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Feestelijke feestdagen?
De kerstdagen staan weer voor de deur.
Voor veel mensen een periode om met
familie en vrienden door te brengen in een
huis vol gezelligheid en kerstversierselen.
Ook met Kerstmis en Oud en Nieuw zijn er
bij Dierenkliniek Deventer mensen die klaar
staan voor uw huisdier. Natuurlijk doen wij dit
graag maar omdat het vervelend zou zijn als u
in plaats van thuis, bij ons op de praktijk moet
doorbrengen, brengen we een aantal van de
mogelijke gevaren voor uw kat en hond in kaart.
Het eerste gevaar schuilt al in de kerstboom,
dennennaalden kunnen giftig zijn maar dit geldt
voor het water waarin de stam van de kerstboom
staat. Dus zet de voer en drinkbak van uw
viervoeter niet onder de kerstboom en zorg dat
het water van de kerstboom niet te bereiken is.
Veel katteneigenaren zullen inmiddels wel op
de hoogte zijn van de liefde van veel katten
voor kerstballen. Het zal dan ook niet de eerste
keer zijn dat we een kat moeten helpen met
glaswondjes door te enthousiast spelen met
kerstballen. Ook Engelenhaar is niet ideaal als
kerstversiering, het geeft bij katten soms een
allergische reactie waarbij zwellingen optreden.
Als deze plaatsvinden in de luchtwegen bestaat

kans op verstikking. Enkele jaren geleden
hebben we in de categorie kerstversieringen
ook slechte ervaringen opgedaan met Lametta.
Dit zijn lange glimmende sliertjes, meestal
goud of zilverkleurig en door de beweeglijkheid
ervan interessant voor huisdieren. Een kat had
teveel van deze sliertjes opgegeten waardoor
een darmverstopping was ontstaan die alleen
operatief kon worden verholpen. De eigenaar
had zich een ander kerstcadeautje voorgesteld.

www.dierenkliniekdeventer.nl voor nadere
informatie.
Wij wensen u veilige, gezonde feestdagen en
een prachtig 2011!

Redelijk bekend is dat chocolade voor hond
en kat giftig zijn terwijl ze het soms erg lekker
vinden. Minder bekend is dat ook Hulst, Kerstroos
en Kerstster giftig zijn voor huisdieren. Alles
bij elkaar lijkt een huiskamer in kerststijl een
levensgevaarlijk terrein! Met een verstandige
opstelling en keus van versieringen en planten
moet het toch lukken om het gezellig te maken.
Als de kerstdagen achter de rug zijn begint
het vuurwerk. Voor veel honden en katten
een regelrechte ramp. Gelukkig is er aan
vuurwerkangst wel wat te doen! Wij adviseren u
om rond het verschijnen van deze nieuwsbrief al
contact op te nemen met de Dierenkliniek voor
advies of om onze website te bezoeken:

D
 e openingstijden van onze vestiging aan
de Hoge Hondstraat zijn gewijzigd.
Wij openen nu ma. t/m vr. om 09.00 uur in
plaats van 08.30 uur.

WINTER Een goed begin is
Iedereen kan zich nog de winter van
afgelopen jaar herinneren. Gemeenten
waren snel door het strooizout heen en
ons Nederland veranderde rap in een
winters landschap. Dit jaar zullen we dan
ook ongetwijfeld verrast worden door
eigengemaakte kerstkaarten met foto’s die
getuigen van die prachtige wintertaferelen.
Voor onze (huis)dieren is een winter
allemaal wat minder. De dieren in de
Oostvaardersplassen lijden onder de
omstandigheden en ons politiek gekibbel en
veel vogels vinden de dood door langdurig
bevroren water.
Katten blijven wijselijk binnen bij de
verwarming maar onze honden moeten
naar buiten. Hierbij dan ook wat tips voor de
winter.
Op “blote voeten” trotseert de hond koude,
ijs en pekel. Veel van de mogelijke gevolgen
zullen u bekend voorkomen: geïrriteerde
tussenteenhuid door pekel, verwondingen
door scherp ijs, afgescheurde nagels
door harde grond en spierblessures door
uitglijden. Goed afspoelen en drogen van
voetjes na uitlaten beperkt de schade van
bijtend pekel, het vooraf insmeren van de
voeten met vaseline of speciale 'winterzalf'
als gebruikt bij sledehonden voorkomt
dikwijls ook narigheid. Het goed kort
houden van nagels beperkt de kans op
afscheuren. Voor honden met verwondingen
aan de voeten bestaan er speciale hondenschoentjes, veel dierenartsen maken hiervan
gebruik bij de behandeling.
Het eten van ijs en/of sneeuw of het drinken
van veel ijskoud water kan zeer vervelende
gevolgen hebben. Diarree of in het ergste
geval een maagkanteling kan het gevolg zijn.
Koude kan de meeste honden, zeker als ze
in beweging zijn, niet zo deren. Toch moet
men wel rekening houden met honden met
erg korte vachten, bij extreme koude is een
'jasje' voor kleine hondjes met weinig haar
geen overbodige luxe. Honden in de kennel
moeten natuurlijk meer gevoerd krijgen.
Maar bovenal is sneeuw geweldig om samen
met je hond van te genieten!

het halve werk

Tot ons verdriet zien wij in de dierenkliniek
steeds vaker puppies uit “de handel” in onze
spreekkamers. Regelmatig begroeten we een
Shih-zu, Boomer, Mini-Bull Terrier, Chihuahua
of groter rashondje welke door handelaren
is verkocht, terwijl de nieuwe eigenaar denkt
het rechtstreeks van de fokker te hebben
afgenomen. Deze hondjes worden opgekocht
uit situaties die verre van huiselijk zijn en waar
de teef uitsluitend gebruikt wordt om nesten te
werpen in erbarmelijke omstandigheden. Vaak
komen deze hondjes uit Oost-Europa en zijn ze
in hun jonge leven al veel meer blootgesteld aan
gezondheidsrisico's dan goed voor ze is.
Men hoeft als puppykoper deze vergissing niet
te maken, als je maar weet waar je op moet
letten, zoals:
1. Fokkers hebben normaalgesproken niet meer
dan 1 of 2 hondenrassen "in huis". Als u in een
advertentie keuzemogelijkheden heeft qua
ras, duidt dat eerder op een handelaar dan op
een fokker.
2. Vraagt u aan de verkoper of deze het nest
zelf gefokt heeft! Bij “nee" is het handel, wat
de verkoper er ook voor reden bij aangeeft.
3. Vraagt van tevoren waar de moederhond is.
Als deze niet bij de verkoper is, hoeft u niet
eens te gaan kijken. Als deze er wel zou zijn
maar niet is als u eenmaal daar bent klopt het
niet: puppies zonder moeder zijn pups uit de
handel.
4. Vraagt u of u het hele nest mag zien en zien
hoe ze erbij zitten. Als dit geen optie is kunt u
beter afzien van de aanschaf.
5. Advertenties zijn verleidelijk en zetten u
gemakkelijk op het verkeerde been. De foto’s
in de advertentie zijn “schattig” maar zijn vaak
NIET genomen van uw toekomstige pup.
6. Let op bij kennels die ook “pension” zijn.

7. Helaas vormen certificaten, garanties,
paspoorten en deskundigenverklaringen
geen garantie voor een goede herkomst
en een goede gezondheid. Ook in Nederland
worden regelmatig jonge pups, met of
zonder hartruis of andere verborgen
problemen, gevaccineerd en voorzien van
geruststellende documenten verkocht.
8. Via rasverenigingen kunt u zoeken naar een
door de vereniging geregistreerde fokker.
Of u haalt een leuke kruising uit een echt
particuliere situatie.
Alle televisieprogramma’s ten spijt, nog steeds
sterven vele jonge pups onder onze handen
omdat niet op het bovenstaande is gelet.
Puppies uit de handel lopen namelijk veel meer
risico!
• Het Parvo-virus is hierin de grootste
“dooddoener”, meestal door een slecht
entbeleid.
• Door het ontbreken van deskundige en/
of “eerlijke” controle en goede foktechnische
maatregelen zien we ook veel gebreken aan
het hart of het bewegingsapparaat.
• Ernstige parasitaire infecties maken de
dieren nog meer kwetsbaar.
• Een verstoorde socialisatiefase zorgt soms
voor onherstelbare gedragsstoornissenschade.
Neem alleen een pup van een betrouwbaar
adres en betaal niet de prijs van een rashond
voor een simpele kruising, hoe lief dan ook!
Alleen als de consument deze dieren niet
meer afneemt via de “handel” wordt de cirkel
doorbroken en blijft mens en dier een hoop leed
bespaart! Mocht u vóór de aanschaf twijfelen
over de herkomst van uw puppy, neemt u dan
contact op met uw dierenarts voor advies.

Cardiguard® Omega-3,
ondersteunt het hart want niet
alle honden wonen bij Eskimo’s
Uw hond en een gezond hart
Het hart van uw hond werkt als een pomp die
voortdurend bloed door het lichaam pompt en zuurstof
en energie levert waar het nodig is. Om uw hond alert, fit
en energiek te houden is een gezond hart onmisbaar.
Bij kleine en grote rassen en op alle leeftijden kan een
hondenhart problemen krijgen. In een vroeg stadium van
hartaandoeningen zult u geen uitwendige symptomen
zien. Naarmate de toestand van uw hond echter
verslechtert, kan uw hond symptomen vertonen zoals:
• Gebrek aan energie en vermindert
uithoudingsvermogen
• Verminderde eetlust
• Nachtelijke onrust
• Ademhalingsproblemen
Als u één van bovenstaande veranderingen waarneemt
bij uw hond, is het verstandig om een afspraak te maken
met uw dierenarts.

Omega-3 vetzuren
Eskimo's, waarvan de voeding grotendeels uit vis bestaat
en dus rijk is aan Omega-3 vetzuren, lijden minder aan
hart- en vaatziekten dan andere bevolkingsgroepen1.
Daarom wordt bij de mens al op grote schaal gebruik
gemaakt van omega-3 vetzuren als aanvulling van de
voeding.
Op advies van uw dierenarts kunt u het hart van uw hond
ondersteunen met Omega-3 vetzuren. Cardiguard® kan
u al helpen de gezondheid van het hart van uw hond te
ondersteunen vanaf het moment dat een hartafwijking
wordt geconstateerd. U hoeft dus niet meer te wachten
totdat de hartafwijking leidt tot problemen.

De Omega-3 visolie in Cardiguard® is afkomstig
uit de duurzame visserij. Cardiguard® wordt
geproduceerd met behulp van een hoogwaardige,
gepatenteerde zuiveringstechniek. Dit milieuvriendelijke productieproces garandeert de
verwijdering van verontreinigingen zoals
pesticiden en zware metalen.

Hoe gebruikt u Cardiguard®?
Omdat essentiële vetzuren in kwaliteit
achteruitgaan bij contact met lucht, wordt
Cardiguard® geleverd in een unieke multidoser met een speciaal luchtvrij pompsysteem.
Dit verzekert de versheid en werkingskracht tot
aan de laatste druppel.
Zoals te verwachten ruikt Cardiguard® naar
vis, maar het bevat ook extra smaakstoffen om
het nog aantrekkelijker te maken voor uw hond.
Hierdoor neemt meer dan 95% van de honden
Cardiguard® uit zichzelf met de voeding
op. Cardiguard® kan gecombineerd worden
met hartmedicatie voor de hond. In sommige
gevallen kan uw dierenarts zelfs adviseren om
Cardiguard® te geven naast de voorgeschreven
hartmedicijnen.
Cardiguard® is leverbaar in een multi-doser
van 43 ml en is zonder recept verkrijgbaar bij
uw dierenarts.
1. Bang HO, et al, Am J Chin Nutr 1980; 33(12): 2657-61

Cardiguard®, proactieve zorg voor het hart van uw hond
Cardiguard® is een sterk geconcentreerd Omega-3 vetzuursupplement dat in
samenwerking met specialisten is ontwikkeld voor de hond. Het is uniek door de
hoge concentratie aan eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA),
twee belangrijke vetzuren die het hart ondersteunen. EPA en DHA kunnen
niet voldoende door het lichaam zelf worden aangemaakt en moeten daarom
opgenomen worden uit de voeding.

Meer informatie:
Boehringer Ingelheim bv, Alkmaar
tel: 072 5662411
e-mail: vetmedica.nl@boehringer-ingelheim.nl
internet: www.boehringer-ingelheim.nl

Wat is de overeenkomst
tussen uw auto en uw huisdier?
Ze hebben beiden een jaarlijkse onderhoudsbeurt nodig! Voor de veiligheid moet u elk jaar in ieder geval een
APK-keuring laten verrichten bij uw auto. Om echter pech onderweg en hoge reparatiekosten te voorkomen
wordt daarnaast een jaarlijkse onderhoudsbeurt zeer aanbevolen. Tot voor enkele jaren geleden was het ook heel
gebruikelijk dat uw huisdier minimaal 1x per jaar bij de dierenarts kwam voor zijn of haar inenting. Een gezondheidscontrole vormt een vast onderdeel van dit bezoek, want uw dierenarts vaccineert in principe alleen als uw dier gezond is.

Voorkomen is vooruitzien

hebben. Ook worden in vetweefsel bepaalde stoffen gemaakt

Door verbetering van vaccins is het tegenwoordig niet altijd

die onstekingen in het lichaam, zoals bijv. in de aangetaste

meer nodig om elk jaar tegen elke ziekte te enten. Voor

gewrichten, nog kunnen verergeren. Voedingsgewoonten

bescherming tegen de ziekte van Weil of tegen niesziekte is

veranderen en/of tussendoortjes afschaffen wordt steeds

nog steeds een jaarlijkse enting nodig. Voor bepaalde ziektes

moeilijker naarmate een dier daar langer aan gewend is. Uw

echter bieden vaccins inmiddels met 1 prikje al gedurende

dierenarts kan u helpen bij het op een gezond gewicht houden

drie jaar bescherming. Nog maar eens per drie jaar naar de

of brengen van uw huisdier, en dat is makkelijker naarmate u

dierenarts dan? Net als bij uw auto is dit niet verstandig. Ook

daar eerder mee begint.

voor dieren geldt dat een regelmatige controle pech onderweg
en hoge kosten kan voorkomen. Voor veel aandoeningen geldt

Kleine bultjes worden groot.

per definitie: voorkomen is beter dan genezen. Daarnaast geldt

Tijdens een gezondheidscontrole controleert uw dierenarts

voor veel aandoeningen dat ze beter te behandelen zijn, met

uw hele huisdier van voor naar achter, van onder naar boven,

minder kosten, als ze in een vroeg stadium ontdekt worden.

en indien daar aanleiding voor is, ook nog van binnen naar
buiten met bijvoorbeeld een röntgenfoto of bloedonderzoek.

Slechte adem?

Ogen, oren, bek, buik, ledematen, vacht en huid, alles wordt

Denkt u bijvoorbeeld maar eens aan het gebit van uw dier.

gecontroleerd. Zo wordt dat ene bultje snel gevonden. Nu is

Op tweejarige leeftijd hebben de meeste honden bijvoorbeeld

het nog makkelijk weg te halen, als het kan doorgroeien is een

al tandplak ontwikkeld. Een beetje tandplak is nog eenvoudig

operatie niet altijd zo eenvoudig meer. Om het over mogelijke

te verwijderen. Als

uitzaaiingen maar niet te hebben.

de tandplak langdurig aanwezig blijft,

krijgen bacteriën alle ruimte zich te gaan vermeerderen. Dit
leidt tot rood en ontstoken tandvlees, bloedingen, aantasting

Conditie Consult

van het weefsel en botafbraak. Uw huisdier heeft pijn, gaat

Kortom, een jaarlijkse

steeds erger uit zijn of haar bek stinken en krijgt problemen

gezondheidscontrole van uw huisdier

met eten. Als uw dier dan pas behandeld kan worden, is een

heeft veel voordelen. En zeg nou

eenvoudige gebitsreiniging niet meer voldoende. Aangetaste

zelf, als in een honden- of

tanden en kiezen moeten getrokken worden en soms is zelfs

kattenleven één jaar telt

een antibiotica-behandeling nodig.

als zeven mensenjaren

Overgewicht sluipt erin!

dan is een preventieve
“onderhoudsbeurt” eens

Tijdens de jaarlijkse gezondheidscontrole zal uw huisdier ook

in de zeven jaar toch geen

altijd even op de weegschaal worden gezet. Overgewicht is,

overbodige luxe?! Uw auto

net als bij mensen, een steeds groter wordend probleem bij

kunt u inruilen, maar uw

onze huisdieren. En net als bij mensen wordt een dier niet

huisdier is onvervangbaar.

van de ene op de andere dag dik, het sluipt erin. Dieren
met overgewicht bewegen minder makkelijk en vaak,
waardoor hun conditie nog verder achteruit gaat en
ze nog dikker worden. Als een dier langdurig te
zwaar is kunnen de gewrichten door overbelasting
aangetast raken. Dit is niet meer te genezen
maar zal steeds erger worden waardoor uw dier
uiteindelijk levenslang pijnbestrijding nodig zal

We know you care.
Pfizer Animal Health ondersteunt het belang van preventieve
diergezondheidszorg
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De kettingreactie…
en met de hak verdwenen! We keken recht op de
ontstoken spieren. Elke dag zagen we Clara terug
voor verbandwissels en wondverzorging.
Tijdens één van die bezoeken werd de eigenares
gebeld: haar zoon had een scooterongeluk
gehad… Scooter total loss, zoon gewond.
Vreselijk. We steunden haar waar we konden.
Toen de wond genoeg was opgeschoond lieten
we een chirurgisch specialist komen om een
huidtransplantatie uit te voeren. Een stuk buikhuid
met 3 tepels (!) werd verplaatst naar het been. Het
resultaat zag er prachtig uit, maar na enkele dagen
ging ook deze verse wond ontsteken. Er was al
een kweek ingezet voor de “ziekenhuisbacterie”,
maar die bleek er gelukkig niet te zijn. Het was een
kwestie van stug volhouden, antibiotica geven,

wondverzorging en motivatie. We voerden nog een
hersteloperatie uit om de opengevallen wonddelen
weer bij elkaar te brengen. Op een ochtend kwam
de eigenares onthutst binnen: die nacht was er
ingebroken bij hen in huis! Altijd zou Clara hebben
geblaft en de inbrekers hebben aangevlogen,
maar nu vanwege haar gezondheid niet… Ze
was gewoon in haar mand blijven liggen. Alsof de
dieven wisten dat Clara herstellende was. Hoeveel
kan een gezin verdragen? Toch kent dit verhaal een
happy end: de wond is na een behandeling van
acht weken zo goed als genezen! Als ze ooit nog
puppy’s krijgt moeten ze aan haar achterpoot gaan
drinken.
Drs. L. Kamps, Sterkliniek Dierenartsen Hillegom
www.sterkliniekdierenartsenhillegom.nl

Nieuws van
Sterkliniek Dierenartsen
Veel dierenartsen zien het belang van een goede kwaliteit dienstverlening.
Regelmatig krijgt de organisatie dan ook aanmeldingen van collega’s uit
het land die Sterkliniek willen worden.
De eisen die echter gesteld worden zijn dermate hoog dat veel collega’s
afhaken. Verplichte nascholing voor alle veterinaire medewerkers, het
kwaliteitsmanagementsysteem en alle diergeneeskundige inspanningen
vergen veel inzet, tijd en geld. Bovendien moet een nieuwe deelnemer
eerst een opleidingstraject doorlopen dat bijna een jaar duurt.
Toch kunnen we u met gepaste trots vertellen dat we onlangs geopend
zijn in Apeldoorn en dat binnenkort hoogstwaarschijnlijk Volendam,
Amsterdam, Leusden, Amersfoort, Etten-Leur, Veenendaal en Gouda
zullen volgen. Sterklinieken kunnen verschillen in het aanbod van
diergeneeskundige diensten maar worden verenigd door het streven naar
kwaliteit onder het motto: “Het kan altijd beter”.

Verzeker uw hond of kat van
de beste medische zorg met de
Proteq Dier & Zorg Verzekering
De Proteq Dier & Zorg Verzekering is
een ongevallen- en ziektekostenverzekering voor honden en katten.
Maak het meteen
in orde

www.proteq.nl
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Er heeft een onwaarschijnlijke opeenvolging van
gebeurtenissen plaatsgevonden in het leven van
de familie Strikwerda. Terwijl ze hun hond Clara
uitlieten werd hun vrolijke kwispelstaart keihard
aangevallen en vreselijk gebeten door een…
politiehond in opleiding. Die zag de achterpoot van
Clara aan voor een hapklare brok.
Een dag later was haar poot van heup tot teen
ontzettend dik, warm en pijnlijk. De opgestarte
antibiotica waren niet afdoende en haar achterbeen
zwol op tot buitenaardse proporties. We besloten
vier drains aan te brengen om het opgehoopte
weefselvocht zo goed mogelijk af te voeren. Dat
lukte aardig, maar de huid had zo onder spanning
en invloed van toxines gestaan dat die begon af te
sterven. Enkele dagen en een operatie later was de
gehele huid van de binnenzijde van het dijbeen tot

