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Twee lentes geleden tijdens de laatste uitlaatronde van Muis hoorden we een 
heftig gekrijs bij een van de imposante bomen in het Kenaupark. Een dier in 
nood! 

Muis stond meteen in speurneuzenstand en ging al blaffend op haar doel af. 
Midden op het fietspad zat een heuse baby-uil. Het verfomfaaide kuiken was 
duidelijk niet in staat zijn weg naar boven weer terug te vinden. Zachtjes pakte ik 
het beestje op in mijn trui en bracht het naar de kliniek. Wat te doen! 

Dit bijzondere dier riep magische denkbeelden op, zouden we haar kunnen 
grootbrengen als een soort Hedwig van Harry Potter? Ik zag mijn dochter al naar 
school gaan met een uil op haar schouder. Ik weet niet of u al eens oog in oog 
heeft gestaan met een zo’n jonge uil. Ik kan u vertellen dat de ogenschijnlijke 
hulpeloosheid en het slordige uiterlijk meteen ontroeren en je aanzetten tot een 
onbedwingbare vorm van zorg en medeleven. 

Helaas moet ik bekennen dat ik niet wist hoe 
ik de zorg van zo’n jonge vogel op me moest 
nemen, wat eet het en hoe dien je het toe, terwijl 
de uil met grote ogen in het opnamehok om zich 
heen keek worstelde ik mij door literatuur en het 
internet. 

Op internet vond ik wat ik moest vinden en 
het eerste wat naar voren kwam was: NEEM 
NOOIT EEN UILTJE MEE NAAR HUIS. De 
uitleg volgde, tijdens de eerste vliegpogingen 
kan het zijn dat een uiltje uit de boom valt. De 
jongen worden dan door hun ouders op de 
grond gevoerd en kunnen als ze op kracht zijn 
gekomen meestal weer in de boom klimmen. 
Omdat het vaak gebeurt dat de jongen door 
vossen of honden worden opgegeten is het het 
beste de vogel in de boom te zetten waaronder 
ze gevonden is. De moeder komt vanzelf weer naar het beestje toe. 



Nadat ik mijn dochter even uit bed heb gehaald om het bijzondere dier 
te laten bewonderen, nam ik het vogeltje weer mee naar buiten. Naast 
de vindplaats stond een van de grote kastanjes in het park. 

Licht bezorgd keek ik omhoog, hoe kwam ik bij de eerste tak? Ik zette 
het uiltje op mijn schouder en begon te klimmen en terwijl de uil zijn 
grip in mijn schouder met zijn scherpe klauwtjes verstevigde, bereikte 
ik met veel moeite de eerste tak. Daar aangekomen ging ik in mijn 
overmoed meteen een tak hoger. Het ‘kind’ moest tenslotte veilig 
worden neergezet. Het uiltje zat veilig en terwijl die rustig om zich heen 
keek, keek ik naar beneden, best hoog voor iemand met hoogtevrees. 
Ik had net als het kuiken kunnen gaan krijsen maar besloot me te 
vermannen en klauterde weer naar beneden.

Twee maanden geleden werd er ’s avonds aangebeld voor me stond 
een vrouw met een uiltje in haar hand, ik kon verstandig advies geven 
en we hebben het kuiken weer veilig teruggezet. Dit keer was ik geen 
‘uilskuiken’.

Drs J.W. Baljet
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Epileptiforme aanval bij hond en kat
Epilepsie is op zich beslist geen levensbedreigende situatie. Uw huisdier kan er net zo oud mee worden als een niet-
epileptische dier. Wel is het zaak om u goed te verdiepen, wat epilepsie precies is en wat u moet doen als uw dier een 
toeval krijgt.

Wat te doen / niet te doen bij een toeval?
Probeer rustig te blijven en niet in paniek te raken. Probeer vooral niet om de aanval te stoppen door het dier vast 
te houden. Voorkom dat de hond/kat zich tijdens de aanval beschadigt. Sommige eigenaren vinden dat hun dier 
agressief wordt. Dit is meestal het gevolg van het feit dat ze hun dier proberen vast te houden tijdens een aanval. Uw 
dier maakt volkomen willekeurige bewegingen waarvan hij zich niet bewust is. Als het dier met de kaken klappert en 
de eigenaar doet een poging om de kop vast te houden, kan makkelijk een bijtwond opgelopen worden. Het ingeven 
van tabletten tijdens een aanval is gevaarlijk en heeft bovendien geen enkele zin. Wel kunnen rektiolen met diazepam 
toegediend worden: deze kunnen de aanval stoppen.

Hoe ziet een epileptiforme aanval eruit?
Er is een grote variatie in vormen van toevallen, 
maar per dier is de vorm vrij constant. De meest 
voorkomende vorm van epilepsie bij onze huisdieren 
is de zogenaamde gegeneraliseerde vorm. Deze 
toevallen verlopen in drie fasen, die bij de meeste 
dieren duidelijk van elkaar onderscheiden kunnen 
worden.

Inleiding of aura
Tijdens de periode voorafgaand aan de toeval, de 
aura, vertonen de dieren afwijkend gedrag: onrustig, 
aanhalig, rare blik in de ogen, meer blaffen of miauwen. 
Deze inleiding kan slechts enkele seconden duren en 
valt dan nauwelijks op, maar kan ook enkele dagen 
duren.

Toeval of ictus
De eigenlijke toeval, ictus, begint met omvallen en 
het dier verliest het bewustzijn. Er ontstaan heftige 
krampen van de poten en het gehele lichaam. Vaak 
trekt het dier ook de kop helemaal verstijfd naar achter. 
Na enkele minuten treedt een soort verstijving op 
gevolgd door ontspanning en het dier komt weer bij 
bewustzijn. Bij katten wordt nogal eens gezien dat ze 
zich in hun eigen poten en staart gaan bijten.
De ictus duurt in het algemeen enkele minuten. Tijdens de ictus kan het dier urine of ontlasting verliezen. Of dit wel 
of niet gebeurt is geen maat voor de ernst van de aanval. De tongbeet, zoals bij de mens kan voorkomen, wordt bij 
dieren niet gezien.

Einde of post-ictale fase
De ictus wordt gevolgd door de post-ictale fase. Na het bijkomen en overeind krabbelen zijn de meeste dieren volledig 
“de kluts kwijt” en hebben tijdelijk verlies van geheugen, zien slecht, lopen ongecoördineerd en zijn soms erg dorstig 
en hongerig. De post-ictale fase kan enkele seconden tot dagen duren.

Epilepsie bij hond en kat
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Tijdens de post-ictale fase dient uw huisdier voorzichtig benaderd te worden omdat het dier niet weet waar 
het is, de eigenaar niet herkent, mogelijk zelfs niet kan ruiken en slecht ziet. Een onverhoedse benadering 
kan een schrikreactie geven en daarmee agressiviteit.

De hierboven beschreven vorm is de meest voorkomende bij de hond en kat, maar er zijn ook andere 
vormen, zoals: kortdurende aanvallen van schokkende bewegingen van de kop, zonder dat de hond of kat 
omvalt of het bewustzijn verliest; of toevallen waarbij de hond of kat zich afwijkend gaat gedragen (zeer 
onrustig en hyperactief, wild rondrennen, naar binnen en naar buiten willen, et cetera) en waarbij geen 
krampaanvallen ontstaan.

Status epilepticus
Iedere eigenaar van een dier met epilepsie moet op de hoogte zijn van het bestaan van de zo genaamde status 
epilepticus. Deze toeval kan het best omschreven worden als “een uit de hand gelopen toeval”. In plaats van een 
toeval van enkele minuten tot een kwartier verkeert de dier een half uur tot een uur in een toestand van voortdurende 
krampen zonder dat er een duidelijke rustfase is. Dit is levensbedreigend en dient door uw dierenarts gestopt te 
worden.

Voordat u een kat koopt is het belangrijk om stil te staan bij de gevolgen voor u, uw gezin en de kat zelf. Belangrijk is 
dat u niet alleen de leuke kanten van een kat als huisdier ziet, maar ook de verantwoordelijkheid voor de kat neemt. 
Niet iedereen waardeert een krolse poes in huis. 
Is uw huis eigenlijk wel geschrikt voor een kat? Heeft u genoeg tijd voor een kat? En wat als de kat ziek wordt? 
Bedenk ook dat een kat met gemak vijftien wordt. Denkt u dat u het dier over tien jaar nog even leuk vindt? 

Tijdsbesteding 
Ondanks dat katten een vrij onafhankelijk karakter hebben, vragen ze toch om behoorlijk wat aandacht. U moet de 
kat minimaal 2 keer per dag eten geven en ervoor zorgen dat er vers water is. Dagelijks moet de kattenbak worden 
schoongemaakt. Uw kat vindt het leuk als u iedere dag even met hem speelt, hem knuffelt en zijn vacht verzorgt. 
Reken erop dat gemiddeld 2 tot 3 uur per dag aan uw kat wordt besteed moet worden. 

Wilt u een kitten?
Dan is het belangrijk om over de volgende zaken goed na te denken:
-  Nemen we een kitten of een kat uit het asiel? 
-  Nemen we een raskat of een “ huis-tuin- en keukenkat” (ook   
 wel aangeduid met Europese Korthaar)? 
- Op welke kosten moet ik rekenen? Denk aan kosten voor voeding,  
 speeltjes, opvang en dierenartskosten. 
- En als we niet ruim bij kas zitten, kunnen we ons dan niet beter   
 verzekeren tegen onvoorziene uitgaven? 
- Een katje alleen maar nemen “omdat het voor de kinderen zo leuk is”  
 is geen goede basis. U bent uiteindelijk de verantwoordelijke voor  
 uw kat.

Kittens kunnen met een week of 8 weken mee met hun nieuwe eigenaar. 
Het is strafbaar om een kitten voor de 7 weken leeftijd weg te doen! Het 
kitten is dan nog niet klaar om weg te gaan bij zijn moeder. 

De aanschaf van een kitten



Verzorging 
De ene kat heeft meer verzorging nodig dan de andere. Langharige katten moeten minstens één keer per dag 
geborsteld worden. 
Kortharige katten hoeft u meestal maar één keer in de week te borstelen. Maak de kattenbak wel iedere dag schoon. 
Geef uw kat iedere dag een goede en afwisselende voeding. Er zijn verschillende goede voeders voor katten te 
krijgen, informeer hiernaar op de praktijk. Een goed voedingspatroon is bijvoorbeeld de kat 2 tot maximaal 3 keer per 
dag brokjes te geven. Uw kat leert dan, dat dat de momenten zijn dat hij moet eten. Veel katten zijn te dik en dit komt 
omdat er de hele dag onbeperkt eten ter beschikking staat. Ook zijn er veel katten die eten uit verveling en worden 
daardoor te dik. Het is belangrijk dat uw kat iedere dag vers water krijgt. Verse melk is af te raden. Bij de meeste 
katten werkt dit laxerend. In de winkel kunt u speciale melk kopen voor katten. 

Kunt u uw kitten opvoeden en iets leren? 
Het opvoeden van kittens moet zelfs! Een kitten moet heel veel leren. Dit leren is 
nodig om het kitten bekend te laten worden met alles wat in zijn wereld voorkomt: 
mensen, katten, honden, vogels, enge of rare situaties, vuurwerk enzovoorts. Als u 
het kitten niet opvoedt kan dit onnodig stress veroorzaken of uw kat wordt schuwer 
dan nodig zou zijn. Een kitten heeft al gauw in de gaten dat als u naar de keuken 
loopt, een bepaalde kast openmaakt, en daar een blikje kattenvoer uithaalt, dat dit 
betekent dat het eten gaat krijgen. Het kitten zal vaak tegen uw been aanwrijven, 
soms mauwen, duidelijk opgetogen over wat komen zal. Hij heeft geleerd dat u uit 
die kast (op dat tijdstip) eten haalt en dat de kat dat gaat krijgen.

Spel
Spel is heel belangrijk voor kittens. Maak elke dag tijd vrij om met uw kitten te 
spelen. Spel is goed voor de ontwikkeling van uw kitten en u versterkt de band met 
uw kitten. Helaas hebben katten en uw kitten dus ook nagels. Het kitten is nog klein 
en het is logisch dat deze u wel eens krabt tijdens het spelen. U vindt dat nu niet 
erg, het is speelsheid. Alleen soms doet het wel echt pijn. Om te voorkomen dat uw 
kat straks als deze volwassen is, u nog steeds krabt tijdens het spelen. Is het heel 
belangrijk dat u uw kitten leert niet te ruw te spelen. Als het kitten speelt met zijn 
nestgenootjes en hier te ruw mee omgaat, dan stopt het andere kitten het spel. Uw kitten leert zo niet zijn nagels te 
gebruiken tijdens het spelen.

Gewenst gedrag aanleren
Als u op jonge leeftijd begint met uw kat gewenst gedrag aan te leren, en het aanleren en vertrouwd maken met 
verschillende omstandigheden, is de kans op ongewenst gedrag op latere leeftijd minder groot. Maak de kat vanaf 
het begin duidelijk wat wel en wat niet mag. Een kat zal niet zoals een hond leren zitten, staan en liggen. U kunt uw 
kat bepaalde huisregels aanleren, zoals geen planten opeten, behoefte doen in de kattenbak, niet in de gordijnen 
klimmen of aan meubels, vloerbedekking en muren krabben. Al deze gedragingen zijn voor een kat wel natuurlijk 
gedrag! Het is dus noodzaak dat u voor uw kat een mogelijkheid creëert waar hij dit gedrag wel mag laten zien. Dit 
om te voorkomen dat de kat wel aan uw meubels begint. Denk hierbij aan een klimmeubel en krabplankjes. Zet de 
kattenbak op een rustig plaats waar de kat niet gestoord wordt maar wel overzicht heeft over de omgeving. 

Een gezond kitten heeft de volgende kenmerken:
- Alert, nieuwsgierig en speels. Hou er rekening mee dat kittens die moeilijk hanteerbaar zijn en blazen   
 of slaan slecht gesocialiseerd kunnen zijn. 
- Schone heldere ogen zonder uitvloeiing. Uitvloeiing van de ogen kan een teken van niesziekte zijn. 
- Schone, roze oren zonder een spoortje aangekoekte bruine oorsmeer. Dit kan duiden op oormijt. 
- Een natte neus die zacht als fluweel is. Er mogen geen slijm/korsten rondom de neus zitten. 
- Een schone aaneengesloten vacht zonder zwarte spikkels, dit zijn vlooienpoepjes. Kijk voor de    
 zekerheid naar de buik, hier zijn vlooien het beste zichtbaar. 
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- Een schone achterhand. Controleer eventueel ook de kattenbak op de aanwezigheid van goede    
 stevige keutels om te voorkomen dat u een kitten met diarree in huis haalt. 
- Geen kale plekken, dit kan meerdere oorzaken hebben zoals, mijt, schimmel of vlooien. Sommige   
 schimmels zijn besmettelijk voor mensen. 
  

Samenvattend advies bij de aanschaf van een kat 
Een aantal opmerkingen waar u vooraf rekening mee moet houden:
- Laat u betrouwbaar informeren! 
- Ziet het dier er goed verzorgt uit? 
- Is de kat gechipt en ingeënt? 
- Krijgt u een geldig inentingsboekje mee? (zeker belangrijk bij raskatten)
- Past het karakter van de kat bij uw karakter? 
- Is de fokker aangesloten bij een rasvereniging? 
- Is het dier niet te jong om gescheiden te worden van zijn moeder, broertjes en zusjes? Kitten mogen   
 pas na 8 weken het nest verlaten. 
 
 
Penny Kieft, kattengedragsdeskundige
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Twee honden, wel of niet doen? Deel 2
In de vorige nieuwsbrief hebben we het gehad of wel of geen twee 
puppy’s tegelijkertijd aanschaffen. In deze nieuwsbrief gaan we het 
hebben over een tweede hond als de andere hond al volwassen is.

Ik hoor het veel mensen zeggen; “De hond gaat nog jaren mee, toch? 
Maar stel je voor dat hij wel opeens overlijdt, dan heb ik geen hond 
meer om mij heen. Ik moet er niet aan denken.”

Een andere reden waarom mensen een tweede hond erbij nemen, is 
als de andere hond al wat op leeftijd is en door een jonge hond aan 
te schaffen hopen mensen dat de oudere hond weer wat speelser en 
vrolijker wordt.

Om welke reden je ook een tweede hond aanschaft, denk er goed 
over na.

Loes van den Bogaard, één van Nederlands eerste hondentrainster en gedragstherapeut vertelt er het volgende 
over:

“Van ervaren hondenmensen heb ik in ieder geval een aantal goede voorwaarden geleerd. De eerste hond moet 
een fijne, goedopgevoede hond zijn, zodat hij als voorbeeld kan functioneren voor die tweede. Er moet een 
redelijke leeftijdsafstand zitten tussen de twee. Zo’n jaar of vijf is ideaal. Je kunt dan met de oude hond lezen en 
schrijven, z’n gedachten lezen. Bovendien moet hij in goede lichamelijke conditie zijn zodat de pup een plezierig 
iets is in z’n leven en niet de oorzaak van bijvoorbeeld meer pijn of andere ongemakken. Zitten ze wat leeftijd 
betreft dicht op elkaar b.v. één of twee jaar dan heb je over tien jaar twee oude honden, dat lost niets op. 
 
Neem je er een pup bij dan betekent dat  je extra tijd moet steken in de opvoeding van de kleine, zodat hij de kans 
krijgt een goede band met je te ontwikkelen. Of wordt het een jonge bijna volwassen exemplaar. Dan heeft die 
wel een voorgeschiedenis waar je misschien niet alles over te weten komt en je moet ook hem de kans geven (en 
de tijd) om jouw hond te worden. Wordt het een hond van hetzelfde type als de eerste en wat te denken van de 
sekse. Reu bij reu of teef en reu? Teef bij teef kan ook. Maar niemand kan je garanderen dat die twee honden hoe 
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dan ook geweldige maatjes worden. Helaas draait het soms op vechten uit en doe je er verstandig aan de nieuwe “uit 
huis te plaatsen”. Dat is geen oplossing om je voor te schamen, het kan gebeuren. Is de rust in huis weer gekeerd dan 
is iedereen en stuk gelukkiger. De raad om het ze maar uit te laten vechten is ouderwets en onverstandig. Vechten 
moet altijd vermeden worden. Er zijn andere manieren om te laten zien wie er de baas is. Het even verstrakken, een 
lip trekken, oogcontact, honden zijn heel subtiel in ’t regelen.
 
Vergeet ook het financiële aspect niet. ’t Voer is nog tot daar aan toe, maar dierenartsen zijn duur geworden. En wat 
te denken van hondenbelasting, pensionkosten, verzekeringen, het loopt allemaal lekker op. Genieten kun je van je 
twee spelende honden, heerlijk om te zien. Maar ze storten zich met z’n twee makkelijker op dat ene hondje. Twee is 
méér dan twee maal één. “Ganging up” heet dat: met z’n allen tegen één, dan durven ze, net als bij sommige mensen. 
Daarom is het heel belangrijk met beide honden op cursus te gaan, ieder in z’n eigen klas en al die oefeningen ook in 
het dagelijks leven met elke hond te doen, zodat ze allebei evenveel aandacht aan de baas moeten besteden en van 
hem terugkrijgen. Houd er rekening mee dat de tweede hond niet alleen de plezierige gewoontes van de eerste hond 
zal overnemen maar ook de niet-gewenste gedragingen. Een tweede hond nemen om de problemen van de eerste 
op te lossen werkt meestal niet, je zit dan opgescheept met twee probleemhonden. En wat te denken van de fysieke 
kracht: twee maal twintig kilo aan de lijn is heel wat meer dan die eerste twintig, zeker als ze beide besluiten links in 
plaats van rechtsaf te gaan en je daar even niet op bedacht bent.
 
Ja, ja, goede raad genoeg gekregen in m’n leven en toch kan het anders uitpakken dan ik had gedacht. Er zijn immers 
geen twee honden gelijk, je huishouden kan ook zomaar veranderen en je wordt ook nog eens iedere dag een dagje 
ouder, cliché’s genoeg. Ondertussen geniet ik van m’n enige hond, ik weet wat ik heb en ben daar blij en vrolijk van 
geworden. Samen genieten we, de hond en ik!
 
Loes van den Bogaard.

Ik sluit mij helemaal bij Loes van den Bogaard aan en had het 
niet beter kunnen verwoorden.

Denk goed na bij zulke belangrijke beslissingen. Hoe erg is 
het niet om na verloop van tijd je hond weer weg te moeten 
doen omdat het niet gaat. En zoals ik ook eindige bij het 
verhaal van vorige maand.

Is het echt zo erg? Is het dan alleen maar kommer en kwel 
om twee honden tegelijk te nemen? Nee, beslist niet. Maar 
het is belangrijk dat je de voors en tegens goed tegen elkaar 
afweegt.

Zo heb ik zelf een tweede hond erbij gekregen van een 
vriend die zo ziek was dat hij niet meer voor zijn hond kon 
zorgen. Vanaf het begin af aan is het heel erg goed gegaan 
tussen Saathi en Luna. Saathi is inmiddels overleden en we 
hebben alleen Luna nog. Veel mensen vragen aan ons of we 
niet een tweede hond erbij gaan nemen. Juppe, mijn partner en ik zijn daar heel stellig in “Absoluut niet, één hond is 
veel prettiger en je kunt er veel meer aandacht aan besteden en veel meer mee doen”

Marie Louise Hebly, hondengedragsdeskundige



Legnood bij vogels
In mei legt iedere vogel een ei. We hebben dit Oud-Hollandse spreekwoord allemaal wel eens uitgesproken. Nu is het 
wel zo dat er wel aan bepaalde voorwaarden voldaan moet worden om te zorgen dat er inderdaad bij vogels eieren 
gevormd gaan worden. Als dat zo is, dan komt het toch regelmatig voor dat er geen ei gelegd wordt. Dit terwijl dat ei 
wel is gevormd. We spreken dan van legnood.

De ontwikkeling van een ei in een vogel neemt ongeveer één tot twee dagen in beslag. Dit is afhankelijk van de soort 
vogel. Het begint allemaal met een kleine follikel (blaasje) in de eierstok dat gaat groeien en uiteindelijk als het ware 
valt in de eileider. Hier vindt dan al dan niet de bevruchting plaats. Onafhankelijk hiervan wordt er daarna tijdens het 
transport door de eileider het eiwit rond de dooier afgezet, de vliezen aangelegd en de schaal eromheen gevormd.

Dit is eigenlijk best een ingewikkeld proces en in 
alle stadia van dit proces kan er wel eens iets mis 
gaan. Zo kan het ei bijvoorbeeld te groot worden, 
kunnen er twee dooiers inzitten of kan de kalkschaal 
te dun of zelfs afwezig zijn. Dit laatste noemen 
we een windei. Ook kan de kalkschaal te ruw zijn. 
Bij de uitdrijving van het ei kan er te weinig slijm 
geproduceerd worden om deze uitdrijving soepel 
te laten verlopen of de eileider kan bijvoorbeeld te 
weinig samentrekken. Als een ei, om wat voor reden 
dan ook, te lang in de eileider blijft, spreken we van 
legnood.

Symptomen van legnood
Als een vogel haar ei niet kwijt kan wordt ze 
onrustig, ze kan bol gaan zitten, lopen en vliegen 
wordt moeilijker en vaak zie je dat de vogel wat 
apathisch op een stokje of op de grond blijft zitten. 
Het ei is vaak binnen de legbeentjes al te voelen. 
Met een rontgenfoto kunnen we de diagnose 
legnood definitief stellen.

Therapie bij legnood
De therapie kan bestaan uit het toedienen van glijmiddel in combinatie met massage of in het uiterste geval een 
operatie. Beide mogelijkheden dienen in de dierenkliniek uitgevoerd te worden. Middeltjes als slaolie en paraffine 
werken slecht en kunnen bovendien de poriën in de schaal verstoppen zodat later uitbroeden helemaal vergeten 
kan worden. Soms proberen mensen zelf het ei bij de vogel uit te masseren, dit wordt dan vaak bemoeilijkt door een 
krampachtige houding van de vogel. In de kliniek gebeurt dit onder gasnarcose waarbij de vogel zelf geen tegendruk 
kan geven. Bovendien is dan het gevaar van massage dat het ei toch breekt, wat weer voor ontstekingen kan zorgen, 
aanzienlijk minder.

Als massage niet lukt kan een operatie uitkomst bieden. Dit is te vergelijken met een keizersnee. Het is daarna 
opvallend hoe snel de vogel weer wakker is en op stok zit.



We hebben sinds eind vorig jaar Sjaak, Sjaak is een Europese korthaar kater.

Eerlijk gezegd zijn we niet zulke kattenmensen, we zijn meer hondenmensen, maar het “lot” besliste anders.
Juppe, mijn partner liep samen met Jan Willem door de praktijk om één en ander door te nemen voor het 
opknappen van de keuken en voor de trimsalon in de dierenkliniek. Om in de keuken te komen moest Juppe door de 
opnameruimte van de kliniek.

Juppe’s oog viel op een kat die daar heel hard aan het spinnen was en duidelijk aandacht wilde van Jan Willem. Jan 
Willem stopte bij het hok en haalde de kat uit zijn hok om hem te knuffelen en de kat even te laten rondlopen. 

Juppe was verbaasd dat deze kat in de kliniek zat en vroeg wat die kat mankeerde.
Jan Willem vertelde dat deze kat een patella luxatie heeft en dat deze vorm van patella Luxatie qua operatie nogal 
ingrijpend was en dus kostbaar. De eigenaren konden de operatie niet laten uitvoeren en hebben afstand van de kat 
gedaan. Jan Willem heeft de operatie wel gedaan, een kat van anderhalf jaar verdient een kans. Desnoods zou hij bij 
hem thuis opgenomen worden of anders bij één van de andere medewerkers van de dierenkliniek. 

Juppe was meteen verliefd op de kat en toen hij thuis kwam en het verhaal vertelde was de keuze niet zo heel erg 
moeilijk, maar ...

We hebben Luna, onze Duitse Herder en Luna houdt héél erg van katten, alleen niet op de manier dat wij dat zouden 
willen. Gaan we dit aan? Wat nu als Luna de kat echt niet accepteert en er constant strijd is en de kat geen leven 
heeft? Samen met Jan Willem hebben we besloten om het te proberen. Mocht het echt niet lukken dat kon hij terug.

Om een lang verhaal kort te maken, onze Sjaak blijft bij ons. Luna en Sjaak spelen samen, rennen achter elkaar aan 
(Sjaak meestal achter Luna) en als Luna te wild speelt krijgt zij 
een tik van Sjaak, soms eindigt dit in wat bloed op haar neus. 
Luna moet duidelijk nog leren hoe het spel met Sjaak is. Het zijn 
overigens nooit echte diepe krassen.

Luna likt Sjaak graag over zijn kopje, dit is wat Sjaak nog niet echt 
begrijpt. Maar dat komt vast nog wel. We laten ze lekker gaan met 
zijn tweeën en hoe minder wij ons er mee bemoeien hoe beter het 
gaat.  
Al met al regelt Sjaak wat wel en niet kan en Luna past zich aan.

Omdat we heel weinig van kattengedrag weten hebben we Penny 
Kieft, de kattengedragsdeskundige van de dierenkliniek gevraagd 
om ons meer te leren over kattengedrag. Dit heeft ons heel erg 
geholpen om het gedrag van Sjaak te “verstaan” en te interpreten, 
zodat we ook weten hoe Sjaak zich voelt ten opzichte van Luna.

Even wat leuke dingen tussen Luna en Sjaak:
Luna is nooit geïnteresseerd in papiertjes geweest. Sjaak wel en samen kunnen ze uren spelen met een propje 
papier. Sjaak begint en Luna gaat mee doen. Alhoewel ik eerlijk moet zeggen dat ik niet weet wat nu voor Luna 
interessanter is, een kat die achter een papiertje aangaat, of het papiertje. Het is wel heel leuk om te zien.
Na het avondeten krijgt Luna altijd een pensbotje. Voor Sjaak hebben we dit ook ingevoerd, een kattenbotje wel te 
verstaan. Luna en Sjaak zitten dan naast elkaar te wachten op hun botje en als het voor Sjaak te lang duurt en Luna 
heeft haar pensbotje al, pikt Sjaak het pensbotje van Luna uit haar mond (terwijl Sjaak dit niet eens lekker vindt) en 
Luna ... , zij laat dit toe. Waar waren we bang voor? 

De laatste, want anders vul ik de hele nieuwsbrief met verhalen over Luna en Sjaak, en daar zitten jullie vast niet op te 
wachten.

Sjaak

Het woord is aan ...

t



Als Juppe het laatste rondje van de dag gaat lopen met Luna gaat Sjaak voor het raam zitten kijken tot zij weer 
terug komen. Als zij thuis komen rent Sjaak naar de tussendeur en begroet Sjaak Luna hartelijk, alsof ze uren is 
weggeweest. 

En voor wat betreft de pattella luxatie? Hij loopt een beetje raar, maar heeft daar geen last van. Het is een geweldige 
kat en wij kunnen niet meer zeggen dat we geen kattenmensen zijn. Integendeel!

Dank je wel Jan Willem dat je ‘onze‘  Sjaak een kans hebt gegeven. Sjaak is een geweldige kat en dat vindt Luna ook!

Marie Louise Hebly.

p.s. terwijl ik dit zit te schrijven, ligt Sjaak in Luna haar mand en Luna ligt ernaast. Ik wacht op de dag dat zij samen bij 
elkaar in de mand liggen te slapen.

t

- vervolg - Het woord is aan ...

Wist u dat ... 

Een jong van een 
kangoeroe (en wallabie) een 
joey wordt genoemd?

Wegwerkzaamheden en aanpassing rondom het Kenaupark
De gemeente werkt aan de herinrichting van de Lange Herenstraat, Kruisweg en het overige deel van het 
Stationsplein. De herinrichting van het Stationsplein en omgeving vindt gefaseerd plaats en zal naar verwachting tot 
de tweede helft van 2011 in beslag nemen. 
Op dit moment is de kruisweg vanaf de Rozenstraat afgesloten voor al het verkeer. Als u vanaf het Staten Bolwerk uit 
de richting Bloemendaal-Overveen komt kunt u ons bereiken via de Rozenstraat. Als u vanaf het Staten Bolwek vanaf 
de richting Haarlem Noord-Waardepolder komt, dan is afslaan naar de Kruisweg niet meer mogelijk.

Vanuit het Kenaupark is een uitgaande weg gecreëerd naar de Parklaan.
Voor meer informatie zie: http://www.haarlem.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/werkzaamheden-stationsplein-en-
jansweg/



Preventieve voeding voor de kat

En deze maand ... 

Microvest
Hondenzwemvesten kenden we 
al. Maar Ezydog heeft nu ook 
speciale zwemvesten voor extra 
kleine hondjes. Met een handvat 
op de rug om je microhondje 
makkelijk weer uit het water te 
kunnen halen. € 33,- 
www.ezydog.eu

- vervolg - Wist u dat ...

Heeft u al teken 
gezien?
Teken kunnen vervelende ziekten 
overbrengen. Wilt u weten waar teken 
voorkomen en waar u en uw hond 
een mogelijk gevaar voor besmetting 
lopen? Download de nieuwe Teken 
Speurder app (iPhone en Android) op 
www.tekenalarm.info.

In onze kliniek werken we met verschillende merken voeding. Als hoofdmerk hebben we gekozen voor de 
voedingslijnen van Royal Canin. 

Royal Canin is opgericht door een dierenarts en staat al 40 jaar voor ‘kennis van en respect voor dieren’. Hun 
gedrevenheid, hun passie voor dieren en manier van denken sluiten goed bij ons aan.

Wij hebben nu naast voeding gericht op bepaalde aandoeningen, preventieve voeding voor de kat die rekening houdt 
met de gezondheidsrisico’s.
Bijvoorbeeld voer om:
- blaasgruis te voorkomen 
- overgewicht na castratie te beperken 
- voer voor de senior kat
- brokjes die het tandvlees gezond houden

Kittens
Voor het eerste levensjaar biedt Royal Canin een drietal preventieve voedingen voor kittens: 
- Babycat milk, melk voor kittens vanaf de geboorte tot aan het spenen.
- Weaning, Brokjes voor kittens vanaf het spenen (4 weken) tot 4 maanden leeftijd. De brokjes    
 kunnen worden geweekt totdat een papje ontstaat om de overgang van melk naar vast voedsel te   
 vergemakkelijken. 
- Growth, brokjes voor kittens vanaf 4 maanden leeftijd tot aan castratie-sterilisatie of 12 maanden    
 leeftijd. Vanaf 3,5 maand leeftijd begint het kitten met het wisselen van het melkgebit. De textuur en   
 grootte van de brokjes hebben een mechanische werking op het gebit, zodat de vorming van tandplaque   
 wordt beperkt. 

Gecastreerde katers en gesteriliseerde poezen
Bij poezen wordt in de volksmond gesproken over sterilisatie, eigenlijk worden zowel poezen als katers gecastreerd. 
Tijdens zo’n operatie worden de hormoon producerende organen verwijderd. 
Na castratie zal het metabolisme van uw kat veranderen. In plaats van een hoog metabolisme, wordt de stofwisseling 
veel langzamer. Daarnaast hebben gecastreerde katten een hoger risico op blaasgruis. t



Om deze gezondheidsrisico’s te beperken advsieren wij Young Male voor katers en Young Female voor poezen. Dit is 
een speciale lijn voor gecastreerde katten, waarmee u uw kat in optimale conditie kunt houden.

Wat is er dan anders aan deze voeding?
- Het gaat de vorming van struviet en calciumoxalaatstenen in de blaas tegen. 
- Het draagt bij aan het handhaven van een gezond gewicht en het voorkomen van overgewicht en helpt   
 hierdoor het ontstaan van suikerziekte, huidproblemen en artrose te voorkomen. 
- Het bevordert de uitscheiding van haarballen en beperkt hierdoor de onaangename gevolgen ervan, zoals  
 braken en/of constipatie. 
- Het ondersteunt de gezondheid van het gebit door de vorming van tandplaque en tandsteen te verminderen.  
 Door brokjes met een speciale textuur kan de tand diep in het brokje doordringen. Het schurende en   
 reinigende effect hiervan maakt de tandplaque los. Aan de coating van de brok zijn natriumpolyfosfaten   
 toegevoegd. Deze binden het calcium uit het speeksel en beperken zo het ontstaan van tandsteen.
- De hoge vochtopname geeft een gevoel van verzadiging, zodat de energieopname beperkt wordt.

De oudere kat 
De voedingslijn voor de oudere kat bestaat uit:
- Mature voor katten vanaf 7 jaar
- Senior voor katten vanaf 10 jaar 

Omdat katten steeds ouder worden, is de kans op 
ouderdomskwaaltjes groter.
Deze voeding heeft:
- Een licht verhoogd energiegehalte en goed verteerbare grondstoffen, ter compensatie van een    
 minder efficiënte spijsvertering
- Beperkt fosfor- en natrium gehalte, ter ondersteuning van de nierfunctie
- Zeer smakelijke en makkelijk te kauwen brokken. De speciale textuur helpen tandplaque te voorkomen
- Smakelijke paté voor gevoelig tandvlees en om te voorkomen dat katten alleen de saus van de brokjes af  
 likken.

Wat is nu een goede voeding voor mijn kat?
In het algemeen is het zo dat een goede voeding aan een aantal voorwaarden moet voldoen:
1. het is zeer goed verteerbaar en zorgt mede hierdoor voor minder ontlasting die mooi stevig is.
2. het bevat de juiste balans aan voedingsstoffen zodat de groei en de ontwikkeling van weefsels goed en   
 gelijkmatig verlopen.
3. het heeft een vaste samenstelling waardoor de kans op diarree en huidklachten afneemt.
4. heeft een hoge smakelijkheid.
5. het voldoet aan de energiebehoefte van uw huisdier (onder andere afhankelijk van de leeftijd of activiteit).

De voeders van Royal Canin voldoen aan de zojuist genoemde voorwaarden. Aan de samenstelling worden hoge 
kwaliteitseisen gesteld die wetenschappelijk ondersteunt zijn. Goedkopere voedingen hebben nog wel eens een 
mindere en wisselende samenstelling. Het is juist de samenstelling die bepaalt hoeveel u van een voer moet geven. 
Voeders van goede kwaliteit en met een hoge verteerbaarheid kunnen in aanzienlijk lagere hoeveelheden gegeven 
worden, waardoor u uiteindelijk langer met de zak voer doet. Maar het belangrijkste is dat huisdieren die een 
uitgebalanceerde voeding krijgen gezonder en langer leven. Door het kiezen van de juiste voeding ziet uw huisdier de 
dierenarts minder vaak!

Actie voor de kat:
Voor de kat hebben we de complete voedingslijn. Bij aanschaf van een zak 1,5 kg krijgt u 750 gram gratis!  
Daarnaast ontvangt u een waardebon, waarmee u € 7,50 korting krijgt bij uw vollgende aankoop.

- vervolg - En deze maand ...



Actie van Milbemax



Wat kunt u in de volgende nieuwsbrief 
verwachten?

De kong, koning onder de 
hondenspeeltjes
Elke hond verslijt in z’n leven speeltjes zoals 
kinderen dat met speelgoed doen. Maar er 
zijn van die niet-kapot-te-krijgen speeltjes die 
blijven boeien.

De behandeling van 
epilepsie
U heeft kunnen lezen hoe een 
epileptische aanval eruit ziet. Hoe 
we epilepsie kunnen behandelen 
kunt u lezen in het laatste deel in de 
volgende nieuwsbrief.

Socialisatie kitten
Mensen willen of krijgen een kitten vaak zo jong 
mogelijk, vaak wordt er gedacht dat het kitten 
dan beter opgevoed kan worden. Helaas is het 
zo dat hoe jonger het kitten van de moeder wordt 
gescheiden, hoe meer gedragsproblemen er in 
de toekomst voor kunnen komen. Wanneer is de 
socialisatie periode precies?

Waarop moet u op letten bij de 
aankoop van een schildpad?
Zoals bij de aanschaf van andere dieren, is er ook een aantal 
zaken waarop u kunt letten bij de aanschaf van een schildpad. U 
wilt er tenslotte plezier van hebben en heeft er alle belang bij dat u 
een gezond en gezellig exemplaar koopt...


