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Wij krijgen vaak huisdieren aangeboden die iets hebben opgegeten 
wat achteraf niet zo handig was. Honden zijn soms ware veelvraten en 
kunnen met gemak een chocolade Sint met aluminium omhulsel en al 
opeten. 

Wat doe je in zo’n geval? Laten 
braken of niet? Chocola is giftig voor 
honden en katten, braken kan veel 
problemen voorkomen, maar het 
aluminiumfolie kan scherp zijn. Braken 
is een ongecontroleerde beweging 
en het uitbraken van een scherp 
voorwerp kan schade opleveren aan 
de slokdarm. 

De beslissing wat de doen is vaak 
lastig, zelfs voor de meest ervaren 
dierenarts. Dit jaar spanden 
twee honden de kroon. Een had 
de helft van een piranha gebit 

(meegenomen door de eigenaren van vakantie) opgegeten en de 
andere een complete (lege) chipszak. 

Zelfs voor specialisten van het Medisch Centrum voor dieren in 
Amsterdam was de beslissing lastig. De hond met de chipszak had ik laten 
braken, zonder resultaat. Voor de hond met het piranha gebit was dit te 
gevaarlijk. Bij beide honden is een gastroscopie gedaan. Onder narcose 
wordt er dan in de maag gekeken. Het piranha gebit is op die manier 
verwijderd, maar helaas lukte dit bij de chipszak niet. Zij is geopereerd. 
Toen de zak verwijderd was bleek dat ze hem had ingeslikt zonder te 
kauwen!  

Bij katten is de knoop met een stukje touw eraan zeer berucht. De knoop 
blijft hangen in de maag en het touwtje stroopt de darm op, waardoor 
deze uiteindelijk kapot gaat met een buikvliesontsteking tot gevolg. 

                Sleutel in maag



Ooit kende ik een Bull Mastiff die op zaterdag altijd zelf een speeltje 
mocht uitzoeken uit de bak bij de dierenwinkel. Omdat ze op een 
gegeven moment wat weinig eetlust had hebben wij een röntgenfoto 
gemaakt. Vrij duidelijk konden wij de contouren van 8 piepbeesten 
herkennen. Ook deze hond moest natuurlijk geopereerd worden. 

In deze nieuwsbrief een stukje over wat bekende zaken die huisdieren 
opeten rond de komende feestdagen. Lees het aandachtig onder het 
motto voorkomen is beter dan genezen.

Drs J.W. Baljet
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De klok is een uurtje terug, de dagen worden korter en het is weer vroeg donker. De temperatuur 
gaat omlaag en dat voelen de dieren ook. Vooral de oudere dieren die toch al last hebben van 
gewrichtsproblemen kunnen nu extra veel symptomen vertonen. Slecht lopen en moeite met opstaan zijn 
typische artroseklachten die veel oudere, grote honden hebben.

Wat is artrose?
Artrose is een chronische ontsteking van een gewricht, met name van het kraakbeen in het gewricht 
waarbij botwoekeringen ontstaan. Deze ontsteking ontstaat en kan vervolgens onderhouden worden door 
veel prikkels. Er zijn zeer veel verschillende oorzaken voor deze prikkels. Voorbeelden zijn: 
- overbelasting van de gewrichten door zwaarlijvigheid en/of veel trappen lopen etcetera   
 (overbelasting is de meest voorkomende oorzaak!). Het kan echter ook heel goed een eenmalige  
 overbelasting zijn, zoals bijvoorbeeld na verstappen of struikelen;
- ouderdom, slijtage;
- erfelijk fout aangelegde gewrichten, standsafwijkingen, sommige rassen zijn er gevoeliger voor dan  
 andere;
- trauma door bijvoorbeeld een ongeluk;
- gewrichtsmuis, dit is een los stukje kraakbeen in het gewricht;
- bacteriële ontstekingen;
- tumor. 

Hoe herken je artrose?
Patiënten met artrose hebben last van pijn in de aangedane gewrichten, met name bij beginnende 
beweging. Ook kan de bewegingsmogelijkheid van het gewricht beperkt zijn, zodat hij de gewrichten 
minder goed kan buigen of strekken. De symptomen ontstaan meestal sluipend en verergeren geleidelijk.
Typerend voor artrose is de startkreupelheid, dit betekent dat de kreupelheid ernstig is bij het opstaan en 
beginnen van wandelen, maar na een stukje gelopen te hebben wordt de kreupelheid minder.

Hoe kunnen we de diagnose artrose stellen?
De enige manier om er echt zeker van te zijn dat uw hond last heeft van artrose is door röntgenfoto’s te 
maken. Afhankelijk van de locatie van de pijn kan dit zonder sedatie maar meestal zal het gewricht erg 
gevoelig zijn. Daarom is het meestal diervriendelijker om de röntgenfoto’s onder een lichte sedatie te 
maken.

Artrose
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Artrose hak Goede hak



Wat kunnen we doen als de diagnose artrose gesteld is?
Om uw huisdier zo min mogelijk last te laten hebben van de artrose zijn er enkele belangrijke leefregels. 

De 2 belangrijkste punten zijn:
1. Hou uw huisdier zo slank mogelijk! 
Bij overgewicht heeft uw dier veel sneller en veel meer pijn in zijn gewrichten dan wanneer hij slank is. Dus 
beter wat te slank dan wat te dik. De belangrijkste oorzaak van artrose is immers overbelasting van de 
gewrichten!
We kunnen samen met u een dieet starten waardoor uw 
huisdier snel en verantwoordelijk kan afvallen, het gaat 
hier dan natuurlijk vooral over afname van vetweefsel.

2. Opbouwen van spieren zonder overbelasting van 
gewrichten.
Uw huisdier moet zeker niet helemaal niets gaan doen. We 
willen juist dat de aangedane gewrichten in beweging 
blijven, zonder de gewrichten teveel te belasten. Ook 
willen we dat de spieren rondom de gewrichten sterker 
worden om zo de functie van het gewricht te kunnen 
ondersteunen. Het kan dus niet onbeperkte beweging zijn en er zullen ook waarschijnlijk veranderingen in 
het patroon van beweging moeten komen. 

Enkele belangrijke aanpassingen moeten zijn:
- Voorkom trap lopen, springen en spelen. U kunt uw hond dus beter aangelijnd houden. Het is vooral  
 belangrijk dat uw huisdier geen rare bewegingen maakt. 
- Laat uw huisdier kort uit. Liever 4 maal per dag 15 minuten dan 1 maal per dag een uur. Hiermee  
 verkrijgen we wel spieropbouw zonder langdurige belasting. 
- Voorkom lange wandelingen. Zeker als u dit niet elke dag doet. Dieren met artrose hebben de   
 meeste baat bij een zeer regelmatig leven. Elke dag dezelfde, matige beweging. 
- Geef 1 tot 3 weken strikte lijnrust wanneer uw dier gedurende een periode kreupel loopt. 
 Is uw huisdier op een ochtend meer kreupel dan normaal dan kan dit een teken zijn dat de vorige  
 dag te inspannend is geweest. Doe het dus rustiger aan tot de kreupelheid voorbij is en probeer   
 daarna weer de activiteit op te bouwen zolang uw huisdier dat aan kan.
- Zwemmen is ideaal. Uw huisdier raakt zijn/haar energie kwijt en het is een onbelaste beweging   
 welke snel voor spieropbouw zorgt. U kunt zwemmen vergelijken met fysiotherapie. 
- Voorkom wandelingen op zachte ondergrond. Uw huisdier zal veel meer last hebben van zijn   
 gewrichten wanneer hij/zij op een zachte ondergrond moet wandelen, zoals zand, dan op een   
 hardere ondergrond, zoals gras en asfalt. 
- Dierfysiotherapie. In sommige gevallen kan het zinvol zijn om uw huisdier te laten behandelen door  
 een dierenfysiotherapeut. Wij werken samen met dierenfysiotherapeut Fred van der Putten. Fred  
 heeft zijn eigen praktijk “Dierfysiotherapie De Streng” in Heemskerk, maar behandelt ook patiënten  
 bij ons op de kliniek in Haarlem. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

Medicijnen
U kunt beter de pijn van artrose proberen te voorkomen door de bovenstaande leefregels dan de 
gewrichtsproblemen te verdoezelen met pijnstillers. Pijnstillers kunnen bij langdurig gebruik aanleiding geven 
tot maagdarm problemen. Bovendien zal uw huisdier zichzelf minder rust geven dan hij/zij nodig heeft. 
Natuurlijk wil dit niet zeggen dat u helemaal geen pijnstillers mag geven! Zeker bij acute opflikkeringen van 
kreupelheid adviseren wij zeker om pijnstillers te geven. Het zijn namelijk ook ontstekingsremmers en zorgen 
ervoor dat de zwelling in de gewrichten zo snel mogelijk afneemt. Gebruik dan wel pijnstillers speciaal 
gericht op orthopedische problemen bij honden. Heeft uw hond nier en/of leverproblemen, dan kunnen 
we voor u een andere pijnstillers bestellen die relatief veiliger zijn voor de lever.

Zeker voor de langere termijn is het verstandig kraakbeen ondersteunende middelen te gaan geven. 
Deze geven op de lange duur vaak een vermindering van de klachten. De werkzame stoffen van deze 
middelen zijn glucosamines en chondroïtine. 
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Is uw huisdier op een ochtend 
meer kreupel dan normaal, 

dan kan dit een teken zijn dat 
de vorige dag te inspannend is 

geweest !
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Deze medicijnen zijn aanvullende voedingsupplementen en hebben dan ook geen bijwerkingen.

Glucosamines en chondroïtine zijn de belangrijkste bouwstoffen van kraakbeen, ze maken de ontwikkeling 
en reparatie van kraakbeen mogelijk. Zo dragen ze ook bij aan toenemende soepelheid van kraakbeen. 
Chondroïtine schakelt voornamelijk de enzymen die kraakbeen afbreken uit. Glucosamines bevorderen de 
aanmaak van nieuw kraakbeen. Ze zijn verkrijgbaar in tablet- en poedervorm. 

Visoliën zijn van nature ontstekingsremmend en deze kunnen dan ook helpen de gewrichten soepeler en 
ontstekingsvrij te houden. 

U kunt nog meer ondersteuning voor het kraakbeen geven als u voeding verrijkt met glucosamines geeft, 
hiervoor hebben wij speciale dieetvoeders.

- vervolg - Artrose

Dieren hebben, net als mensen, verschillende soorten witte bloedcellen met elk een eigen specifieke taak 
binnen het afweersysteem. 

Eosinofiele cellen spelen een belangrijke rol bij ontstekingsreacties, allergische reacties en bij de afweer 
tegen parasieten. De huid- en slijmvliesafwijkingen 
die bij het eosinofiel granuloom complex voorkomen 
bestaan uit een opeenhoping van eosinofiele 
cellen. Een reden hiervoor is niet altijd te vinden 
maar het zou kunnen zijn dat de kat een allergische 
aandoening heeft, zoals bijvoorbeeld een voedsel- 
of vlooienallergie. De aandoening wordt eosinofiel 
genoemd omdat in aangetaste weefseldeeltjes veel 
witte bloedcellen zitten van het type eosinofielen. 
Vaak treeft de aandoening al op jonge leeftijd op.

Bij de kat kunnen 3 verschillende uitingsvormen van 
deze afwijking (zelfs naast elkaar) voorkomen namelijk:

• De eosinofiele zweer
• De eosinofiele plaque
• Het eosinofiel granuloom

De eosinofiele zweer
Zweren zien we vooral op de bovenlip en soms ook in de bek van de kat. Op de bovenlip kunnen vrij grote 
‘diepe’ zweren ontstaan waarbij een deel van de lip verloren kan gaan en wat pijnlijk is voor het dier. Soms 
kan een zweer op de lip tot ver op het verhemelte doorlopen. Deze zweer is vaak familiegebonden of een 
gevolg van een overgevoeligheidsreactie.

De eosinofiele plaque
Dit is een stevige goed omschreven wat vochtige, ruw gelikte en ontstoken plek in de huid. Plaques worden 
meestal gevonden aan de onderzijde van de buik en aan de binnenkant van de dijbenen. Soms op 
meerdere plaatsen tegelijk. Katten likken hier meestal vrij heftig aan. Het irriteert of jeukt dus flink.
Het wordt vaak veroorzaakt door een allergische reactie op insectenbeten.

Eosinofiel Granuloom complex bij de kat
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De pup komt thuis !

- vervolg - Eosinofiel Granuloom complex bij de kat

Het eosinofiel granuloom
Een granuloom komt voor in de huid of op het slijmvlies en bestaat uit een goed omschreven zwelling die 
boven het huidoppervlak uit komt. Ze kunnen over het hele lichaam en in de bek (vooral de tongbasis) 
voorkomen. Het granuloom in de tong kan lang onopgemerkt blijven totdat het proces zo groot wordt dat 
het problemen bij het eten veroorzaakt. Ook de voetkussentjes kunnen aangetast worden. 
Een granuloom is vaak net als de zweer familiegebonden of een gevolg van een overgevoeligheidsreactie.

Diagnose
Omdat veel van deze (huid)afwijkingen lijken op een ontsteking of een tumor is het in sommige gevallen 
raadzaam het afwijkende weefsel te onderzoeken door middel van een uitstrijkje of door het nemen van 
een biopt (huidmonster). Het is aan te raden om uit te zoeken waar de kat allergisch op reageert, helaas is 
dit niet altijd makkelijk om te onderzoeken.

Therapie
Als een overgevoeligheidsreactie (allergie) een rol speelt in het ontstaan van deze aandoening kan 
er wellicht een oplossing gevonden worden. Door de kat niet meer in contact te laten komen met het 
allergeen. In alle gevallen is het van belang de vlooienbestrijding te optimaliseren. Bij verdenking van een 
voedselovergevoeligheid kan men een eliminatie (zelfgemaakt) dieet geven. Een antibioticumkuur kan 
(een deel van) de ontstekingsreactie tot rust brengen. Wanneer dit niet tot een volledig herstel leidt, kunnen 
we de ziekte behandelen met medicijnen die de immuniteit onderdrukken, zoals corticosteroïden.
Corticosteroïden kunnen in de vorm van tabletten of injecties gegeven worden. In sommige hardnekkige 
gevallen kan een operatie, bestraling of therapie met behulp van bevriezen uitkomst bieden. Aanvullend 
kunnen omega-3- vetzuren aan de voeding toegevoegd worden.

Prognose
De resultaten van de behandeling zijn wisselend. Wanneer de oorzaak van de allergie wordt gevonden en 
die behandeld kan worden, is de kans op blijvend herstel groot. 
We zien dat de aandoening vaak weer terug komt, sommige katten hebben daarom levenslang 
(regelmatig) medicijnen nodig om de problemen onder controle te houden. We zullen er daarbij naar 
streven om de dosering zo laag mogelijk te houden om eventuele bijwerkingen te vermijden.
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Het is van belang dat u, voordat de pup thuis komt al het nodige aan voorbereidingen heeft getroffen.
U heeft al een plekje voor de pup uitgezocht en de benodigde materialen gekocht zoals een mandje, een 
riem, halsband, voer, etensbak, drinkbak en speelgoed. 

Ook is het belangrijk dat u met uw gezin afspraken heeft gemaakt hoe u met zijn allen met de pup om zal 
gaan.

Eigen plekje
Een eigen plekje is het beste voor uw pup. Dit plekje is tocht- en vochtvrij. Pups vinden een plekje tegen de 
muur een veilig gevoel en het mooiste is als hij vanuit dat plekje de hele kamer kan overzien. Zorg er wel 
voor dat er niet de hele tijd door het gezin langs dit plekje gelopen wordt. De pup heeft zijn rust nodig en als 
iedereen steeds langs loopt kan dit voor uw pup bedreigend zijn. 

Een mand, hondenkussen of een bench vormt een prima rustplaats voor uw pup. Sommige fokkers geven 
een doek mee uit het nest waar de geur van zijn moeder, broertjes en zusjes aan zit. Leg deze lekker in zijn 
mandje.



De eerste dagen en nachten
Uw pup heeft zijn moeder, broertjes en zusjes verlaten en zal de eerste tijd onwennig zijn. Laat hem in zijn 
eigen tempo wennen aan zijn nieuwe omgeving en zorg ervoor dat eventuele kinderen niet de hele dag 
met hem willen spelen. Waarschijnlijk zal uw pup zeker de eerste tijd veel slapen. Al die nieuwe ontwikkelen 
en het groot moeten groeien kosten veel energie en daar is slapen de beste oplossing voor.

De eerste nachten is het raadzaam om zijn mand bij u in de slaapkamer te plaatsen met het dekentje van 
de fokker. Pups zijn over het algemeen nog niet zindelijk als u ze in huis krijgt en ook in de nacht zullen zij 
dus misschien moeten plassen. Laat hem niet al te laat nog drinken, zodat hij niet een te volle blaas heeft. 
Als de pup aandrang heeft zal hij u waarschijnlijk waarschuwen. Door hier goed op te reageren maakt u 
uw pup snel zindelijk. Is de pup in de nacht onrustig, stel hem dan met woorden gerust. Gaan de nachten 
goed, dan kunt u uw pup langzaam aan naar de plek verplaatsen die u daarvoor in gedachten heeft.

Bezig zijn met uw pup
Om een goede band te krijgen met uw pup, is het 
belangrijk dat u regelmatig met hem speelt. Het 
voordeel van de pup is dat hij eigenlijk alles leuk 
vindt, als u maar met hem bezig bent. 

Maak het echter niet te dol. Een paar keer per dag 
10 minuten is al voldoende, uw pup heeft tenslotte 
nog veel slaap nodig. 

U kunt hem spelenderwijs leren dat hij dat balletje 
bij u terugbrengt, hierkomen en leren los te laten. 
Vooral hierkomen kan niet vroeg genoeg geleerd 
worden. Zitten en liggen kunnen ze al, al is het niet 
op commando, maar dat komt later wel. 
De hersentjes van de pup zijn nog niet helemaal 
volgroeid, ga dus niet al te veel met ze aan de slag 
voor wat betreft het aanleren van commando’s.

Pups gaan vaak door totdat ze er letterlijk bij 
neervallen. Het is goed om een schema te maken met daarin de vaste punten: spelen, uitlaten, eten, 
rusten en slapen. Een pup die meer dan een half uur bezig is geweest is moe en moet slapen om weer 
verder te ontwikkelen. Slaapt de pup, stoor hem dan niet! Zijn mand moet zijn plekje zijn, waar niemand 
hem stoort! Dit geldt voor het hele gezin.

Opvoeding van uw pup
De oren van uw pup zijn heel gevoelig en het is dus niet nodig om tegen hem te schreeuwen. U kunt 
gewoon tegen hem praten, ook als hij niet meteen reageert. Hij weet immers nog heel veel dingen niet en 
dat gaat u hem rustig aanleren.  

Als u wilt dat de pup bij u komt, roep dan zijn naam, reageert hij, geeft hem dan wat lekkers. Een pupje ziet 
zoveel nieuwe dingen om hem heen, dat hij moeilijk lang geconcentreerd kan blijven. Oefen dus kort, maar 
wel een paar keer per dag. 

Zindelijk worden gaat niet van de een op de andere dag. Belangrijk is dat u hem meerdere keren per dag 
uitlaat (de eerste tijd ieder uur) en zeker na het eten, spelen en slapen. Heb geduld! Straf uw pup nooit als 
hij iets in huis heeft gedaan. Ik heb nog nooit een hond gezien die niet zindelijk werd. Bij de een duurt het 
wat langer dan bij de andere hond, maar het gaat de pup en u lukken!

Een veel gehoord probleem is dat de pup niet wil wandelen. U heeft een mooie nieuwe halsband en riem 
gekocht en als u naar buiten gaat met uw pup, gaat hij zitten of gaat hij in zijn achteruit. Dit is heel normaal 
gedrag. De pup wil namelijk niet uit zijn vertrouwde omgeving weg, veiliger is het om thuis te blijven. Til hem 
een stukje op, zodat hij wat verder van huis is en probeer het dan nog een keer. U zult overigens zien, dat 
als u weer richting huis gaat, hij opeens heel goed kan lopen. t
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Als u niet wilt dat uw hond later aan de lijn trekt, laat dat dan nu ook niet toe! Blijf stil staan, zorg dat de pup 
weer naast u komt en loop dan weer door. 

Om baknijd te voorkomen moet uw pup leren dat uw aanwezigheid bij zijn bak geen bedreiging is. Vroeger 
werd er altijd gezegd dat u de bak bij de hond weg moet kunnen halen. Stel u voor, u zit aan tafel met 
de heerlijkste gerechten en opeens haalt iemand uw bord weg. Ik denk niet dat u dan aardig bent tegen 
degene die uw bord weghaalt. 

Beter is het om eten toe te voegen. Als uw pup aan het eten is, ga dan naast hem zitten en aai hem af en 
toe. Zorg ook dat u eten in uw hand heeft en stop dit in zijn bak. Af en toe houdt u iets extra lekkers voor zijn 
neusje als hij aan het eten is en geef hem dit. Zo leert uw pup dat een hand bij zijn bak alleen maar lekkere 
dingen oplevert. Heeft u kinderen laat de kinderen dit dan ook af en toe doen. Wel op een rustige manier!

Alleen thuis zijn kunnen de meeste honden heel goed, het moet ze alleen aangeleerd worden. Laat de pup 
niet overal achter u aan lopen en ga af en toe voor heel even de kamer uit. In de volgende nieuwsbrief 
zullen we uitgebreid op het alleen thuis zijn ingaan.

Wilt u bepaalde dingen van uw pup niet als hij later groot is, bijvoorbeeld op de bank, laat dat dan ook nu 
niet toe.

Een puppyklas kan u helpen om uw pup zo goed mogelijk te sociaiseren en u krijgt hulp bij de opvoeding 
van uw pup. In Haarlem en omgeving zijn er heel veel puppyklassen. Ga eerst eens kijken of u een goed 
gevoel heeft bij die puppyklas en schrijf u dan pas in. U kunt bij de meeste puppyklassen al terecht op een 
leeftijd van 8 weken. Dit is een goede leeftijd om te starten.

Weet u overigens dat wij speciale puppy-avonden organiseren en dat er een puppyconsultatiebureau 
verbonden is aan de kliniek. Neem hiervoor contact op met de dierenkliniek.

Veel plezier met uw pup!
Marie Louise Hebly, hondengedragsdeskundige.

Kennismaken met de cavia

Latijnse benaming: Cavia porcellus 
Vrouw: zeug 
Man: beer 
Jong: big 
Levensverwachting: 5-8 jaar 
Nestgrootte: 1-6 biggen 
Geboortegewicht: 70-100 gram 
Ogen open: bij de geboorte 
Draagtijd: 59-72 dagen 
Gemiddeld gewicht: mannetje en vrouwtje 750-1000 gram 
Geslachtsrijp: 45-70 dagen 
Zoogperiode: 3 weken 
Eetgedrag: herbivoor (gemiddeld 30-40 gram per dag) 

Geschiedenis
Cavia’s komen oorspronkelijk uit Zuid-Amerika waar 
de Inca’s hen fokten als voedselbron. Mensen in 
Ecuador, Peru en Bolivia houden nog steeds cavia’s als 
voedselbron, evenals kippen. De Spanjaarden brachten 
de cavia mee naar Europa in de 16e eeuw na de 
verovering van de Inca’s. In Zuid Amerika bestaan nog 
steeds groepen in het wild levende cavia’s. t



Extreme temperaturen 
kunnen stress bij de cavia 

veroorzaken

Ze leven in verschillende biotopen, zoals de steppen, bosranden, moerassen en in de rotsgebergten. 
Cavia’s hebben de Latijnse naam ‘Cavia porcellus’,wat ‘varkensachtige cavia’ betekent. 

Er zijn een aantal onjuiste benamingen voor de cavia in omloop, zoals “Guinea pig”, deze naam is 
waarschijnlijk gegeven door zeevaarders, omdat ze het geluid van biggetjes maakten. In verschillende 
landen komen er varianten op de naam varkentje voor. In Frankrijk noemen ze hem Cochon d ‘inde 
(indiaans varkentje) en in Duitsland Meerschweinchen (zeevarkentje). De enige echte goede naam is 
cavia.

Zorgen voor uw cavia 
In een hok kan een cavia veilig buiten wonen, met elke dag weer 
veel zonlicht en frisse lucht. De minimale afmetingen van een 
goed hok voor twee cavia’s bedraagt minimaal 100 cm (I) x 50 
cm (b) x 45 cm (h). Het hok moet ongeveer 4 tot 5 keer de lengte 
van een uitgestrekte cavia zijn. In de winter moet u een cavia 
binnen houden, een temperatuur van 18-26 °C is optimaal. 

Het hok
Het hok moet beschut staan en niet in direct zonlicht. Extreme temperaturen kunnen stress bij de cavia 
veroorzaken, wat kan resulteren in oververhitting en ziekte. Plaats het hok op een stevig voetstuk van steen 
of poten om te voorkomen dat het hok vochtig wordt als het regent. Zorg ervoor dat het dak afloopt, 
waterdicht is en een beetje overhangt om slechte waterafvoer van het dak te voorkomen. Zorg er altijd 
voor dat het hok is afgesloten om te voorkomen dat het dier per ongeluk ontsnapt of dat er roofdieren als 
de vos, maar ook katten of honden bij kunnen. 

Een verse, zachte, goed absorberende bodembedekking is belangrijk: zo zit uw cavia veilig en heeft hij ‘s 
nachts een knus, warm plekje. Hokken moeten regelmatig schoongemaakt worden. Dit is vooral belangrijk 
als het warmer is, om te voorkomen dat er vliegen op het hok afkomen. Dit kan namelijk leiden tot een 
madenplaag (myiasis). Tijdens de vochtigere maanden kan de bodembedekking vochtig en beschimmeld 
raken door het extreme weer. 

Voeding
In hun natuurlijke omgeving eten cavia’s verschillende soorten vegetatie. Ook tamme cavia’s zijn 
herbivoren (planteneters). Hoewel ze vezels veel efficiënter verteren dan konijnen, hebben ze toch een 
uitgebalanceerde voeding nodig, speciaal voor cavia’s die rijk is aan vezels om hun maag-darmkanaal 
te onderhouden en te helpen bij de natuurlijke slijtage van hun doorgroeiende tanden. Caviavoer 
moet vitamine C bevatten, want dit kan hij zelf niet aanmaken en een gebrek aan vitamine C leidt tot 
allerlei aandoeningen. Vezelrijk hooi ondersteunt een gezonde spijsvertering. De cavia heeft continu 
doorgroeiende tanden, zodat de vezels ook een belangrijke bijdrage leveren als knaagmateriaal ter slijtage 
van de tanden. Zorg ervoor dat uw cavia altijd over vers drinkwater beschikt. 

In het wild scharrelt de cavia dagelijks rond op zoek naar voedsel (foerageren). Geef hem dan ook elke 
dag twee keer te eten,’s morgens en ‘s avonds. Pas op dat uw cavia van alle bestanddelen van zijn voer 
eet: niet alleen wat hij het lekkerst vindt. Voorkom dit selectief eten en geef de tweede portie pas als hij 
het eerste helemaal op heeft. Een sterke, metalen voerbak is essentieel om het voer droog en schoon te 
houden en voorkomt dat de cavia de bak inclusief inhoud omgooit. De beste manier om voor vers en 
schoon water te zorgen is om een drinkfles te gebruiken. 

Gezelschap 
Uw cavia zal gezelschap heerlijk vinden, maar zorg wel voor een caviahok dat groot genoeg is voor alle 
cavia’s. U kunt het beste cavia’s uit hetzelfde nest bij elkaar zetten om vechten te voorkomen. Twee of 
meer vrouwtjes gaan prima samen. Mannetjes kunnen ook prima samen in een hok, maar ze kunnen wel 
onrustig worden met een vrouwtje in de buurt en zelfs gaan vechten. Een vrouwtje en een mannetje in 
een hok kan heel goed, maar dit zal resulteren in jongen, tenzij één van de twee is gecastreerd. Cavia’s en 
konijnen moeten nooit samen gehouden worden, konijnen kunnen dominant zijn en de cavia gaan plagen 
of, erger nog, aanvallen. 

- vervolg - Kennismaken met de cavia
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Rassen
Er bestaan veel verschillende soorten en kleuren vachten, die worden ingedeeld in drie kleurgroepen.
– agouti: elke afzonderlijke haar bevat een aantal donkere en lichter gekleurde bandjes
– effen
– bont met aftekeningen van meerdere kleuren

Cavia’s zijn populair als huisdier voor kinderen. Ze zijn vriendelijk en zullen niet snel agressief reageren. Wilt u 
graag een cavia aanschaffen, houdt er dan rekening mee, dat naast de nodige aandacht, de langharige 
cavia regelmatig geborsteld moet worden en dat hun hok wekelijks schoon gemaakt moet worden. 

Het woord is aan ...

Duuf
Afgelopen juni is tegenover ons een jong gezin komen wonen. Zij 
woonden eerst op een benedenverdieping, maar dit huis werd te klein 
voor het gezin en zij kregen een grotere woning toegewezen. 

Helaas is dit wel een woning op de 2e verdieping. Voor de mensen niet 
zo’n probleem, maar wel voor de hond Duuf van 13 jaar oud.

De eigenaar droeg hem elke dag een paar keer de trap op en af, 
Duuf vond dit vreselijk en ging zich steeds meer verzetten. Behoorlijk 
gevaarlijk als je een hond de trap af draagt die dit niet wil.

Hij had gehoord van buren dat hij eens bij mij moest langs gaan om te 
vragen of ik misschien een oplossing wist voor dit probleem. Hij vertelde 
mij dat hij zich grote zorgen maakte. De hond werd steeds ongelukkiger 
en hoe moest dat nu als hij vanwege zijn werk er een keer niet was 
of als hij ziek zou worden, want zijn vrouw en kinderen konden Duuf 
onmogelijk van de trap afdragen. Hij had al euthanasie voorgesteld, 
maar dit was voor zijn vrouw en kinderen geen optie.

Een band om de buik en zo tillen had hij ook geprobeerd, maar ook hier verzette Duuf zich tegen en als hij 
na het rondje wandelen in de buurt van zijn huis kwam begon hij zich al te verzetten. Duuf wilde niet eens 
meer in de buurt van zijn huis komen.

Ik ben in de buurt gaan rondvragen of er misschien iemand een oudere hond wilde adopteren. De 
eigenaren zouden alle kosten voor de rest van Duuf zijn leven betalen.

Het verhaal over Duuf ging als een lopend vuurtje door de buurt. Grappig was dat na een paar dagen bij 
mij aangebeld werd door iemand uit de buurt, met de vraag of ik misschien Duuf wilde adopteren.

Binnen een week had Duuf een nieuw tehuis. En nog wel bij mijn buren. Janna en Adriaan hebben al vier 
katten en twee honden en een hond meer of minder maakt voor hen niet uit. Zij hebben Duuf liefdevol 
opgenomen en hij heeft het daar geweldig! Hij ligt lekker in de tuin en wil weer heel graag wandelen.
 
Het is heel goed geregeld; de eigenaren komen dagelijks langs om een keer met hem te wandelen en de 
dochter komt regelmatig langs om Duuf te knuffelen en te borstelen. Zij zijn hun hond niet kwijt, hij woont 
alleen ergens anders, aan de overkant.

Ik vind het geweldig dat Janna en Adriaan dit voor Duuf hebben gedaan!

Marie Louise Hebly.

- vervolg - Kennismaken met de cavia



Wist u dat ...

Katten graag een grote, brede waterbak 
hebben? Ze houden er niet van wanneer hun 
snorharen de rand van het waterbakje raken.

We een foto van uw huisdier in ons computer 
programma kunnen zetten. Zodat we hem/haar direct 
herkennen.
U kunt een foto mailen naar 
balie@dierenkliniekkenaupark.nl onder vermelding van 
uw achternaam, adres en de naam van uw huisdier.

De giraf het hoogste dier ter wereld is en wel 
een hoogte van 5 meter kan bereiken. Het jong 
van een giraf is bij de geboorte al twee meter.

U stichting AAP kan helpen door uw oude mobieltje, 
lege toner- of inktcardridge in te leveren. De 
stichting ontvangt een vergoeding waarmee de 
verzorgingskosten van de apen betaald kan worden. 
Het inleveren is eenvoudig en kost je niets!
Voor meer informatie:  www.aap.nl/index.php
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Per 1 november heeft Drs. Marloes Kleijs ons team verlaten. Per 1 februari zal ze worden opgevolgd door 
een oude bekende Drs. Hilje Sijperda, die op dit moment met bevallingsverlof is. 

Tot die tijd kunt u Drs. A van Berne in onze kliniek tegenkomen.

Wij danken Marloes voor haar inzet en wensen haar veel geluk en succes.

En deze maand ...

De feestdagen komen er weer aan ...
Regelmatig krijgen we vragen over honden en soms ook katten die iets opgegeten hebben wat eigenlijk 
niet de bedoeling is. In sommige gevallen moeten huisdieren ook met spoed door ons behandeld worden.
De feestdagen komen er weer aan, rede te meer om u te vertellen wat u uw huisdier beter niet kunt geven!

Chocolade gevaarlijk voor hond en kat
De komende weken is er ter ere van de feestdagen 
in bijna ieder huishouden wel chocolade aanwezig. 
Chocolade is erg giftig voor honden en katten en 
daardoor gevaarlijk. In de cacao die in chocolade zit, 
zitten bepaalde stoffen namelijk alkaloïden. Twee van 
deze alkaloïden zijn theobromide en cafeïne en juist deze 
zijn giftig voor uw huisdier. 

Alle chocolade bevat, afhankelijk van het merk en de 
soort chocola, een bepaalde hoeveelheid cacao met 
daarin de alkaloïden. Pure chocola bevat het meest van 
deze stoffen en witte chocola het minst. 
Mensen kunnen deze stoffen zonder problemen snel 
verwerken. Dieren helaas niet; die hebben een lange 
tijd nodig om deze alkaloïden uit het lichaam te 
verwijderen. Zo worden deze giftige stoffen in het lichaam 
opgestapeld. Uw dier wordt onrustig, drinkt en plast veel 
en kan gaan braken. Het is mogelijk dat hij/zij gaat rillen en 
zelfs epileptische aanvallen krijgt. Bij een zware vergiftiging leidt het tot hartritme stoornissen en kan uw dier 
in coma raken.

Terwijl katten meestel geen interesse in chocolade tonen, zijn honden vaak zeer tevreden met een stukje. 
Let er daarom op dat uw huisdier niet bij de chocoladekransjes op tafel of in de kerstboom kan of alvast 
stiekem begint met het uitpakken van de chocoladeletter. Geef een hond of kat nooit chocolade!

(Pure) koffie
Koffie bevat cafeïne en is dus net zoals chocolade niet echt goed voor je dier. Dat geldt overigens ook voor 
cola en thee. Cafeïne stimuleert het centrale zenuwstelsel en het hart- en vatensysteem. Het kan leiden tot 
braken, rusteloosheid of hartkloppingen. Wanneer uw huisdier per ongeluk uw kopje koffie leeg drinkt is het 
geen reden tot paniek, maar voorkom dat dieren koffie kunnen drinken.

Afkluiven van botjes
Ook de resten van de (kerst)maaltijd kunnen voor een huisdier vervelende gevolgen hebben. Het afkluiven 
van bijvoorbeeld gevogelte- of wildbotjes lijkt misschien een heerlijke bezigheid voor de hond, maar kan 
zorgen voor verstoppingen in, en verwondingen van het maagdarmkanaal.

We nemen afscheid van Marloes Kleijs



Ook bevat het eten bedoelt voor mensen een hoger gehalte aan vet en zout en dit kan zorgen voor 
braken of diarree. 

Denk er ook aan om uw vuilnisbak te legen of daar neer te zetten waar uw huisdier er niet bij kan. Ook 
menig touwtje die om de rollade zaten zijn bij honden of katten naar binnen gegaan en wij hoeven denk ik 
niet uit te leggen wat voor een schade dat kan aanrichten.

Krenten en rozijnen (druiven)
Ook zoiets ogenschijnlijk onschuldigs als krenten en rozijnen kunnen giftig zijn voor honden. Pas hier dus ook 
goed mee op! Symptomen na het eten van krenten en rozijnen kunnen variëren van braken tot schade 
aan de nieren. Voer uw hond dus ook geen krentenbollen of andere lekkernijen waar druiven of rozijnen in 
verwerkt zitten.

Pinda’s en noten 
Walnoten zijn giftig voor honden en moeten vermeden worden. In het bijzonder is er een schimmel die 
veelvoorkomend is bij walnoten (vooral bij natte dode walnoten) en die ernstige periodes van ziekte 
kunnen voortbrengen. Vele noten en pinda’s zijn niet goed voor honden in het algemeen, hun hoge 
fosforgehalte kunnen blaasstenen veroorzaken.

De uienfamilie
Honden kunnen slecht tegen ui of dit nou rauw, gekookt of gedroogd is. Verder zijn alle leden van de 
uienfamilie (prei, ui, bieslook) ongezond voor honden. Pas bij regelmatig gebruik kan het schadelijk zijn. 
Maar knoflook is daarentegen weer gezond als het met mate gegeven wordt. 

Fruit en groente
Over het algemeen kunnen honden fruit en groente redelijk verdragen, pas wel op met perziken, abrikozen, 
asperges, aardappelen, amandelen en bruine of witte bonen. Deze producten zijn slecht te verteren voor 
honden, tenzij u deze kookt dan zullen ze geen problemen geven.

Tenslotte; kaarsen en kersversieringen
Over het algemeen eten dieren geen kaarsen, 
maar pas hier wel mee op. Een kaars op een 
(lage) tafel kan veel schade veroorzaken aan uw 
dier en huis. 

Ook kerstboomversieringen zijn niet erg 
diervriendelijk, zeker jongere dieren hebben 
nog wel eens de neiging om in de kerstboom 
te hangen waarbij de kerstballen over de 
grond rollen of kapot vallen. Pas ook op met 
engelenhaar, dit is heel erg scherp!  En dan nog 
de kerstsok. Een sok is vaak een geliefd speeltje 
maar kan wel net als kerstslingers vast komen te 
zitten in darmen. Hang hem hoog op zodat de 
hond er niet bij kan.

- vervolg - En deze maand ...



Wat kunt u in de volgende nieuwsbrief 
verwachten?

Mag ik een oogzalfje mee voor mijn 
hond of kat?
Deze vraag wordt vaak gesteld aan de assistentes, maar 
is het wel zo simpel? 

Er kan van alles aan de hand zijn. Variërend van een 
lichte beschadiging van het hoornvlies tot een ernstige 
ontsteking van het hele oog. Dit betekent dus dat er 
ook niet zomaar één zalfje is voor al deze problemen. Er 
moet dus altijd eerst naar het oog gekeken worden. Wat 
voor oogproblemen zijn er zoal....

Trimmen bij de kat
Het is algemeen bekend dat je met je hond naar de 
trimsalon moet, maar bij katten is dit nog niet zo bekend. 
Toch hebben veel katten hier baad bij en steeds meer 
mensen vinden dan ook hun weg naar de trimsalon. 

Helaas zijn er weinig trimsalons die ook katten behandelen, 
want katten zijn nu eenmaal anders dan honden in de 
omgang, maar ook in de behandeling die ze nodig 
hebben. Wij hebben alle kennis en middelen in huis. Maar 
wat doen we dan precies?

Kun je een konijn zindelijk maken ?
Ja zeker! En hoe pak je dat dan aan?

Het woord is aan ...
Meneer Klein Arfman heeft een artikel in het 
Haarlems Dagblad geplaatst over zijn katten 
Mannetje en Krelis die plotseling met elkaar 
gingen vechten en in huis plasten.


