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Sinds jaar en dag “kopen” wij honden om door ze na hun behandeling Frolicjes 
te voeren. Met als resultaat dat de viervoeter al kwispelend de praktijk 
binnenloopt en zich wat makkelijker overgeeft aan de handen van arts en 
assistent. Labrador retrievers zijn hierin het meest betrouwbaar. Ze laten bijna 
alles toe in ruil voor een lekkernij.

Omgekeerd werkt het ook. De vragende ogen na een injectie zijn zo vertederend 
dat je geen nee kan zeggen. Het voelt bijna als een aflaat. Je kan je gerust 
afvragen wie koopt wie nu eigenlijk om. Er zijn ook  honden die hun koekje 
weigeren. Soms is dit omdat ze zenuwachtig zijn, maar er zijn er ook die lijken 
te denken: stik er maar in. Dit kan ik ook waarderen. Zij zijn natuurlijk mijn echte 
helden.

Laatst ging ik voor een stuk kaas naar de kaaswinkel. Voor mij was een mevrouw 
met haar hond. Ik herkende hun direct als bezoekers van onze dierenkliniek. 
Ik knikte beleefd, maar de eigenaresse wist duidelijk niet waar ze mij moest 
plaatsen. De hond snuffelde aan mijn broekspijp. Hij herkende mij wel, het 
oerinstinct kwam naar boven en de viervoeter nam snel de benen. Met grote 
vaart werd de eigenaresse de winkel uitgesleurd. Enigszins beduusd zei de  
winkelbediende: “waar gaat die mevrouw nou heen? Dan help ik u maar eerst 
even!” 



Schijnzwangerschap
De eerste loopsheid van een teefje treedt op tussen de leeftijd van 6 tot 12 maanden. Bij kleine rassen vaak eerder 
dan bij grote rassen. De loopsheid duurt ongeveer 3 weken en in deze periode is de teef meestal tussen de 11e en de 
13e dag vruchtbaar, maar uitzonderingen komen voor.

Het komt regelmatig voor dat de teef schijnzwanger wordt, dit is een heel natuurlijk proces. De reden hiervan is dat in 
de natuur alleen de ranghoogste wolventeef een nestje krijgt. Ook de andere teven in de roedel verzorgen de pups en 
deze worden schijnzwanger zodat ook zij de pups melk kunnen geven. 
Onze niet-gecastreerde teefjes hebben hier soms ook last van. Schijnzwangerschap kan zich één tot drie maanden na 
de loopsheid voordoen.

De verschijnselen zijn:
1. Zwelling van de melkklieren met melkproductie.
2. Verzamelen van voorwerpen (speelgoed, schoenen,   
 kleedjes et cetera) voor het maken van een nest.
3. Gedragsveranderingen, wat zich bijvoorbeeld uit in agressief  
 gedrag, aanhankelijk gedrag, sloomheid en/of verminderde  
 eetlust.
4. Zwaarder worden.

Wat kan men doen als een hond 
schijnzwanger is?
1. Leid haar veel af door veel met haar te wandelen en te spelen.
2. Wij kunnen medicijnen (een niet hormonale-stof) voorschrijven die het hormoon prolactine die voor de   
 schijnzwangerschap zorgt af remt.
3. Tenslotte kan besloten worden om de teef te castreren. Dit moet dan wel gebeuren in een periode dat   
 zij niet schijnzwanger is.

Wat kunt u beter niet doen?
1. Het weghalen van het speelgoed uit haar mand, de teef kan daar alleen maar nerveuzer van worden.
2. Veel aandacht aan haar schenken als ze hier vaak en op een overdreven manier om komt zeuren.
3. Wrijven over haar tepels of insmeren met een verkoelende zalf. Dit stimuleert namelijk de melkproductie.
4. Hormoon-therapie geven, dit kan ernstige bijwerkingen geven.

Schijnzwangerschap gaat na enkele weken vanzelf over. Als uw hond eenmaal schijnzwanger is geweest, komt dat 
meestal na elke loopsheid terug.

-vervolg- Beloning

Buitengekomen heb ik het toch maar even rechtgezet. Mevrouw moest hartelijk lachen 
terwijl de hond zich argwanend achter de benen van de eigenaar verschanste. Gelukkig 
had ik Frolicjes bij me zodat ook dit avontuur met een kwispel eindigde. 

Drs. J.W. Baljet



Waarom zijn lapjes altijd poezen?
Chromosomen
Er zijn 2 basis kleuren namelijk rood en zwart. Poezen hebben XY en katers XX chromosomen. Poezen kunnen beide 
kleuren hebben, en katers maar 1 kleur. Nou kun je ook uit rekenen wat voor kleur de kittens gaan hebben. 
Stel je hebt een rode moeder en een zwarte vader. De kleur van de katers wordt altijd bepaald door de moeder. We 
hebben net gelezen dat katers maar 1 kleur kunnen hebben en dat de basiskleuren rood en zwart zijn. In dit geval 
kunnen de katers dus rood of zwart zijn.
 
De kleur van de poezen wordt door beide ouders bepaald. Ze krijgen er eentje van de vader en eentje van de moeder. 
Van de vader kunnen ze alleen zwart krijgen. Krijgen ze van de moeder ook zwart dan is het dus zwart/zwart een heb 
je een zwarte poes. Krijgen ze van de moeder rood dan heb je dus een zwart/rood poesje. 
De kleur wit doet wat het wil ongeacht het geslacht. Er is maar één voorwaarde: één van de ouders moet wit hebben. 
Natuurlijk genetische foutjes uitgesloten, 1 op de 3000 schildpad/lapjes katten is een kater, deze is dan wel steriel 
(niet vruchtbaar).

Het verschil tussen een schildpad- en een lapjespoes
Een schildpad is een kat die een vacht heeft met twee kleuren: rood en zwart. Fijne verdelingen komen voor, 
waardoor de kleuren bijna een menging vormen en het patroon op een schildpaddenschild lijkt. Ook kan een 
cyperpatroon voorkomen. En nee cypers is geen ras maar een vachtkleur. 

Een lapjeskat is een schildpad met wit en heeft grotere vlekken, waardoor de vacht van de kat eruitziet als een 
lappendeken. Ook bij de lapjeskat komt het cyperpatroon voor. 

Schildpadpoes Lapjespoes



Opdringerig gedrag van uw hond
Regelmatig kom ik bij mensen thuis als er problemen zijn met het gedrag van hun hond. Dit kan van alles zijn; 
agressie, angst, slopen, onzindelijk en ga zo maar door.  

Tijdens het gesprek wat ik heb om te achterhalen waar het gedrag van de hond vandaan komt, komt ook regelmatig 
naar voren dat de hond zo opdringerig naar de eigenaar is. Pootjes geven, aanstaren, jengelen en piepen.

Aandacht
Ze zijn er dol op. Hoe meer aandacht hoe beter en als ze merken dat u ingaat op hun jengelend gedrag, zullen ze hier 
heel slim mee omgaan om steeds meer aandacht van u te krijgen. In het begin gaan mensen er vaak in mee en geven 
ze de hond alle aandacht die ze vragen. 

Dan komt de dag dat u er eigenlijk meer dan genoeg van heeft. Helaas heeft uw hond geleerd dat hij, als hij maar 
doorzet, uiteindelijk wint. U geeft hem, misschien wat chagrijnig toch maar weer die aai, of pakt zijn balletje en gooit 
hem ongeïnteresseerd weg. 

Het maakt de hond niet uit en het gedrag zal door u in stand 
worden gehouden. Als u iets langer wacht met die aai of het 
balletje, zal de hond nog meer gaan jengelen. Hij weet immers dat 
hij toch krijgt waar hij om vraagt! 
Ook als u op uw hond moppert en hem naar zijn mand stuurt en 
hem daar wat lekkers geeft heeft hij toch zijn zin. Voor de hond is 
aandacht aandacht ook als deze in uw ogen negatief is.

Gokkast
Sommige mensen reageren maar heel af en toe op dat opdringerig 
gedrag. Ook hiermee zult u het gedrag niet afleren. Erger nog, het 
gedrag zal steeds erger worden. Denk maar aan de mensen die 
verslaafd zijn aan een gokmachine. Doordat ze af en toe beloond 
worden, wordt de verslaving steeds erger, want ze weten dat ze er 
een keer voor worden beloond.

Hoe af te leren
Geef de hond aandacht als hij u met rust laat, ga dit niet al te 
overdreven doen, maar geef hem een aai en zeg rustig braaf. U 
geeft geen aandacht aan het gedrag wat u niet wilt. Doe maar net 
alsof hij er even niet is of loop zonder iets tegen hem te zeggen 
de kamer uit. Als u dit volhoudt, zal hij leren dat zijn opdringerige 
gedrag hem niets oplevert en dat hij wel aandacht krijgt als hij niet 
zit te jengelen.

Verwacht niet dat dit gedrag zich binnen een paar dagen niet meer laat zien. 
Er kan ook een zogenaamde extionction burst opgetreden. Dit houdt in dat het gedrag wat u nu juist probeert af te 
leren zich in alle hevigheid laat zien. De hond probeert het nog een keer en zet alles op alles op toch uw aandacht of 
wat dan ook te krijgen. Zet nu door, want dit is het seintje dat u op de goede weg bent!

Marie Louise Hebly, hondengedragsdeskundige



Kan ik beter 1 of 2 cavia’s nemen?

Cavia’s leven in de natuur in groepen of kolonies, het zijn sociale dieren en ze zijn graag bij elkaar. 

Waar moet je dan op letten als je 2 cavia’s aanschaft?
Het hangt er een beetje vanaf of u beertjes (mannetjes) of zeugjes (vrouwtjes) wilt nemen. Twee beertjes kunnen best 
samenleven op voorwaarde dat ze nog nooit een zeugje gezien of geroken hebben. Er kan dus ook geen kooi naast 
de beertjes staan waar een zeugje in zit. Dit zal altijd tot conflicten leiden. Zelfs als de dieren uit één nest komen kan 
het niet. Er wordt dan namelijk gevochten om te bepalen wie de hoogste in de rangorde is.

Bij zeugjes is het net zo. Ze kunnen prima met elkaar leven, maar er zal een rangorde bepaald moeten worden. Wel 
is het zo dat bij zeugjes die altijd met elkaar geleefd hebben de rangorde geleidelijk aan duidelijk wordt en er dus niet 
gevochten hoeft te worden. Zet je twee volwassen vrouwtjes bij elkaar, dan wordt er meestal gevochten. Ze gaan dan 
hoog op hun poten staan en lopen wiegend naar de ander toe terwijl de haren overeind staan. Je hoort hun tanden 
ook nog klapperen. Als de rangorde bepaald is, dan is het vechten ook over.

Als de rangorde te dicht bij elkaar ligt!
Wanneer cavia’s blijven vechten, ligt de rangorde te dicht bij elkaar. Dan zit er niets anders op, dan dat ze uit elkaar 
gehaald moeten worden. Het vechten gaat anders tot bloedens toe door. Normaal kunnen ze in de natuur van elkaar 
weglopen, maar in een kooi kan dat natuurlijk niet. 

Een beertje en een zeugje gaan prima samen. Let er wel op dat u het beertje eerst laat castreren, anders heeft u voor 
u het weet een hele kolonie!

U kunt natuurlijk ook één cavia nemen, maar zorg er dan wel voor dat hij aandacht krijgt, dat hij regelmatig lekker 
los mag lopen en dat u hem speeltjes geeft zodat hij zich niet verveelt. U moet altijd blijven bedenken dat het 
gezelschapsdieren zijn.



Wist u dat ... 

De grootste vogelspin ter wereld 
een lengte (inclusief poten) van 
30 cm kan bereiken? Dit is de 
Goliathvogelspin (Theraphosa 
blondi). 

Olifanten niet echt snel lopen? Ze lopen 6 km per uur. Maar als ze boos of 
bang zijn kunnen ze wel 40 km per uur lopen, alleen over korte afstanden. 
Ook kunnen olifanten zwemmen en klimmen, maar springen kunnen ze niet. 
Bij het neerkomen zouden ze hun poten kunnen breken. Als een olifant om 
moet draaien lopen ze liever achteruit. Dat vinden ze makkelijker.

Wij honden en katten trimmen!

Wij een nieuwe website hebben, boordevol informatie over uw huisdier, www.dierenkliniekkenaupark.nl

Wij in oktober een vuurwerk informatie avond organiseren! 



Actie

Kattengedragsconsult voor €95 i.p.v. €125

Gedragstherapie bij de hond is een bekender fenomeen, maar hoe zit dat 
met de kat?

Is uw kat onzindelijk, agressief, angstig, krabt hij aan meubels, miauwt hij 
vaak en luid of likt hij zich kaal. 

Onze kattengedragsdeskundige Penny Kieft kan u verder helpen. 

Kijk op onze website 
www.dierenkliniekkenaupark.nl/wat-wij-doen/gedragstherapie-kat/ 
voor meer informatie.

Rollen

Nodig: 
Een kartonnen rol van bijvoorbeeld  keukenpapier, ritselend papier, bijvoorbeeld vloeipapier uit een schoenendoos, 
lekkere snoepjes of brokjes.

Zo gaat het:
Leg de snoepjes/brokjes in de rol en sluit de 
uiteinden losjes af met het vloeipapier. De poes 
moet nu flink aan het werk voordat ze bij het 
lekkers kan. 
Een andere variant van dit spel is om 2 of 3 
kleine gaatjes te knippen in de rol en de uiteinden 
af te sluiten. De poes moet nu de rol laten rollen 
tot de hapjes er uit komen rollen.

Wat getraind wordt:
Intelligentie, tastzin, reuk en handigheid.

Bron: de allerleukste kattenspelletjes.

Kattenspelletje



Verboden voer voor de hond, Haarlems Dagblad 1 augustus 2011

Voor u gelezen ...

Ria Bremer houdt van honden. Tot haar verdriet overleed Pinha vermoedelijk door vergiftiging in de Soester Duinen. 
De schrik sloeg haar om het hart, toen de nieuwe pup nietsvermoedend aan een rododendronstruik begon te 
knabbelen. Waar moet een huisdier vooral afblijven? 

En ik maar denken dat slimme honden en katten het zelf wel oplossen. Die vlieger gaat af en toe misschien op, maar 
lang niet altijd. Dat legt toxicoloog Henk Tennekes mij desgevraagd uit. ,,Een hond heeft de neiging alles wat eetbaar 
lijkt ook daadwerkelijk op te eten’’, zegt de deskundige. ,,Een hond is in tegenstelling tot een kat ook een aaseter. In 
kadavers kunnen door bacteriën giftige stoffen zijn gevormd, waar een hond niet tegen kan.’’

Deze uitleg zou een verklaring kunnen vormen voor de dood van Pinha. Bij sectie bleek het dier een rat te hebben 
opgegeten. Ook zou de hond zo rattengif binnen hebben kunnen krijgen. Rattengif staat hoog genoteerd op de lijst 
met ‘killers’.

Ook katten kunnen ten prooi vallen aan gif, zegt Tennekes. ,,vooral door hun likgedrag zijn zij gevoelig voor 
vergiftiging, omdat zich een giftige stof op de vacht kan bevinden. Bij de behandeling van een kat met een 
vlooienbestrijdingsmiddel kan het gebeuren dat het dier een deel van het middel oplikt, waardoor het zich vergiftigt.’’

Honden en katten kunnen niet altijd blindvaren 
op hun zintuigen. ,,Rattengif wordt vaak 
verwerkt in rijstkorrels, waarbij de korrels als 
waarschuwing fel gekleurd zijn. Maar een hond 
ziet het uiteraard gewoon als rijst. Antivries 
(ethyleenglycol) smaakt lekker zoet. Chocolade 
is een ander voorbeeld van aantrekkelijk 
voedsel, maar er zit een stof (theobromine) in 
die vooral voor jongen honden giftig is.’’

Tennekes waarschuwt ook voor diverse 
medicijnen voor honden en katten. ,,Voor 
gemakkelijke inname zijn de tabletten smakelijk 
gemaakt. Het dier kan zich dan vergiftigen 
door een hele voorraad op te vreten. Ook 
bij het opeten van huis- en tuinplanten zoals 
vingerhoedskruid, klimop of kerstroos kunnen 
vergiftigingen ontstaan.’’
En een tak van de rododendron? Op eigen gezag zou ik zeggen: oppassen geblazen.



Wat kunt u in de volgende nieuwsbrief 
verwachten?
De vakanties zijn voor bijna iedereen weer voorbij. Als 
we naar buiten kijken lijkt het vaker herfst dan zomer. 
Voor we het weten is het alweer december, de maand 
van Sinterklaas en de Kerstman. En natuurlijk oud en 
nieuw! Niet alle dieren verheugen zich op oudjaarsdag, 
volgende maand kunt u lezen hoe u uw huisdier kan 
helpen om zijn vuurwerkangst te verminderen.

Vaccineren van konijnen.
Tegen welke ziekten en wanneer enten we?

We hebben gelezen wat het verschil is tussen een 
lapjes en schildpad poes. Ook hebben we geleerd dat 
cypers een kleur is en geen ras, maar hoe ziet een 
cypers kat er dan uit. En zijn daar ook nog verschillende 
soorten in?

Cyperse kat, makreel


