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Openingstijden:
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behandeling uitsluitend volgens afspraak

Vorige week is mij gevraagd om voor een kynologen vereniging een lezing te 
geven over orthopedische problemen bij de hond. Ik had dat al eerder eens 
gedaan bij een andere vereniging en de presentatie heb ik klaarliggen. Op zich 
natuurlijk leuk om gevraagd te worden, maar ik geniet nooit van het spreken in 
het openbaar. 

Gelijk moest ik denken aan mijn spreekbeurt in de klas van mijn dochter Kiki. 
Op school hadden ze het over beroepen en er werden ouders gevraagd om iets 
in de klas te vertellen over hun vak. Ik voelde het als een soort plicht om als 
dierenarts ook een spreekbeurt te geven. 

Daar zat ik dan in mijn witte jas op een veel te klein krukje voor een klas met 32 
kleuters. Muis en Schatje waren ook mee. Muis raakte oververhit bij het zien van 
zoveel speelkameraadjes en die speelkameraadjes raakten allen weer oververhit 
van Kiki’s rat Schatje. 

Met paniek in mijn ogen keek ik naar de juf. Inmiddels was ik ook oververhit. Mijn 
bril was beslagen en Muis werd gekker en gekker. 

Ik liet röntgenfoto’s en botten zien en 
beantwoordde vragen die ik zelf nooit had 
kunnen verzinnen. Na een half uurtje stond 
ik weer buiten. Ik heb op het bankje voor 
school zitten uitrusten voordat ik de weg 
naar de praktijk weer begon. Muis was 
helemaal nat van het kwijl. 

Later hoorde ik van de juf dat de kleuters 
het erg leuk hadden gevonden. Volgens 
haar was er niets aan de hand geweest. 
Het was logisch dat de kleuters een beetje 
druk waren geweest bij het zien van zoveel 
leuks. 

Ik ben blij dat ik dierenarts ben.

Drs J.W. Baljet

dierenkliniek Kenaupark



Lichaamshouding van de kat

Aan de lichaamshouding van de kat kan veel worden 
afgelezen door mensen, maar ook door andere katten. 
Een kat communiceert voornamelijk door lichaamstaal en 
gezichtsuitdrukkingen. 
Als een kat heel erg zit te staren naar een andere kat is dit een 
teken van intimidatie. Wat voor lichaamshouding kunt u zoal 
zien van uw kat en wat betekenen ze.
 

Neutraal
Bij een neutrale kat zijn de pupillen normaal van grootte 
afhankelijk van het omgevingslicht, de oren zijn iets naar buiten 
gedraaid en de snorharen zijn ontspannen. De kat heeft een 
ontspannen houding, de staart hangt af en beweegt niet.

Attent
Bij een attente kat zijn de pupillen iets kleiner dan bij een 
neutrale houding, de oren zijn naar voren gericht, snorharen 
een beetje naar voren gericht. Bij een attente kat is de staart 
vaak omhoog gericht, we noemen dit “tails up”, dit is een 
begroetingshouding die kittens naar hun moeder doen. 

Angst 
Een kat die angstig is laat dit zien door grote pupillen, hij houdt 
zijn oren plat als een petje, snorharen naar buiten en een beetje 
naar achteren. Zijn lichaamshouding is in elkaar gedoken en 
klein, de staart dicht tegen het lichaam aan. 

Agressie
Bij een agressieve kat zijn de pupillen als smalle speeltjes, oren 
naar opzij en wat lager, maar niet zo laag als bij een angstige 
kat. De snorharen zijn naar voren gericht. De houding van het 
lichaam is naar voren gericht, de achterhand is hoger dan de 
voorhand en de kat heeft de kop laag.

Angst agressie
Bij angst agressie heeft de kat grote pupillen, de oren zijn naar 
achteren op de kop gedraaid, snorharen naar voren en vaak de 
bek geopend door het blazen. De lichaamshouding is met een 
hoge rug en de vacht staat omhoog en uit. Hij heeft een dikke 
staart die of omhoog staat of tegen het lichaam ligt. De kat 
probeert zich groot te maken.



Uw hond in de warmte

Veel van ons verlangen elk jaar weer naar de 
zomer, lekker in de zon zitten en de warmte op je 
lichaam te voelen. Voor onze honden is dit echter 
heel anders en waarschijnlijk zijn zij dan ook niet zo 
heel blij met een warme zomer.

Transpireren
Wij raken onze warmte kwijt door te transpireren, de 
hond kan dat niet. Een hond kan zijn warmte alleen 
afvoeren via de tong door te hijgen en in kleine mate 
via de voetzooltjes. Daarom ziet men honden die 
het warm hebben ook behoorlijk hijgen.

Het gebruik van een muilkorf of snuitbandje 
waardoor de hond zijn bek niet open kan doen kan 
levensgevaarlijk zijn omdat de hond dan zijn warmte 
niet kwijt kan.

De temperatuur in een kleine 
ruimte kan oplopen tot 70ºC
Laat uw hond nooit in uw auto, caravan of andere kleine afgesloten ruimte bij een buitentemperatuur boven de 15ºC! 
Uit onderzoek is gebleken dat bij 15ºC of meer in de volle zon de temperatuur binnen in de auto soms zelfs tot 70ºC 
kan stijgen.

Zelfs met een raampje open kan de temperatuur binnen een paar minuten zo hoog oplopen dat een hond in een 
shock raakt! 

Bij hoge tempraturen wordt hun bloed stroperig en dik en kan het door het hart niet meer goed langs de vitale organen 
worden rondgepompt.

Heet asfalt en stenen
Vergeet u ook niet dat het asfalt/stenen warm zijn voor de hondenvoeten; loop dus liever als het kan op gras. Als u 
zomers een lange wandeling wilt maken, doe dit dan ‘s morgens vroeg of ‘s avonds laat. 

Afkoelen
Heeft uw hond het heel erg warm, gooi dan niet een emmer koud water over hem heen. Het verschil hierin in kan 
te groot zijn. Sommige honden vinden het lekker om te zwemmen of pootje te baden. Zorg wel dat u uw hond goed 
gevaccineerd is en vermijd zoveel mogelijk stilstaand water. Daar is de kans op botulisme groter bij warm weer. 

Zorg voor voldoende drinkwater en houdt er rekening mee dat honden net als mensen minder eetlust hebben. 
Hierover hoeft men zich geen zorgen te maken.



Spijsverteringsstelsel konijn

Een bijzondere spijsvertering
Konijnen hebben een bijzondere spijsvertering. Een groot deel van de vertering vindt plaats in het laatste stuk van het 
maagdarmkanaal, namelijk de dikke darm en de blinde darm. Doordat deze voedingsstoffen pas in het laatste deel 
van de darmen vrijkomen, kunnen ze niet meer worden opgenomen. Ze worden uitgepoept in de vorm van speciale 
keutels, de caecotroof of ook wel nachtkeutel genoemd. 

Opeten van de caecotrofen
Uw konijn eet deze caecotrofen direct uit de anus weer op, 
waardoor een tweede vertering kan plaatsvinden. Hierbij 
worden veel vetzuren, eiwitten, vitamines, elektrolyten en 
water alsnog opgenomen. De voedingsstoffen die op deze 
manier worden opgenomen vanuit de caecotrofen heeft 
uw konijn ook echt nodig. Door de samenstelling zijn de 
caecotrofen voor een konijn normaliter erg smakelijk. De 
samenstelling is afhankelijk van wat uw konijn eet en dus 
van de samenstelling van het voer. Er moet dan ook goed 
opgelet worden dat uw konijn zijn caecotrofen goed opeet. 

Nachtkeutel
Een beetje verraderlijk van de naam nachtkeutel is dat ze 
niet alleen in de nacht worden geproduceerd, wel worden 
de nachtkeutels voornamelijk in de nacht geproduceerd. 
Caecotrofen zien er anders uit dan de normale keutels: ze 
zijn donkerder, kleiner en vochtiger, ze zijn tevens bedekt 
door een slijmlaag en ruiken sterker. De keutels die 
overdag geproduceerd worden, zijn droog en hard. De wel 
bekende konijnenkeutel.

Spijsvertering is een zwak punt
Doordat de spijsvertering van een konijn zo bijzonder is, is het ook meteen een zwak punt. Kleine afwijkingen in de 
spijsvertering kunnen snel grote gevolgen hebben. Diarree en niet eten zijn veel sneller gevaarlijk voor een konijn dan 
bijvoorbeeld voor een hond. Het is dan ook van belang dat u goed in de gaten houdt hoe het eten en het keutelen bij 
uw konijn gaat. Als u helemaal geen keutels meer in het hok van uw konijn vindt (dus zowel bij geen keutels als bij 
dunne ontlasting), dan is er iets niet goed en moet u contact opnemen met uw dierenarts.



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. 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
 • 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. Ook kunt u kijken op onze 
website www.dierenkliniekkenaupark.nl.



Actie in de maanden mei en juni



Wist u dat ... 

Huiskatten verharen meestal het hele jaar door. 2/3 van 
de haren die de katten verliezen worden doorgeslikt 
als ze zich wassen. Deze losse haren kunnen zich in 
de maag ophopen en een haarbal vormen. Veel katten 
braken de haarbal uit, maar het kan ook een obstructie 
in de darmen veroorzaken waardoor chirurgie 
noodzakelijk is. Katten brengen ongeveer 10 % van 
de tijd dat ze wakker zijn door met zich te wassen. De 
totale haarproductie van een volwassen kortharige 
huiskat is 32,7 g per kg lichaamsgewicht.
U kunt haarballen voorkomen door regelmatig te 
kammen of uw kat te laten trimmen. Ook is er een 
speciale haarballenpasta en voeding verkrijgbaar.

Ezels kunnen heel oud worden, 45 jaar is geen 
uitzondering. De lange oren van de ezel waren vroeger 
het symbool voor wijsheid.

Een kip heeft geen haan nodig om eieren te 
leggen. Zonder haan is het ei niet bevrucht. Nadat 
het ei uit de eierstok in de eileider is gesprongen, 
duurt het 25 tot 26 uur voordat het gelegd wordt.

Kattengedragsdeskundige en -trimster Penny 
Kieft gaat 14 mei met zwangerschapsverlof. Voor 
gedragsproblemen van katten is ze grotendeels 
bereikbaar, haar trimwerk wordt overgenomen door 
Femke Berkhout.


