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Openingstijden:
Op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur
behandeling uitsluitend volgens afspraak

Regelmatig worden wij geconfronteerd met huisdieren die zijn zoekgeraakt. De 
onzekerheid over het lot van je dier is slopend. Gelukkig worden de meeste 
huisdieren weer teruggevonden, zeker nu veel dieren gechipt zijn. 

Ooit kreeg ik een telefoontje van een opgeluchte mevrouw die haar poes na 3 
maanden had teruggevonden. Ze wist zeker dat het haar kat was, maar ze had 
1 vraag. Kan het zijn dat ze van schrik grijs geworden was? Ik nodigde haar 
uit om naar de praktijk te komen. Mijn vermoeden bleek juist: niet alleen het 
chipnummer klopte niet, maar de gevonden kat bleek ook een kater te zijn en 
geen poes. 
Een vriendin van ons had in haar jeugd een landschildpad die ze van haar 
oma had geërfd. Padje leefde in de tuin en was regelmatig “zoek”. Voor het 
gemak had haar vader toen een oranje vlaggetje op het schild geplakt. Op een 
dag was Padje weer zoek, maar deze keer was er in de tuin ook nergens een 
oranje vlaggetje te zien. Via de dierenbescherming kwam ze erachter dat er een 
schildpad gevonden was op de Heemsteedse dreef. Een automobilist had nog 
net op tijd kunnen remmen voor “iets” met een oranje vlaggetje.  

Helaas is het niet altijd even makkelijk om een huisdier met een chip bij de 
eigenaar terug te bezorgen. We komen dieren tegen die wel gechipt zijn, maar 
waarvan de chip niet geregistreerd is. Ook 
komt het voor dat een eigenaar verhuisd is 
of een ander telefoonnummer heeft, maar 
deze verandering niet aanpast in de databank 
waar de chip geregistreerd is. Voor ons levert 
dit vaak veel speurwerk op. Soms moeten 
we dan via de oude buren het nieuwe adres 
achterhalen.

Mijn boodschap is duidelijk: chip je 
huisdier en vergeet niet bij verhuizing of bij 
verandering van je telefoonnummer deze 
wijziging door te geven. Zorg hiernaast ook 
voor duidelijke foto’s. Je kan maar beter 
voorbereid zijn.....

Drs J.W. Baljet

dierenkliniek Kenaupark



Reisziekte of wagenziekte

Reisziekte komt net als bij de mens ook bij dieren voor. Het is een verstoring van het evenwichtsorgaan door 
bewegingen en schommelingen. Hierdoor wordt een gevoel van misselijkheid opgewekt.
Reisziekte is een algemeen voorkomende aandoening bij 1 op de 6 honden van alle leeftijden, waarbij puppy’s en 
jongere honden gevoeliger zijn.

Symptomen
De typische symptomen van reisziekte zijn 
- braken
- misselijkheid
- kwijlen
- onrust, angst en trillen.

De oorzaken ervan zijn complex. Reisziekte kan optreden als de hersenen teveel signalen krijgen uit het 
evenwichtssysteem van het lichaam. Onrust en angst versterken het effect van andere prikkels en samen 
veroorzaakt dit de gevoelens van misselijkheid waardoor het dier kan gaan braken. 

Tips tijdens de autorit
- Laat de hond eerst rustig aan de auto wennen, pas als de hond op zijn gemak is, een stukje gaan rijden.   
 Begin vervolgens met korte reizen en bouw dit geleidelijk uit naar langere reizen.
- Zorg dat uw hond voldoende frisse lucht krijgt gedurende de reis door de ramen een stukje open te zetten.
- Rijd voorzichtig en voorkom onnodig remmen of optrekken.
- Zorg voor een comfortabele temperatuur. Honden kunnen niet zo snel hun lichaamstemperatuur aanpassen.
- Neem gedurende langere reizen regelmatig pauze en laat uw hond uit de auto
 om hem uit te laten en te laten drinken.
- Geef geen eten meer binnen 2 uur voor vertrek. 
- Als de hond de auto associeert met een leuke activiteit, zoals een wandeling op de plek van bestemming, zal  
 dit helpen de angst en onrust te verminderen.
- Maak de eerste paar reizen voor puppy’s zo leuk en stressvrij als mogelijk, aangezien deze ervaring bepaalt  
 hoe ze zich nadien zullen voelen bij autoreizen.

Medicijnen tegen reisziekte
Omdat eigenaren van dieren met reisziekte zich 
meestal niet bij de dierenarts lieten zien, is dit 
probleem altijd onderschat. Intussen weten we wel, 
dat eigenaren van honden met reisziekte zich veelal 
proberen te redden met middeltjes uit de dierenwinkel 
of men laat de hond gewoon thuis, wat weer een 
negatieve invloed heeft op de band tussen eigenaar en 
hond.

Tegenwoordig zijn er medicijnen (Cerenia-tabletten) 
tegen reisziekte speciaal voor honden en katten. 
Reisziekte wordt hiermee in verreweg de meeste 
gevallen (tot 93%) voorkomen, zonder bijwerkingen. 
Het middel, werkt minstens 12 uur lang. De tabletten 
kunnen 1 uur voor aanvang van de reis gegeven 
worden. Het is wel verstandig eerst te testen welke dosering bij uw huisdier het meest effectief is. 



Bengaal
De Bengaal is ontstaan in de Verenigde Staten in de jaren 1950 na het kruisen van de wilde tijgerkat met huiskatten. 

Uiterlijk 
De Bengaal heeft een geel/oranje kleur met daarbij bruine of zwarte vlekken/strepen. Hun vacht is dik, glad en voelt 
enorm zacht aan. De kop is in verhouding met de rest van het lichaam klein. De staart heeft een gemiddelde lengte en 
aan het einde zwarte ringen. 

Er zijn twee vachtpatronen; de gemarmerde (tabby marble) en de gevlekte (tabby spotted). 

Karakter 
De Bengaal is een vriendelijke, nieuwsgierige en intelligente kat. De laatste twee eigenschappen heeft de Bengaal 
geërfd van zijn wilde voorvader. De bengaal is in tegenstelling tot vele andere katten dol op water. Deze eigenschap 
is waarschijnlijk ook door de voorvader doorgegeven. Bengalen zijn gek op aandacht en daarom ook erg speels. Ook 
kunnen ze zichzelf goed bezighouden. Toch zijn de meeste Bengalen geen schootkatten. Kopjes geven en spelen is 
genoeg voor ze. Ze gaan liever achter een vliegje aan dan dat ze bij u op schoot komen zitten. 

Dit ras gaat ook goed samen met andere katten, maar dan het liefst ook actieve katten. Honden in huis is over het 
algemeen ook geen probleem. Ook past een Bengaal zich snel aan, bijvoorbeeld aan nieuwe huisdieren of een 
andere omgeving. Veel Bengalen worden, net als vele andere raskatten, binnengehouden. Dit kan mits er veel 
speelmogelijkheden zijn én een grote ren buiten is. 

Verzorging 
De Bengaal heeft niet veel verzorging nodig, alleen veel aandacht en voldoende voedsel. Vachtverzorging is ook bijna 
niet nodig, het wordt soms wel eens afgeraden, aangezien de dieren zich zelf goed schoonmaken. 

Bron: Wikipedia 



Te lang wachten is onverstandig
De laatste jaren zijn er steeds meer mensen die de hulp inroepen van een gedragsdeskundige voor dieren. De 
gedragsdeskundige licht de mensen in over diergedrag, hoe dieren leren en hoe zij het probleem wat zich bij het dier 
voordoet eventueel kunnen verhelpen. 

Zo word ik ingeroepen als een hond probleemgedrag vertoont waar de eigenaar graag iets mee wil doen. 
Een goede zaak op zich, maar waar ik de laatste tijd nogal eens tegen aanloop, is dat veel eigenaren te lang wachten, 
met het inroepen van professionele hulp.

Hij valt kleine witte hondjes aan
Zo belde mij laatst een mevrouw op die graag wilde dat ik bij haar langs kwam omdat haar hond kleine witte hondjes 
aanvalt en dan met name Maltezer leeuwtjes.

Op gesprek bij deze mevrouw bleek dat haar hond toen deze nog jong was, in gevecht was gekomen met een 
Maltezer leeuwtje. Haar hond had het “gevecht gewonnen” en sinds die tijd was het bij elk Maltezer leeuwtje raak. Ze 
liet het maar gaan en als zij bijtijds zag dat er een Maltezer leeuwtje aankwam, ging zij de andere kant op. Haar hond 
luidblaffend aan de lijn meetrekkend. Het laatste jaar echter heeft hij het voorzien op alle witte kleine hondjes. Het 
probleem bestond nu al zo een vier jaar en het werd steeds erger.

Moelijk af te leren
U moet zich bedenken dat deze hond al vier jaar een goede ervaring heeft met het wegblaffen en, mocht het in zijn 
ogen nodig zijn, een gevecht aan te gaan met deze hondjes. 

Een gedrag wat zich al zoveel jaren voordoet, is erg moeilijk af te leren en vraagt heel veel van de eigenaar. Scherpe 
randjes kunnen er misschien nog wel vanaf gehaald worden, maar helemaal overgaan zal het nooit.

Mocht uw hond gedrag vertonen waar u niet blij mee bent (en deze in de meeste ruime zin des woords), dan is het 
verstandig om hier meteen iets mee te doen. 

Vraag advies aan een hondenschool of gedragsdeskundige voor honden. Zij kunnen er voor zorgen dat het gedrag 
wat u ongewenst vindt (vanuit de ogen van uw hond is het waarschijnlijk heel gewoon hondengedrag) niet escaleert.

Als u er bijtijds bij bent, is een consult al vaak voldoende om het gedrag van uw hond weer om te buigen tot het 
gedrag wat wel gewenst is. Vaak is het een wisselwerking tussen het gedrag van u als eigenaar en uw hond. In veel 
gevallen zal ook u uw gedrag moeten veranderen ten opzichte van uw hond.

Marie Louise Hebly, hondengedragsdeskundige.



De geit als huisdier
Als u hobbymatig een geit wilt houden moet deze geïdentificeerd 
zijn en geregistreerd worden. Ongeacht het aantal geiten wat 
u wilt houden. De houder moet zich registreren en aangeven 
waar de dieren gehouden worden. De geiten krijgen een 
voorgeschreven oormerk ter identificatie.

Huisvesting
Geiten zijn groepsdieren en leven in een hiërarchie, met een 
sterke rangorde. Als u een nieuwe geit in de bestaande groep 
wilt voegen, moet u daar altijd voorzichtig mee zijn. Geiten 
kunnen ook hun verzorger domineren, zorg er van jongs af aan 
voor dat duidelijk is dat zij onder u in de orde staan.

Geiten kunnen zich aan verschillende temperaturen aanpassen, 
maar houden niet van nattigheid. Zorg voor een stal die vocht- 
en tochtvrij is en voor een schuilmogelijkheid. Zorg voor een 
goede afrastering waarin ze niet vast kunnen komen te zitten 
met hun hoorns, geiten proberen altijd uit te breken. Vooral 
jonge geitjes verstoppen zich graag. Let er op dat ze zichzelf 
niet kunnen bezeren. Geiten gaan altijd op onderzoek uit, 
omdat ze zich anders snel vervelen. Pas op voor lichtknopjes 
en elektriciteitskabels, verrijk de stal en weide met zandhopen, strobalen, boomstammen of picknicktafels om op te 
klimmen.

Voeding
Geiten zijn herkauwers met een maagdarmkanaal dat zich heeft aangepast aan ruwvoer en plantaardig materiaal. 
Een geit moet onbeperkt hooi kunnen eten. Ze zijn behoorlijk kieskeurig en willen alleen schoon voer en water. Geef 
een brok of muesli speciaal voor geiten en liever niet schapenbrok, omdat deze te weinig koper bevat en op de lange 
duur tot tekorten kan leiden.

Hoe herkent u een gezonde geit:
- zeer alert en nieuwsgierig
- staat op alle vier zijn poten
- heeft een glanzende vacht, zonder parasieten
- schonen ogen en neus
- de kaak moet glad aanvoelen
- geen bolle opgeblazen buik
- heeft stevige keutelvormige ontlasting



Acties in de maand juni

Juni is chipmaand
Als u uw huisdier in de maand juni laat chippen, 
zijn de kosten voor het chippen en registeren bij de 
Nederlandse Data Bank € 25,00

Eurocent en chip



Wist u dat ... 

Weetjes kolibrie:

–  Kolibries voeden zich hoofdzakelijk met nectar, welke zij stil   
 hangend in de lucht opzuigen uit de kroonbuizen van bloemen.
-  De meeste kolibriesoorten leven vlakbij de evenaar. Slechts een   
 klein aantal is tot aan Alaska in het noorden of tot Vuurland in het  
 zuiden doorgedrongen.
-  De kolibrie kan zijn tong ver buiten zijn snavel uitsteken. Met de   
 punt van zijn tong zuigt hij nectar op.
-  Meestal maakt het kolibrievrouwtje het komvormige nest van allerlei  
 plantenvezels en spinnenwebben. Hier broedt ze dan haar twee   
 piepkleine, witte eieren uit. 
-  De ‘metaalglans’ wordt veroorzaakt door de fijne structuur van 
 de veren. Het zonlicht wordt op een bijzondere wijze door   
 microscopische kleine plaatjes in de veren gebroken, waardoor de 
kolibrie wat weg lijkt te hebben van   een glanzende regenboog. 
-  De Noord-Amerikaanse robijnkolibrie maakt tijdens zijn baltsvlucht tot tweehonderd vleugelslagen per  
 seconde. Dit is een wereldrecord. Ter vergelijking: ‘onze’ mus haalt maar achttien vleugelslagen per  
 seconde.

In de negentiende eeuw raakten modeontwerpers in de ban van het schitterende kleurenspel van de veren 
van de kolibrie. De exotische vogels werden massaal gevangen en belanden als versiering op de hoeden 
van dames uit de rijkere kringen. Er was een handelaar in Londen die in een jaar tijd 400.000 zakken met 
kolibries importeerde! Vermoedelijk werden in die periode al vele soorten kolibries uitgeroeid. Gelukkig ging die 
modetrend weer voorbij. Anders was deze sprookjesachtige vogel nu nergens ter wereld meer te zien. 

Hilje Sijperda 
weer aan het werk is na haar bevallingsverlof. Zij werkt op maandag, woensdag 
en donderdag. Dierenarts Debbie de Vries blijft ons team versterken op de 
vrijdag en tijdens de vakanties. Wij blijven het hele jaar geopend, ook tijdens de 
vakantieperiode.

Als u uw huisdier mee naar het buitenland neemt:
 • hij een rabiës vaccinatie moet krijgen
 • een officieel dierenpaspoort moet hebben
 • gechipt moet zijn

Daarnaast kan het zijn dat uw vakantieland nog andere eisen stelt. Kijk voor de laatste invoereisen en medische 
tips op: www.dierenkliniekkenaupark.nl/mee-naar-het-buitenland.


