
Nieuwsbrief 8
oktober 2010 Redactioneel
Verder in deze 
nieuwsbrief:

Vuurwerk ...

Waarom zouden we onze 

kater laten castreren?

Socialisatie pup

De rat

Voor u gelezen

Waarom zou je de kat laten 

trimmen?

Wat kunt u in de volgende 

nieuwsbrief verwachten?

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

Schaamte

Dierenk l in iek  Kenaupark
Kenaupark 13  2011 MP  Haarlem
tel.  023-5310880
fax 023-5342912
www.dierenkl in iekkenaupark.nl

Openingst i jden:
Op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur,
behandel ing uits lu i tend volgens afspraak

Huisdieren hebben geslachtsorganen, denken aan sex en hebben de 
behoefte zich voort te planten. 

De ene eigenaar kan enthousiast vertellen over een gecastreerde kater 
die elke avond zijn knuffel aan het dekken is voor het slapen gaan, de 
ander wikkelt een probleem in een vage mist. 

Vorige maand las ik in de agenda bij een gemaakte afspraak: jeuk aan 
het fundament. Ik weet inmiddels dat als ik een woord niet ken ik het 
beste aan de achterkant kan gaan zoeken. 

Af en toe krijgen we zeer ongeruste eigenaren op het spreekuur die 
denken dat hun jonge reu 2 symmetrische tumoren heeft aan zijn penis. 
Natuurlijk zijn ze gerust gesteld na de mededeling dat dit een erectie is. 
Vooral als je gaat voelen of ze er nog zitten vind je ze meestal wel na een 
halve minuut. 

Ook vrouwelijke dieren kunnen dingen markeren met urine en andere 
huisdieren en objecten berijden. Het zijn allemaal problemen waar wij 
geen blad meer voor de mond bij 
nemen en waar wij u graag mee 
helpen, net als onze para-veterinair-
assistenten, want ook zij zijn immers 
door de wol geverfd.

Drs. J.W. Baljet 



Vuurwerk

Het is net oktober, de eerste pepernoten liggen al in de winkels. December lijkt nog zo ver weg! Helaas voor 
veel van onze huisdieren, over een kleine drie maanden is het weer zo ver. Oudjaarsdag, ook dit jaar zal 
ongetwijfeld knallend eindigen, maar voor (veel) huisdieren is vuurwerk vaak geen feest. Omdat de harde 
onverwachte knallen vaak niet goed thuis te brengen zijn, zorgt het voor veel angst. 

U kunt uw huisdier gaan trainen en daardoor laten wennen aan deze knallen en daarmee veel angst voor 
uw huisdier wegnemen. Hier kunt u het beste wel zo snel mogelijk mee beginnen, om een goed resultaat te 
boeken.

Vuurwerk, niet voor iedereen even leuk!
De angst voor harde geluiden is een natuurlijke angst die direct te maken heeft met overlevingsdrang. 
Vrijwel elk dier en mens zal schrikken bij het horen van een harde knal. Waarschijnlijk associëren onze dieren 
dit geknal met onweer en bliksem. Jachthonden zijn vaak gefokt om te reageren op het schot van de jager, 
bij deze dieren speelt als reactie op de knallen een erfelijke factor mee. 
Ieder dier zal anders reageren op de harde knallen, sommige honden vinden het geweldig en willen buiten 
gaan spelen, sommige katten gaan voor het raam zitten en kijken naar het mooie vuurwerk, maar andere 
honden en katten raken compleet in paniek. Dit kan zich uiten in janken, miauwen, heftig blaffen, maar 
ook wegkruipen onder het bed of in andere donkere hoeken van het huis. Soms vluchten honden of katten 
naar buiten waarna ze vaak niet meer terug te roepen zijn. Laat uw hond daarom rond oud en nieuw 
alleen aan de lijn uit, dit ook om het opeten van de restjes van vuurwerk tegen te gaan. 
Veel dieren herstellen snel na een avond met harde knallen, ze zullen de volgende dag weer helemaal als 
vanouds reageren. Het is dan ook beter deze dieren niet te behandelen met kalmerende medicatie. 

Algemene tips
Het is belangrijk dat uw dier weg kan vluchten van de harde knallen, naar een plek waar hij/zij zich veilig 
voelt. Als uw hond altijd in een bench slaapt en zich daar veilig voelt, laat hem/haar dan in de bench 
liggen. U kunt een deken over de bench doen voor betere geluidsisolatie. Voor de kat moet u zorgen dat 
er voldoende plaatsen zijn waar hij/zij zich kan verstoppen. Uw kat kan namelijk voorkeur hebben voor een 
goede schuilplaats waar hij/zij de knallen zo min mogelijk 
hoort. Zet bijvoorbeeld de kastdeur open en zet daar een 
doosje met een dekentje in.
Houdt de gordijnen en ramen dicht in de kamer waar uw 
huisdier zich bevindt en laat het licht aan.
 
Lang geleden werd er gezegd dat als uw huisdier angstig 
reageert op vuurwerk, u hem/haar zo veel mogelijk moet 
negeren. Door aandacht te geven en te troosten op het 
moment dat hij/zij angstig gedrag vertoont, belonen we als 
het ware het angstige gedrag op het geknal. Over deze 
aanname zijn tegenwoordig hele andere gedachten.

Troosten mag
Of eigenlijk beter gezegd: troosten moet. U moet zich voorstellen dat u ergens heel erg bang van bent en 
u zoekt veiligheid bij iemand die u vertrouwt. Hoe zou u zich voelen als deze persoon zich vervolgens van u 
afkeert. Om u te laten wennen aan de angstige situatie is het van groot belang dat u eerst kalmeert. Pas 
dan leert u de situatie te overzien en misschien dat u dan in staat bent er anders tegen aan te gaan kijken. 
Waarom zou dat anders zijn bij honden of katten. Het is niet zo dat ze blij zijn met die knallen omdat ze dan 
lekker angstig bij u weg kunnen kruipen. Als het troosten een beloning zou zijn, zouden ze eerst blij moeten 
reageren op de knal om pas daarna het angstgedrag te gaan vertonen. 

Wennen door gedragstraining met behulp van een cd met vuurwerk lawaai
Het gebruik van de cd met vuurwerk knallen en onweergeluiden kan voor uw hond erg effectief zijn als 
hij/zij angstig is voor harde knallen. U moet minimaal 2 maanden van tevoren beginnen met deze training 
en zo kan u uw hond leren dat deze geluiden helemaal geen reden tot angst zijn. Als u deze cd gebruikt, 
dan is de gedragstraining tijdens het afspelen van de cd het belangrijkst. De enge geluiden moeten 
gecombineerd worden met een ontspannen en prettig gevoel.
Deze cd is ook voor katten verkrijgbaar. Omdat het voor u als eigenaar vaak moeilijk is om stresssignalen bij 
katten te herkennen adviseren wij om dit alleen onder begeleiding van een gedragsdeskundige te doen. t



Wanneer moeten we medicijnen gebruiken om uw huisdier rustiger te 
maken?
Als de angst van uw huisdier voor harde knallen zo heftig is, dat het de algemene gezondheid en/of 
veiligheid van uw dier in gevaar brengt, dan zouden we adviseren een behandeling in te stellen. Als 
uw huisdier bijvoorbeeld dagen lang niet eet door deze angst, dan geeft dit een te groot gevaar voor 
de algemene gezondheid. Ook kunnen dieren in paniek raken waar ze zichzelf of anderen bij kunnen 
verwonden. Sommige honden durven dagenlang niet meer over straat. Als de angst zo heftig is adviseren 
we om medicijnen te geven om de angst te verminderen.

Rustgevende verdampers
Er bestaan verdampers, die rustgevende geurstoffen verspreiden. 
Deze geurstoffen heten feromonen, dit zijn kalmerende en 
herkenbare geuren voor uw hond of kat waardoor hij/zij zich meer 
op zijn/haar gemak gaat voelen en minder angstig is. U kunt de 
verdamper in het stopcontact doen in de kamer waarin uw huisdier 
zich bevindt. De verdamper geeft rust, maar heeft zeer weinig 
bijwerkingen. Pas op dieren met luchtwegproblemen kunnen een 
prikkeling van de luchtwegen krijgen.

Rustgevende dieetvoeding 
Calm dieet is een complete voeding van Royal Canin wat 
rustgevend werkt. Door toevoeging van bepaalde voedingsstoffen 
(Alfa-casozepine en L-triptofaan) die een rustgevende werking 
en/of een positief effect op de gemoedstoestand kunnen hebben, 
worden de symptomen van stress bij dieren aanzienlijk verminderd.
Het is speciaal ontwikkeld voor katten en honden die moeilijk met stressvolle situaties omgaan. Dit voer 
kan dus gegeven worden wanneer uw kat of hond last heeft van stress of een stressvolle situatie wordt 
verwacht. 

Kalmerende medicatie
Bij vrijwel alle kalmerende medicijnen wordt uw huisdier slaperiger gemaakt. Acepromazine, calmivet® 
en vetranquil® zijn medicijnen die vroeger vaak gebruikt werden bij vuurwerkangst. Het wordt ook nog 
regelmatig in dierenwinkels verkocht. Het is een sedatie middel, dus uw huisdier wordt er slaperig van, 
waardoor hij/zij rustiger lijkt. Maar uit onderzoek blijkt dat uw huisdier juist gevoeliger wordt voor geluiden bij 
Acepromazine gebruik, maar doordat ze slapper zijn kunnen ze niet meer wegrennen. De angst voor harde 
geluiden zal dus alleen maar toenemen. Dit is dus niet het beste medicijn tegen vuurwerkangst. 
 

Welk medicijn kunnen we dan wel gebruiken?
 • Alprazolam = Xanax®
Alprazolam is een sedatiemiddel maar geeft een minder heftige sedatie dan acepromazine. Naast sedatie 
vermindert Alprazolam de angstgevoelens. Ook maakt het uw huisdier minder gevoelig voor geluiden. En 
dat is precies wat we willen bij angst voor harde knallen. Vaak kan uw huisdier nog wel gewoon rondlopen, 
maar zullen er geen angstverschijnselen meer te zien zijn. 
 
 • Voedingssupplement Telizen®
Als uw huisdier angstig is, maar verder nog wel normaal functioneert, dan kunt u overwegen om Telizen te 
geven. Hier zit L-theanine in, een stof die in groene thee zit en dat werkt rustgevend bij dieren. Het is wel het 
advies hier enige tijd voor oudejaarsavond mee te beginnen. Telizen heeft geen bijwerkingen.
 
 • Clomicalm®
Clomicalm is een medicijn tegen angst, maar het is vooral een middel dat geschikt is om uw huisdier te 
leren dat ze niet bang hoeven te zijn voor harde knallen. U kunt dit middel goed gebruiken in combinatie 
met gedragstraining. Bijvoorbeeld met de vuurwerk cd.

Indien u nog vragen heeft of graag hulp wilt bij het zo goed mogelijk voorbereiden van uw huisdier, 
neemt u dan gerust contact op met onze kattengedragstherapeut Penny Kieft of met onze 
hondengedragstherapeut Marie-Louise Hebly.
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Waarom zouden we onze kater laten 
castreren?
Dit is een vraag die ons soms gesteld wordt. Vaak is het argument om de kater 
niet te laten castreren omdat het niet natuurlijk is. Dat het zielig is voor de kat om 
hem van zijn mannelijkheid te beroven. Maar, wat is natuurlijk?

Territorium
Normaal gesproken zou een kater in het wild een territorium hebben van ongeveer 5 hectare groot. Hier 
vallen het kernterritorium en het leefgebied van de kater onder. Het kernterritorium is de (kleine) plaats waar 
de kat eet, slaapt en speelt. Deze plek moet veilig en comfortabel zijn en wanneer nodig ook privé. 
Hij moet zich terug kunnen trekken in zijn kernterritorium en rust kunnen vinden zonder gestoord te worden 
door andere katten.

Leefgebied
Het leefgebied is het gebied buiten het kernterritorium. De wijdere omgeving wordt gebruikt voor de jacht, 
het afbakenen van grenzen en het vinden van krolse poezen.
Het verdedigen van je territorium is voor deze katers heel belangrijk, want als je dit verliest dan betekent dat 
verlies van je leefomgeving en moet je het elders zoeken.

In de maatschappij waarin we leven hebben we vaak meerdere katten in één huis en de buren vaak ook. 
Dit betekent dat onze katten worden gedwongen om samen te leven op een voor de kat veel te klein ter-
ritorium. Katten zijn van nature solitair (alleen) levende dieren en ze leven in het wild dus niet in grote groe-
pen samen. 
Hier zijn wel uitzonderingen in. Dit heeft te maken met de aanwezigheid van genoeg voedsel voor de kat-
ten waardoor ze niet hoeven te jagen. Katten kunnen zich gelukkig dus wel goed aanpassen als ze in groe-
pen leven, maar ondanks hun aanpassingsvermogen ontstaan er steeds meer gedragsproblemen.

Terug naar de ongecastreerde kater
Wat betekent het dus als u of de buren een kater hebben rond lopen die niet gecastreerd is?

Deze kater zal met hand en tand zijn territorium verdedigen. Het kan heel goed zijn dat hij goed met de kat 
van de buren door één deur kan en dikke vriendjes is met de kat van de overburen, maar misschien niet 
met die kater een straat verder op.

Daarnaast zal hij sproeien om aan andere katten duidelijk te maken dat dit zijn territorium is. Misschien doet 
hij dat niet bij u thuis, maar dan gebeurt het wel in de tuin van de rest van de buren en misschien zelfs wel 

bij hun in huis wat natuurlijk helemaal niet prettig 
is.

Ongecastreerde katers zullen bijna altijd gaan 
zwerven, ze zullen veel en vaak van huis weg 
zijn, ondanks dat ze toch vaak even binnen 
komen om te eten. Dit zwerven doen ze in de 
hoop een leuke krolse poes tegen te komen. 
Om zijn genen door te geven zal de kater met 
zo veel mogelijk poezen proberen te paren en 
hier zullen dus veel ongewenste nestjes uit ko-
men. Om er voor te zorgen dat er niet nog meer 
‘’ongewenste’’ kittens op de wereld komen, 
is het alleen al noodzaak om de kater te laten 
castreren.

De asiels zitten tenslotte helemaal vol met kat-
ten die dringend een baasje zoeken.

t
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Waarom zouden we onze kater laten  castreren?

De drang om maar op zoek te zijn naar een leuke poes is voor de kater stressvol en vaak zijn deze katten 
rusteloos.

De ongecastreerde kater heeft meer de neiging om weg te lopen en daardoor meer kans op een onge-
luk. De verwondingen (bijten en krabben) door vechtpartijen komen bij deze katten meer voor. Het risico 
op besmettelijke ziektes zoals niesziekte, FIP en FIV (katten aids) ligt veel hoger dan bij gecastreerde katers. 
Daarnaast zijn er de kosten van de bezoekjes aan de dierenarts door het oplopen van wonden en pijnlijke 
abcessen. Ook komt vergiftiging van katten voor door mensen die het niet fijn vinden dat er steeds in de 
tuin of huis gesproeid wordt.

Al met al wel genoeg redenen om de kater wel te laten castreren. De beste leeftijd om de kater te laten 
castreren is vanaf 6 maanden leeftijd tot ongeveer een jaar. Daarna is het natuurlijk ook altijd nog mogelijk. 
Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u ons bellen.

Penny Kieft
Kattengedragsdeskundige

Socialisatie pup

Er is veel gezegd en geschreven over de socialisatiefases die pups 
doorlopen vanaf hun geboorte tot aan volwassenheid. Eén ding is hierbij 
echter zeker: er ontwikkelt zich gedrag.

Tijdens mijn verhaal wil ik dan ook ingaan op die ontwikkeling van dat gedrag en op wat voor wijze wij daar 
invloed op kunnen uitoefenen. Wat er dan ook allemaal gezegd en geschreven is, we moeten ons hierbij 
wel bedenken dat er niemand anders is dan de hond zelf die bepaalt of hij doet wat er allemaal gezegd 
en geschreven is.

Pups leren vanaf hun geboorte. Dat kan niet anders want vanaf dan doen zij ervaringen op. Als zij niet 
zouden leren en alleen maar zouden reageren op basis van hun aanleg dan zou er geen mogelijkheid zijn 
om gedrag te veranderen. En juist die mogelijkheid geeft aan dat pups in staat zijn om te leren.

Socialiseren is niets anders dan leren
We zijn geneigd om in de ethologie, de gedragsbiologie en de kynologie allerlei moeilijke termen te 
gebruiken. Alsof een pup in zijn ontwikkeling zich daar iets van aantrekt. We zijn geneigd om allerlei heel 
ingewikkelde onderzoeksmodellen te ontwikkelen om daaruit conclusies te trekken. De link met de praktijk 
is soms ver te zoeken. Ik ben dan ook van mening dat het belangrijk is dat we constateren dat pups niets 
anders doen dan leren. Ik denk dat het niet mogelijk is om niet te leren. Een pup moeten begeleid worden 
in het leren omgaan met allerlei dingen die hij in het dagelijks leven kan tegenkomen. Van mensen tot 
vrachtwagens, van onweer tot Koninginnedag, van vuilnisbak tot Sinterklaas. En voor die begeleiding 
moeten wij zorgen. 

Wat kan een pup allemaal doen?
Als een pup voor het eerst geconfronteerd wordt met iets nieuws kan hij van alles doen. Hij kan blaffen, 
hij kan vluchten, hij kan grommen, hij kan gaan graven, hij kan gaan kwispelen, hij kan naderen, hij kan 
eigenlijk alles doen waartoe hij lichamelijk in staat is. Wat hij doet beslist hij echter helemaal zelf en aan die 
reactie is helemaal niets te doen. Op dat moment tenminste. Want dan gaat het proces verder. Met die 
reactie doet hij vervolgens wel een ervaring op. En die ervaring slaat hij op. Dat proces is leren. 

t
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Als dat een plezierige ervaring was is de kans groot dat hij hetzelfde zal doen als hij een tweede keer 
hiermee geconfronteerd wordt. Is het een onplezierige ervaring, dan zal hij wellicht voor iets anders kiezen. 
En dit is prima. Hij gaat net zolang door met gedrag uitproberen tot hij dat heeft gevonden dat hem de 
meest plezierige oplevert.

Zijn wij daar echter wel zo blij mee?
Net heb ik al aangegeven dat dat gedrag helemaal door de pup zelf gekozen wordt. Hij kan daar op dat 
moment helemaal niets aan doen. Dat betekent dat dat gedrag daarom ook helemaal niet verkeerd is. 
Het kan echter wel ongewenst zijn. Als een pup bijvoorbeeld bij een benadering door een kind als eerste 
zijn tanden laat zien waardoor het kind terugdeinst, kan dat voor 
de hond een plezierige ervaring zijn. En zal hij dat de volgende keer 
weer doen. 

Hij wilde niet dat dat kind hem benaderde, maar doordat het kind 
terugdeinste heeft de hond een goede ervaring opgedaan door 
zijn tanden te laten zien en zal dit gedrag de volgende keer weer 
laten zien bij een naderend kind.

Dat betekent dat wij dus een rol zullen moeten gaan spelen in het 
opdoen van ervaringen door de hond. 

Angst
Hier beperken we ons tot het voorkomen van angstgedrag. Helaas 
moet ik u meedelen dat dit niet mogelijk is. Hierin kunnen wij geen 
rol spelen. Dat kan alleen de hond zelf. Hij kiest in een bepaalde 
situatie voor dat gedrag wat voor hem op dat moment het meest 
zinvol lijkt. Het is niet anders. Wel kunnen wij iets doen aan het 
opdoen van bepaalde ervaringen in allerlei verschillende situaties. 
Hierin spelen wij wel een belangrijke rol. Verder gaan we ervan uit 
dat juist heel vroege ervaringen nog het gemakkelijkst te sturen zijn. 
Met andere woorden: leren op deze leeftijd gaat heel makkelijk en 
daar kunnen wij gebruik van maken.

Wat nu als de pup angst vertoont?
Enige tijd geleden is gezegd dat als een pup angst vertoont, wij als bazen hem moeten negeren. Als we 
hem namelijk zouden troosten of steunen leert hij dat het plezierig zou zijn om angstgedrag te vertonen. 
Wie dit ooit verzonnen heeft weet ik niet maar wereldwijd wordt dit helaas nog steeds verkondigd. Ik ben 
het hiermee oneens. Het is wel belangrijk om alle zaken die hierbij een rol spelen eens goed op een rij te 
zetten.

Prikkel
We kunnen ons realiseren dat als een pup angst vertoont, dat gericht is op datgene wat die angst bij 
hem oproept. Zijn gedrag is dus volledig gericht op die angstopwekkende prikkel en zal met dat gedrag 
dan ook iets proberen te doen aan die prikkel. Hij kan vluchten voor een andere hond in de hoop dat die 
andere hond stopt met achter hem aanzitten. Hij kan angstagressie vertonen in de hoop dat hij voldoende 
indruk maakt op die prikkel om de dreiging te laten afnemen. Bijvoorbeeld een kind dat nadert. Hij kan 
gaan trillen en piepen en zelf steun zoeken bij de baas in de hoop dat hij niet wordt opgegeten of wat dan 
ook. Zijn gedrag is volledig gericht op de prikkel die bij hem de angst oproept.

Kijk en sla op
Op het moment dat een hond angstgedrag vertoont probeert hij met dat gedrag zijn eigen hachje te 
redden. Dat is normaal. Wij zullen ons moeten realiseren dat de hond dus bang is voor iets en achterhalen 
waar hij bang voor is. Vervolgens moeten wij hem gaan begeleiden in de omgang met datgene waar hij 
bang voor is. Van een ervaring leert hij nog niet dat hij dat gedrag altijd zal moeten blijven vertonen. Wij 
kunnen hem nu andere ervaringen gaan laten opdoen. t



Hiervoor moet de hond wel optimaal kunnen leren van die ervaringen. En daarvoor moet eerst de stress 
uit zijn lijf. Als er te veel stress is, is het voor een hond (voor mensen ook trouwens) niet meer mogelijk om te 
leren. En die stress is er heel gemakkelijk uit te aaien.

Til hem op en maak hem rustig
Als de pup dus ergens enorm van schrikt en met angstgedrag reageert, is het goed om hem op te tillen en 
hem te troosten tot de eigenaar zelf voelt wanneer de stress eruit is. Pas dan kan hij samen met de hond 
opnieuw die situatie opzoeken die angst opriep bij de hond en hem nu leren dat angst helemaal niet nodig 
is. Hij kan nu met ander gedrag veel plezieriger ervaringen opdoen. Dit moet de baas wel doen. 

Als je hem alleen maar optilt en je verwijdert van de angstopwekkende prikkel, iedere keer dat de hond 
angst vertoont, dan leert de hond wel dat dit angstgedrag het enige juiste is. Dit is echter nog steeds 
gericht op de prikkel en niet op het optillen en troosten.

Wat weet je
Je weet nu dat de hond ergens bang voor is en met ongewenst gedrag reageert. Dit gedrag ga je nu 
proberen te voorkomen. Als hij bijvoorbeeld bang is voor een voorbijrijdende vuilcontainer, dan kun je met 
de pup op de arm langs die vuilcontainer gaan lopen. Eerst op een afstand waarbij hij geen angstgedrag 
vertoont en vervolgens steeds iets dichterbij. Net zolang tot de hond heeft geleerd dat die vuilcontainer 
hem niets, maar dan ook niets doet. Daarna zal de pup de vuilcontainer verder negeren. 

Als hij bang is voor een naderend kind, kun je de pup opgetild op afstand van het kind houden. Daarna 
kan hij gaan leren dat dat kind niets slechts in de zin heeft. Hij leert dus iets over de prikkel die angst opriep 
en niet over het getroost worden. Dat kind kan iets lekkers hebben in een uitgestoken handje. Het kind 
kijkt de pup niet aan. En zo kun je steeds een stukje verder. Als de pup enthousiaster gaat reageren op 
het snoepje kan het kind de hond voorzichtig aankijken. Nu speelt de ervaring van het snoepje een rol 
mee. Het kind speelt op dat moment voor de hond geen rol en hij gaat voor het snoepje. De pup zal zich 
uitrekken vanaf je arm om het snoepje te pakken. Doordat honden leren door een associatie te leggen 
worden kinderen leuk omdat zij een snoepje geven. Gaat dit goed, dan kun je hem neerzetten en naar het 
kind laten gaan om het snoepje zelf te halen. Kinderen zijn leuk, want zij hebben iets lekkers.

Dit geldt niet alleen voor kinderen, maar voor alle situaties waar de pup bang voor is.

Negeren werkt ook
Natuurlijk werkt negeren ook. We moeten ons echter wel afvragen wat negeren is. Heel vaak wordt 
hieronder verstaan dat we dan niets meer mogen doen. En dat is stoppen met iets en dat is geen negeren. 
Als er op de eerste rij van de zaal iemand is die continu zijn tong tegen mij uitsteekt en ik negeer dat, dan 
praat ik gewoon door. Als ik acuut stop met alles waar ik mee bezig ben reageer ik dus wel en negeer ik dus 
niet. 

Als mijn pup schrikt van vuurwerk, en vervolgens helemaal gestrest bij mij komt, kan ik hem optillen, 
op schoot nemen en de stress eruit aaien. Vervolgens blijf ik aaien en kriebelen. Als er weer een rotje 
afgestoken wordt blijf ik dit doen, ik verander mijn gedrag niet, blijf aaien en kriebelen. Negeren is 
doorgaan met datgene wat je aan het doen bent. U kunt dit natuurlijk ook zelf in scène zetten. Vervolgens 
verander ik mijn gedrag niet: ik blijf aaien en kriebelen en dit is pas negeren van zijn angstgedrag.

Heel soms
Jawel, u heeft die hond meegemaakt die wel ineens overal bang van werd en graag getroost wilde 
worden. Dit kan. Op dat moment is niet de angstopwekkende prikkel datgene waar de hond op reageert, 
het is de baas. Hiernaast vindt de hond het heerlijk om gekriebeld te worden. Hij heeft echter uitgevonden 
hoe hij ervoor kan zorgen dat hij gekriebeld wordt. Hij hoeft alleen maar angstgedragingen te vertonen. 
Dit zijn komedianten die hun baas aan het bespelen zijn. Dit heeft niets met angst te maken. Ze zijn te 
herkennen aan honden die ineens overdreven angstgedrag gaan vertonen in situaties die eerst helemaal 
geen angst opriepen. Verder is hun gedrag over op het moment dat er gekriebeld wordt. Hier dus niet 
intrappen. 

- vervolg - Socialisatie pup
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De rat

Rittens zijn al vanaf 5 weken 
geslachtsrijp!

Algemene informatie en geschiedenis
De voorouder van de tamme rat is de bruine rat. De eerste bruine rat werd rond 1720 in Europa gezien. Als 
verstekeling kwam hij per schip uit Azië. In 1901 werden tamme ratten in Engeland toegestaan op shows 
en werden er schoonheidswedstrijden en tentoonstellingen in clubverband gehouden. Pas in de jaren 70 
maakte de tamme rat zijn opmars, die nu voorgoed zijn populariteit vertegenwoordigd.

Huisvesting
Omdat ratten sociale dieren zijn, is het belangrijk om ze minimaal per twee te huisvesten.  Meerdere ratten 
van hetzelfde geslacht. Wilt u een mannetje en vrouwtje, dan is het verstandig om het mannetje te laten 
castreren. Een hok met een afmeting van minimaal 40 cm breed x 80 cm lang x 50 cm hoog is voor twee 
ratten groot genoeg. Aangezien ratten slecht tegen stoffige ruimtes kunnen, is het erg belangrijk, dat de 
bodembedekking daarop aangepast wordt. Dit betekent dat ze GEEN zaagsel mogen, maar wel papier, 
beukensnippers of hemparade. Geef ook liever geen hooi of stro, tenzij het goed wordt uitgeschud van 
tevoren. Bovendien is het beter om het hooi of stro eerst een nacht in de vriezer te leggen in verband met 
eventuele mijt of luizen die zich hierin kunnen bevinden.

Voeding
Ratten zijn alleseters. Ze eten plantaardige voeding, maar ook dierlijke voedingsstoffen zijn noodzakelijk. 
In de dierenwinkel zijn verschillende merken rattenvoer te koop. Dit voer is anders samengesteld dan 
knaagdierenvoer, omdat dieren zoals cavia’s en hamsters geen 
dierlijke producten nodig hebben.
Rattenvoer kun je als volledige maaltijd geven, maar het is beter 
als het wordt aangevuld met diverse groente- en fruitsoorten. Ze 
mogen ook brood of yoghurt eten. Zoals bij elke diersoort, geldt 
ook voor ratten: overgewicht kan gezondheidsproblemen geven. 
Door regelmatig uw rat te wegen, kunt u zien of u teveel, te weinig 
of voldoende voert. Het gemiddeld gewicht ligt tussen de 400 tot 
800 gram voor zowel de vrouwtjes als de mannetjes.

Gedrag en voortplanting
Ratten zijn knaagdieren. Ze zijn hoogst intelligent, levendig, sociaal en leven het liefst met soortgenoten. De 
hele dag zijn ze met elkaar bezig: samen slapen, samen eten, elkaar wassen, gezellig spelen en ravotten. 
Bijna niets doet een rat alleen. Zelfs het opvoeden van jonge ratjes gebeurt wel door meerdere moeders. 
Omdat ratten in groepen wonen, bestaat er altijd een rangorde. Dit zorgt voor rust in de groep, iedereen 
weet waar hij/ zij aan toe is. Vanaf een maand of 4 behoort een rat in die rangorde, voor die tijd wordt er 
alleen duidelijk gemaakt wat wel en niet getolereerd wordt door de groep.

Als een rat ongeveer 7 maanden oud is, komt hij/zij in de pubertijd. Dat geeft vaak wat chaos in de groep, 
omdat er een nieuwe rangorde bepaald moet worden. Zodra deze bepaald is, keert de rust weer terug. 

Een enkele keer wil een rat later wel weer proberen 
hogerop te komen en ontstaat er een kort ‘gevecht’.

Ratten worden slechts een jaar of twee oud, soms 
ook wel drie. Vanwege hun korte levensduur zijn jonge 
ratjes, genaamd rittens, al vanaf 5 weken geslachtsrijp. 
De vrouwtjes kunnen nu drachtig worden. Voor de rat 
is het echter gezonder om te wachten totdat ze 6-8 
maanden oud zijn. Mannetjesratten worden zelfs pas 
gebruikt voor de fok als ze ruim een jaar oud zijn. Zo 
kun je zien welk karakter hij heeft en hoe gezond hij is.

De draagtijd is 21-23 dagen. De laatste week zie je 
dat de rat dikker wordt. Een dag voor de bevalling 
maakt de aanstaande moeder een nest. Daarvoor 
kan er papier(snippers) in het hok gelegd worden en 
een huisje of iets dergelijks, zodat ze een echt hol kan 
maken. 



Tijdens de bevalling kun je de moederrat het beste haar gang laten gaan, maar houdt haar op afstand 
in de gaten in het geval er toch iets mis gaat. Normaliter verloopt een bevalling wel goed en soepel. 
Gemiddeld werpt een rat zo’n 10 jongen, maar er zijn ook gevallen bekend van 20 rittens!

De rittens worden kaal, doof en blind geboren. Ze zijn helemaal afhankelijk van hun moeder en blijven dan 
ook alleen maar in het nest. In de eerste twee weken zullen ze hun vachtje krijgen en ontwikkelen de oogjes 
en oortjes verder. Na ongeveer 10- 14 dagen gaan de oren en ogen open en zullen ze langzaamaan 
steeds verder de wereld gaan verkennen. 
Vanaf 3 weken krijgen ze van de moeder vast voedsel aangeleverd, dat ze al snel ook zelf gaan zoeken. 
Zodra de jonge ratjes vijf weken oud zijn, mogen ze gespeend worden. 

De mannetjes moeten in elk geval uit het nest gehaald worden, omdat ze de moeder en hun zussen 
kunnen bevruchten! Vaak zie je ook al, dat de moeder haar kleintjes niet meer wil zogen.

Er zijn meer dan 80 soorten ratten op de wereld. Er zijn veel verschillende kleuren ratten met verschillende 
tekeningen en vachttypes. De meest voorkomende kleur is zwart, mink, champagne en albino. Het 
siamese kleurpatroon is vrij normaal. Er zijn drie verschillende soorten vachten die weer kunnen worden 
gecombineerd met elk patroon of kleur. Er zijn kortharige ratten, rex ratten (met krullende vacht) en er zijn 
naaktratten.

- vervolg - De rat

De bruine beer.

De bruine beer is een dier dat 200 kilo in één week 
kan aankomen, dat op één dag wel zestien keer kan 
paren en dat een geheugen als een olifant heeft. 
Indrukwekkend of niet? 

De bruine beer is de grootste beren soort en leeft vrijwel 
het hele jaar door solitair. In de lente gaan mannetjes op 
zoek naar een vrouwtje om enkele dagen mee te paren, 
soms tot wel 16 keer per dag. Als het vrouwtje haar 
jongen ter wereld heeft gebracht, blijven zij zo’n twee 
jaar bij haar om de kneepjes van het berenvak te leren. 
Zo leren ze vooral in het donker te jagen, naar voedsel 
te zoeken met hun neus (ze hebben niet zulke beste 
ogen) en ze leren waar ze het beste en meeste voedsel 
kunnen vinden, om deze plekjes vervolgens nooit meer te 
vergeten. Bruine beren eten van alles: planten, vruchten, 
insecten, slakken, vis (zalm), kleine knagers en aas. 

De bruine beer is een zoolganger, Dat betekent dat 
hij, net als de mens op zijn hele voet loopt. Zijn klauwen 
gebruikt hij om vis mee te vangen.
Gewicht 250- 750 kilo.
Jongen 1-4 , na een draagtijd van 6-9 maanden.

Bron: Hart voor dieren nr 8 2010, Zoo Intern, Dierenrijk bij Eindhoven 
Foto: Rob Doolaard en Vassiliy Vishnevskiy

Voor u gelezen



Waarom zou je de kat laten trimmen?

Een kat die klitten heeft, heeft voortdurend pijn 
Lopen, wassen, verliggen en aaien is dan allemaal pijnlijk. Als de kat eenmaal van deze klitten is verlost, 
voelt hij/ zij zich snel weer veel beter. De kat wordt weer speels en wil aangehaald worden. In de kliniek 
zien we helaas vaak katten die ernstige klitten hebben. Vaak moesten we deze katten scheren of kammen 
onder narcose om ze hiervan af te helpen. 

Onze kattengedragsdeskundige Penny Kieft heeft als aanvulling op haar gedragstherapie een cursus 
“kattentrimmen” gevolgd. Hierdoor hebben we nu de mogelijkheid en de middelen om het kammen en 
scheren zonder narcose te doen! Het allerfijnste voor de kat is natuurlijk om voordat hij/zij helemaal onder 
klitten zit deze te laten behandelen. Helaas blijven er natuurlijk altijd katten die zich niet laten behandelen 
en dan is er altijd de mogelijkheid om de kat, toch een beetje suf te maken.

Langharige katten zoals de Perzische kat, Main Coon, Ragdoll, 
Noorse Boskat volstaan met een halfjaarlijkse behandeling. Deze 
behandeling kan bestaan uit kammen en plukken of als het nodig 
nodig is helemaal of gedeeltelijk scheren. Hierna wordt de kat 
gewassen en gedroogd en gaat deze geurig en schoon weer mee 
naar huis.

Alle kortharige rassen zoals de Britse korthaar, Exotic Shorthair, maar 
ook de gewone huis tuin en keukenkat (europees korthaar) hebben 
baat bij een trimbeurt.

Zou u ook niet graag een kat hebben die bijna het hele jaar door 
niet of weinig verhaart? Dan is een trimbeurt voor deze kat en u als 
eigenaar de uitkomst. 
Een kortharige kat heeft voldoende aan 4 trimbeurten per jaar. Dat 
betekent dat u bijna geen haren meer in huis heeft.
Ook deze behandeling bestaat uit plukken, wassen en drogen.

De kosten zijn voor een:
langharige kat die geschoren moet worden: € 60
langharige kat plukken: € 55
kortharige kat plukken: € 45
Dit is exclusief eventuele narcose.

Voor meer informatie en het maken van een afspraak kunt u bellen 
naar Dierenkliniek Kenaupark:  023-5310880



Wat kunt u in de volgende nieuwsbrief 
verwachten?

Arthrose
Hoe ontstaat arthrose en wat kunt u als eigenaar er 
aan doen? In de volgende nieuwsbrief kunt u alles 
lezen over arthrose.

Eosinofiel Granuloom Complex bij katten

Het Eosinofiel Granuloom Complex is eigenlijk een 
verzamelnaam voor 3 verschillende aandoeningen. Deze 
ziekte wordt eosinofiel genoemd omdat in aangetaste 
weefseldelen veel witte bloedcellen zitten van het type 
eosinofielen.
De ziekte kan optreden door allergische reacties ...

De cavia
De cavia die oorspronkelijk uit Zuid-Amerika komen, 
waar ze werden gefokt als voedselbron, is ondertussen 
bij ons een gewaardeerd huisdier. Ze worden ongeveer 
5-8 jaar oud en komen in veel varianten voor. De cavia 
wordt ook wel Guinea pig, maar is deze naam wel 
juist....

Pup komt thuis.....
Na lang wachten is de dag eindelijk daar. U 
kunt uw pup gaan halen!

Maar denkt u wel aan ....  


