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Wat is het voorjaar toch een heerlijke tijd. De hele natuur komt weer op 
gang na een paar maanden in rust te zijn geweest. Niet alleen planten 
en bomen lopen weer uit, ook dieren en mensen komen weer op gang. 
Poezen worden weer krols en mensen komen hun huis uit en zitten op 
terrassen.

Voor dierenartsen heeft het voorjaar nog een belangrijke betekenis. Elk 
jaar wordt er eind april een internationaal diergeneeskundig congres 
georganiseerd in het Rai-congrescentrum. De naam van dit congres 
is ”Voorjaarsdagen”. Al voor mijn afstuderen heb ik dit congres jaarlijks 
bijgewoond. Heerlijk luisteren naar gepassioneerde sprekers van over 
de hele wereld. Nieuwe inzichten. Soms totaal anders dan wat wij in 
Nederland gewend waren. Immers: er is in Nederland maar 1 opleiding 
tot dierenarts en dat is aan de Universiteit in Utrecht. Doordat bijna alle 
dierenartsen dezelfde opleiding hebben denken en doen we vaak 
hetzelfde. Juist op dit soort dagen worden nieuwe inzichten en visies 
gedeeld en uitgelegd. Dit jaar heb ik een aantal lezingen bijgewoond 
van Sarah Caney uit Engeland. Zij is een 
zeer gespecialiseerde katten-dierenarts. 
Met passie vertelde zij hoe wij moeten 
omgaan met katten die niet willen eten. 
Het was heerlijk om aangestoken te 
worden door haar gedrevenheid. Vanaf 
dit moment gaan wij het nog beter 
proberen te doen! Na het congres ben 
ik altijd druk bezig om uit te zoeken hoe 
we het nieuw geleerde het beste in 
de praktijk kunnen toepassen. Nieuwe 
ideeën en uitdagingen maken dat we 
alert en enthousiast blijven en dat we 
onze patiënten de beste zorg kunnen 
geven.

Jan Willem Baljet

Indien u vragen en of opmerkingen heeft over deze nieuwsbrief kunt u een mail sturen naar:
nieuwsbrief@dierenkliniekkenaupark.nl.

Voorjaarsgevoel
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Kenaupark 13  2011 MP  Haarlem
tel.  023-5310880
fax 023-5342912
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



Leishmania
Leishmaniose wordt veroorzaakt door de protozo (een eencellig 
organisme) Leishmania, die wordt overgedragen door de zandvlieg. De 
parasiet vermenigvuldigt zich in de witte bloedcellen en verspreidt zich zo 
door het hele lichaam met name naar de lever, milt en het beenmerg.
Het zandvliegje leeft in de landen rond de Middellandse Zee, is het meest 
actief bij zons op- en ondergang en leeft graag in de buurt van water, 
zoals aan het strand en bij meertjes. Het verraderlijke aan de aandoening 
is dat de hond acuut, maar ook pas na maanden tot vele jaren na 
infectie ziek kan worden.
Omdat de symptomen die bij een leishmania infectie gezien worden heel 
divers zijn, is de ziekte soms moeilijk te herkennen. 
Veel voorkomende symptomen zijn:
• lusteloosheid
• vermageren
• huidklachten (stugge schilferige huid, kale plekken met name op  
 de oren, neus en rond de ogen
• neusbloedingen
• pijnlijke gewrichten, gezwollen lymfeklieren en soms nier- of   
 leverfalen
• afwijkende nagels (abnormale snelle groei of dikke harde nagels)

Vergeet niet om bij dit soort klachten altijd aan uw dierenarts te melden 
dat de hond mee naar het buitenland is geweest. Ook als dit al een paar 
jaar geleden is!
De diagnose leishmania wordt gesteld door middel van bloedonderzoek.
Honden kunnen leishmania niet onderling overdragen, daarvoor is de 
zandvlieg nodig.
Leishmania kan ook bij mensen voorkomen. Overdracht van de ziekte 
van hond naar mens is echter heel zeldzaam. Toch moeten zwangere 
vrouwen, baby’s, mensen met een verminderde afweer en ouderen altijd 
extra voorzichtig zijn.
We kunnen met medicijnen deze ziekte zodanig onderdrukken dat uw 
hond nergens last van heeft.  De parasiet blijft echter vaak in uw hond 
aanwezig.

Vossenlintworm (Echinococcus multilocularis)
De vossenlintworm is een kleine lintworm die voorkomt in de dunne darm 
van de vos. De vos kan drager van deze parasiet zijn, net zoals alle in het 
wild levende knaagdieren (ratten, muizen en eekhoorns). Incidenteel kan 
ook uw hond of kat drager zijn. Deze 
worm maakt een trektocht door het 
lichaam, waarbij vooral de lever 
wordt aangetast.
De vossenlintworm komt vooral voor 
in Centraal-Europa, maar is ook al in 
Nederland waargenomen. 
De symptomen zijn:
•  leverfalen
•  braken
•  misselijkheid 

Subtropische ziektes

Voor sommige honden 
is het echt een feest 
om mee te gaan 
op vakantie. Lekker 
rennen over het strand 
in Zuid-Frankrijk of 
ravotten in de bossen. 
Wat echter veel 
mensen niet weten, 
is dat in Zuid-Europa 
een aantal ziektes 
voorkomen die erg 
gevaarlijk kunnen zijn 
voor uw huisdier.
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Ook de mens kan 
besmet raken 



Ook de mens kan besmet raken met de vossenlintworm, wat zeer ernstige ziekteverschijnselen kan geven. 
Omdat besmetting ook via een huisdier kan plaatsvinden, is het belangrijk om uw hond of kat iedere 3 
maanden preventief te ontwormen.

Hartworm ( Dirofilaria immitis)
De hartworm is een worm die voorkomt bij de hond en, zij het in mindere mate, bij de kat. Tot voor kort was 

het een aandoening die voornamelijk in 
Zuid-Europa voorkwam. De laatste tijd rukt 
deze infectie op richting het noorden en 
de ziekte wordt inmiddels tot halverwege 
Frankrijk aangetroffen. De ziekte wordt 
verspreid via muggen en kan niet direct 
van hond op hond worden overgedragen. 
Muggen besmet met larven van deze 
parasiet brengen de worm over, waarna de 
larven een trektocht maken door het lichaam 
via weefsels en de bloedbaan met als 
eindstation het hart en de longen.
Als uw huisdier besmet is met de hartworm 
kan het tot 6 maanden duren tot de 
symptomen duidelijk worden.
De symptomen zijn: 
• hoesten
• verminderd uithoudingsvermogen
• lusteloos
• gewichtsverlies
• acute dood
Het vaststellen van een besmetting met 
hartworm gebeurt door middel van 
bloedonderzoek. De behandeling van de 
hartworm is niet altijd zonder risico’s. Omdat 
de volwassen hartwormen in het hart leven, 
kunnen deze wanneer we ze met medicijnen 
doodmaken in de bloedbaan terecht komen. 

Deze wormpjes in de bloedbaan kunnen vastlopen in kleine haarvaatjes en verstoppingen en infecties 
geven. Dit gebeurt met name in de longen met een heleboel nare gevolgen van dien.  Het is dus beter en 
eenvoudiger om de hartworm preventief te bestrijden.

U kunt u op de kliniek altijd laten adviseren wat de beste manier is om te voorkomen dat uw hond besmet 
raakt met hartworm.

Ziekten die overgebracht worden door teken
Babesia
Deze parasiet die vooral in Zuid-Europa voorkomt nestelt zich in de rode bloedcellen, waar de parasiet zich 
vermenigvuldigt en de rode bloedcel laat knappen. Dit is een levensbedreigende situatie, maar bij tijdige 
behandeling is de ziekte vaak te genezen. De ziekte kan optreden één tot drie weken na de tekenbeet. Ook 
kan de parasiet chronisch in het lichaam verblijven en pas op een veel later tijdstip symptomen geven.
De symptomen zijn: 
• lusteloosheid
• niet eten
• koorts
• bleekgelige slijmvliezen en donkere tot koffiebruinkleurige urine

- vervolg - Subtropische ziektes
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Ehrlichia
Deze bacterie die vooral in Zuid-Europa voorkomt nestelt zich in verschillende soorten bloedcellen en kan ze 
vervolgens van binnenuit kapot maken.  De hoeveelheid witte bloedlichamen neemt af waardoor de hond 
gevoeliger wordt voor infecties.  De ziekte kan zowel acuut vanaf 1 week na de tekenbeet als chronisch 
voorkomen.
De symptomen zijn:
• koorts
• niet eten
• sloomheid
• rillingen
• neus- en ooguitvloeiing, oogontsteking, neusbloedingen
• kreupelheden
• zenuwverschijnselen  
• bloedarmoede
Echter de hond hoeft niet altijd symptomen te hebben bij Ehrlichia, dat maakt ook dat deze ziekte moeilijk te 
diagnosticeren is. 
Ehrlichiose heeft, wanneer de hond niet behandeld wordt, vaak een dodelijke afloop. Ook na een 
behandeling blijft de ziekte soms chronisch aanwezig omdat de parasiet nooit helemaal uit het lichaam 
verwijderd kan worden. Er ontstaat dan een zeker evenwicht tussen de ziekteverwekker en het immuun-
systeem van de hond. Maar als u er op tijd bij bent is het zeer goed te behandelen met een antibiotica-kuur 
en kan de hond zeer goed genezen. 

Ziekte van Lyme (Borrelia Burgdorferi)
Deze ziekte wordt veroorzaakt door een besmetting met de Borrelia-bacterie en zal zich in verschillende 
organen gaan nestelen.
De symptomen zijn: 
• gewrichtsklachten 
• nierfalen 
• hartstoornissen 
• huidaandoeningen (een rode uitbreidende plek rond de teek) 
• ontstekingen van de lymfevaten en koorts.

De ziekte komt in heel Europa zowel acuut als chronisch voor.
Indien de ziekte van lyme tijdig gediagnosticeerd wordt kan deze worden behandeld met antibiotica.

Effectieve parasietenbestrijding
Om uw huisdier optimaal te beschermen tijdens de vakantie adviseren wij:
• Prac-tic anti-vlooien en anti-teken dit middel is 1 maand werkzaam. Wij adviseren Prac-tic te   
 combineren met een Scalibor anti-tekenband. 
• Scalibor anti-tekenband. Deze band is effectief tegen teken, zandvliegjes en de muggen die de   
 hartworm larven overdragen. De  Scaliborband moet 2 weken voor vertrek omgedaan worden. Deze  
 band is 6 maanden werkzaam, wel wordt geadviseerd om de band af te doen tijdens zwemmen (dit  
 ter bescherming van de flora en fauna in het water, de band blijft wel werkzaam).
• Controleer uw huisdier dagelijks op teken. Teken moeten minimaal 18 uur vastzitten voordat ze ziektes  
 over kunnen brengen. Met een tekenhaakje zoals O´Tom kunt u de teek makkelijk in zijn geheel   
 verwijderen.
• Milbemax voor preventieve bescherming van de hartworm, haakworm, spoelworm, zweepworm,  
 lintworm en vossenlintworm volgens een schema. Dit schema is afhankelijk van de duur van uw   
 vakantie.

Om van de vakantie voor zowel u als uw huisdier een onvergetelijke ervaring te maken is het dus belangrijk 
dat u goed voorbereid op pad gaat.
Voor advies en informatie staan wij u graag te woord per telefoon of aan de balie op de kliniek.

Fijne vakantie!!
 



Uw huisdier mee op vakantie ?

Als u van plan bent 
uw huisdier mee op 
vakantie te nemen, is 
het goed om vooraf 
bij uw vakantieadres 
te informeren of 
huisdieren welkom 
zijn. Vraag dan 
ook meteen naar 
de regels rond hun 
aanwezigheid. 

Naar het buitenland 
Bij een reis naar het buitenland moet u rekening houden met de 
invoereisen van het land, de reisduur, het klimaat en de conditie van uw 
huisdier. Sommige huisdieren kunnen bijvoorbeeld niet tegen autoritten 
of hoge temperaturen. Houd er rekening mee dat sommige dieren erg 
aan huis gehecht zijn; die doet u geen plezier met een uitstapje naar het 
buitenland.

Uw huisdier blijft thuis
Als u besluit om uw huisdier niet mee te nemen op vakantie, zijn er 
verschillende mogelijkheden voor het regelen van verzorging van uw 
dier tijdens de vakantieweken. U kunt uw dier naar een pension brengen, 
oppas aan huis regelen of uw dier onderbrengen bij familie of vrienden.

Pensions voor huisdieren
U kunt uw hond, kat maar ook knaagdier tijdens de vakantie naar een 
pension brengen.
Heel belangrijk is dat uw huisdier voor plaatsing in een pension volledig 
gevaccineerd is. Als uw huisdier niet volledig gevaccineerd is of u kunt 
geen deugdelijk vaccinatiebewijs overleggen, kan het zijn dat het pension 
uw huisdier weigert.
De eisen per pension verschillen nogal, wij adviseren u dan ook om altijd 
van te voren bij het door u uitgekozen pension te informeren naar de 
vaccinatie-eisen.

Uw huisdier mee naar het buitenland
Wanneer u uw huisdier (hond, kat en fret) mee naar het buitenland wilt 
nemen, krijgt u te maken met de buitenlandse wet- en regelgeving. De 
invoereisen zijn per land geregeld.
Voor invoer van en naar de EU landen gelden altijd de volgende basis 
invoerregels:
• identificatie door middel van een chip (of leesbare tatoeage)
• het nieuwe (blauwe) dierenpaspoort
• een vaccinatie tegen rabiës (hondsdolheid). De rabiës   
 vaccinatie moet minimaal 21 dagen voor vertrek gegeven   
 worden

Bepaalde landen binnen de 
EU bijvoorbeeld het Verenigd 
Koninkrijk, Ierland en Zweden, maar 
ook landen buiten de EU kunnen 
aanvullende eisen hebben. In 
sommige gevallen moet er om de 
rabiëstiter te kunnen bepalen een 
bloedtest uitgevoerd worden. Wilt 
u de meest recente invoereisen 
van uw vakantiebestemming 
weten dan kunt u altijd telefonisch 
contact met ons opnemen. U kunt 
ook contact opnemen met de 
ambassade van uw vakantieland.



Corrigeren ?

Correcties kunnen averechts werken
Allemaal redenen om graag naar de cursus te komen. Zo graag dat ze 
vaak niet weten hoe snel ze binnen moeten komen. En net zoals kinderen 
die hun vader of moeder in de Efteling aan de hand meetrekken naar de 
volgende attractie, trekken honden hun baasjes voort richting de ingang 
van het cursusterrein.

Vaak zie ik de baasjes dan wel wat zeggen tegen hun hond. Ik zie ze zelfs 
rukjes aan de riem geven. Het resultaat is eigenlijk altijd hetzelfde: zonder 
acht te slaan op hun eigenaren bereiken de honden de ingang, andere 
honden en dus… hun doel. De correcties die de baas gegeven hebben 
slaan de plank volledig mis, sterker nog: ze kunnen averechts gaan 
werken.

Iets opleveren
Meestal leg ik de cursisten uit dat een hond alleen maar iets doet om er 
beter van te worden. Dat kan op twee manieren. De eerste manier om 
ergens beter van te worden is als het iets plezierigs oplevert. Dat kan in 
de vorm van iets lekkers, iets leuks, 
iets prettigs. De enige voorwaarde 
is dat de hond het als iets plezierigs 
moet ervaren. De tweede manier is 
het voorkomen van iets onplezierigs. 
Meestal is dat in de opvoeding en 
training van honden het voorkomen 
van een correctie. Een hond gaat 
dan niet netjes zitten op commando 
omdat het hem iets plezierigs 
oplevert maar omdat hij daarmee de correctie gaat voorkomen. Het is 
een manier die jarenlang gehanteerd is, het lijkt echter meer op temmen 
dan op trainen. En dat is iets waar we nu eigenlijk van af willen.

Niet logisch
In veel gevallen werd de hond gecorrigeerd als hij niet ging zitten, als hij 
niet ging liggen, als hij niet bleef. Het probleem is echter dat de hond 
nog veel meer dingen niet deed: hij ging ook niet staan, hij ging ook niet 
snuffelen, hij ging ook geen pizza’s bezorgen. Op deze manier is het dus 
erg lastig voor een hond om te snappen wat wij bedoelen. Wat moet hij 
dan in vredesnaam wel doen om een correctie te voorkomen? Hij moet 

dat gaan uitzoeken en veelal 
gebeurt dit vanuit angst. En dat 
belemmert het leerproces weer. 
Daarom weten we nu dat we 
een hond eigenlijk nooit moeten 
corrigeren voor iets dat hij niet 
doet. Want als hij niets doet, doet 
hij iets anders wel. De hond die niet 
blijft zitten tijdens de blijfoefening, 
staat wellicht op om naar de baas 
te lopen. Als hij dan gecorrigeerd 
wordt, wordt hij niet gecorrigeerd 
voor dat wat hij niet doet: het 
blijven zitten, maar wordt hij t

De meeste honden 
komen graag naar 
cursus. Ze weten 
inmiddels dat ze 
daar andere honden 
zien, dat ze veel 
snoepjes krijgen en 
dat ze allemaal leuke 
oefeningen gaan 
doen. Verder hangen 
er de lekkerste luchtjes 
van andere hondjes uit 
eerdere groepen.

In veel gevallen werd de 
hond gecorrigeerd als 

hij niet ging zitten.



gecorrigeerd voor dat wat hij wel doet: het naar de baas komen. En dit komt de verstandhouding niet ten 
goede.

Corrigeren voor wat hij wel doet
Veel mensen zullen nu aangeven: OK, niet corrigeren voor wat hij niet doet, hij wordt dan dus altijd 
gecorrigeerd voor wat hij op dat moment wel doet. Wat nu als hij iets wel doet wat we niet graag willen, 
zoals bijvoorbeeld het ons voortsleuren naar het speelveld. En ik moet eerlijk toegeven: daar hebben ze een 
punt. En op zich zou het geeneens zo heel erg zijn om dan de hond te corrigeren, als de hond maar direct 
kan snappen waar de correctie voor bedoeld is. En wat dat betreft schort het daar nog wel eens aan.

Routine
De meest honden trekken aan de lijn. De meeste eigenaren laten dit, zeker in het begin, gewoon toe. In het 
begin is het namelijk helemaal niet zo erg, hij is nog wel te houden en het is leuk om te zien dat de puppy zo 
lekker enthousiast is als hij wordt uitgelaten. Soms direct nadat hij in huis is gekomen, soms na een tijdje. Op 
deze manier leren de honden wel dat ze mogen trekken aan de lijn. En al heel snel hebben de honden hier 
routine in. En als ze er routine in hebben doen ze het niet meer bewust. 

Ga uzelf maar eens na: de meeste mensen die naar hun werk gaan, komen ’s morgens binnen en pakken 
eerst een kop koffie. Na een paar keer denkt men daar niet meer over na. Als nu op een morgen hun baas 
ineens achter hen staat en hun een tik met ene honkbalknuppel geeft op het moment dat ze koffie pakken, 
is de kans dat ze dat zullen relateren aan het pakken van de koffie enorm klein. Ze zullen allerlei andere 
gedachten krijgen over wat hier nu de reden van is, maar de koffie lijkt het minst logisch. 

Zo werkt het ook bij honden. De baasjes zijn het getrek aan de riem zat en geven de hond een goeie 
correctie, eentje die doorkomt. De meeste honden snappen absoluut niet dat die correctie is voor het 
trekken aan de lijn. Ze leggen de link met waar ze vaak nog meer mee bezig zijn. Dat kan het naar het veld 
gaan zijn, dat kan het naar een andere hond kijken zijn, dat kan het naar een boom lopen om te plassen 
zijn, het kan van alles zijn. En dat is nu niet eerlijk. De honden snappen niets van de correctie, ze worden 
bang, ze leggen allerlei verkeerde linken en de bazen nemen ook de tijd niet om de hond wel de juiste 
link te leren leggen. Ze zijn namelijk ook nog eens heel inconsequent in die correcties. De honden mogen 
dan alleen maar niet trekken als de baas er last van heeft. En dat is een van de belangrijkste redenen om 
terughoudend te zijn met het leren corrigeren.

- vervolg - Corrigeren ?

Voldoende tijd en aandacht
Mensen moeten overwegen of ze voldoende tijd en aandacht kunnen 
schenken aan een dier. En als een huisdier welkom is, dan moet men 
bedenken welk huisdier geschikt is. Sommige dieren kunnen per slot van 
rekening erg oud worden. Dat is een lange tijd om lief en leed te delen. 

De keuze binnen het nest 
Neem de tijd bij het uitzoeken van uw nieuwe huisgenoot, stel zo veel 
mogelijk vragen. Zijn de kittens of puppy’s al bij de dierenarts geweest, is 
hun gezondheid onderzocht, zijn ze ingeënt en ontwormd? 
De socialisatieperiode van zowel katten als honden is maar kort en ligt 
in de leeftijdsperiode van vier tot zestien weken. Een kitten of puppy dat 
tijdens deze fase niet gewend is geraakt aan het leven van alledag 
met alle bijbehorende geluiden en geuren, kan op latere leeftijd 

Een nieuwe pup of kitten
t

Het uitzoeken van een 
nieuwe pup of kitten 
is natuurlijk erg leuk, 
maar onderschat de 
ernst ervan niet.
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gedragsproblemen krijgen. 

Hoe vertederend ze ook kunnen zijn, wees voorzichtig met het kiezen van een kitten of pup dat erg nerveus 
lijkt. Dit kan een teken zijn van gebrekkige socialisatie in de vroege jeugd. En laat u ook niet verleiden om uit 
medelijden de kleinste en zwakste kitten of pup te nemen. 

U moet een kitten of pup niet te vroeg bij hun moeder, broertjes en zusjes weghalen. Ze moet ten minste 8 
weken oud zijn.

Waar haalt u uw kitten of puppy vandaan?
Er zijn diverse plaatsen waar u uw kitten of puppy vandaan kunt halen: bij het dierenasiel of een 
dierenopvang, via advertenties in lokale kranten, vrienden, familie of fokkers. 
In wat voor soort omgeving wordt het nest gehouden? 
Wees op uw hoede als het nest in een schuur of hok wordt gehouden 
en de kittens of puppy’s maar weinig contact met mensen hebben 
gehad. 
Is de moeder aanwezig en wat voor indruk maakt zij op u? 
Wees alert bij dieren die in de etalage bij winkels zitten, u weet niet 
altijd waar deze dieren vandaan komen.
Als u op zoek bent naar een raskat of -hond, wendt u dan tot 
fokverenigingen, daar kunt u alle informatie krijgen over het ras en de 
beschikbare nesten. 

De “Week van het Huisdier”
De Week van het huisdier is een jaarlijkse campagne die als doel heeft het verantwoord houden van 
huisdieren te stimuleren en zo het welzijn van huisdieren te bevorderen.
Ook wij van Dierenkliniek Kenaupark nemen deel aan deze campagne.
Tijdens de Week van het huisdier kunt u bij ons terecht voor een gratis controle van uw nieuwe huisdier.
Dit jaar is de “ Week van het Huisdier’ van 15 tot en met 23 mei. 
Heeft u een nieuw huisdier , wacht niet langer en bel voor een afspraak naar onze kliniek op telefoon 
nummer: 023-5310880

Haal nooit een pup of 
kitten bij een zogenaamde 

fokboerderij



Geboortebeperking bij konijnen

Geen jongen
Indien u twee konijnen bij elkaar wilt houden, maar geen jongen wilt 
krijgen, moet óf de ram óf de voedster gecastreerd worden. 
Maar hoe gaat een castratie in zijn werk en waar moet je op letten? 

Geslachtsrijp
Vanaf 3 maanden leeftijd 
kunnen voedsters en rammen 
hormonaal actief, dus vruchtbaar 
zijn. Daardoor kunnen er ook 
hevige gevechten ontstaan. Het 
is dus belangrijk om ze vanaf 
die leeftijd gescheiden van 
elkaar te houden. Voedsters zijn 
meestal iets later vruchtbaar dan 
rammen, maar ook bij voedsters is het verstandig om de leeftijd van 3 
maanden aan te houden om ze van rammen te scheiden, die leeftijd is 
immers nog veel te jong om moeder te worden. 

Castratie of Sterilisatie
Castratie en sterilisatie worden vaak door elkaar gehaald. Castratie 
houdt in dat bij de ram de zaadballen en een stukje zaadleider 
worden verwijderd, en bij een voedster de eierstokken en zo nodig 
de baarmoeder. Sterilisatie houdt in dat de zaad- of eileiders worden 
afgebonden of doorgeknipt. In de volksmond wordt er vaak gesproken 
over sterilisatie, in de praktijk worden zowel rammen als voedsters 
gecastreerd. Het beste is dus om je konijn te laten castreren, hierdoor 
veranderd namelijk de hormoonhuishouding. Je konijn gaat minder rijden 
en stopt met sproeien, wordt soms aanhankelijker en mogelijk iets minder 
druk. Als je een ram alleen laat steriliseren zal hij, als hij samen komt te 
zitten met een voedster, haar continu dekken en nauwelijks met rust 
laten. Dit is natuurlijk niet fijn voor de voedster.
Een ram kan gecastreerd worden als zijn testikels zijn ingedaald, dat kan 

rond 4 maanden leeftijd 
zijn. Het beste is toch om 
de ram vanaf een leeftijd 
van 6 maanden te laten 
castreren. De castratie van 
een voedster kan vanaf de 
leeftijd van 8 maanden. 
De belangrijkste reden 
om rammen te laten 
castreren is dat ze geen 
nakomelingen kunnen 
maken en toch gezellig 
met een vriendinnetje 

samen kunnen zitten. Voor voedsters is er echter een andere belangrijke 
reden namelijk; de grote kans op baarmoederkanker. 

De operatie
Een castratie van een ram is een relatief kleine ingreep, bij de voedster 
daarentegen spreken we van een buikoperatie. Het vervelende is dat 

Konijnen zijn sociale 
dieren. Het liefst 
hebben ze een vriendje 
of vriendinnetje. De 
beste combinatie is 
een gecastreerde 
ram (mannetje) en 
een eventueel ook 
gecastreerde voedster 
(vrouwtje). Zowel 
rammen als voedsters 
kunnen moeilijk samen 
gehouden  worden, 
omdat ze kunnen gaan 
vechten. 

t

Op de leeftijd van drie 
maanden moet de 

voedster van de ram 
gescheiden worden.



konijnen een verhoogd narcose-risico hebben. Doordat een konijn kleiner is, zijn ze gevoeliger voor afkoeling 
en moeilijker te controleren tijdens de narcose. Ook heeft een konijn een bijzondere spijsvertering, wat helaas 
een zwak punt is.
Een konijn mag nooit vasten voor een operatie! Het is van het groot belang dat je konijn voedsel in zijn 
darmen houdt, het stilliggen van de darmen is levensgevaarlijk voor een konijn. Een konijn kan niet braken 
(zoals een hond en kat wel kunnen).

Baarmoederkanker
Baarmoederkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij het konijn. Het maakt niet uit of een 
voedster wel of geen nest heeft gehad, de leeftijd speelt wel mee. Een voedster van 5 jaar of ouder heeft 
onder invloed van hormonen een kans van 80 % op baarmoederkanker. Waarschijnlijk hebben bepaalde 
rassen meer aanleg voor baarmoederkanker dan anderen, maar daar is helaas nog niet veel over bekend. 
Konijnen die baarmoederkanker hebben, hebben (bloederige) uitvloeiing uit de geslachtsopening, pijn en 
uiteindelijk zullen ze er aan overlijden als er niet op tijd kan worden ingegrepen. Ook al is het operatie risico 
groter, om de kans op baarmoederkanker te verkleinen adviseren wij om een voedster op jonge leeftijd te 
laten castreren.

- vervolg - Geboortebeperking bij konijnen

t

Wist u dat ...

Wij regelmatig puppy party’s 
organiseren speciaal voor eigenaren 
met een hond tussen  8 en 14 weken 
leeftijd. 

De informatieavond 
wordt gegeven door onze 
hondengedragsdeskundige 
Marie Louise Hebly. 
Zij zal u iets vertellen 
over de verzorging, de 
voeding en vooral de 
gedragsontwikkeling van uw 
puppy. 
Uiteraard mag uw puppy 
mee.

De Week 
van het 
Huisdier 
dit jaar 
van 15 tot 
en met 
23 mei is. 

Gedurende deze week 
kunt u bij ons terecht voor 
een gratis controle van uw 
nieuwe huisdier.

We 
snoepjes 
hebben 
speciaal 
voor 
honden 
en katten 

die op een blaasgruis- of 
nierdieet staan.

We speciaal 
voor de kat 
die moeilijk 
tabletten in 
te geven is 
Profender 
spot-on 

hebben. Dat is een druppel in 
de nek voor de ontworming 
van katten.



Mijn naam is Marloes Kleijs. Vanaf afgelopen november kunt u mij op alle 
dagen behalve dinsdag tegenkomen bij Dierenkliniek Kenaupark. Ik ben 
sinds maart 2005 afgestudeerd als dierenarts met  de afstudeerrichting 
gezelschapsdieren. Al tijdens mijn opleiding heb ik ruim 7 maanden 
in Costa Rica gebivakkeerd om daar te helpen bij castratie- en 
sterilisatieprojecten voor straathonden en -katten. Behalve dat ik het 
helpen van dit soort dieren fantastisch vond, ben ik ook verknocht geraakt 
aan de fascinerende Latijns Amerikaanse cultuur en natuur. 

Ik hoefde dan ook niet lang te twijfelen toen ik in 2006 een vacature voor 
een dierenarts op Aruba zag. Hoewel ik aanvankelijk maar een jaartje zou 
blijven, heb ik er uiteindelijk 3 fantastische jaren gehad, waarin ik aardig 
wat ervaring heb opgedaan en bijzondere dingen heb meegemaakt. 
Op Aruba heb ik mijn vriend ontmoet en samen hebben we twee heel 
bijzondere, Arubaanse, katjes geadopteerd: Luna en Polar. Met zijn vieren 
zijn we afgelopen najaar in Amsterdam komen wonen, waarna ik het 
geluk had snel aan de slag te kunnen bij Dierenkliniek Kenaupark.

Ondanks de lange vlucht en het veel koudere klimaat, konden de katten hier gelukkig ook snel wennen. 
Luna is een poes van ruim 2 jaar oud, ze is doof geboren en werd op mijn werk op Aruba als het ware 
“gedumpt”. Niemand wil daar een dove kat hebben, en een leven als straatkat zou snel haar dood 
betekenen. Bij ons in huis ontpopte Luna zich al snel tot een heel aanhankelijk en sociaal katje en bleek ze 
zich vooral thuis te voelen bovenin onze gordijnen, op ons bed en aan de rand van het zwembad turend 
naar haar eigen spiegelbeeld in het water. 

Een paar maanden nadat we Luna geadopteerd hadden, werd er een amper 8 weken oud kitten op de 
dierenkliniek gebracht met een gebroken pootje. Bij nader onderzoek bleek het om een bijtwond te gaan, 
waarschijnlijk door een hond, en was de breuk dusdanig gecompliceerd dat amputatie van het pootje de 
enige oplossing bleek. De mensen die het kitten gebracht hadden zagen het niet zitten om een kat met 3 
poten te verzorgen. Ondertussen was ik enorm gegrepen door het speelse en opgewekte karakter van dit 
(net als Luna) witte monstertje. Dus in plaats van hem te laten inslapen, heb ik hem van de vorige eigenaar 
overgenomen, hebben we zijn linker achterpoot geamputeerd en een week later rende hij al met zijn 
nieuwe “zus” door ons huis. We hebben hem Polar genoemd, “ijsbeertje”.

We zijn heel blij met onze collectie “gehandicapte, witte katten”. Met hun eigenwijze karaktertjes, alle liefde 
die ze ons geven en hun steeds verrassende kattenkwaad, maken ze ons elke dag wel aan het lachen. We 
willen ze dan ook nooit meer kwijt!

Naast mijn werk en de katten, blijft er gelukkig nog wel wat tijd over voor andere hobby’s.
Mijn vriend en ik houden allebei erg van reizen. Voordat we naar Nederland terugkwamen hebben we, met 
Aruba als startpunt, 9 weken lang kriskras door Zuid-Amerika getrokken. Met de rugzak op de rug, een reisgids 
onder de arm en een redelijk woordje Spaans hebben we het voor elkaar gekregen een behoorlijk deel van 
dit schitterende continent te bekijken en te beleven. 
Bij het reizen hoort wat mij betreft ook het bewonderen van het onderwaterleven, met Aruba als thuisbasis 
was het de afgelopen jaren natuurlijk gemakkelijk om verslaafd te raken aan duiken.
Helaas vind ik de Nederlandse wateren (nog) een beetje te koud, maar hier kan ik me gelukkig weer goed 
vermaken met mijn andere grote hobby: inline-skaten.

Al met al heb ik het heel erg naar mijn zin in Amsterdam en Haarlem en hoop ik nog lang als dierenarts veel 
dieren en eigenaren te kunnen helpen.

Tot ziens bij Dierenkliniek Kenaupark!

Even voorstellen

Marloes Kleijs



Het woord is aan ...

Zolang ik op het Nieuwe Kerksplein woon heb ik katten gehad, en in de korte periodes dat ik even geen 
katten had- weggelopen, overleden- had ik altijd muizen. 

Het verontrustte mij dan ook, toen ik op een gegeven moment kat en muis samen bleek te hebben.
Mijn kater Humphrey was al oud. Ik heb wel eens gehoord dat muizen wegblijven vanwege de geur van een 
kat. Betekende dit nu dat Humhrey nergens meer naar rook? 

Eerst at de muis alleen in de keuken, soms zag ik hem plotseling uit een pannetje springen, zoals je wel in 
tekenfilms ziet. Toen ik mijn eten onbereikbaar maakte, begon de muis aan het kattenvoer. Ik verplaatste het 
bakje van de keuken naar het mandje in de kamer waar Humphrey altijd lag. De muis verhuisde mee. Onder 
de radiator van de verwarming legde hij een voorraad kattenbrokjes aan. Er kon wel een hele muizenfamilie 
van leven en langzaam begon ik te beseffen dat deze familie er waarschijnlijk ook al was. 

Humphrey zag het allemaal gebeuren en vond het wel best. Ook ik liet het gaan en was verdrietig omdat ik 
begreep dat het leven van Humphrey ten einde liep. Op de eerste avond zonder Humphrey verscheen de 
muis. Waar was het bakje kattenvoer? De muis begreep er niets van, ging weg en kwam weer terug. 
Nee hoor, geen bakje. Muis weg. Muis terug. De 
muis kwam steeds dichter bij me. Ging zitten op 
z’n achterpootjes, een kunstje, zomaar uit zichzelf 
gedaan. In de koelkast stond nog een klein stukje 
appeltaart. Ik heb het de muis gegeven die het 
enthousiast onder de radiator sleepte.

Een paar dagen later verscheen de buurkat. Hij had 
al eerder voor de deur gestaan, maar vanwege z’n 
vijandige gedrag jegens Humphrey liet ik hem niet 
binnen. 
Nu mocht hij dat wel. Doelbewust en koelbloedig 
pakte hij de eerste muis.
De volgende dag nummer twee, na een paar 
dagen nog eentje en toen waren de muizen weg.
Nu komt hij alleen nog slapen. 

Tot een deel van de herinneringen aan mijn katten 
behoren de tekeningen en schilderijen die ik in de 
loop van de jaren van ze maakte. Het schilderij van 
Humphrey maakte ik heel snel, na uren te hebben 
gewacht tot het moment dat hij op de plek en in de 
houding ging zitten waarin ik hem wilde schilderen.

Joke  Kokkelkoren

Humphrey

We maken elke dag wel iets mee met onze dieren. In de rubriek “Het woord is aan ...”, willen wij graag 
uw verhaal plaatsen. Heeft u dus iets meegemaakt met uw dier, of wilt u graag afscheid nemen van uw 
overleden dier op deze plaats, stuur dan uw verhaal en als u dit wilt een (zo groot mogelijke) foto van 
uw dier naar: nieuwsbrief@dierenkliniekkenaupark.nl. Uw artikel wordt zeker in een van de volgende 
nieuwsbrieven geplaatst. Als u niet wilt dat uw naam onder aan het artikel komt te staan, geeft u dit dan 
ook even aan.



Vaccinatie bij hond en kat
Infectie ziekten kunnen uw hond en kat ernstig ziek maken, ze 
kunnen zelfs levensbedreigend zijn. Tegen een aantal infectieziekten 
kunnen we uw huisdier beschermen door middel van een 
vaccinatie. Maar waar vaccineren we dan tegen....

Reizen met uw kat 
De vakanties komen er weer aan. Leuke tijd voor ons als baasje, maar is het 
ook wel zo leuk voor onze katten? 
Als u uw kat mee wilt nemen op reis, waar moet u dan allemaal aan denken?

Maak kennis met de degoe !

Hondengedragsdeskundige
Zoals u al gelezen heeft, werken wij samen met een 
hondengedragsdeskundige. Marie Louise Hebly stelt zich voor en zal 
vertellen wat ze voor u kan betekenen.

Een mooi en verdrietig verhaal over Max met een 
ongeneeslijke ziekte.

Wat kunt u in de volgende nieuwsbrief 
verwachten?


