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Als uw kat mocht kiezen…
Eerlijk gezegd is het wel een beetje een vreemde
term: een ‘kat-vriendelijke praktijk’. Zeker als je
alleen kijkt hoe ze naar binnen komen: de meeste
katten hoeven niet zelf te lopen maar worden
in een degelijke bench naar binnen gedragen,
een probleemloos proces; sommige honden
daarentegen zetten al bij de voordeur van de
praktijk ‘de handrem erop’ en willen eenmaal
binnen toch het liefst weer zo snel mogelijk
naar buiten. Onderschat echter niet de stress
die een kat ondertussen –stilletjes zittend in
de bench- kan ervaren.
Misschien heeft u de subtiele verandering in
onze wachtkamer al gezien: we hebben een
mogelijkheid gecreëerd om met uw kat een
beetje afgeschermd te gaan zitten, waarbij de
bench niet op de vloer maar op een speciaal
schap geplaatst kan worden. Dit geeft een kat
een veiliger gevoel. Omdat we alleen op afspraak
werken hoeft u met een beetje geluk bij ons
nauwelijks te wachten, zodat de kans dat uw
kat schrikt van een blaffende hond sowieso al
erg klein is.
‘Kat-vriendelijkheid’ is een bewust proces,
waarbij over heel veel aspecten van de

praktijkvoering en –inrichting moet worden
nagedacht. De volgende plek waar de kat meestal
terecht komt is de spreekkamer. Door de kat
hier –op tafel- nog even in de bench te laten
zitten kan deze wat tot rust komen. Op een
kleine digitale weegschaal kunnen we uw kat
nauwkeurig wegen. Met een snelwerkende
thermometer kunnen we meestal zonder
veel stress de temperatuur opnemen; voor de
‘lastigere gevallen’ beschikken we ook nog over
een speciale oorthermometer. Mocht het nodig
zijn dat er bloed wordt afgenomen dan gebruiken
we voor het scheren een geluidsarme tondeuse,
en vervolgens een extra dunne naald. Ook onze
PetMap bloeddrukmeter is geluidsarm en daarom
uitermate geschikt voor gebruik bij katten.
Indien uw kat in onze opname moet verblijven
dan zijn de kooien hier naast elkaar geplaatst in
plaats van tegenover elkaar, zodat katten geen
extra stress ervaren van andere dieren die ze
zouden zien zitten. Voor een langduriger verblijf
is er een speciale grotere kooi, waarin ze zich
desgewenst ook kunnen verstoppen.
Onze infuuspomp heeft een ingebouwde
verwarming, zodat infuusvloeistof geen
onnodige afkoeling veroorzaakt.

Laten we hopen dat uw kat weer spoedig mee
terug naar huis mag; de kans is echter groot dat
u thuis dan nog enige tijd medicatie aan uw kat
moet toedienen. Ook hierbij is een katvriendelijke
keuze belangrijk – zowel voor de kat als voor
u als eigenaar. De voorkeur heeft een middel
dat makkelijk is toe te dienen, dus in elk geval
liefst een lekkere smaak heeft. Ook alternatieve
toedieningsvormen zijn denkbaar: zo kan
ontworming ook gedaan worden met een pipet
op de nekhuid. Dus als uw kat mocht kiezen…

Website
Misschien is het u al opgevallen dat onze
website een iets andere layout gekregen
heeft, en dat de basiskleur veranderd is naar
‘Sterkliniek-rood’, maar inhoudelijk vindt u hier
nog dezelfde informatie als voorheen (inclusief
deze en de voorgaande nieuwsbrieven).

ZOMER Teken en de
De nieuwsbrief brengt natuurlijk een hoop
werk met zich mee. Vorig jaar zijn met 24
klinieken 285.000 nieuwsbrieven verzonden
en dat betekent dat de redactie op tijd aan
de slag moet. Zo is het nu 1 mei als ik dit
schrijf en de regen klettert naar beneden,
daags na de eerste zomerse dag die gelukkig
Koninginnedag betrof.
In de tuin steken de donkere dode
rozentakken omhoog uit het opschietende
groen. Andere struiken vertonen een bonte
mengeling van dode en nieuwe bladen, zij
hebben ternauwernood de strenge vorst
overleefd. Wonderlijk genoeg hebben de
vissen en de schildpadden in de vijver de
winter prima overleefd alleen vele kikkers
en padden hebben in hun schuilplaatsen
het leven gelaten.

bijbehorende risico’s

Teken zijn kleine, kriebelige beestjes die leven van het bloed van o.a.
uw hond en kat. Een niet met bloed volgezogen teek is slechts een paar
millimeter groot, met een plat lichaam. Dankzij de extreem rekbare
huid kan een teek meer dan tien keer het eigen lichaamsgewicht aan
bloed opzuigen en is dan bijna bolrond! Ze kunnen niet springen of
vliegen en bevinden zich daardoor vaak in laag struikgewas.
Teken zijn er het hele jaar door en zodra de temperatuur boven de
5 tot 10 °C komt worden ze actief. Een tekenbeet is vervelend.
Het kan huidirritatie geven op de plek waar de teek vast heeft
gezeten maar het grootste probleem is dat teken diverse ziektes

Deskundigen zijn het niet met elkaar
eens over wat het effect zal zijn op de
insectenpopulaties. Gelukkig is het voor
uw huisdieren overzichtelijk: het gaat
voornamelijk om vlooien en teken.
Jonge honden en katten kunnen echter in
hun onervarenheid nog wel eens een bij,
hommel of wesp vangen en deze prooi vol
trots verorberen. Helaas eindigt dit met een
steek in de mondholte waarbij de tong kan
opzwellen, speekselvloed kan optreden en
in geval van een ernstige reactie kan zelfs
de gehele kophuid zwellen. Dit is pijnlijk
voor het dier en behandeling is dan ook
wel gewenst.
Konijnen kunnen belaagd worden door
vliegen op zoek naar een geschikte plaats
voor hun eitjes. Het is van groot belang dat
de omgeving van de anus van het konijn
schoon blijft en ook dat het hok regelmatig
goed wordt schoongemaakt.

Ook konijnen kunnen vlooien of luizen
krijgen dus kijk ook regelmatig de vacht
even na! Gelukkig zijn er weer nieuwe en
vaak ook veiliger middelen ter beschikking
van uw dierenarts gekomen. Bij een juiste
toepassing hoeven onze huisdieren geen last
te hebben van beestjes!

kunnen overbrengen.
De Nederlandse teek, ook wel bruine
schapenteek genoemd, kan de bacterie die
de ziekte van Lyme veroorzaakt overbrengen.
Bij mensen kan de ziekte van Lyme ernstige
verschijnselen geven, maar ook dieren kunnen
besmet raken met deze bacterie. Gelukkig
worden niet alle dieren hier ziek van. Besmetting
van volwassen dieren met een goede afweer
leidt vrijwel nooit tot klachten. Dieren met
een minder goede afweer, zoals pups, of
rassen die aangeboren gevoeliger zijn, zullen
eerder en meer hevige klinische klachten
krijgen. De meest typische symptomen zijn
gewrichtsontsteking, koorts, verlies van eetlust,
gezwollen lymfeknopen en nierfalen. De
symptomen kunnen direct optreden na infectie,
maar het kan ook jaren duren voordat uw dier
ziek wordt.
Zuid-Europese teken kwamen tot voor kort
alleen rond het Middellandse Zeegebied voor.
Doordat ze met huisdieren worden ingevoerd
en vanwege klimaatveranderingen zijn deze
teken nu ook in Nederland opgedoken. Ze
komen zelfs voor op dieren die nog nooit in
het buitenland zijn geweest! De Zuid-Europese
teken kunnen Ehrlichia en Babesia overdragen.
Ziekten die normaalgesproken niet in Nederland
voorkomen. Beide parasieten komen via het
speeksel van de teek in het bloed van het
dier terecht. Babesia vermeerdert zich in rode
bloedcellen en maakt deze kapot, wat leidt tot
bloedarmoede. Geïnfecteerde dieren kunnen

symptomen als bleke/gele slijmvliezen, snelle
hartslag, lusteloosheid, koorts en rode urine
ontwikkelen. Ernstige gevallen kunnen zelfs
tot sterfte leiden. Ehrlichia vermeerdert zich
vooral in afweercellen van het dier. Er kunnen
verschijnselen optreden als koorts, kleine
huidbloedingen, neusbloedingen en vergrote
lymfeknopen. Als de ziekte niet herkend en
behandeld wordt volgt een fase die maanden
tot jaren kan duren, waarbij het dier geen
ziekteverschijnselen vertoont. Daarna volgt
de chronische fase met ziekteverschijnselen
die variëren van mild tot levensbedreigend,
zoals lusteloosheid, gewichtsverlies,
spontane bloedingen, bloedarmoede, en
oogaandoeningen. Deze ziektes worden minder
vaak bij katten dan bij honden gezien.
Teken moeten
minstens zo’n 20
uur op de gastheer
zijn vastgehecht,
voordat ze een ziekte
kunnen overdragen.
Naast het gebruiken van tekendodende
middelen zoals tekenbanden of pipetjes in de
nek, is het dan ook erg belangrijk dagelijks uw
dier te controleren op teken en deze direct te
verwijderen. Zowel in Nederland als wanneer u
op vakantie bent met uw dier is tekenpreventie
erg belangrijk!
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Vaccineren want voorkomen is beter dan
(niet kunnen) genezen
Het afweerapparaat
Het afweerapparaat is het geheel aan verdedigings-mechanismen dat het lichaam heeft om
infecties de baas te worden. Vele kleine “beestjes” kunnen een infectie veroorzaken maar
virussen en bacteriën zijn wel de bekendste.
Populair gezegd zijn deze beestjes op zoek naar
een gastheer waar ze zich ongestoord kunnen
voeden en voortplanten. Is dit gelukt dan is het
uit het oogpunt van het virus of bacterie niet
erg meer dat hierbij de gastheer te gronde gaat.
Aan de andere kant heeft een huisdier een heel
leger paraat om iedere indringer die ook maar
een poging doet om zich te vestigen in het
lichaam stevig te lijf te gaan. De kwaliteit van dit
leger is ernstig afhankelijk van genetische factoren, voedingsfactoren en factoren die buiten het
lichaam zijn gelegen zoals stress en infectiedruk.
De vaccinatie
De vaccinatie is bedoeld om het afweerapparaat
te bewapenen in de strijd tegen gevaarlijke infecties die kunnen leiden tot ziekte of de dood.
Komt binnen de levensduur van deze specifieke
bescherming de echte indringer binnen dan
wordt deze snel herkend en massaal aangevallen door de verdediging. In dat geval worden de
zich snel vermenigvuldigende indringers of direct totaal verslagen of na een langere veldslag
verslagen waarbij er dan wel enige gevolgen
zijn (ziekteverschijnselen). Kortom, vaccinatie
voorkomt een ziekte of maakt de gevolgen veel
minder ernstig. Zo af en toe moet het geheugen
van het afweersysteem worden opgefrist met
een herhalingsvaccinatie. Hoe vaak hangt af van
de ziekte.
Tegen welke ziekten moeten we vaccineren?
Anno 2012 is dat niet zo’n eenvoudig te
beantwoorden vraag. Uit bovenstaande heeft
u al kunnen begrijpen dat genen, voeding,
huisvesting en stress een rol spelen bij de
infectierisico’s. Voeg daarbij nog eens het
“gebruik”, ”roedelgenoten”, mogelijke aanwezigheid van mensen of kinderen in het gezin met
een verlaagde weerstand, rasgevoeligheden
voor ziekte, onbekende vaccinatiestatus van
moederdieren, importdieren uit verre landen,
lokale infectiedruk en dan kunt u zich voorstellen dat een goed vaccinatieadvies een
individueel advies behoort te zijn dat gebaseerd is op bovenstaande feiten. Uw dierenarts
beschikt natuurlijk over voldoende kennis op dit

gebied en samen met u en het hem/ haar bekende medische dossier van het dier kan er
een deskundig en medisch verantwoord advies
gegeven worden. LET OP: voor iedere vaccinatie
dient een dier grondig onderzocht te worden;
volgens de Wet Uitoefening Diergeneeskunde
dient een dierenarts zich eerst te overtuigen van
de gezondheid van een dier (zie ook bovenstaande) alvorens een vaccinatie toe te dienen.
Op de vraag hoe vaak we moeten vaccineren is
moeilijker een antwoord te geven. In principe
worden hier richtlijnen voor uitgegeven door
wetenschappelijke commissies en de instanties
die de registraties van vaccins controleren en
vaststellen. De dierenarts zal echter altijd attent
moeten blijven op factoren die afwijken van het
gewone en eventueel een aangepast schema
adviseren. Ook het gebruikte vaccin speelt een
rol bij deze beslissing. De leveranciers van de
vaccins die uw sterklinieken toepassen, baseren
hun hervaccinatietermijn op de periode waarbinnen het gebruikte vaccin daadwerkelijk nog
net en de periode waarna het juist niet meer
bleek te beschermen tegen besmetting. Dit omdat zelfs het aanwezig zijn van antistoffen in het
bloed niet alles zegt: ook als er geen antistoffen
aanwezig zijn kan het afweerapparaat nog zo
paraat zijn dat het razendsnel antistoffen kan
aanmaken en soms zijn antistoffen aanwezig
terwijl het afweerapparaat geen geheugen meer
heeft voor de daadwerkelijk infectie. Indien een
voldoende hoog percentage van bijvoorbeeld
de kattenpopulatie wordt gevaccineerd hebben
gevaarlijke virussen en bacteriën minder kans
een onbeschermd dier te vinden en kunnen
zij dus minder goed vermenigvuldigen en verspreiden. Indien van een populatie dieren in een
regio minder dan 70% gevaccineerd is neemt de
kans op een uitbraak van de betreffende ziekte
sterk toe. Door minder aandacht de laatste jaren
voor het vaccineren zien we ook met name
bij asiels weer uitbraken van kattenziekte, een
ziekte die jarenlang onder controle is geweest
in Nederland. Dit is één van de redenen dat niet
gevaccineerde dieren bij opname in sommige
klinieken in quarantaine geplaatst worden of in
het ergste geval geweigerd worden om de reeds
aanwezige patiënten te beschermen. Het is de
verantwoordelijkheid van dierenartsen en diereigenaren om de dieren optimaal te beschermen, kritisch en volgens de laatste medische
inzichten, tenslotte is voorkomen beter dan
(niet kunnen) genezen.

WEETJES
Leishmaniavaccin
Waarschijnlijk nog voor deze zomer komt er in
Nederland een vaccin beschikbaar tegen de ziekte
Leishmania. Gevaccineerde honden worden niet
ziek of hebben beduidend minder last. Dit is vooral
belangrijk nieuws voor honden die met hun baasjes
meereizen naar Zuid-Europa waar de ziekte veelvuldig
voorkomt. De ziekte wordt ook in Nederland
aangetroffen maar alleen bij dieren afkomstig uit
Zuid-Europa of dieren die daar enige tijd zijn geweest.
Huisdier mee op vakantie?
Als u besluit om uw dier mee te nemen op vakantie
informeer dan tijdig bij uw dierenarts. Identificatie
is verplicht, vaccineer tijdig (!) tegen hondsdolheid
en zorg voor een erkend paspoort voor uw huisdier.
Lokaal of landelijk kunnen er nog verschillende regels
gelden ten aanzien van muilkorf- en aanlijngeboden,
aantallen te importeren dieren of verboden rassen.
Op www.licg.nl vindt u alle benodigde informatie.
Hond meenemen uit Zuid-Europa?
Als u hiertoe besluit let dan heel goed op! Vraag om
een uitgebreid gezondheidsrapport want deze dieren
hebben vaak verborgen gebreken bij zich die zich
pas later openbaren en aanzienlijke kosten met zich
meebrengen.
In Marokko komt van tijd tot tijd hondsdolheid voor
waar mensen aan kunnen overlijden, wij raden u aan
zeer terughoudend te zijn met de import van een
hond uit Marokko.
Vossen
Nu de vos minder bejaagd wordt rukt deze steeds
verder op in de stedelijke gebieden. In klinieken op de
Veluwe worden steeds meer honden gediagnosticeerd
met vossenparasieten die bijvoorbeeld ernstige
longklachten kunnen veroorzaken.

Moderne ontwormingsmiddelen pakken ook deze
vossenparasieten aan. Laat u uw hond uit in een
gebied waar vossen voorkomen raadpleeg dan voor
de zekerheid even uw dierenarts.
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De bevrijdende rechter
nazorg. Een paar dagen later echter viel hij de
volle wachtkamer binnen, tierend en scheldend
dat hij “Kamps kapot zou maken” (9 x herhaald),
“zijn vogel was niet voor niets gestorven” en hij zou
“alle media zoeken om de waarheid boven tafel
te krijgen”. De aanval was geopend; alle middelen
zouden worden ingezet. Die nacht sliep ik niet.
De sfeer thuis raakte gespannen en mijn huwelijk
kwam onder druk te staan: we hadden steeds
onenigheid over de impact van wat er boven mijn
hoofd hing. Enkele maanden later verscheen het
zo gevreesde eenzijdige, sensationele artikel in de
regionale krant: mijn hoofd lag op het hakblok.
De bijl hoefde alleen nog maar te vallen.
De rectificatie en spijtbetuiging van de beteuterde
redactie waren twee dagen later veel minder
prominent gepositioneerd. De tuchtprocedure was
een beproeving: dat een handeling van 1 seconde
(het knipje) kan leiden tot een nasleep van bijna

Nieuws van
Sterkliniek Dierenartsen
De gang zit er goed in bij de Sterkliniek Dierenartsen. In januari konden we al
melden dat de Stichting Hulphond Nederland (eigenaar van alle hulphonden van de
Stichting) heeft gekozen om alle honden voortaan door dierenartsen van Sterkliniek
Dierenartsen te laten behandelen. Met de “korte lijntjes” die op deze manier ontstaan
zijn we nog beter in staat om uitval van de talentvolle honden in een vroege fase te
voorkomen. Elke hond die uiteindelijk succesvol ingezet kan worden is er één en daar
zetten de aangesloten Sterklinieken zich graag voor in!
Ons motto “het kan altijd beter” motiveert ons altijd om op zoek te gaan naar
verbeteringen. Niet zelden zijn deze in de wereld van de humane geneeskunde te
vinden. Daarom wordt in juni al weer voor het derde opeenvolgende jaar de
2-daagse cursus “peri-operatieve hygiëne” georganiseerd waarbij Sterkliniek
operatieassistentes de fijne kneepjes uit de humane operatiekamers door
verpleegkundigen krijgen bijgebracht zodat uw dier daar ook van kan profiteren in
het geval van een operatie!

anderhalf jaar is bizar. Na de twee schriftelijke
rondes wachtte in februari de openbare zitting.
Vier dierenartsen en twee juristen ondervroegen
de eigenaar en mij diepgaand over het voorval
en de voorgeschiedenis. Na drie kwartier bomvol
emotie verlieten Bernadette, mijn secondant, en
ik compleet uitgeput de Haagse rechtszaal. We
moesten nog zes weken wachten op de uitslag.
En nu had ik die in mijn handen: snel zochten
mijn ogen het papier af en daar onderaan pagina
twee stonden de verlossende woorden: de klacht
werd volledig ongegrond verklaard. Maar deze
geschiedenis kent geen winnaar.

Drs. L. Kamps, Sterkliniekdierenartsenhillegom.nl

Proteq DZ adv. Sterkliniek 80x60:Proteq DZ adv. Sterkli

Proteq Dier & Zorg Verzekering, de beste zorg voor uw hond of kat

Verzeker uw hond of kat van
de beste medische zorg met de
Proteq Dier & Zorg Verzekering
De Proteq Dier & Zorg Verzekering is dé ongevallenen ziektekostenverzekering voor honden en katten.

Bereken uw premie op
www.sterkliniek.nl
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Met trillende vingers hield ik de aangetekende
brief in mijn handen. Hij was afkomstig van het
veterinair tuchtcollege in Den Haag. In de brief
zat de uitspraak van de slepende zaak tussen de
papegaaieneigenaar en mijzelf. Vijftien maanden
eerder begon deze nachtmerrie. Op een rustige
maandagavond kwam de man de spreekkamer
binnen met een danig verzwakte papegaai, die niet
eens meer op zijn pootjes kon staan: hij tuimelde
van uitputting gewoon voorover. Zijn snavel was
extreem lang en zijn voedingstoestand erbarmelijk.
Ik stelde een spoeddoorverwijzing voor. Daarvoor
ontbraken de financiële middelen. Ik besloot in elk
geval, binnen het gegeven budget, de afwijkende
snavel te knippen opdat de vogel tenminste goed
zou kunnen gaan eten. Het kleine knipje was echter
teveel. De papegaai overleed ter plekke. De man
was begrijpelijkerwijs ontroostbaar. We besteedden
veel tijd en inspanning aan de noodzakelijke

