druk staat. Het reizen gaat met de 
meeste katten prima, maar het is niet verstandig om met een drachtige kat of kittens jonger dan drie maanden te 
reizen. Bedenk ook dat niet alle vluchten een vergunning hebben om dieren te vervoeren, dus het kan zo zijn dat de 
kat met een andere vlucht moet reizen dan u. 

Boek indien mogelijk, een rechtstreekse vlucht voor de kat zodat ze niet hoeft te wachten in een erg warm 
of juist koud land. De International Air Transport Association Standards (de Standaard van de Internationale 
Vereniging voor Luchtvaarttransport) zegt dat een reismand of bench groot genoeg moet zijn om in te kunnen 
staan en het moet mogelijk zijn om er gemakkelijk in rond te kunnen draaien. Neem contact op met afzonderlijke 
luchtvaartmaatschappijen over wat zij noodzakelijk achten.

U kunt ook alles laten regelen door een daarin gespecialiseerd bedrijf: VCK Logistics, www.vcklogistics.nl.

Reizen met de kat



t

Als u niet wilt dat uw hond aan de lijn trekt!
Een hond die voor u loopt is helemaal niet zo erg, als het maar niet zo is dat u door uw hond voort getrokken wordt. 
Helaas is dit meestal wel het geval. De eigenaar wordt voort getrokken en zijn meestal niet in staat om de rem erop te 
zetten. De hond met zijn “Four paw drive” is over het algemeen ook sterker dan de tweebenige baas.

De pup wil niet lopen.
Als de pup voor het eerst in zijn nieuwe omgeving komt hebben we vaak al van alles voor hem gekocht (en dat is ook 
heel goed). Bij al die aankopen zitten ook het nieuwe halsbandje en de mooie riem. U kunt niet wachten om samen 
met uw pup een straatje om te gaan. En wat blijkt ? De pup wil niet lopen. Hij vindt het buiten allemaal maar eng en 
dat mooie riempje irriteert hem ook. U doet ontzettend uw best om uw pupje dat straatje om te krijgen, maar het enige 
wat de pup wil is naar huis. Dit gaat een tijdje zo door en dan komt opeens de dag dat hij wel met u uit wil. Geweldig 
en dat kleine wollige baaltje loopt nog hard ook. Hij trekt aan de lijn en bepaalt welke kant u opgaat. 

Beretrots bent u op uw pup en u laat de pup aan de strakke lijn lopen. U gaat tenslotte vooruit! 

En dan heeft u er opeens genoeg van!
De pup wordt puber en dan komt de dag dat u dat trekken helemaal niet meer leuk vindt. Het gedrag wat de meeste 
mensen vervolgens gaan doen is een ruk aan de lijn geven (soms zie ik zelfs dat honden een klap met het einde van 
de lijn krijgen). Allemaal correcties die niet effectief zijn. Het trekken stopt misschien wel even, maar vervolgens gaan 
ze weer vrolijk verder met het trekken aan de lijn en omdat u dan weer doorloopt met een hond aan een strakke lijn 
worden ze uiteindelijk toch beloond voor het trekken aan de lijn, omdat zij daar naar toe gaan waar zij naar toe willen.

Hoe voorkomt u nu dat uw hond gaat trekken.
Allereerst moet u het trekken aan de lijn al van jongs af aan afleren. Hiervoor kunt u twee dingen doen:

De eerste methode is:
Als de lijn strak is, staat u stil en loopt u achteruit totdat de hond weer netjes naast u loopt. U loopt een stukje en als 
de hond naast u loopt geeft u hem iets lekkers of beloont u hem met woorden. Bij deze methode moet u er wel voor 
oppassen dat uw hond niet de volgende link gaat leggen – trekken aan de lijn – de baas staat stil/loopt achteruit – 
hond krijgt een beloning. Om dit te voorkomen moet u hem dus eerst een tijdje naast u hebben lopen met een slappe 
lijn. Het naast u lopen beloont u en niet het naar u toekomen na aan een strakke lijn te hebben gelopen.

De tweede methode is:
Als de lijn strak staat, u zich meteen omdraait en gewoon en in tegenovergestelde richting doorloopt. Doe dit niet met 
al te veel kracht anders kunt u de nek van de hond beschadigen. U zegt niets, maar draait om en loopt verder. Als de 
hond naast u loopt (weer even wachten) dan beloont u hem en loopt door. De hond leert hierbij dat hij niet komt waar 
hij wil zijn als hij aan een strakke lijn loopt. Is de lijn weer strak, dan draait u zich weer om. Dit blijft u volhouden. Het 
kan overigens wel inhouden dat u de eerste paar keer niet buiten een straal van enkele meters van uw huis komt. 



- vervolg - Als u niet wilt dat uw hond aan de lijn trekt

Waar gaat het vaak fout?
We hebben allemaal wel eens haast of moeten hoognodig plassen als we de hond uitlaten. We laten de hond dan 
maar voor die ene keer aan de lijn trekken. Bij de volgende wandeling waar u meer tijd voor heeft en van te voren 
naar het toilet bent geweest, zet u de puntjes wel weer op de “i”. De hond heeft nu echter wel geleerd dat hij wel 
degelijk daar komt waar hij wil zijn aan een strakke lijn en u kunt weer van vooraf aan beginnen. Nee, erger, de hond 
zal de keer daarop nog harder trekken want bij de vorige wandeling kon hij dat ook.
Ook als u ontzettend uw best doet en iemand anders laat hem tijdens de wandeling wel trekken, zult u het gedrag 
er nooit uitkrijgen! Ik ben er dan ook geen voorstander van om jonge kinderen (hoe leuk dit ook voor ze is) de hond 
zonder uw toezicht uit te laten.

Het gebruik van een uitrollijn bevordert het trekken aan de lijn. De hond weet niet waar hij aan toe is. De ene keer kan 
hij vier meter vooruit lopen en dan opeens maar twee meter. Gebruik dus een gewone lijn (plusminus 1,80 meter)
Heel veel succes en hou vol, want alleen dan zult u straks een keurig naastlopende hond hebben.

Marie Louise Hebly, hondengedragsdeskundige.  



Waarom hamsters hun jongen opeten
Scheiden van mannetje en vrouwtje
Om te zorgen dat je niet continu beschikt over een heel gezin hamsters dat zich steeds verder uitbreidt is het 
belangrijk dat je mannetjes en vrouwtjes gescheiden houdt tot je een gezinnetje wilt stichten. Na de dekking moet het 
mannetje dan ook weer snel uit de kooi, hamstervrouwtjes doen het verder graag alleen. 

Voorbereiding voor de bevalling
Probeer ongeveer 3 dagen voor de bevalling de kooi te verschonen, zorg voor voldoende nestmateriaal in de vorm 
van wc-papier, keukenrol of ander zacht materiaal. Haal het radje en te kleine huisjes eruit, zodat er voldoende ruimte 
is voor het nest. Maak het hok pas weer schoon als de jongen 3 tot 4 weken oud zijn. 

Rust tijdens en na de geboorte 
Als het vrouwtje heeft geworpen moet het nest zoveel mogelijk 
met rust worden gelaten, anders gaat ze slepen met de jongen 
in de wangzakken en kunnen ze stikken. Zorg dus de eerste tijd 
na de geboorte voor rust. Bij onrust zal de moeder eigenlijk willen 
verhuizen en dat kan nu eenmaal niet in een kooi. 

Opeten van de jongen
Er zijn een aantal oorzaken die ervoor kunnen zorgen dat een 
hamster haar jongen opeet. Meestal kun je er weinig tegen doen.
Het kan zijn dat ze te weinig eiwitten heeft binnengekregen, en 
daardoor onvoldoende voedingsstoffen heeft om alle kleintjes te 
voeden. Als ze teveel stress heeft door een onrustige/rumoerige 
omgeving, warmte, of doordat ze te vaak wordt gestoord kan ze 
in paniek raken en haar jongen gaan opeten. Ook onervarenheid 
kan dit gevolg hebben. Verder kunnen de kleintjes ziek zijn of een 
afwijking hebben, of het zijn er teveel naar moeders zin. Ook dan 
zal ze de zwaksten ‘opruimen’. Ook als de moeder een ontstoken 

melkklier heeft, zal ze het aantal jongen reduceren. 

Tekort aan eiwitten
Als er een tekort aan eiwitten is zal de hamster de jongen opeten, zorg er dus voor dat ze zowel tijdens als na de 
zwangerschap goed voorzien is van eiwitrijke voeding. Het bijvoeren van het vrouwtje met meelwormen of stukjes 
vlees kan helpen dit te voorkomen. Kannibalisme kan ook ontstaan doordat je te veel met het vrouwtje fokt. Je moet 
minstens een pauze van 6 weken inlassen tussen 2 nestjes in.

Wat kun je doen om het opeten te voorkomen?
Het nest zoveel mogelijk met rust laten, zorgen dat ze voldoende voer met extra eiwitten tot haar beschikking heeft.
De hamstertjes weghalen bij de moeder is misschien erg verleidelijk, maar dit is geen goede oplossing, aangezien ze 
nog teveel afhankelijk zijn van haar melk én haar opvoeding.



Temperatuur stijgt soms tot zeventig graden!

Voor u gelezen ... Bron Haarlems Dagblad 17 juni 2011

Voor een hond is een auto een oven!
De hondenberscherming wil de levens van honden redden die ‘s zomers in een bloedhete auto achterblijven en 
begint met een actie. Te beginnen met één waarschuwingsbord, bij het strand van Scheveningen. Just de Wit van de 
hondenbescherming legt uit. 

Eén bord. Dat is toch nauwelijks een actie te noemen?
,,Het is een proef, we kijken even aan hoe het publiek op het bord reageert. Het zou mooi zijn als het initiatief 
navolging krijgt en deze borden op veel plekken komen te hangen.’’

Want overal loopt de hond groot gevaar?
,,Op parkeerterreinen bij winkelcentra, bij het strand en ook bij 
attractieparken zie je dat honden nog weleens worden achtergelaten in de 
auto. Dat is zeker gevaarlijk. Vorig jaar zijn vijf honden door de hitte in de 
auto dood gegaan, negen honden werden net op tijd bevrijd. Zij hebben 
blijvende schade aan de nieren overgehouden en moeten nu medicijnen 
slikken. Ik vind dat hoge cijfers als je bedenkt dat het maar om één zomer 
gaat. 

Waarom kan een hond zo slecht tegen de hitte?
,,Bij hoge tempraturen wordt hun bloed stroperig en dik en kan het door 
het hart niet meer goed langs de vitale organen worden rondgepompt. 
Hondenbezitters realiseren zich vaak niet goed hoe snel de auto kan 
veranderen in een oven. TNO heeft berekend dat bij vijftien graden of 
meer in de volle zon de temperatuur binnen in de auto soms zelf tot 
zeventig graden stijgt. Dit kan in een paar minuten al fataal zijn voor een 
hond. Hondenbezitters denken er doorgaans niet bij na. Er zit heus geen 
kwade opzet achter maar ze gaan even boodschappen doen en dan kan 
het al fout gaan.’’ 

Hebben kleine keffertjes het sneller warm dan bijvoorbeeld een grote 
herder?
,,Nee, de grootte van de hond maakt geen verschil.’’

De hondenbescherming heeft eigen controleurs. Controleren die ook op ingesloten honden in oververhitte auto’s?
,,We hebben in iedere provincie een controleur werken. Ze werken bij onze inspectiedienst en patroullieren. Naast 
dat ze tips en meldingen van hondenleed nagaan, kijken ze bij warm weer ook zeker of honden opgesloten zitten in 
auto’s.’’ 

Eén controleur per provincie op twee miljoen hondenbezitters is niet veel. Kunnen de nieuwe animal cops nog een 
uitkomst bieden?
,,We kunnen wel wat hulp gebruiken. Het gaat toch om extra ogen en oren. Zij proberen dierenmishandeling en 
verwaarlozing te voorkomen. Een hond achterlaten in een hete auto kun je ook verwaarlozing noemen.’’

Wat moet je doen als je een hond in een gesloten auto in de zon ziet?
,,Dan moet je snel handelen en proberen de baas te vinden. Als dat niet lukt, moet je de politie of dierenambulance in 
schakelen en desnoods zelf maar het autoraam intikken.’’

Gaat uzelf standaard bij mooi weer met een breekijzer op pad?
,,Nee, dat niet.’’  

De Hondenbescherming wil eigenaren ertoe bewegen hun hond niet in de auto achter te laten door middel van het 
informatiebord met de titel ‘Laat uw hond niet in de auto!’. Ook zijn de flyers ‘Tienmaal wijzer met uw hond bij warm 
weer’ beschikbaar. Deze flyer is te downloaden via www.hondenbescherming.nl.



Wist u dat ... 

Een Cheetah het snelste dier op het 
land is? Hij kan een snelheid van 120 km/uur 
halen, maar houdt dit maar ongeveer 30 
seconden vol.

Er bij kanaries stenen op het menu staan.
Met een snavel kan een vogel natuurlijk niet kauwen. Daarom eten kanaries, 
net als andere vogels, kleine steentjes ook wel maagkiezel genoemd. 
Maagkiezel zijn een soort alternatieve kiezen voor vogels. Die steentjes koop 
je in de dierenspeciaalzaak.
Vogels hebben twee magen: een kliermaag en een spiermaag. In de 
spiermaag zitten allemaal kleine steentjes die, in combinatie met de sterke 
spierwand van de maag, de zaden en andere harde voedseldelen fijnmalen. 
Vogels moeten die steentjes kunnen aanvullen. Daarom is het belangrijk om 
ze maagkiezel te geven. Let op: maagkiezel is niet hetzelfde als grit! Grit is 
een bron van mineralen en wordt, net als zaden, fijngemalen. Maagkiezel is 
hard en blijft dat ook in de maag. Wel worden de maagkiezels steeds minder 
scherp door het malen van voer. Een vogel moet dan ook regelmatig nieuwe 
maagkiezels eten en de oude uitpoepen

Jonge katjes van één nest verschillende vaders kunnen 
hebben. De krolse periode duurt bij een kat ongeveer een week. In 
die week kan de kat zich meerdere keren laten dekken en drachtig 
worden van meerdere katers. 

U voorzichtig moet zijn met 
zelfmedicatie.
Geef je hond of kat nooit een pijnstiller uit je eigen medicijnkastje.
De opname en verwerking van de stoffen verschilt per dier en dat 
beïnvloedt de werking. Bijvoorbeeld de lever van de kat is niet in 
staat om paracetamol en aspirine goed te verwerken en zet deze 
uiteindelijk om in giftige bestanddelen.
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Overgewicht

En deze maand ... 

Iedereen kent het beeld; die gezellige rode kater die bijna niet meer in de vensterbank past. Of die Jack Russel 
waarvan de pootjes te kort zijn geworden om zijn buik van de grond te houden.
Bij ongeveer 50 procent van de Nederlandse huisdieren is overgewicht een probleem. Dat dit niet goed is voor de 
gezondheid van uw huisdier weten we allemaal. Maar wat is er precies mis mee, en nog belangrijker, wat doen we 
eraan? 

Wanneer spreek je van overgewicht?
Overgewicht ontstaat doordat de hond of kat overmatig vet ophoopt in het lichaam. Wanneer het lichaamsgewicht van 
uw huisdier minder dan 15% boven het ideaalgewicht is, spreken we van licht overgewicht. Als het lichaamsgewicht 
van het dier meer dan 15% boven het ideaalgewicht zit wordt over obesitas (zwaarlijvigheid) gesproken. Hierbij is het 
belangrijk om te realiseren dat voor een hond van 10 kg, een gewichtstoename van 1 kg ongeveer gelijk is aan een 
gewichtstoename van 5 tot 7 kg bij een gemiddelde vrouw. En voor een kat is 1 kg meer dan ideaalgewicht al snel een  
gemiddeld overgewicht van 20-25%!

Risico’s van overgewicht
Uw wist vast al dat huisdieren met overgewicht een grotere kans op gezondheidsproblemen hebben. Maar wist u ook 
dat dat zich vaak uit in;
 • Een groter risico op gewrichtsaandoeningen omdat zij een verminderd uithoudingsvermogen en   
  bewegingsproblemen hebben
 • Leveraandoeningen
 • Suikerziekte (diabetes mellitus)
 • Grotere risico bij operaties en narcose
 • Slechte huid en vachtconditie
 • Verminderde weerstand tegen infecties
 • Hart- en ademhalingsproblemen. 

De behandeling
Wanneer er sprake is van serieus overgewicht zal uw huisdier moeten 
afvallen. Dit is te bereiken met een actieve levensstijl, voldoende 
beweging en een aangepast dieet wat bij ons verkrijgbaar is. Dit dieet 
heeft onder andere als eigenschap dat het zeer caloriearm is en een 
hoog vezelgehalte heeft. Daardoor zal uw huisdier een verzadigd gevoel 
hebben, ondanks dat ze minder calorieën binnenkrijgen. Het honger 
gevoel en bedelgedrag wordt hiermee beperkt. 
De dierenarts of voedingsdeskundige Femke Berkhout kan voor u een 
voedingsschema op maat maken. 
Natuurlijk is alleen een andere voeding geven niet voldoende om 
uw huisdier op het ideaalgewicht te krijgen. Geef uw huisdier altijd in 
meerdere maaltijden per dag te eten. Dit houdt in dat u een afgepaste 
hoeveelheid per keer geeft. Het is de bedoeling dat uw huisdier deze 
hoeveelheid binnen een kwartier op eet. Na dit kwartier haalt u de 
rest weg. Geef ieder huisdier een eigen voerbak en laat ze niet uit 
een voerbak van een huisgenoot eten. Let op; dit is alleen succesvol 
wanneer uw huisdier binnen het kwartier aan de maaltijd begint. Katten 
mogen namelijk niet langer dan 24 uur vasten!
Om het hongergevoel en bedelgedrag te voorkomen kunt u beter 
meerdere kleine porties per dag voeren. 



 vervolg - En deze maand ... 

Afleiding is het beste dieet
De hond een extra blokje om op een dag en voor de kat een nieuw speeltje is 
een goede motivatie voor het dier om meer te gaan bewegen. Naarmate het 
dier meer overgewicht verliest zal het ook makkelijker gaan. 
Vertel ook uw vrienden, familie en buren dat uw huisdier op een afvaldieet 
staat, zodat hij daar geen extra maaltijd of snack kan halen. 
Uiteraard mag u uw hond of kat nog wel met eten belonen. Kies dan voor een 
brokje van het voer in plaats van een koekje en breng dit in mindering op het 
dagelijkse rantsoen.

Wat kunt u van ons verwachten?
Femke Berkhout is een gediplomeerd voedingsdeskundige. Zij zal u en uw 
huisdier tijdens het afvalproces begeleiden. Wanneer u aangeeft uw huisdier 
een dieet te willen laten volgen zal Femke samen met u een schema maken. 
Op dit schema staat aangegeven hoeveel u van de dieetvoeding mag geven. 
Dit wordt vaak per week afgebouwd, afhankelijk van het verloop van het dieet. 
Het schema is gebaseerd op een afvaldieet wat wij verkopen. Indien u graag 

uw eigen voer wilt blijven geven kunt u dit aangeven, dan passen wij het schema daarop aan. 
In het medisch dossier van uw huisdier houden wij een gewichtscurve bij. U bent dan ook iedere 2 weken welkom 
op de praktijk om uw huisdier te komen wegen. Femke zal samen met u bekijken of het te behalen streefgewicht nog 
steeds actueel is. Zij is iedere dag aanwezig van 8:30 tot 17:00 uur behalve op donderdag. Uiteraard is dit kosteloos.
Uiteindelijk is resultaat zien de beste motivatie om uw huisdier af te laten vallen. 

Indien u vragen heeft, of wanneer het afvalproces niet naar verwachting verloopt, kun u iedere werkdag telefonisch 
contact opnemen met de kliniek. Vraagt u hierbij naar Femke. Als zij op dat moment niet in de gelegenheid is om u 
te woord te staan zal zij u zo spoedig mogelijk terugbellen. U kunt uw dieet-gerichte vraag ook naar ons e-mailen. Dit 
kan naar: balie@dierenkliniekkenaupark.nl



Wat kunt u in de volgende nieuwsbrief 
verwachten?

Kattenkrabziekte
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. 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. De patiënt 
kan zich ziek voelen, gebrek aan eetlust hebben en koorts of hoofdpijn hebben. 
Wat kan er aan gedaan worden, maar nog beter hoe kunnen we kattenkrabziekte 
voorkomen??

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. Wie leert het kitten dat hij op een door ons 
aangewezen bak moet plassen en wat te doen als hij het toch nog 
wel eens fout doet?

De duivensport 
Duiven, waarmee wordt gevlogen als sport, worden in 2 
leeftijdsklassen ingedeeld voordat ze aan wedstrijden mee 
kunnen doen: jonge en oude duiven. 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 uiterste afstand die een duif in één dag kan afleggen, 
bedraagt ongeveer 800 km...


