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

Elke 16 dagen is het weer zo ver DIENST! Deze zogenaamde spoed en 
weekeind dienst wordt opgevangen door de Dierenartsen Kring Kennemerland. 
De dienst loopt doordeweeks van 17.00 tot 8.30 en in het week einde van 8.30 
tot 8.30. 

Ik zie er altijd een beetje tegenop, vooral als ik het nachtstuk moet doen.
Het is de onrust en het niet weten wat er gaat komen. Soms is het rustig en 
melden er zich slechts enkelen maar er zijn ook nachten waarin het een komen 
en gaan is van patiënten. Als ik dan eindelijk rond 5.00 ‘s morgens in mijn bed 
lig, gaat de telefoon en is er toch nog een patiënt in nood die zich meld. 

Toch is dit gewoon mijn werk en bovendien is het ook nog eens werk wat ik 
graag doe. Situaties zijn vaak tragikomisch. Klanten komen op huissloffen en 
ochtendjassen binnen, haren in de war en verfomfaaide koppen, niet dat ik er 
enigszins beter uit zie want ook ik kan op bepaalde momenten bijna omvallen 
van de slaap. Een spoedsituatie geeft weliswaar een enorme ‘adrenaline boost’ 
maar ook ik heb op mijn leeftijd even nodig om te recapituleren.

Iedereen die zorgen heeft en zich vertwijfeld voelt over het wel en wee van 
het huisdier mag bellen. Veel mensen 
beginnen met verontschuldigingen als ze 
me ‘s nachts mijn bed uit bellen maar of het 
nou om een benauwde hamster of om een 
kat gaat die niet kan plassen of alleen om 
ongerustheid, daar ben ik voor. 

Vorige week werd ik om twee uur ‘s 
ochtends na een redelijk slopende avond 
wakker gebeld. Op de achtergrond van 
de andere kant van de lijn klonk een 
jolig melodietje terwijl een enigszins  
aangeschoten damesstem mij vroeg of 
reuen ook tepels hebben……….daar is de 
spoeddienst dus niet voor bedoeld!  

Drs J.W. Baljet   

dierenkliniek Kenaupark



Schildklier problemen bij de kat

t

De schildklier is een orgaan met 2 lobben, die naast de 
luchtpijp in het keelgebied ligt. De voornaamste taak van 
de schildklier is het produceren van het schildklierhormoon, 
ook wel T4 genoemd. De belangrijkste functie hiervan is het 
reguleren van de stofwisseling. 

Bij een trage stofwisseling wordt amper energie verbruikt en 
zal het dier dus sneller vet opslaan en dikker worden. 

Bij een snelle stofwisseling wordt juist alle energie snel 
opgebrand en zullen alle vetreserves gebruikt worden.

Het meest voorkomende probleem van de schildklier bij de 
kat is de overproductie van het schildklierhormoon, deze 
aandoening heet hyperthyreoïdie. 

Oorzaak hyperthyreoïdie 
De overproductie van de schildklier komt in 98% van de 
gevallen door een goedaardige tumor, in slechts 2% door aan 
kwaadaardige tumor. De onderproductie van het hormoon 
(hypothyreoïdie) komt zeer zelden bij katten voor en zien we 
veel vaker bij honden.
In ongeveer 70% van de gevallen zijn beide lobben van de schildklier overproductief. In ongeveer 30% is 1 lob 
overproductief. 

Voorkomen 
Hyperthyreoïdie komt vooral voor bij oudere katten, vanaf 8 jaar. Het meest zien we hyperthyreoïdie rond de 13 jaar. 
Hyperthyreoïdie komt relatief vaak voor bij oudere katten.

Symptomen
De belangrijkste symptomen komen door de overproductie van het hormoon. 
 • Afvallen, terwijl uw kat vaak juist heel veel eet en zelfs zeurt om eten.
 • Veel drinken en veel plassen.
 • Braken, vaak door te snel eten; diarree.
 • Gedragsverandering: hyperactiviteit ondanks hoge leeftijd, agressiviteit en veel miauwen.
 • Op andere plekjes slapen, vaak op een koude ondergrond, dit komt door warmte intolerantie.
 • Snellere hartslag.
Bij sommige katten komen andere symptomen voor, die passen dan meer bij de apathische hyperthyreoïdie. Hierbij 
eet de kat niet, wordt slomer en vertoont spierzwakte.

Gevolgen van hyperthyreoïdie
Doordat de stofwisseling op een hogere snelheid komt door het overschot aan schildklierhormoon, moeten alle 
organen in het lichaam sneller werken. Er kunnen dan ook slijtage klachten ontstaan van andere organen. Het 
hart moet sneller kloppen door de schildklier en zo ontstaat er sneller slijtage door overbelasting. Door het sneller 
kloppen kan ook een verhoogde bloeddruk ontstaan, deze bloeddrukstijging kan complicaties geven in de vorm van 
oogproblemen (bloedingen, plotselinge blindheid), nierfalen of hersenproblemen.
Ook de nieren worden overbelast doordat ze harder moeten werken. De nieren zijn al gevoeliger voor slijtage bij 
oudere katten en zo krijgen de nieren een extra belasting en een groter risico op nierfalen.

 



Ras van de maand, de Maine Coon

De Maine Coon is het grootse kattenras ter wereld. Katers van 9 kilo zijn geen uitzondering.  En ook qua afmeting zijn 
het de grootste katten die er bestaan.

De naam
Hoewel de naam nog wel eens verkeerd 
gespeld wordt zoals Main Coon is het toch echt 
Maine Coon. Aangezien het eerste deel van 
de naam, Maine, vernoemd is naar de staat 
Maine uit de Verenigde Staten. De Maine Coon 
heeft ook een erg natuurlijk uiterlijk, dit komt 
bijvoorbeeld door de vaak gestreepte vacht 
in bruin of zilver. Natuurlijk zijn er ook allerlei 
patronen en kleurvarianten zoals bijvoorbeeld 
een effen Maine Coon. 

Het uiterlijk
Wat ook voor het natuurlijke uiterlijk zorgt is de 
halflangharige vacht, volle staart, een kraag 
en bij een groot deel van de Maine Coons ook 
pluimpjes op de oren. 
Dit alles maakt het dus dat de Maine Coon er 
niet uitziet als een speciaal gefokt ras zoals 
sommigen met een stompe neus of geheel 
naakt. 

Karakter
Qua karakter is het een geschikte 
gezelschapskat, Maine Coons zijn over het 
algemeen goed gehumeurd, intelligent, houden van spelen, zijn verdraagzaam met mensen en andere dieren en doen 
meestal ook geen vlieg kwaad. Al moet dat laatste natuurlijk niet te letterlijk genomen worden. Ook zijn Maine Coons 
vaak erg nieuwsgierig en willen daarom overal neuzen en met je meelopen en ze zijn zo af en toe ondeugend door 
bijvoorbeeld stiekem iets te pikken. 
Verder is de Maine Coon niet een echte prater en mauwen ze meestal enkel wanneer ze bijvoorbeeld door een deur 
willen of wat eten verwachten. Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen....

Diagnose
De meest eenvoudige manier om hyperthyreoïdie vast te stellen is door middel van bloedonderzoek. 
Soms kunnen wij een vergrote schildklier voelen in het keelgebied. Vaak moeten we dan alsnog bloedonderzoek doen 
om de diagnose te bevestigen.

In de volgende nieuwsbrief gaan we verder in op de therapie.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de praktijk.

-vervolg- Schildklier problemen bij de kat



Honden nemen een lage lichaamshouding aan als zij zich in een ondergeschikte positie bevinden. Als dit niet 
voldoende is, zullen zij zich vrijwillig op hun rug gooien met hun buikje bloot en mocht dit nog voldoende zijn, dan 
zullen zij een zogenaamd deemoedsplasje doen. We zien dit vooral bij gevoelige honden.

Eigenaren denken soms dat dit te maken heeft met onzindelijkheid en corrigeren de hond voor dit gedrag in de hoop 
dat het plassen ophoudt. Helaas, het gedrag zal alleen maar erger worden. De hond heeft namelijk aangegeven zich 
helemaal over te geven, krijgt vervolgens een correctie en zal de volgende keer weer plassen om aan te geven dat hij 
zich echt helemaal aan u heeft onderworpen. 

Om dit onaangename patroon te doorbreken zult u de hond moeten laten merken dat er niets met hem gebeurt als hij 
dit onderwerpingsgedrag laat zien. 

Stel, u komt thuis en uw hond komt naar u toe om u te begroeten, u begroet de hond uitbundig en vervolgens laat hij 
wat urine lopen. U weet nu dat uw hond zich met dit gedrag volledig aan u onderwerpt. De volgende keer dat u thuis 

komt, negeert u de hond volledig. Ook als hij een 
plasje laat lopen. Loop gewoon door en pas als de 
hond rustig is, begroet u de hond op een rustige 
manier. U aait even over zijn borst en negeert de 
hond dan weer. Ook het bezoek zal de hond moeten 
negeren.
 
Mocht dit niet helpen, dan kan het zinvol zijn om bij 
binnenkomst een speeltje of snoepje weg te gooien 
zodat de hond met iets anders bezig is als zich aan u 
te onderwerpen.

Ook zullen sommige honden deemoedsplasjes doen 
als u te wild met hem speelt. Hij kan het spel niet 
aan en geeft door het laten lopen van wat urine aan 
dat hij het spel niet meer als spel ziet, maar als een 
machtstrijd en geeft zich over. Geeft u de hond een 
correctie, dan weet hij zeker dat het niet meer om 
spel gaat. Als uw hond dit doet, speel dan op een 
andere, rustige manier met uw hond. 

Verder zal ook bij de gevoelige hond het hard roepen van u, (bijvoorbeeld als u uw kinderen roept, die op zolder aan 
het spelen zijn, dat het eten klaar is) er voor kunnen zorgen dat de pup deemoedsplasjes laat lopen. De hond weet 
namelijk niet dat u uw kinderen roept en betrekt het op zichzelf. Houd hier ook rekening mee.

Het laten lopen van deemoedsplasjes zal zeker binnen enkele weken verdwijnen als u met bovenstaande rekening 
houdt. 

Marie Louise Hebly, hondengedragsdeskundige

Deemoedsplasjes



Wist u dat ... 

Een kat erg goed kan ruiken, maar een mens heeft veel meer smaak 

   Hond   Kat   Mens 
Aantal reukcellen  70 tot 200 miljoen 60 tot 65 miljoen 5 tot 20 miljoen
Aantal smaakpapillen 1700   500   9000

Een haai slechts 14 dagen met een tand doet? 
De tanden staan in rijen achter elkaar en per jaar 
worden tot wel 800 tanden versleten.

De eerste paashazen en de lekkerste paaseitjes al weer in de 
winkel liggen. 
Pas op voor uw huisdieren wat chocolade is giftig voor honden en 
katten.
Voor meer informatie zie onze website:
www.dierenkliniekkenaupark.nl/chocolade-giftig



Voor u gelezen ...

Vermist dier op krantensite
Onze poes is weggelopen... Bas, onze lieve Labrador, is verdwenen …. 

Je ziet ze regelmatig op lantaarnpalen: posters met een wanhopige oproep 
van mensen die hun huisdier kwijt zijn en een beroep doen op de buurt. Heeft 
u hem gezien, bel ons alstublieft!

Haarlems Dagblad wil verdrietige eigenaren helpen. Op onze verschillende 
websites staat vanaf nu een rubriek voor lezers met een vermist huisdier. Wilt 
u meedoen? 

Opgeven kan via waarismijndier@vandaag.nl. Stuur een beschrijving en een 
foto van uw verdwenen dier, met uw mailadres en telefoonnummer. Wij maken 
een keuze uit de aanmeldingen en nemen contact met u op. De oproepen 
verschijnen op www.haarlemsdagblad.nl en de vandaag-sites.

Bron: Haarlems Dagblad 1 februari 2012

Amsterdam- De 44-jarige olifant Win Thida in Artis heeft een 
contactlens gekregen. 

Tijdens het stoeien met andere olifanten had ze een tak in haar oog 
gekregen waardoor haar hoornvlies werd beschadigd. 

Win Thida is de eerste olifant in Europa met een contactlens. Haar 
oog traande steeds. Om de pijn te drukken, kneep ze het oog dicht. 

Door de lens kan de wond nu beter helen. Anne-Marie Verbruggen, 
oogarts voor dieren, heeft vaker contactlenzen ingebracht bij 
paarden, maar nog nooit bij een olifant. 

Bron: Haarlems Dagblad 26 januari 2012

Contactlens voor olifant



Hoe goed ziet een vogel?
Vogels zijn ‘kijkdieren’, hun ogen vormen hun belangrijkste zintuig. De ogen van een vogel zijn in verhouding tot 
de kop zeer groot en opzij geplaatst. Daardoor kunnen ze bijna alles overzien. Alleen wat direct achter en voor hen 
gebeurt, kunnen ze niet zien. Tenzij ze de kop opzij draaien om een voorwerp of een persoon met één oog beter te 
bekijken. 

Omdat ze zo goed en zo ver zien, schrikken ze soms van dingen die wij helemaal niet zien, bijvoorbeeld een kat in de 
boom voor het raam of een groepje kraaien dat ver boven hen cirkelt. 

Wat betekent dat voor ons?
Vogels kunnen beter UV-reflectie waarnemen en kleuren zien dan mensen. Ze schrikken van de kleinste 
veranderingen, bijvoorbeeld een rode voerbak in plaats van een witte.
Voorkom snelle en gehaaste bewegingen, vooral als de vogels nog schuw zijn. En verander ook de inrichting van de 
kooi niet constant, zodat hij de tijd heeft om de kooi te onderzoeken.

Hoe goed de ogen van vogels werken kunt u testen door een lekkernij, in aanwezigheid van uw vogel onder een krant 
of onder ander voorwerp te verstoppen. U zult zien dat u nauwkeurig in de gaten wordt gehouden en dat de vogel het 
verstopte lievelingsvoedsel al pakt voor u, u heeft kunnen omdraaien. 

Een nachtlampje kan gerust stellen!
Bijna alle siervogels zijn nachtblind, als het donker is zien ze helemaal niets. Daarom schrikken ze van elk onbekend 
geluid en als er iets in of bij hun kooi beweegt kunnen ze in paniek raken. Met een klein beetje licht kunnen de vogels 
ook makkelijker hun stok weer terug vinden.



Wat kunt u in de volgende nieuwsbrief 
verwachten?

Hyperthyreoïdie
In deze nieuwsbrief heeft u gelezen wat hyperthyreoïdie is. Volgende maand de behandeling van  
hyperthyreoïdie.

Paracetamol
Paracetamol is een veelgebruikte pijnstiller bij mensen. 
Het is bij mensen een veilig middel, maar kan bij dieren 
tot een vergiftiging leiden....

Vaccineren konijnen
Tegen welke ziekten kunnen we vaccineren en waarom 
is dat zo belangrijk?


