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Op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur
behandeling uitsluitend volgens afspraak

Je hoort vaak over tweelingen dat ze samen een bijzondere band hebben. Met 
Jesper & Jelmer was het niet anders. 

Als pupjes van amper een kilo zag ik ze voor het eerst. Ze waren te vondeling 
gelegd bij een boerderij in Vijfhuizen. Wat betreft 
het adres hadden ze het niet beter kunnen treffen. 
Ze werden direct in het gezin opgenomen en 
kregen alle liefde en aandacht die ze tot daarvoor 
waarschijnlijk hadden moeten missen. 
Gelukkig konden ze zelf al eten en ik schatte hun 
leeftijd op zo’n 5 weken. 

Normaal raad ik altijd af om twee pups 
tegelijkertijd te nemen omdat de opvoeding vaak 
lastiger is. Buiten lopen ze alleen te spelen, 
waardoor ze niet de tijd nemen om te poepen 
en te plassen. Jesper & Jelmer scheiden bleek 
echter geen optie. De nieuwe eigenaren besloten 
extra veel tijd in ze te investeren door ze apart 
uit te laten. Helaas bleek dat Jesper niet uit wilde 
zonder Jelmer en andersom ook niet. 

Uiteindelijk kwam alles goed. Ze groeiden op 
als ongecompliceerde boerderij hondjes en 
waar Jelmer was, was Jesper ook. Zei je ”zit” 
dan gingen ze direct allebei zitten. “Mand” en 
ze lagen samen in hun mand. Nooit hadden ze 
ruzie, ook niet toen ze beiden verliefd werden 
op het loopse teefje van een boerderij verder 
op. Wie exact de vader was van het nestje pups 
weten we nog steeds niet.

Op het spreekuur kwamen ze ook altijd samen. 
Als Jesper diarree had gaf ik altijd gelijk 
medicijnen mee voor Jelmer, want iedereen wist 
al dat het nooit lang kon duren voordat de ziekte bij hem ook toesloeg. 



Blaaskanker bij de hond

t
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De grappigste gebeurtenis die ik met ze meegemaakt heb was toen Jelmer een nagel 
had afgescheurd. Eindelijk was het een keer voorgekomen dat ze los van elkaar iets 
hadden. De nagel stond dwars op het nagelbed en moest verwijderd worden. Natuurlijk 
was ook Jesper meegekomen. Ze konden immers niet zonder elkaar. Ik verdoofde het 
nagelbed zo goed als mogelijk is. 

Met een ruk trok ik de nagel los. Helaas was het niet te voorkomen dat Jelmer een gil gaf. 
Op hetzelfde moment voelde ik een scherpe pijn in mijn kuit. Jesper was van de gil van 
Jelmer zo onder de indruk geweest dat hij zijn broer te hulp was geschoten door mij uit te 
schakelen. 
Mijn kuit en Jelmers nagelriem bloedden beiden flink. De assistentes besloten dat eerst 
Jelmer geholpen moest worden en dat ik daarna aan de beurt was.

Even later zaten we beiden met ons achter pootje in het verband. Jesper, Jelmer en ik waren erg geschrokken, maar 
gelukkig was onze vriendschapsband sterk en besloten we het weer snel goed te maken.     

Drs. J.W. Baljet

Kanker komt helaas veel voor bij honden, ongeveer 1 op de 3 honden krijgt ooit een tumor in zijn leven. Blaaskanker 
komt niet zo heel veel voor, ongeveer 2% van de tumoren betreft blaaskanker. Kanker kan goed of kwaadaardig zijn, 
bij blaaskanker zien we meestal de kwaadaardige variant. Vaak zien we de verschijnselen die bijvoorbeeld ook bij een 
blaasontsteking kunnen passen, alleen door verder onderzoek kunnen we de diagnose blaaskanker stellen.

De verschijnselen
Blaasproblemen komen regelmatig voor bij honden. De symptomen zijn meestal:
- Vaak kleine plasjes doen
- Persen zonder dat er urine komt
- Pijn bij het plassen
- Bloed in de urine
- In huis plassen of urine lekken

Een blaasontsteking is vaak een bijkomend probleem, doordat het slijmvlies van de blaas aangetast wordt door de 
tumor, is deze gevoeliger voor ontstekingen door bacteriën. Als we de hond behandelen voor een blaasontsteking lijkt 
de behandeling aan te slaan, maar vaak komen de verschijnselen snel weer terug.

Verder onderzoek
Bij terugkerende blaasproblemen is het verstandig om verder onderzoek te doen naar de oorzaak ervan.

-Bacteriologisch onderzoek van de urine
Door steriele urine te kweken kunnen we zien of er bacteriën in de urine zitten. Om de urine zo steriel    
mogelijk te krijgen zullen we een punctie van de blaas doen. De verkregen urine wordt op kweek gezet.

- Een röntgenfoto van de blaas
 Op een röntgen foto kunnen we bijvoorbeeld blaasstenen zien. We kunnen met behulp van een catheter 



-vervolg- Blaaskanker bij de hond

 de blaas vullen met lucht of met een contrastmiddel, hierdoor kunnen we zien of de blaaswand afwijkend is  
 (verdikkingen of een onregelmatig oppervlak).

- Echo van de blaas
 Met een echo zijn dezelfde afwijkingen waar te nemen als met een röntgen foto. Alleen met een echo kan 
 de blaaswand wat specifieker en vanuit meerdere richtingen bekeken worden. Bij het vermoeden van een  
 blaastumor kan meteen de hele buik beoordeeld worden op uitzaaiingen. 

Het stellen van de diagnose van blaaskanker
Bij het vermoeden van blaaskanker is het aan te raden om een definitieve diagnose te stellen. We kunnen dit doen 
door middel van cytologisch (cellen) of histologisch (biopt) onderzoek. 

Cytologie
Celletjes kunnen in de urine zitten of we kunnen ze verkrijgen met een zo genaamd zuigbiopt. Cytologie kan een 
diagnose geven, maar dit lukt niet altijd.

Histologie
Operatief kunnen we een stukje weefsel verwijderen, of 
met endoscopie via de plasbuis kan een stukje weefsel 
verkregen worden.

De behandeling en vooruitzichten
Afhankelijk van het type tumor, de plaats en de grootte 
zijn er een aantal opties:
- Operatief verwijderen
- Chemotherapie
- In sommige gevallen bestraling

Als de tumor grotendeels verwijderd is en de hond 
ondersteund wordt met medicijnen, kan hij vaak nog 
maanden tot jaren klachtenvrij leven. Genezing komt 
helaas bijna nooit voor, het doel van de behandeling is de 
hond een prettig en kwalitatief leven bieden.



Onderhuids abces bij de kat 
Een abces is een holte gevuld met pus, dat zich onder de huid ophoopt als gevolg van een bacteriële infectie. Deze 
aandoeningen is één van de meest voorkomende aanleidingen tot opname in de kliniek.

Oorzaken
De meeste abcessen ontstaan als gevolg van een diepe bijtwond die tijdens een gevecht met een andere kat is 
opgelopen. Als de ene kat de andere bijt, worden bacteriën die in de bek aanwezig zijn door de hoektanden onder de 
huid van het slachtoffer gebracht. De bijtwond is klein en sluit zich weer snel. De enige aanwijzing is misschien een 
plukje haar dat in een korstje aan elkaar kleeft op de plek van het wondje. De bacteriën blijven achter en hierdoor kan 
zich binnen enkele dagen een infectie ontwikkelen. Soms vangt het immuunsysteem het op, maar vaak vormt er zich 
een abces. De meeste abcessen zitten rond de staartbasis, de kop, nek of schouders.

Hoe herkent u een abces?
- Abcessen zijn pijnlijk, vaak mag u de plek niet aanraken.
- Een abces voelt aan als een zacht gezwel, wat fluctueert.
- Het abces kan openbreken, waardoor er grote hoeveelheden stinkend groengeel pus vrijkomt.
- De kat kan ziek zijn, sloom worden en slecht eten.

Welke katten hebben vaak abcessen?
Een abces kan bij iedere kat voorkomen. We zien abcessen vooral bij katten die veel buiten komen en nog niet 
gecastreerd zijn. Niet gecastreerde katers hebben een grotere drang om hun territorium te verdedigen en zullen 
daardoor eerder met andere katten vechten.

Is een abces ernstig?
De meeste abcessen verdwijnen na een behandeling. Een bijtwond is echter wel 
de meest voorkomende manier waarop twee ernstige infectieziekten, kattenaids 
en Feline leukemie van een besmette kat op een gezonde kat kunnen worden 
overgebracht.

Wat kunt u zelf doen?
Als u het vermoeden heeft dat uw kat met een andere kat gevochten heeft, 
controleer hem dan helemaal op bijtwondjes. Ga met uw vingertoppen door de 
vacht van uw kat. Als u bij een plekje komt dat u (liever) niet mag aanraken, ga 
dan op zoek naar bloedkorstjes en kleine bijtgaatjes. Als u een wondje vindt, hou 
dit dan goed schoon. En open door het korstje te verwijderen. Als het wondje 
namelijk te snel dicht gaat kan er een abces ontstaan.
Als de plek dik wordt, de huid erg pijnlijk blijft of uw kat zich niet lekker voelt is 
het verstandig om contact met ons op te nemen.

De behandeling
Als de infectie mild is en zich nog niet tot een abces ontwikkeld heeft, kunnen we een antibioticum kuur geven. Als er 
al een abces ontwikkeld is, nemen we de kat het liefste op. Onder een roesje zullen we het abces openen en goed 
spoelen, aanvullend wordt vaak een antibioticum kuur en pijnstiller gegeven. Bij grote abcessen kan het soms nodig 
zijn om een drain te plaatsen. De drain zorgt ervoor dat de wond openblijft zodat al het vuil naar buiten kan.



Corrigeren / straffen bij de hond
Wat is corrigeren?
Een correctie is “iets” wat je aan de hond toedient en wat hij niet fijn vindt, dit kan van alles zijn. 

Een ‘foei” met een boze blik in de ogen, een waterstraal, een klap in je handen en ga zo maar door. Belangrijk is dat 
de hond het als een correctie ziet! 

Zo ken ik een hond die het heel erg vervelend vindt als je over zijn hoofd aait. Zou je deze hond dus als beloning een 
aai over zijn hoofd geven als hij iets goed heeft gedaan, dan beloon je hem niet, maar corrigeer je hem en zal hij dat 
gedrag wat je eigenlijk wil, na veel aaien over zijn hoofd niet meer doen.

Maar ook andersom. Zo kan een hond (ik denk even aan een Labrador) de waterstraal als heel leuk ervaren. Wil je 
een hond die dit leuk vind dus corrigeren met een waterstraal, dan beloon je hem dus eigenlijk en zal hij het gedrag 
herhalen om weer dat leuke spelletje met die waterstraal te spelen!. 

Ongewenst gedrag
Op het moment dat onze hond voor ons ongewenst gedrag laat zien, kunnen we corrigeren. En er is niets mis met 
corrigeren. Tenslotte corrigeren wij mensen elkaar ook. 

Wat we bij een hond echter niet moeten vergeten is dat hij in eerste aanleg nooit verkeerd gedrag vertoont. Hij weet 
immers als pup zijnde niet wat er van hem verwacht wordt. Het is dus heel belangrijk dat we als eigenaar de pup al 
van jongs af aan leren wat we wel of niet van hem verwachten. Helaas gaat het hier nogal eens mis. 

Bijvoorbeeld: er wordt aangebeld en de pup geeft een blafje. Veel eigenaren kijken dan onbewust trots naar hun 
hondje. Zo klein en dan al waaks. Er wordt echter vergeten dat als de pup op dat moment “beloont” wordt en dus bij 
het blaffen bij de bel een goed gevoel krijgt, hij dit zal blijven doen. 

Trekken aan de lijn is ook een gedrag waar mensen moeite mee hebben om af te leren. Als de pup in huis komt en de 
eigenaar de eerste keer met hem gaat wandelen willen de meeste pupjes helemaal niet lopen, terug naar huis willen 
ze. Lekker veilig in het holletje. Wil de pup na een tijdje wel wandelen, dan laten de meeste mensen hem trekken 
aan de lijn, blij dat ze vooruit gaan bij het wandelen en dat hij wil lopen. De pup leert nu dat trekken aan de lijn geen 
probleem is. 

En zo zijn er nog vele voorbeelden te noemen. 

Belangrijk is dus dat er van te voren een lijst met het gezin gemaakt wordt, welk gedrag van de hond wel of niet 
geaccepteerd wordt. Iedereen dient zich wel aan dit lijstje te houden! Ook als hij nog maar een pup is.

Wat moet je niet doen als je corrigeert
Hierboven staan al wat middelen om te corrigeren. Dit lijstje is 
natuurlijk niet compleet. Verzin allerlei correcties, maar laat de 
correcties die de hond lichamelijk zeer doet achterwege. 

Fysiek straffen voor ongewenst gedrag is uit den boze!! 
Bedenk dat fysieke straf het vertrouwen tussen de hond en de 
eigenaar sterk kan schaden. De hond kan de straf verbinden 
met de eigenaar en niet aan zijn ongewenst gedrag!

Wat mij ook zorgen baart is dat ik mensen soms hoor zeggen 
dat zij hun hond dwingen om op hun rug te gaan liggen.

Een hond die zijn onderdanigheid wil tonen doet dit alleen 
maar uit vrije wil en zal deze positie aannemen als dat nodig 
is. 

t



- vervolg - Corrigeren / straffen bij de hond

Het dient namelijk niet alleen om zijn onderdanigheid te tonen, maar het dient met name om de agressie van de 
andere te stoppen. Het onder dwang op de rug leggen is voor de hond onbegrijpelijk en beangstigend. Hij kan het 
zien als een agressie aanval en sommige honden kunnen daar maar op een manier op reageren: agressie, met alle 
gevolgen van dien. 

Het over de neus of in de nek grijpen wordt door honden onderling wel gedaan. Maar wij zijn geen honden en het zal 
niet hetzelfde effect geven. De hond begrijpt er niets van en het zal dus ook de relatie alleen maar verstoren.

Het in de nek grijpen en schudden wordt alleen maar gedaan als het andere dier gedood moet worden. Ik hoef hier 
denk ik dan ook geen verdere uitleg te geven.

Corrigeren mag, maar bedenk wel hoe en of het voor de hond te begrijpen is. Beter is het om vanaf jongs af aan de 
hond te leren wat wel en niet kan! Alleen dan kan er sprake zijn van wederzijds vertrouwen!

Marie Louise Hebly, hondengedragsdeskundige.



Een eigen huis ...

Als vogel is het anno nu niet zo makkelijk een woonplaats te vinden. Bij nieuwbouw ontbreekt daarvoor vaak de zo 
handige hoekjes en kieren. Met een nestkastje maakt u heel wat buitenvogels blij. 

Welke vogels komen er in de tuin?
Het is een gezellig gezicht, vogeltjes in de tuin. En als u een beetje in de gaten houdt welke vogels er in de regel 
op visite komen, dan weet u ook meteen welk nestkastje u het best kunt ophangen. Ze zijn er niet voor niets in 
verschillende soorten en maten: vogels zijn nogal kieskeurig als het gaat om het uitzoeken van een goede nestplaats. 
Zo willen boomklevers, mezen, mussen en bonte vliegenvangers het liefst een nestkastje met een kleine vliegopening. 
Winterkoninkjes, merels en roodborstjes houden juist meer van een open nestkastje met een lage voorkant. 

Waar moet zo’n nestkastje hangen?
Een veilig ‘vogelhuis’ heeft precies de juiste plek. Dus: daar waar de 
poes er niet bij kan, waar het niet te warm wordt in de zon en waar 
wind en regen geen vrij spel hebben. Met de invliegopening richting 
het noorden, noordoosten of het oosten. Hang het kastje bij voorkeur 
al in de herfst op, zodat vogels het kastje kunnen ontdekken en in de 
winter kunnen gebruiken als schuil- en overnachtingsplaats. 

In de buurt van beplanting
Hang het nestkastje in de buurt van beplanting. Jonge vogels hebben 
zo een prima startpunt voor hun eerste vlucht, met beschutting en 
ondersteuning. Een klimplant die het kastje gedeeltelijk bedekt is 
prima en beschermt het ook nog eens. 

De ideale opening
−	 25-28	mm	voor	kleine	mezen,	zoals	de	pimpelmees	en		 	
 zwarte mees.
−	 32-35	mm	voor	de	koolmees,	kuifmees,	boomklever,	bonte		
 vliegenvanger, huismus, ringmus en gekraagde roodstaart.
−	 45	mm	voor	de	spreeuw	en	grote	bonte	specht,	halfholen		
 roodborst, grauwe vliegenvanger, witte kwikstaart, merel,  
 gekraagde roodstaart en zwarte roodstaart.

Meerdere vogelhuizen
Het heeft niet zo veel zin om meerdere van dezelfde nestkasten op te hangen, omdat niet alle vogels soortgenoten 
in de buurt accepteren. Eén koppel koolmezen zal in een kleine tuin geen tweede koppel dulden! Er is te weinig 
voedselvoorraad om al die bekjes van de jongen te vullen. Andere vogelsoorten worden niet verjaagd omdat deze hun 
voedsel halen op plaatsen waar de koolmees zelf niet of in elk geval minder op zoek gaat. Wilt u meerdere kastjes 
ophangen zorg er dan voor dat ze minimaal 10 meter van elkaar af hangen.



Wist u dat ... 

Een papegaai  wel 80 jaar oud kan worden. 

We een kittenparty organiseren op 
18 november!
Tijdens deze informatieavond krijgt u veel informatie over de 
eerste levensjaren van uw jonge aanwinst. De onderwerpen 
die besproken worden zijn de gezondheid, voeding, het 
gedrag, castratie en sterilisatie. 
De avond begint om 19.00 uur en eindigt om 21.00 uur en is 
gratis. U kunt zich telefonisch of aan de balie opgeven.

Begrip en steun
De helft van de baasjes hun huisdier rekent tot de familie; 30 procent ziet het dier 
als hun beste vriend. Dierendag wordt vaak gevierd, verjaardagen van het huisdier 
niet.
Uit onderzoek blijkt dat dieren steun bieden als hun baasje niet lekker in hun vel zit. 
Iets meer dan de helft van de Nederlandse huisdierenbezitters knapt weer op na 
een stevige knuffel. Dit geldt vooral voor kattenbezitters; hondenbezitters maken 
liever een stevige wandeling met hun huisdier.

Van de in totaal duizend ondervraagde huisdierenbezitters menen dat hun dier de 
stemming van het baasje precies aanvoelt. Vier op de vijf hondenbezitters denken 
dat	hun	viervoeter	ze	begrijpt.	Dat	geldt	ook	voor	54	procent	van	de	kattenbezitters.

Pandaberen aan hun voorpoten 
een “zesde”vinger hebben. Dit verlengde 
handwortelbeentje gebruiken ze als een kleine duim 
om bamboestokken gemakkelijker te kunnen grijpen 
en veiliger met hun tanden te bewerken.



Het woord is aan ...

De Nederlandse Sabelpootkriel
Geboren als dochter in een gezin, waar altijd kippen werden gehouden, heb ik nooit de gedachte los kunnen laten om 
ooit zelf kippen te gaan houden.Wonend in de binnenstad van Haarlem, schoof ik de gedachte aan kippen jarenlang 
ter zijde omdat ik mijn buren geen overlast wilde bezorgen met mijn kippenliefhebberij.              

Toen de kinderen klein waren kwamen er katten, hamsters, vissen en salamanders in ons gezin. Totdat ik 
onverwachts een paar maanden thuis zat en iets om handen wilde hebben. Een kippenhok was snel gemaakt in mijn 
achtertuin.                           

Maar welke kippen waren geschikt? Het hok was niet zo groot. Bovendien wilde ik de kippen af en toe 
wel los laten lopen in de tuin en men waarschuwde mij dat mijn tuin door kippen totaal werd omgespit…..                                                                                         
                         
Mijn zus uit Brabant had inmiddels sabelpootkrielen aangeschaft. De voorzitter van de Sabelpootkrielclub, ook 
in Brabant, nodigde mij uit om naar zijn kippen te komen kijken. De kippen waren er in diverse kleurslagen o.a. 
porselein en citroenporselein. Hij vertelde mij, dat de Nederlandse sabelpootkriel tot de oudst bekende rashoenders 

van ons land behoort. Op een schilderij 
van Adriaan van Utrecht uit de 16e eeuw 
staan deze hoenders reeds afgebeeld.                                                                          
Een sabelpootkriel heeft een overvloedige 
voetbevedering, die als het ware een 
voetstukje vormt. De beenbevedering 
bestaat uit lange stijve veren. De stijve 
veren doen denken aan sabels en daarom 
kreeg deze kriel de naam Sabelpootkriel.                                                                                     
                          
Van mijn zus kreeg ik een hen met drie 
kuikentjes mee naar Haarlem. Wat hebben we 
ervan genoten toen ze opgroeiden: ze aten uit de 
hand, waren rustig en richtten geen schade aan 
in de tuin! Met de sokjes aan hun voeten bleek  
spitten in de aarde niet mogelijk te zijn.

Helaas bleken de kuikens drie haantjes te zijn. 
Ze waren prachtig, maar hun enthousiaste 
gekraai was niet te harden in de Haarlemse 
binnenstad. Het klonk landelijk, maar het ging de 

hele dag door. De haantjes werden dus omgeruild voor drie hennen, iets waar moeder kriel even aan moest wennen. 
Al snel ontstonden er echter twee tweetallen: de twee citroenporseleinen kippen liepen samen door de tuin en werden 
Citroentje en Limoentje genoemd. De twee porseleinen kippen, noemden we Moeder en Kip.                                        
                                                            

Wat is het leuk om kippen om je heen te hebben! Bovendien elke dag twee tot vier eitjes. De kippen hebben een 
vriendelijk en rustig karakter. Toch kunnen ze zich goed verdedigen ten opzichte van andere dieren. Als onze poezen 
eraan komen, gaan de hennen met z’n vieren dicht bij elkaar lopen. De poezen durven dan niets te ondernemen. 
Vorige week ging een van mijn poezen even nieuwsgierig in het kippenhok kijken. Niets aan de hand, alle dieren 
bleven op hun gemak en lopen nu rustig bij elkaar in de buurt.                                                                                         
       
Ik ben lid geworden van de Sabelpootclub en elke keer leer ik wel iets bij om het welzijn van mijn kippen te verhogen. 
Of ik met mijn krielen naar de dierenarts moet als er iets aan de hand is, weet ik eigenlijk niet. Ik zal het mijn 
dierenarts, de heer Baljet, eens vragen……

Barbara Martens



Informatieavond vuurwerkangst
Dinsdag 8 november Informatieavond vuurwerkangst bij honden 
 
Ook dit jaar zal ongetwijfeld knallend eindigen, maar voor honden zijn de harde en onverwachte knallen van het 
vuurwerk vaak geen feest. Jammer genoeg wordt er vanaf november al vuurwerk afgestoken. Zowel dieren als 
mensen schrikken ervan, maar wij mensen weten dat het geen bedreigende situatie is. Voor uw hond is het anders.

De angst voor harde geluiden is een natuurlijke angst die direct te maken heeft met overlevingsdrang. Dit kan zich 
uiten als heftig blaffen, janken, maar ook wegkruipen onder bed of in andere donkere hoeken van het huis. Soms 
vluchten angstige honden buiten weg, waarna ze vaak niet meer terug te roepen zijn. 
Angst op de avond zelf is vervelend, maar daarbij komt dat het probleem zich kan generaliseren. Dan zal uw hond niet 
alleen in paniek raken bij vuurwerk, maar ook bij andere geluiden waarvoor hij voorheen niet bang was, bijvoorbeeld 
onweer. 
Om uw hond een zo rustig mogelijk oudejaarsavond te bezorgen, organiseren wij een vuurwerk informatieavond.

Programma 
18.45-19.00	 Ontvangst
19.00-19.30   Medicinale mogelijkheden bij vuurwerkangst, door dierenarts Hilje Sijperda
19.30-19.45			 Koffie/thee	pauze
19.45-20.30			 Wat	is	angst,	hoe	ontstaat	angst,	voorkomen,	herkennen	en	omgaan	met	angst.	
  Wat zijn de therapie mogelijkheden, door hondengedragsdeskundige Marie-Louise Hebly 

Bent	u	geïnteresseerd	in	deelname	aan	deze	avond,	meldt	u	zich	dan	telefonisch	aan	op	023-5310880.
Wij	zijn	dagelijks	van	8.30	tot	17.00	uur	bereikbaar.

Kosten
Iedereen is welkom, de informatieavond is gratis.
Er zijn nog twee plaatsen vrij. Wilt u aan deze avond 
deelnemen, geef u dan snel op!



Wat kunt u in de volgende nieuwsbrief 
verwachten?

Cavia heeft vitamine C nodig
Vaak worden alle knaagdieren over één kam 
geschoren. En we nemen daar de konijnen 
en haasachtigen ook in mee. Toch zijn alle 
knaagdieren verschillende dieren die we onder een 
soortnaam hebben geschaard. Dat betekent niet 
dat er geen verschillen zijn. Die zijn er wel. Vooral 
in de voedselbehoefte verschilt de cavia van de 
andere knaagdieren. De cavia heeft namelijk 
extra vitamine C nodig in zijn voeding. De andere 
knaagdieren kunnen dit zelf aanmaken uit andere 
voedingsstoffen, maar de cavia kan dit niet.

Verzorging van de nagels
Nagels bestaan uit dood hoornachtig 
materiaal. Ze groeien altijd door, maar 
onder normale omstandigheden slijten 
ze ook vanzelf af. Katten moeten op hun 
nagels bijten om de nagelhoesjes kwijt 
te raken. Hoe kunnen nagels het beste 
geknipt worden en wat te doen als de nagels 
ingroeien.

Kleuren bij de siamees
Siamezen worden wit geboren. Vanaf de vijfde 
dag verschijnen hun kleuren. De vacht wordt 
gekenmerkt door de gekleurde extremiteiten, de 
zogenaamde points. De omgevingstemperatuur 
kan daar invloed op hebben, hoe dat precies zit 
en welke kleuren er voor komen kunt u lezen in 
de nieuwsbrief van december.


