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Een onrustige nacht ...
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tel.  023-5310880
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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

Laatst werd er om 1 uur ‘s nachts gebeld op ons privé nummer. Met 
hartkloppingen nam ik op en zei: ‘’goedenacht Dierenkliniek Kenaupark, 
met dierenarts Baljet’’. Nog voordat ik klaar was met deze riedel drong 
het echter al tot mij door dat ik helemaal geen dienst had. Er moest iets 
anders aan de hand zijn! 

De zeer wakkere stem aan 
de andere kant van de lijn 
zei: ‘’goedenacht Politie 
Kennemerland’’. Er flitste van 
alles door mijn inmiddels wat 
geactiveerde hersenen. ‘’Wij 
hebben een minderjarige 
aangetroffen in een coffeeshop 
zonder identificatie, ze beweert 
een gezinslid van u te zijn’’. Mijn 
dochter Kiki, amper 5 jaar, nu al ‘s 
nachts in een coffeeshop? 

Tijdens het daaropvolgende 
gesprek werd het duidelijk dat het 
om Muis ging! Dit was de tweede 
keer deze nacht dat wij door 
haar toedoen bruut uit onze slaap 
gewekt werden. Eerder die avond 
was ik al eens uit bed gegaan 
omdat ze buiten naar iets stond te 
blaffen. Muis kan immers altijd naar 
buiten via ‘haar’ kattenluik. Omdat 
ik niets kon vinden heb ik haar toen 
naar binnen gestuurd en ben verder gaan slapen. 

De agente vertelde dat ze haar hadden aangetroffen terwijl ze ‘mooi’ 
zat onder een schaal met space cake. Toen ik vroeg waar ik haar kon 
ophalen zei de agente dat ze haar wel even thuis kwamen brengen. 



Ongerust kleedde ik mij aan en ging naar beneden. Daar kwam 
het politiebusje al aangereden. Muis zat op schoot bij de agente 
op de bijrijdersstoel. Toen ze mij zag  begon ze ondeugend te 
kwispelen. De agente was helemaal weg van Muis. Ik bedankte 
haar voor het thuisbrengen, maar dat vond ze helemaal geen 
probleem, ze is immers zo lief en leuk! 

Boos worden had natuurlijk helemaal geen zin en we waren 
allemaal erg opgelucht dat ook dit avontuur weer achter de rug 
was. Muis mocht de rest van de nacht op ons bed doorbrengen. 
Tevreden en waarschijnlijk doodmoe lag ze op haar rug met 
haar pootjes in de lucht tussen ons in over haar avontuur te 
dromen. 

Even schoot het door mijn hoofd: ze is toch niet stoned? Ik 
wimpelde die gedachte snel weg met: nee dat zou ze nooit 
doen ...

De volgende morgen ben ik gaan kijken hoe het kwam 
dat Muis ontsnapt was. Ik ontdekte dat een toegangspoort 
opengebroken was. Kennelijk had Muis dit ontdekt en had de 
inbreker betrapt en met luid geblaf weggejaagd. Later die 
nacht had Muis, die altijd op zoek is naar gezelschap en aandacht, de kans schoon gezien om via de 
openstaande poort ook deze saaie nacht wat op te fleuren.

Drs. J.W. Baljet   
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In de vorige nieuwsbrief hebben we het gehad over nierproblemen bij de hond en de kat.
In deze nieuwsbrief gaan we verder in op de behandeling van dit probleem.

Verloop van de ziekte
Wanneer een deel van de nieren niet meer goed functioneert, zal het gezonde deel proberen de functie 
op te vangen, de gezonde cellen zullen dus extra hard gaan werken. Dit lukt tot een bepaalde grens. Door 
deze overproductie zullen de gezonde cellen echter ook kapot gaan door uitputting. De nierinsufficiëntie 
zal dus langzaam aan steeds erger worden. Dit heet een progressief verloop van de ziekte.

Tevens kan er fosfor gaan neerslaan in de nieren. Eigenlijk 
behoort fosfor door de nieren uitgeplast te worden, echter bij 
een slechte nierfunctie gebeurt dit niet en kan het overschot 
aan fosfor neerslaan in de nieren. Door deze neerslag zal de 
nier nog verder kapot gaan.

De behandeling
Helaas is het niet mogelijk chronische nierinsufficiëntie te 
genezen. Uw hond of kat is dus de rest van zijn/haar leven 
een nierpatiënt. Bij nierbekkenontstekingen is het wel mogelijk 
(grotendeels) te genezen, mits de aandoening snel wordt 
ontdekt.

De behandeling bij chronische nierinsufficiëntie is er op gericht 
zowel de levensverwachting als de levenskwaliteit van uw 
hond of kat te verbeteren. Afhankelijk van het stadium van de 
ziekte en eventuele complicaties zal besloten worden welke 
behandeling voor uw hond of kat het beste is. Verder zal er 
gerichte symptoombestrijding zijn.

- Extra vocht geven
Als de diagnose nierinsufficiëntie net gesteld is, kan het nodig zijn dat we uw hond of kat moeten helpen 
met het schoonspoelen van het bloed, ofwel de afvalstoffen helpen verwijderen. Bij mensen zou dat in 
de vorm van een nierdialyse gebeuren. Dat is bij honden en katten (nog) niet mogelijk. We kunnen wel 
een infuus geven om het dier te helpen de afvalstoffen kwijt te raken uit het bloed. Dit infuus wordt in het 
bloedvat (intraveneus) gegeven, hiervoor moet uw hond of kat dan worden opgenomen. Meestal geven 
we dit infuus dan 3 dagen achter elkaar. Een andere mogelijkheid is een grote hoeveelheden vocht onder 
de huid (subcutaan) aan te brengen, hierdoor worden de nieren ook doorgespoeld. 

U moet uw hond of kat zelf ook veel laten drinken thuis om de nieren door te blijven spoelen, dit kunt u 
stimuleren door extra blikvoer te geven eventueel nog met extra water er doorheen. Of koop bijvoorbeeld 
een drinkfontein hierdoor worden de meeste dieren gestimuleerd om meer te gaan drinken.

- Nierdieet 
Door het geven van een speciaal nierdieet worden de hoeveelheden afvalstoffen die het lichaam 
produceert verminderd. Een nierdieet bevat minder eiwit en fosfor dan gewoon voer. Door de lagere 
hoeveelheid eiwit zal er minder creatinine en ureum worden gevormd, waardoor de nieren minder 
hard hoeven te werken. Het eiwitpercentage dat op het etiket van een nierdieet wordt vermeld, 
verschilt meestal niet zoveel van gewoon honden of kattenvoer. Daardoor wordt vaak gedacht dat de 
eiwitgehaltes min of meer gelijk zijn. 

Het nierdieet bevat echter veel meer energie per volume. Het eiwitgehalte per energie-eenheid is hierdoor 
veel minder. U kunt gerust bij ons informeren hoeveel voer uw hond of kat van dat bepaalde voer mag 

Nierinsufficiëntie bij de hond en de kat
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hebben en welke diëten nog meer geschikt zijn voor honden en katten met nierproblemen. Verder is de 
verlaging van fosfor in het dieet van groot belang. Fosfor kan namelijk in de nieren neerslaan en zo nog 
meer nierweefsel kapot maken, dit proberen we dus te voorkomen door de hoeveelheid fosfor die wordt 
opgenomen te beperken. 

Belangrijk is wel altijd te onthouden dat we het liefst willen dat uw hond of kat met een nierprobleem een 
nierdieet eet, maar het is veel belangrijker dat uw hond of kat eet en niet wat deze eet.

Vervolgtherapie 
Het is verstandig om een hond of kat met nierproblemen regelmatig door ons te laten controleren. De 
eerste controle wordt aangeraden 2 maanden na de diagnose, daarna is het aan te raden ieder half jaar 
langs te komen. Tijdens deze halfjaarlijkse controle zal uw dier weer helemaal onderzocht worden, er zal 
bloed worden afgenomen voor onderzoek en indien nodig zullen medicijnen worden toegediend. 

Verder zullen we het gewicht bijhouden. Ook kunnen we een urine onderzoek doen en bij sommige dieren 
moet de bloeddruk gecontroleerd worden. U kunt ook een nierkaart van uw hond of kat ontvangen, zodat 
u zelf ook het verloop kunt vervolgen. Tevens is het belangrijk om tijdens dit halfjaarlijks bezoek eventuele 
problemen van uw hond of kat door te spreken.

Indien u nog vragen heeft, neem dan contact met ons op!

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. De kat doet dit met 2 verschillende redenen. 

De eerste is natuurlijk om de nagels te verzorgen. De nagel van een kat groeit als een soort hoesje vanuit 
het nagelbed. Door te krabben verliest de kat het bovenste hoesje en daaronder zit een mooie, scherpe 
nieuwe nagel. Naast krabben om de nagels te verzorgen bijten katten om die rede ook op hun nagels. 

Door het bijten verliezen ze ook deze hoesjes. Bij 
oudere katten zie je vaak dikke gelige en soms veel 
te lange nagels. Deze katten verzorgen hun nagels 
dus niet goed meer. Ook bestaat er een risico dat de 
nagel van de kat steeds langer wordt en langzaam 
doorgroeit tot in het zoolkussentje. Dit is natuurlijk zeer 
pijnlijk voor de kat. Het is daarom altijd belangrijk om 
de nagels van uw kat regelmatig te controleren, zeker 
bij oudere katten.

Naast de verzorging van de nagels krabt een kat om 
zijn territorium te markeren. In de zooltjes van uw kat 
zitten geurkliertjes die als de kat krabt geursporen ach-
terlaat. Zo weten andere katten dat dit het territorium 
is van uw kat. Niet alleen het achterlaten van geur is 
belangrijk. 

Visueel is het net zo belangrijk voor de kat. De krab-
sporen die uw kat achterlaat aan een boom of een 

schutting en helaas dus ook aan uw bank of stoel laten andere katten zien dat dit territorium bezet is. Het is 
een duidelijk visueel teken voor katten. 

Krabben
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Indien uw kat veel krabschade veroorzaakt in huis, is het niet raadzaam de kat ervoor te straffen. De oor-
zaak dient achterhaald te worden, zodat het probleemgedrag verholpen kan worden. Krabben is normaal 
kattengedrag, maar als uw kat uw huis dusdanig beschadigd, dan zou er bij u een alarmbel moeten gaan 
rinkelen. Er is dan iets aan de hand, dat uw kat u kenbaar wil maken. Het is slechts een boodschap.

De vraag is natuurlijk wel wat de kat dan eigenlijk wil zeggen. Zijn er voldoende krabpalen in huis? Staan ze 
op de door de kat gewenste plekken? Zo niet, dan kan de kat u dit door elders te gaan krabben kenbaar 
maken. Daarom is het goed eens te onderzoeken, waarom de kat dit gedrag vertoont. Krabt uw kat veel 
aan uw bank of aan andere meubelen dan zou het wel eens territoriaal kunnen zijn. De kat laat zien aan 
andere katten dat dit van hem is. Dit is ook de reden dat een krabplank of het liefst een krabpaal niet ach-
teraf in een hoekje gezet moet worden, maar op een prominente plaats het liefst in de buurt van het raam 
bij de tuin, of op de plek waar de kat voorheen krabde aan de meubels.

Het is voor elke kat belangrijk om een mogelijkheid te hebben om te kunnen krabben. Zorg dus altijd voor 
zo’n mogelijkheid in uw huis. Sommige katten krabben graag horizontaal, voor deze katten is een platte 
krabplank die op de vloer ligt vaak voldoende, maar er zijn ook katten die graag verticaal krabben. 

Hou met het kopen van een krabplank of krabpaal rekening met de grootte van de kat. De kat moet zich 
er helemaal op kunnen uitstrekken. Daarnaast moet een krabpaal stevig staan. Het is niet fijn om zo’n ding 
op je kop te krijgen. Dan zoek je als kat wel een steviger en fijner plekje. 

Naast de kleine krabplankjes en paaltjes zijn er mooie grote krab en klimpalen te krijgen. Veel katten vinden 
dit het einde. Ze kunnen hierop klimmen, spelen, krabben en slapen. Zeker als zo’n grote paal in de buurt 
van een raam staat en het de kat de mogelijkheid geeft om lekker naar buiten te kijken is het voor de kat 
een fantastische object. Er zijn tegenwoordig vele maten kleuren en materialen te verkrijgen, die u vaak 
ook nog kunt aanpassen aan uw eigen wensen. Zo wordt het zowel voor u als voor de kat een prettig ob-
ject in huis.

Mocht u nog vragen hebben over krabben of over kattengedrag in het algemeen, neem dan gerust con-
tact met ons op.

Penny Kieft, kattengedragdeskundige

Balletje Balletje
Wat heeft u nodig:
3 papieren bekertjes en katten 
snoepjes.

Zo gaat het:
Zet de bekertjes omgekeerd in 
een rijtje. Verstop, zorg dat de 
kat het ziet, iets lekkers onder 1 
van de bekertjes. Schuif nu de 
bekertjes door elkaar. Vindt de 
kat doelgericht de beker waar 
het lekkers onder ligt?

Wat getraind wordt:
Intelligentie, tastzin, reuk en 
handigheid.

Katten speeltje zelf maken



Moet ik naar een cursus met mijn puppy?
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Puppy’s zijn net kleine kinderen, als je ze verkeerd opvoedt, of helemaal niet, dan worden het lastige 
hondjes en als ze eenmaal volwassen zijn, zijn ze niet meer te genieten. 

Als de pup bij u thuiskomt, is hij meestal tussen de 7 en 10 weken oud. Veel mensen denken dat de pup dan 
nog te klein is om naar een hondenschool te gaan. Het tegenovergestelde is echter waar!

Socialisatieperiode
Tussen de drie en twaalf weken, we noemen dit de socialisatieperiode staat de pup helemaal open voor 
het leren van allerlei dingen. Na de twaalfde week neemt deze gevoeligheid af en is het een stuk lastiger 
om de pup die dingen te leren die u zo graag wilt. Daarnaast heeft de pup ervaringen nodig om op te 
groeien tot een stabiele volwassen hond en ook deze ervaringen moet hij opdoen in de socialisatieperiode.

Op een goede hondenschool leert u hoe u uw pup moet opvoeden, hoe hij leert, wat u allemaal moet 
doen tijdens de socialisatieperiode en hoe u het beste gewenst gedrag kunt aanleren.

Vertrouwensrelatie
We willen allemaal een goede relatie met onze hond, ook dit proces zult u op een hondenschool 
leren en niet alleen voor u, maar ook voor de andere gezinsleden. Zeker als u kinderen heeft, heeft de 
hondenschool veel tips voor u, hoe u ervoor kunt zorgen dat uw kinderen en uw hond een goede band 
kunnen opbouwen.

Niet alleen het belang van de omgang met mensen 
zal worden behandeld, maar ook moet uw pupje 
leren dat er heel veel verschillende honden zijn, 
die er niet allemaal uitzien zoals zijn broers en 
zusjes in het nest waar hij vandaan komt en wat de 
omgangsvormen zijn tussen honden.

Oefeningen
Buiten het bovenstaande leert u ook allerlei 
basisoefeningen. Te denken valt aan het hier komen, 
het loslaten, het zitten, hoe je hem kunt afleren dat 
hij steeds in uw benen of handen bijt, het voorkomen 
van voerbak agressie etc. 

Wat u op een goede hondenschool ook leert, is hoe 
u uw pupje zover krijgt dat hij heel graag doet wat 
u van hem verwacht. Op die manier zult u ook een 
goede band krijgen met uw hond.

Op de vraag “Moet ik naar een cursus met mijn pupje?” zeg ik dus volmondig ja. Maar naar welke 
hondenschool dan?

Wat is een goede hondenschool?
Niet alle hondenscholen zijn hetzelfde en in onze regio zijn er heel veel hondenscholen. Ik adviseer u dan 
ook om eerst eens te gaan kijken en te letten op de volgende dingen:
- U moet er zich op uw gemak voelen. De trainer of trainster moet u een goed gevoel geven.
- Gaat de trainer op een goede manier met de honden en mensen om.
- De eigenaar van de hondenschool is een gediplomeerd hondentrainer. Als u hieraan twijfelt, kunt u  
 gerust vragen welke opleidingen de trainer heeft gevolgd.
- Bevalt de methode waarop er getraind wordt? Er zijn niet veel hondenscholen die niet op een   



t

vervolg - Moet ik naar een cursus met mijn puppy?

 positieve manier trainen, dat wil zeggen dat er met belonen van goed gedrag wordt getraind en  
 niet met het straffen van verkeerd gedrag.
- Worden er voldoende theorielessen gegeven. U wilt natuurlijk niet dat u alleen maar leert hoe het  
 pupje moet gaan zitten, maar ook wilt u die andere theoretische kennen vergaren.
- Hoe groot is de groep en hoeveel trainers zijn er. Als er teveel honden zijn, of te weinig trainers, is er  
 niet veel ruimte voor persoonlijke aandacht en dit is wel heel belangrijk.
- Krijgt iedereen dezelfde begeleiding, of wordt er rekening gehouden met de baas-hond    
 combinatie. U kunt zich voorstellen dat een hondje als een Jack Russell een andere benadering   
 nodig heeft als een Benner Senner. Maar niet alleen het karakter van de honden zijn verschillend,  
 ook het karakter van de eigenaren. Hier moet dus rekening mee gehouden worden.

Een hele lijst waar u rekening mee moet houden, maar wel belangrijk. Hier ligt tenslotte de basis van de 
relatie met uw hond.

Veel plezier op de hondenschool met uw pup.

Marie Louise Hebly, hondengedragsdeskundige.

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?

Beestjes
Mijten en luizen kunnen kaalheid veroorzaken bij de cavia. 
Daarnaast kan ook opvallen dat de cavia jeuk heeft of korsten. 
Een infectie met mijten wordt ook wel schurft genoemd. Wij 
kunnen de oorzaak soms direct zien, en soms moet er een monster 
worden afgenomen om onder de microscoop te bekijken. Mijten 
kunnen diep in de huid zitten, daarom moet om de mijten te 
vinden een diep afkrabsel van de huid worden gemaakt. Dit 
betekent dat er met een speciaal instrument een aantal keer 
stevig over de huid wordt geschraapt, vaak totdat die gaat 
bloeden. Dit lijkt erg gemeen, maar vaak zie je dat de cavia 
zoveel jeuk heeft dat hij alleen maar blij is dat hij eindelijk eens 
goed gekrabd wordt.
Als er mijten of luizen worden gevonden, zal een behandeling 
worden ingezet. Meestal zal de cavia zonder restverschijnselen 
herstellen, maar het kan wel een aantal weken duren voordat het 
probleem volledig verholpen is.
Luizen en mijten zijn tussen cavia’s besmettelijk. De mijten kunnen 
in sommige gevallen ook op de mens overspringen. U kunt dan 
rode, jeukende uitslag krijgen. Omdat cavia-mijten niet goed op 
de mensenhuid zijn aangepast, zal de uitslag bij de mens vanzelf 
verdwijnen als de cavia van de mijten af wordt geholpen.
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Schimmel 
Een besmetting met cavia-mijt gaat bij de mens vanzelf over. Er is ook een huidaandoening die tussen alle 
diersoorten (dus ook de mens) erg besmettelijk is en niet zomaar overgaat. We hebben het nu over een 
schimmel-infectie. Bij dieren zien we vaak vooral de kaalheid opvallen, vaak in afgeronde gebieden met 
een wat schilferig midden. Bij de mens valt meestal de jeuk veel meer op en zien we rode kringen op de 
huid. Het kan ook gebeuren dat een dier de schimmel bij zich draagt maar zelf geen klachten heeft. Zo 
kan het dus gebeuren dat een paar weken nadat u bijvoorbeeld een nieuw kitten in huis hebt gehaald, de 
cavia opeens kaal wordt.

Ziet u dergelijke verschijnselen bij uw cavia of bij andere dieren in huis, maak dan een afspraak want een 
schimmel-infectie gaat over het algemeen niet vanzelf over.

Hormonen en gedrag
Niet alleen van buitenaf, maar ook van binnenuit het dier kan de oorzaak van kaalheid liggen. Bij 
vrouwelijke cavia’s komt het voor dat er cysten op de eierstokken groeien. Dit zijn met vocht gevulde 
holtes die vrouwelijk geslachtshormoon produceren. Hierdoor krijgt de cavia een teveel aan vrouwelijk 
geslachtshormoon en dit veroorzaakt kale plekken op de flanken. Meest opvallend hieraan is dat de 
kaalheid aan allebei de kanten op dezelfde plek zit. Ook bij het laatste deel van de dracht kan dit 
verschijnsel optreden, dan zal het na de bevalling vanzelf weer overgaan.
Cavia’s die zich vervelen kunnen op hun eigen haren gaan knagen. Bij de flanken kunnen ze er het 
makkelijkste bij, dus daar zien we de haren verdwijnen. Door voldoende ruwvoer en afleiding te geven kan 
dit probleem worden voorkomen.
Haar knagen komt ook voor bij cavia’s die in groepen leven. De meest dominante cavia knaagt dan bij 
cavia’s die lager in rang staan. Deze cavia’s krijgen plekken waar het haar geschoren lijkt: de huid is rustig 
en er zijn hele korte afgeknaagde haartjes te zien.

Niet kaal maar...
Niet alle huidproblemen gaan gepaard met kaalheid. Heeft uw cavia last van:
  

Jeuk: Cavia’s kunnen vlooien hebben en daar jeuk van krijgen. Heeft u de vlooien zien lopen? Vraag 
dan aan één van onze assistentes welk middel u mag gebruiken. Het gewicht van uw cavia is daarbij 
belangrijk. Kunt u geen beestjes vinden of twijfelt u? Maak dan een afspraak, want soms geeft een 
beginnende mijt- of luisinfectie ook jeuk zonder kaalheid.

Bulten: Dit zijn vaak abcessen of goedaardige gezwellen. Wij kunnen hier meer duidelijkheid in krijgen 
door met een naaldje wat materiaal te verzamelen. Een abces wordt behandeld door het open te maken 
en te spoelen. Bij een gezwel kan worden overwogen het weg te halen. Dit is makkelijker als het gezwel 
nog niet zo groot is.

Wonden en ontstekingen: Maak een afspraak zodat kan worden beoordeeld of bijvoorbeeld 
hechten of een antibioticumkuur noodzakelijk is.



Al vanaf dat ik nog een klein meisje was, was ik al gek met dieren. De 
kat ging in de poppenwagen, paardrijden startte ook al vanaf 6 jaar 
en het zeuren om een hond ging ook maar niet over. 
Er liepen altijd wel 2 of 3 katten in de rondte en uiteindelijk toen ik 
10 jaar was ging mijn wens ook in vervulling; we gingen een hondje 
ophalen! Een onwijs schattige Jack Russell Terriër pup genaamd 
Max! Mijn moeder hoefde zich geen zorgen te maken, hij werd vaak 
genoeg uitgelaten en werd helemaal in de watten gelegd. 
En natuurlijk met al die dieren bezoek je nog wel eens een dierenarts 
en trouw ging ik altijd mee. 

Toen ik een beetje begon te beseffen dat ik geen prinses zou worden 
in een groot kasteel en dat je gewoon een baan moet hebben, wil je 
leuke dingen kunnen doen. Ik ben gaan nadenken over wat ik dan 
zou willen doen. Dieren vond ik toch nog steeds wel erg leuk en het 
idee om dieren te helpen en meer over dieren te leren stond mij toch 
wel heel erg aan. Dus na veel opties afwegen; dierentuin, trimster, 
asiel, werd het toch dierenartsassistente en dus ging ik daarvoor 
mijn pad uitstippelen. Eerst Clusius College in Purmerend richting 
dierverzorging, vervolgens Clusius College in Alkmaar ook weer eerst 
2 jaar dierverzorging niveau 4 en daarna 2 jaar dierenartsassistente 
paraveterinair. Dit heb ik allemaal gedaan en op 12 juli 2010 kon ik mijn 
diploma dierenartsassistente paraveterinair in ontvangst nemen; mijn doel was bereikt! 
Toen was het zoeken naar een baan, hier en daar wat waarnemingen gedaan, maar toen wilde ik toch 
wel ergens een vaste plek. Ik kreeg van mijn oud leraar een mailtje met een vacature bij Dierenkliniek 
Kenaupark, daar heb ik meteen op gereageerd en vanaf 1 oktober kon ik aan de slag! 
Ik heb het hier heel erg naar me zin en weet zeker dat ik hier een hele leuke tijd ga beleven! 

Graag zie ik u een keer op ‘t Kenaupark!

Het woord is aan ...

Laura Hoedeman



Wist u dat ...

Onze ‘nieuwe” website gelanceerd is! Neem een kijkje op www.dierenkliniekkenaupark.nl

Er vissen zijn; mondbroeders genaamd. Die 
hun eitjes en net geboren jongen in hun bek 
houden. Dat doen ze voor de veiligheid en 
ondanks dat kunnen ze ook nog andere visjes 
eten zonder dat ze hun eigen eitjes of jongen 
verzwelgen.

De ‘Ig Nobel’-prijs voor biologie dit jaar naar een groepje 
Fransen ging. Zij hebben uitgezocht hoe ver en hoog de 
kattenvlo springt ten opzichte van de hondenvlo. Op een 
groot met plaksel ingesmeerd papier werden in het midden, 
op de stip, een aantal vlooien losgelaten en konden na 
één sprong dus niet meer verder. De hondenvlo sprong 
gemiddeld 30,4 cm en de kattenvlo 19,9 cm. Ook gingen 
de hondenvlooien voor in het polsstokspringen.

Er steeds meer huisdieren gechipt zijn. Een identificatiechip is een kleine transponder, ongeveer zo 
klein als een rijstkorrel, welke bij uw dier onderhuids tussen de schouderbladen wordt ingebracht. Deze 
identificatiechip heeft een uniek nummer en is gemakkelijk af te lezen met een speciaal apparaat 
(chipreader). Het unieke nummer wordt gekoppeld aan uw 
persoonlijke contactgegevens welke worden opgeslagen in 
een centrale database. Op deze manier kan een eigenaar 
van een huisdier snel gevonden worden als deze vermist is.
 
Helaas zijn er nog veel dieren die wel gechipt zijn, maar 
waarvan de gegevens niet of onvolledig geregistreerd 
zijn. Dat zien we nog weleens bij dieren die een nieuwe 
eigenaar hebben gekregen, maar ook bij puppy’s die  bij 
de fokker gechipt zijn, dieren die uit het asiel komen of 
dieren die bij andere instanties dan een dierenarts gechipt 
zijn. Let er dus altijd op dat de chip bij de Nederlandse 
Databank Gezelschapsdieren geregistreerd wordt met de 
juiste gegevens. 

U ontvangt altijd een bewijs van registratie en een mutatiekaart, met deze kaart kunt u gegevens, 
bijvoorbeeld na een verhuizing laten wijzigen. U kunt de gegevens van uw huisdier controleren door 
het chipnummer op www.chipnummer.nl in te vullen. U ziet dan waar uw dier geregistreerd is en of uw 
contactgegevens kloppen.



En deze maand ... 

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. 

Gewrichtsproblemen kunnen in één of meerdere gewrichten optreden. Meestal betreft het de knie, heup, 
schouder of elleboog. In het geval van (osteo)artrose ontstaan de problemen door overmatige slijtage 
of beschadiging van het gewrichtskraakbeen. Dit kraakbeen dient in het gewricht vooral als een soort 
stootkussen, waardoor het onderliggende bot rondom het gewricht wordt beschermd. Door beschadiging 
van het kraakbeen verdwijnt deze beschermende laag en wordt het bot aangetast. Dit leidt tot allerlei 
veranderingen in het gewricht. Het wordt dikker, minder goed beweeglijk en de spieren erom heen 
verslappen door het verminderde gebruik. 

Gewrichtsproblemen kunnen door meerdere oorzaken ontstaan, 
zoals beschadiging van het gewricht door een ongeluk of 
verstuiking en door bepaalde ziekten of infecties. Daarnaast spelen 
erfelijke aanleg, overgewicht en/of overmatige activiteit een 
belangrijke rol. 

De meeste gewrichtsproblemen komen voor bij oudere honden 
en katten en bij jonge honden van de grote hondenrassen. 
Deze laatste groep heeft namelijk een lange groeiperiode en is 
door het lichaamsgewicht en door erfelijke aanleg gevoeliger 
voor groeistoornissen. Daarom is vooral voor jonge honden 
van de grote rassen een zorgvuldig gecontroleerde groei van 
belang. Een specifieke voeding met een aangepast energie- 
en calciumgehalte speelt hierbij een rol. Samen met een 
gecontroleerde hoeveelheid lichaamsbeweging tijdens de 
groeiperiode vormt dit de beste basis voor gezonde gewrichten. 

De meest voorkomende verschijnselen bij gewrichtsaandoeningen 
zijn:

 • Stijfheid na activiteit
 • Moeite met opstaan en op gang komen na een rustperiode 
 • Minder actief en achterblijven bij wandelingen, meer slapen
 • Kreupelheid 
 • Verdikking van het gewricht, pijnlijk bij aanraking
 • Beperkte beweeglijkheid van het aangetaste gewricht
 • Herhaaldelijk likken aan het gewricht (door pijn en zwelling)
 • Verlies van eetlust
 • Verandering van gedrag (vooral geïrriteerdheid door de pijn)

Daarnaast specifiek voor katten:
 • Soms naast de bak plassen en poepen (door pijnlijke gewrichten en rug en het niet willen  
  aannemen van een goede houding)
 • (Delen) van vacht worden minder goed verzorgd door pijn bij buigen

Gewrichtsproblemen



t

Test de gezondheid van de gewrichten van uw hond en kat.

Geef op een schaal van 1 t/m 5 aan in welke mate de situaties van toepassing zijn op uw huisdier.
1 = nooit van toepassing 
2 = soms van toepassing 
3 = van toepassing 
4 = vaak van toepassing 
5 = altijd van toepassing 

Datum: ...................

Uw huisdier heeft moeite bij het opstaan en is stijver
Uw huisdier speelt minder en is minder actief dan voorheen
Uw huisdier heeft moeite met traplopen, springen, et cetera
Uw hond loopt kreupel
Uw kat heeft moeite met het gebruik van de kattenbak en de 
krabpaal

Totaal score: ..............

Heeft u vaker dan 2 keer een getal hoger dan 3, dan kan het 
zinvol zijn om uw huisdier een speciaal dieet te geven. Mobility van Royal Canin of J/D van Hills.

U kunt de gezondheid van de gewrichten van uw huisdier goed volgen door de test na 6 weken en 3,6,12  
maanden te herhalen. Wanneer u merkt dat de totaal score van de test omhoog gaat en u dus een 
achteruitgang waarneemt in de gezondheid van de gewrichten van uw hond of kat, raden wij u aan om 
contact met ons op te nemen. 

Enkele ervaringen met Mobility Diet

Truus Kegel, Oud-Beijerland 
Het was echt schrikken toen onze Vastgotaspets Donna, een klein hondje met een grandioos karakter, 
ongeveer een jaar geleden spondylose en artrose bleek te hebben en ze niet meer meer alles kon zoals we 
van haar gewend waren. Onze vrolijke enthousiaste Donna met het hoge staartje werd een zielig hoopje 
hond. Ze wilde niet meer mee om uit wandelen en stond soms wezenloos voor zich uit te staren. Pijnstillers 
zouden volgens de dierenarts wat verlichting kunnen geven. We kregen, van onze dochter, het advies 
Royal Canin Mobility support te gaan voeren ..... Dit bleek een heel goed advies, want nu ze dit alweer ruim 
een half jaar krijgt, is ze echt opgeknapt. We hebben weer een vrolijke hond, die weer speelt en attent is. 
De pijnstillers zijn inmiddels gehalveerd. Lange wandelingen kunnen we niet meer met haar maken, maar 
ze is weer zichtbaar blij en dat is het belangrijkste. Wat zijn wij ook blij met deze voeding. In een woord: 
Geweldig! 

Anouschka Wijngaard, Wolvega 
Toen wij Bubba, een Engelse Bulldog 6 maanden geleden kregen, was hij verwaarloosd, slecht gevoed 
en kon hij bijna niet meer lopen. Dit kwam door artrose na een knieoperatie. Zijn vacht zag er daarnaast 
vreselijk uit en hij had vaak last van diarree. Ik kon het niet goed aanzien dat hij zoveel pijn had en zo weinig 
plezier in zijn leven. Na overleg met onze dierenarts zijn wij Mobility dieet van Royal Canin gaan geven. Het 
was wat ons betreft een gok, want Bubba liet de meeste hondenvoedingen staan en gaf de voorkeur aan 
tafelresten. Maar gelukkig vond hij dit dieet heerlijk. Na drie weken zagen wij al resultaat, Bubba begon 
soepeler te lopen en er was minder pijnmedicatie nodig, dat was positief! Na 6 weken zagen we geen 
pijn meer, maar dan ook helemaal niets meer. Hij hield ons met gemak bij tijdens de dagelijkse rondjes, zijn 
voorheen doffe, vale vacht werd weer mooi glanzend en zijn ontlasting normaal. Nu, 5 maanden later, 
heeft Bubba nog steeds geen pijnmedicatie nodig. Je herkent hem niet meer terug, hij is gewoon een 
heerlijke blije hond! Dit dieet is fantastisch en ik kan het iedereen aanraden!! 

-vervolg- gewrichtsproblemen



Angelique Verhoeven, Udenhout 
Onze Rottweiler Beer, een stoere hond die altijd graag mee naar buiten ging, kreeg in het najaar van 2006 
last van kreupelheid en veel pijn. Hij kon soms nauwelijks meer lopen, ging jankend de deur uit en wilde 
tijdens de wandeling het liefst zo snel mogelijk weer gaan liggen. We gingen naar de dierenarts met het 
idee dat Beer niet lang meer te leven had, want hij was toen al 8 jaar. We wilden er echter alles aan doen 
om hem nog een zo aangenaam mogelijk leven te laten leiden. Nooit zal ik de rit naar onze dierenarts 
vergeten. Mijn vriend en ik zaten in de auto met ons kindje Beer en we vreesden het ergste. We waren net 
verhuisd en wilden zo graag dat hij nog kon gaan genieten van de weilanden en het buitengebied bij ons 
nieuwe huis. Beer bleek ernstige artrose te hebben en kreeg van de dierenarts pijnstillers en Mobility Diet 
van Royal Canin voorgeschreven. Ik dacht nog “die voeding, daar geloof ik dus niets van!” Maar na een 
paar weken ging het een stuk beter en ben ik de pijnstillers gaan afbouwen. Beer werd steeds vrolijker en 
toen kwam zelfs de dag dat hij weer rende. Soms springen zelfs de tranen van blijdschap in mijn ogen als 
ik Beer door de wei zie galopperen tussen de paarden. Ik ben zeer tevreden over Mobility Diet en natuurlijk 
ook over mijn dierenarts, die mij deze voeding geadviseerd heeft. 

-vervolg- gewrichtsproblemen



Wat kunt u in de volgende nieuwsbrief 
verwachten?

Epilepsie bij uw huisdier
De epilepsie patiënt is een zorgenkind. Het 
blijft een wat ongrijpbare ziekte die heel wat 
impact op uw huisdier, op u en uw hele gezin 
kan hebben. Wie voor het eerst een epileptische 
aanval meemaakt, schikt vaak enorm. Soms 
lijkt het wel of uw huisdier dood gaat op het 
moment van de aanval. 
Iets wat de ziekte nog moeilijker maakt, is dat er 
zeer veel verschillende oorzaken mogelijk zijn en 
dat het niet altijd mogelijk is erachter te komen 
wat bij uw huisdier de oorzaak is...

Voeding bij de kat
De kat staat bekend om zijn kieskeurigheid. Soms hoeft hij 
maar even aan zijn eten te ruiken om het te laten staan. Het 
sterke reukvermogen, het geringe smaakvermogen en het 
specifieke spijsverteringskanaal van een vleeseter stellen 
verschillende eisen aan de voeding. De voorkeur voor een 
bepaalde voeding hangt op de eerste plaats af van de 
geur. Maar ook de meest aantrekkelijke geur helpt niet als 
de basisingrediënten (vlees, granen, groenten) niet van 
goede kwaliteit zijn. Katten hebben namelijk een neus voor 
hoogwaardige eiwitten....

Vaccineren van konijnen
In Nederland komen regelmatig uitbraken voor 
van twee zeer besmettelijke en gevaarlijke 
konijnenvirussen; myxomatose (konijnenziekte) 
en VHD (Viral Haemorrhagic Disease).
U kunt in de volgende nieuwsbrief lezen wat 
deze ziekten precies inhouden en wat u kunt 
doen om de ziekten te voorkomen. 

Tara en de koeien
Een leuk verhaal over de hond Tara, ze is mee 
kamperen in Normandië. Iedere keer als de koeien 
langs de heg naar de wei liepen werd ze onrustig, 
maar waarom?


