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Nienke Oort

Herfstdepressie
Na een zinderende vroege zomer, althans bij het schrijven van dit redactioneel was
dat het geval, volgt hopelijk een mooie kleurrijke herfst. Bij uitstek gelegenheid er
weer op uit te trekken met je viervoeter. Bos en duin lenen zich prima voor een stevige
wandeling. Dat je ook dan weer alert moet zijn op onverlaten die het op de vacht
van Fikkie of Boris hebben gemunt, lees je in het seizoensartikel. Verder hebben onze
vrienden van de Universiteitskliniek Diergeneeskunde van de UU weer een mooie
reportage in petto: de hydrotherapie voor honden. Ook interessant is de bijdrage
van Instituut Tinley over angst en onrust bij huisdieren. Een hele leuke actie met de
nieuwe Thomas huisdierstofzuiger (voluit: Cycloon-Hybrid Family& Pets) sluit dit
najaarsnummer af. Dierenpraktijken verdrijft dus je herfstdepressie in een oogwenk.
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Peter van Riel, hoofdredacteur
Omslag: Shutterstock
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Herfst & huisdier

Dierenpraktijken is een uitgave van Maasland Uitgeverij
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€12,50 (automatische incasso) of €14,50 met factuur.
Advertentieverkoop: Ria Bosman, T. 040-2485233, rcbosman@telfort.nl
Special projects: Olav Hesselmans, olav-dierenpraktijken@hotmail.com
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Nieuws

Dierkennis onder kinderen erg laag
Studenten van de Aeres hogeschool in Dronten hebben tijdens het Animal Event in
Hilvarenbeek een meting gehouden onder kinderen van 8, 9 en 10 jaar. Het doel was
het meten van de kennis van kinderen met betrekking tot het verantwoord houden
en verzorgen van huisdieren. De uitslag was teleurstellend: slechts 52% van de zes
vragen zijn goed beantwoord.

4

De honderd ondervraagde kinderen hebben een enquête met verschillende
vragen over de verzorging van honden, katten, vogels, konijnen en vissen
ingevuld. De respondenten bleken de meeste kennis te hebben over de
verzorging van katten, maar liefst 86% gaf het goede antwoord op de vraag
of een kat gewassen moet worden. De kinderen bleken de minste kennis te
hebben over de verzorging van vissen. Slechts 38% van de ondervraagden gaf
het juiste antwoord op de vraag hoe oud een goudvis kan worden. Aangezien
deze kinderen zelf huisdieren hebben, hadden de studenten een hoog percentage aan goed beantwoorde vragen verwacht. Zij vinden de huidige kennis
dan ook zorgwekkend laag. De vragenlijst is een pilot om bij basisscholen te
onderzoeken wat kinderen leren van het DierenDiploma.
Het DierenDiploma is een initiatief van de Stichting Met dieren meer mens.
Deze stichting zet zich in voor het verbeteren van het dierenwelzijn in
Nederland, door middel van educatie aan kinderen op de basisschool.

Wat mag je wel en niet houden als huisdier?
Van duif tot karper, van raskat tot chinchilla of reptielen, Nederlanders houden van huisdieren. Bepaalde
diersoorten zijn niet toegestaan om in Nederland als
huisdier te houden.
Dit kan verschillende redenen hebben. Meestal gaat
het om dieren die beschermd zijn of ongeschikt zijn
als huisdier te houden door agressief gedrag of gevaar
voor de samenleving. Ook worden sommige dieren
verboden omdat ze gewoonweg niet geschikt zijn als
huisdier omdat het gewoon wilde dieren zijn.
Om alle dieren die niet toegestaan zijn individueel te
noemen is geen beginnen aan. Er lopen, zwemmen,

vliegen en kruipen namelijk meer dan een miljoen
erkende diersoorten op de aarde rond! De Nederlandse
overheid werkt om die reden niet met een lijst van verboden diersoorten, maar heeft in plaats daarvan een
‘positieflijst aangewezen diersoorten’ opgesteld; een
lijst met diersoorten die geschikt bevonden zijn als
huisdier in Nederland. Het niet naleven dan deze
regels kan op een boete komen te staan of zelfs
verdergaande strafmaatregelen ten gevolge hebben.
Kijk op de site Rijksoverheid.nl voor meer info.
(bron: Dierennieuws.nl)
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Verkiezing ‘Meest Diervriendelijke
Gemeente’ van start
Stichting DierenLot organiseert dit jaar voor het eerst
de verkiezing voor de Meest Diervriendelijke Gemeente
van Nederland. Welke gemeente heeft een dierenwelzijnsbeleid, welke gemeente heeft een ambtenaar aangesteld
met dierenwelzijn in zijn takenpakket en zorgt er ook
nog eens voor dat dat beleid daadwerkelijk goed wordt
uitgevoerd?
Die gemeente die dat het beste doet, kan aanspraak
maken op de titel Meest Diervriendelijke Gemeente
van Nederland. De winnende gemeente wordt op
10 november bekend gemaakt en gehuldigd tijdens het
Landelijke Congres Dierenhulpverlening van DierenLot.

Alle Nederlandse gemeenten zijn per brief
aangeschreven en kunnen zichzelf nomineren op
www.meestdiervriendelijkegemeente.nl. Ook de dierenhulporganisaties in Nederland worden gevraagd om
hun input te leveren voor deze verkiezing en het
Nederlands publiek mag ook zijn favoriete diervriendelijke gemeente aandragen.
Uit alle genomineerde gemeenten worden op basis van
een lijst van diervriendelijke criteria de tien meest
diervriendelijke gemeenten gekozen waarna een jury
de uiteindelijke top 3 gaat bepalen.
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(Advertorial)

CBD supplementen: natuurlijk, krachtig en veilig!

Krijgt uw huisdier al de natuurlijke kracht van CBD olie?
Voordelen van CBD
Uit steeds meer onderzoek blijkt dat CBD een bijzonder
gunstige werking heeft op het menselijk lichaam. Tot dusver
is bewezen dat CBD effectief is in de strijd tegen angst,
stress, misselijkheid en maag- darmproblemen. Het is inmiddels niet voor niets een van de meest krachtige en natuurlijke voedingssupplementen op de huidige markt.
Steeds meer mensen kiezen er bewust voor om ook hun
huisdier te laten profiteren van de gezondheidsvoordelen
van Cibapet CBD supplementen.

Dit heeft indrukwekkend positieve effecten:
• CBD kan helpen pijn te bestrijden
• CBD kan angst verminderen
• CBD kan helpen misselijkheid en maag- en
darmproblemen te verminderen
• CBD remt ontstekingen
• CBD zorgt voor een gezond hart
• CBD zorgt voor een gezonder zenuwstelsel
• CBD heeft geen waarneembare negatieve bijwerkingen
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Medisch

Hydrotherapie
Veelbelovende therapie na operatie
Bij mensen is een fysiotherapeut niet weg te denken bij de revalidatie na een chirurgische
ingreep aan bijvoorbeeld armen, benen, rug of zenuwstelsel. Maar ook mensen met
chronische aandoeningen die geen chirurgische behandeling hoeven te ondergaan,
worden ondersteund door een fysiotherapeut. Bij dieren is dat niet anders, geven
Aline Hoving, dierenfysiotherapeut en Nicole Willems, chirurg in opleiding bij
de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren in Utrecht aan.
Tekst: Marieke Veldman
Beeld: Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren Utrecht

De behandelingen vinden plaats in een hydrobak/aquatrainer

6
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“I

n de anderhalf jaar dat wij
onze afdeling hebben, zijn
er al veel dieren behandeld
met uiteenlopende aandoeningen. Bij
chirurgische aandoeningen kan gedacht worden aan een knieoperatie,
zoals een hersteloperatie na voorste
kruisband letsel, maar ook aan een
rughernia. Bij niet-chirurgische aandoeningen kan gedacht worden aan
osteoarthrose of een bloeding in het
ruggenmerg”, aldus Aline Hoving.
“Bij ons in de Universiteitskliniek voor
Gezelschapsdieren werkt een team van
chirurgen en neurologen nauw samen.
Overleg tussen de beide disciplines is
essentieel om onze patiënten de optimale zorg te
kunnen bieden. We behandelen in de Universiteitskliniek veel honden en
katten die aandoeningen
hebben aan het bewegingsapparaat of het zenuwstelsel. Naast
röntgenbeelden hebben we in onze kliniek de mogelijkheid een CT-scan of
een MRI-scan te maken. Wij hebben
als enige kliniek in Nederland een
high-field 1.5T MRI-scanner”, zegt
Nicole Willems trots. “Daardoor kunnen wij weefsels beter in beeld brengen

7
Bij hydrotherapie wordt gebr

uik gemaakt van de mogelijk
heden van water

dan met een low-field MRI. Soms is
een operatie noodzakelijk om een
probleem op te lossen. We stippelen
met de eigenaar het hele behandeltraject uit.”

‘Wij merkten dat de ontbrekende
schakel in de behandeling
fysiotherapie was’
Na een operatie start de laatste fase van
een behandeltraject, namelijk de revalidatie. Revalideren gebeurt bij dieren,
net als bij mensen, thuis. Voorheen
kregen baasjes instructies mee van het
team van behandelend artsen. Vaak
was dan pas bij de eerstvolgende controle na zes weken een evaluatiemo-

ment. Willem: “Wij merkten dat de
ontbrekende schakel in de behandeling
fysiotherapie was. Daarom is anderhalf
jaar geleden Aline Hoving bij ons komen werken.”
“Wij merkten inderdaad al snel dat we
bij de revalidatie, maar ook de behandeling van dieren met een niet-chirurgische aandoening een stap verder wilden. Daarom hebben we sinds maart
ook hydrotherapie mogelijkheden”,
vult Hoving aan. “Hier zijn we zo blij
mee!”, zeggen de dames in koor.

Wat is hydrotherapie?
Hydrotherapie staat voor therapie
in water. De behandelingen vinden
plaats in een hydrobak/aquatrainer;
een doorzichtige bak met (warm) wa-
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ter en een loopband erin. Een dier
(voornamelijk de hond, maar soms ook
de kat) loopt door het water op de
loopband, waarbij de hoek en snelheid
van de loopband en de temperatuur en
hoogte van het water ingesteld kunnen
worden. Door de eigenschappen van
het water wordt het dier ondersteund
bij het uitvoeren van doelgericht en
rechtlijnig bewegen. Hoving: ”Hydrotherapie is meer dan alleen zwemmen
of lopen in een waterbak. Het is een
vorm van trainen, welke meetbaar is en
perfect afgestemd kan worden op de individuele patiënt. Bij hydrotherapie
wordt therapeutisch en met toepassing van trainingsprincipes gebruik gemaakt van
de mogelijkheden
van water.” Hydrotherapie is onderdeel van het dierfysiotherapeutisch behandelplan en
wordt uitgevoerd door een dierenfysiotherapeut met een certificaat voor het
geven van hydrotherapie.

Tijdens het lopen in water zorgt de opwaartse druk
van het water ervoor dat er minder gewicht op de
gewrichten rust

sprake van een snellere spieropbouw,
meer flexibiliteit en mobiliteit in gewrichten en functieherstel van spieren

‘Hydrotherapie is een goede manier
om onbelast te kunnen bewegen,
terwijl de hond anders vaak maar
kleine stukjes kan lopen’

Verbetering
Hydrotherapie is gebaseerd op de
eigenschappen van water. Tijdens het
lopen in water zorgt de opwaartse druk
van het water ervoor dat er minder gewicht op de gewrichten rust, waardoor
het dier gemakkelijker kan bewegen.
Door de weerstand van het water is er

en gewrichten. Daarnaast zorgt hydrotherapie voor een verbetering van stabiliteit, coördinatie en uithoudingsvermogen. De temperatuur van het water
(28-32 graden Celsius) heeft het effect
dat de bloedvaten verwijden. “Hierdoor
kunnen voedingsstoffen en zuurstof
sneller door het lichaam vervoerd worden. Daarnaast helpt het de spieren van
het dier ontspannen en pijn, stijfheid en
zwellingen verminderen. Bijvoorbeeld
bij honden met artroseklachten, met
stijve gewrichten en als gevolg hiervan

Cooper
Cooper, een 5 jaar oude Labrador
retriever werd geopereerd aan
een los fragment in zijn rechter
elleboog, maar bleef kreupel ten
gevolge van reeds aanwezige artrose. Naast de aanbevelingen van
de chirurg om artrose te ondersteunen werd Cooper door Aline
gezien. “Stapsgewijs hebben we
Cooper’s beweging begeleid opgebouwd en met resultaat! Cooper
loopt minder kreupel en is veel
actiever”, aldus Aline.

vaak veel spierspanning in de regio er
omheen. Hydrotherapie is een goede
manier om onbelast te kunnen bewegen, terwijl de hond anders vaak maar
kleine stukjes kan lopen”, aldus Hoving.
Door het verschil in dichtheid tussen
lucht en water is het voorwaarts bewe-
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Behandeldoelen
Met hydrotherapie kunnen de volgende behandeldoelen gerealiseerd worden:
• Verbeteren coördinatie
• Verbeteren stabiliteit
• Spier versterken
• Verbeteren mobiliteit
• Verbeteren sensibiliteit
• Verbeteren uithoudingsvermogen
• Verbeteren welbevinden (door verminderen van pijn)
• Afname zwellingen en oedeem

Wanneer is hydrotherapie van
toegevoegde waarde?
Hydrotherapie is onder andere van toegevoegde waarde voor dieren met een neurologische
of orthopedische aandoening, of dieren met
overgewicht. “Ook dieren met ouderdomsklachten zoals artrose en spondylose kunnen
baat hebben bij deze behandeling. Verder kan
hydrotherapie een effectieve manier van bewegen zijn voor gezonde dieren, waarvan de conditie verbeterd moet worden”, zegt Hoving.

gen in water tenslotte vele malen
zwaarder dan in lucht. Hoe meer oppervlakte onder water en hoe sneller
de beweging, des te zwaarder de beweging. Hierdoor is bewegen in water
een inspannende training, maar door
bovenstaande eigenschappen een effectieve en veilige manier van bewegen en revalideren.

Samenwerken
Een belangrijk aandeel in de behandeling is weggelegd voor de eige-

Bij onderstaande aandoeningen kan hydrotherapie een belangrijk onderdeel uitmaken van
het behandelplan:
• Artrose en ouderdomsklachten
• Rug- en halsproblemen, zoals stijfheid,
hernia, spondylose, lumbosacrale instabiliteit
• Neurologische problemen zoals ataxie en
verlammingen
• Gewrichtsproblemen, bv. HD, ED, OCD,
LPA, LPC
• (Sub)acute letsels spieren, pezen, banden
en/of gewrichten (bv. mobiliteitsproblemen)
• Revalidatie na gewrichtsoperaties of botbreuken, bv. na heupoperatie, kruisband
en/ of meniscusletsel
• Pijnklachten waarbij geen gebruik gemaakt mag worden van pijnmedicatie
• Overgewicht
• Coördinatiestoornissen
• Verminderde sportprestaties (of ter
preventie van blessures)

naar. De eigenaar krijgt te horen welke oefeningen thuis met het dier gedaan kunnen worden. Hoving: ”Ik
werk nauw samen met de specialist en
de eigenaar, en stem met beiden het
behandelplan af.” Willems vult aan:
“Het is een prachtig voorbeeld van
teamwork met als ultieme doel het
optimale herstel van de patiënt.”
Wanneer is hydrotherapie niet geschikt?
Hydrotherapie is niet geschikt voor
dieren met open wonden, hechtingen,

ernstige huidproblemen en long- of
hartafwijkingen. Een verwijzing van
de dierenarts is dan ook noodzakelijk.

Meer informatie over de UKG is te vinden op
www.diergeneeskunde.nl/klinieken-diensten/gezelschapsdieren. De UKG is van maandag t/m vrijdag
van 8.00 tot 16.30 bereikbaar via 030 - 253 9411.
Afspraken voor de fysiotherapie kunnen gemaakt
worden via ChirurgieUKG@uu.nl of receptie
Gezelschapsdieren, tel 030-2539411.

9
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(Advertorial)

Castratie van de reu
10

Castratie van de reu is voor veel hondeneigenaren een gevoelig onderwerp. Toch is er een aantal
redenen aan te geven waarom eigenaren castratie van hun reu overwegen. De belangrijkste reden
is een (verwachte) vermindering van agressief of dominant gedrag. Ook overmatig en ongewenst
seksueel gedrag, zoals veelvuldig rijden op andere honden of tegen mensen, is een reden om
castratie te overwegen. Uiteraard zijn allerlei medische problemen én, last but not least, het
voorkómen van ongewenste dekkingen steekhoudende argumenten.

Tekst en beeld: Constance Nijman (dierenarts)

O

oit was de enige manier om reuen te
castreren een chirurgische ingreep.
Hierbij worden de testikels van de
reu operatief verwijderd. Deze ingreep is definitief en dus onomkeerbaar. Na de operatie is
het dier nog zeer korte tijd in staat nakomelingen
te verwekken; het duurt namelijk even voordat
de reu niet meer vruchtbaar is. Het duurt overigens wel langer voordat het niveau van de
geslachtshormonen, zoals testosteron, daalt.

Tijdelijke castratie
Sinds een aantal jaren is in Nederland een
alternatief voor chirurgische castratie voorhan-

den. Dit alternatief bestaat uit een staafvormig
implantaat, dat door de dierenarts met een
injectie onder de huid moet worden aangebracht.
Dit implantaat geeft geleidelijk de werkzame
stof af die aangrijpt op de hypofyse in de hersenen
van de reu. De hypofyse is een hersenaanhangsel
dat bepaalde hormonen in het bloed afscheidt.
Het implantaat zorgt uiteindelijk voor een
remming van de productie van deze hormonen.
Het gevolg hiervan is dat het testosteronniveau
in het bloed van de reu zal afnemen. Daarnaast
wordt de aanmaak van nieuwe spermacellen
geremd en ook het libido (de ‘lust’) zal worden
onderdrukt. De hond krijgt minder interesse in
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(Advertorial)

leden van het vrouwelijke geslacht en wordt
onvruchtbaar. Een chirurgische castratie heeft
hetzelfde effect. Het implantaat is echter
oplosbaar en na verloop van tijd vanzelf
uitgewerkt.

Implantaat
Met een implantaat is het dus mogelijk een reu
tijdelijk te ‘castreren’. De werkzaamheid is te
controleren doordat de testikels van de reu na
enkele weken in grootte zullen afnemen, gemiddeld
met zo’n 30%. De werkingsduur is afhankelijk
van het gekozen implantaat. Er is een implantaat
dat ongeveer zes maanden werkt en één die
zo’n twaalf maanden werkt, maar er is wel enige
biologische variatie, dus verschil van reu tot reu.
Nadat het implantaat is uitgewerkt, neemt het
testosteron weer toe, evenals de grootte van de
testikels. Vaak merkt men als eerste dat het
‘testosterongerelateerde’ gedrag weer terugkeert.
Meestal is op dat moment de spermaproductie
nog niet direct terug.

Voor welke reuen geschikt?
Er zijn verschillende situaties te bedenken
waarvoor castratie met een implantaat (door
sommige mensen aangeduid als ‘chemische
castratie’) een geschikte toepassing kan zijn.
Bijvoorbeeld als een eigenaar en/of dierenarts
eerst wil bekijken wat het effect van een castratie
zou zijn: bijvoorbeeld de invloed van een
castratie op een chronische voorhuidontsteking
of op bepaald gedrag van de reu. Het is ook
geschikt voor honden die om bepaalde redenen
niet geopereerd kunnen of mogen worden.
En natuurlijk in alle andere gevallen waarbij
tijdelijke onvruchtbaarheid gewenst is.
Behalve voor de reu is sinds enkele jaren het
langwerkende implantaat ook geregistreerd
voor castratie van de fret! Bij de fret werkt dit
implantaat in het algemeen wel een stuk langer
dan bij de hond.
Vraag je dierenarts om advies en kijk voor
meer informatie over omkeerbare castratie van
reuen met een implantaat en over chirurgische
castratie, ook eens op www.nietcastreren.nl

11
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Herfst

Trimmen
Mode of een must?

Met de herfstkou voor de deur verandert de vacht van honden en katten. Het is nu
voor de huisdierbezitter een gepast moment om hier extra aandacht aan te besteden.
We gruwelen van losse honden- en kattenharen in ons huis en daar willen we zo snel
mogelijk van af. Tijd om meer actie te ondernemen dan alleen de dagelijkse of wekelijkse
borstelbeurt. In de trimsalon kun je terecht voor de noodzakelijke extra verzorging van
je harige dier. Knippen, scheren, plukken en ontwollen kan worden aangevuld met een
bredere behandeling waarin ook gekeken wordt naar oren, voetzolen, nagels en gebit.
Alles voor een blijer en gezonder (en vaak stijlvoller) dier.
12
Tekst: Jeannette van Rossum
Beeld: Shutterstock
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E

en vacht bestaat uit twee
soorten haren. De isolerende
ondervacht bestaat uit fijne
haartjes. De waterafstotende dekvacht
bestaat uit langere haren die dakpansgewijs over elkaar liggen. De vacht
vormt zo een beschermende laag en
verandert per seizoen. 's Winters hebben veel dieren een dikkere vacht dan
in de zomer (wintervacht en zomervacht) en soms een andere kleur. Twee
maal per jaar, één keer in het voorjaar
en één keer in het najaar, wisselen de
meeste hondenrassen van vacht; de
zogenaamde rui. Een tijdje vind je
overal uitgevallen haren van je hond
of kat. Vervelend maar onvermijdelijk.
Het hoort bij het houden van een
huisdier. Waarschijnlijk zijn er minstens twee fenomenen belangrijk voor
het ontstaan van de ruiperioden: de
toename of afname van de lengte van
het daglicht, en de toename of afname van de buitentemperaturen. Van nature is de zomervacht dunner en zit losser dan de
wintervacht. Bij vele gezelschapshonden is er geen
sprake meer van duidelijke aparte ruiperioden. Door het gebruik van kunstlicht in huis, en centrale verwarming wordt het ritme van
de vacht verstoord. Slechte of een verkeerde behandeling van de vacht kan
er ook voor zorgen dat de haren hun
ritme verliezen.

Een behandeling in de trimsalo
n hoort tot de basisverzorging van

altijd. Zeker niet voor een langharige
of ruwharige soort. Een hond, kat of
konijn in de rui laat zijn sporen na.
Namelijk een metamorfose van je
bank, vloerbedekking en kleding. Witte haren op een zwarte jas of zwarte op

‘Klitten zijn voor een kat extra
onplezierig omdat hij hierdoor
zelf zijn vacht niet meer
kan likken’

Harenoverlast
Thuis kammen en/of borstelen en
een badbeurt alleen, volstaan lang niet

je witte broek, het staat niet chique. In
het voor- en najaar laat bij sommige
rassen, de onderwol bloksgewijs los.
Wanneer de vacht van de hond zich
aan het boekje houdt, duurt dit twee
weken, maar er zijn omstandigheden
waardoor de regels niet opgaan. Castratie of sterilisatie van de hond heeft
bijvoorbeeld een negatief effect op de
verharingscyclus. Ook zelf borstelen
tijdens de niet-verhaarperiode kan het

een huisdier

ritme ontregelen. Honden met dit
type vacht kun je beter NIET borstelen, behalve in de verhaarperiode. In
diezelfde verhaarperiode is een behandeling in de trimsalon zeker aan te raden. Door een intensieve badbeurt en
het onder hoge druk losblazen van de
vacht en de juiste ontwoltechniek zal
het verharen veel sneller verlopen en
ben je eerder van de harenoverlast af.

Trimslaon
Al is je hond of kat niet altijd blij
met een behandeling in de trimsalon,
het hoort wel tot de basisverzorging
van je dier. Het levert vaak wat stress
en onrust op, maar hoort er nu eenmaal bij. Gespecialiseerde en gediplomeerde trimmers weten je dier meestal gerust te stellen en gaan daar heel
liefdevol en tactisch mee om. De extra
aandacht die het beest ermee krijgt
vindt het meestal wel fijn. Welke behandeling je dier nodig heeft ligt aan
de soort vacht (langharig, kortharig of

13
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Herfst

In de herfst en winter hebben veel dieren een dikkere vacht dan in de zomer

14

ruwharig), en de staat waarin
deze verkeert. Vervuild, vol
ongedierte, sterk geklit of goed
onderhouden. Afhankelijk van
het ras wordt er in overleg met
de huisdiereigenaar een behandeling afgesproken. Meestal
wordt de hond dan geknipt en/of geschoren in een model wat de natuurlijke look van het ras zoveel mogelijk
benadert. Voor elk ras wordt een trimschema (kappersmodel) gebruikt.
Wassen, föhnen, kammen, borstelen
en scheren of knippen. Het hoort bij
een standaard behandeling. Er kan ook
een specifiekere behandeling als plukken en ontwollen nodig zijn. Verder
wordt je dier gecontroleerd op huidparasieten als vlooien en teken, waarna
ze worden verwijderd. Zo ben je in een
klap van uitvallende haren, vlooien en
teken af. Dit voorkomt jeuk en andere
huidklachten. Als je beest dan toch op
de behandeltafel staat, kun je zijn na-

‘Veel rassen kunnen extra
hulp gebruiken bij het
onderhouden van hun
vacht’
gels laten knippen, voetzolen en oren
laten schoonmaken en het gebit na laten kijken. Dit bespaart je vaak een bezoekje aan de dierenarts.

Voorbereiding
Als je bij een salon een
afspraak hebt gemaakt, kan
de behandeling enige tijd
duren. Laat je dier van
tevoren uit. Het is
vervelend als hij

heel lang zijn behoefte moet ophouden. Alleen een droge vacht is behandelbaar, breng je hond of kat dus met
een zo droog mogelijke vacht. Veel
vachten zijn moeilijk te behandelen
vlak na een wasbeurt. Overleg met de
trimmer ook als je dier een medische
afwijking, een besmettelijke aandoening (kennelhoest of ringworm) heeft
of loops is. Hij zal daar dan zoveel mogelijk rekening mee houden. Breng je
hond aan de lijn en nooit met een volle
maag. Als hij aan de beurt is, stelt de
trimmer het dier op zijn gemak en
wordt hij op een trimtafel gezet. Het is
opvallend hoe rustig de meeste honden zich laten behandelen en genieten
van alle aandacht die ze krijgen. De
vacht van de hond wordt doorgekamd
en eventuele klitten worden verwijderd. Jouw hond wordt getrimd op een
manier die past bij zijn vachttype en
ras. Na wassen en drogen, kan de hond
verder worden afgewerkt en in model
worden gebracht. Na het trimmen kan
het zijn dat je hond zich een beetje
‘vreemd’ gedraagt, zoals springen,
met de kop schudden en zijn lichaam
besnuffelen.
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Hij moet even wennen. Vergeet natuurlijk niet je hond te vertellen hoe
mooi hij geworden is! Een gemeend
compliment en een gepaste beloning
maken een volgend salonbezoek alleen
maar aantrekkelijker en gemakkelijker.

Katten
Niet iedere trimmer is ervan gecharmeerd, honden laten zich nou
eenmaal gemakkelijker behandelen,
maar ook voor katten is het bezoek
aan de trimsalon soms broodnodig.
Sommige salons hebben zich zelfs ge-

specialiseerd in deze bijzondere dieren, en trimmen alleen katten. Langen half langharige rassen kunnen vaak
wat extra hulp gebruiken bij het onderhouden van hun vacht. Klitten zijn
voor een kat extra onplezierig omdat
hij hierdoor zelf zijn vacht niet meer
kan likken. De trimsalon biedt uitkomst. Vreemde ogen maken meer indruk en de erkende en gediplomeerde
ABHB-trimmer heeft zich geschoold in
het omgaan met deze bijzondere huisgenoten. Nooit dwingend, maar met
rustige overtuiging wordt de katten
van klitten verlost en heerlijk gewas-

sen en verder verzorgd. Een oppepper
voor de spinnende huisgenoot. En
zelfs voor konijnen en cavia’s.
Ja, een behandeling in de trimsalon is
dus een must, vanwege belangrijke
preventieve zorg voor de vacht van het
dier. En is het niet geweldig als het
daarmee, gezond en stijlvol in model
getrimd, voor de dag kan komen?
Mode en must zitten elkaar hier niet in
de weg. Vakbekwame trimmers met
passie en hart voor hun vak zorgen ervoor. Gewoon doen dus.
Voor meer info kun je terecht op: www.ABHB.nl

Het is opvallend hoe rustig de meeste honden zich laten behandelen

15
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Nieuwe Poesjes vanaf 24 november te zien
Op zaterdag 24 november gaat de nieuwe reeks van Poesjes van start. De VPRO zendt de dertien afleveringen dagelijks om 17.45 uur uit op NPO 3. In de populaire serie lenen onder anderen Bill van Dijk,
Hans Teeuwen, Loes Luca, Tosca Niterink, Tygo Gernandt en Marc-Marie Huijbrechts hun stemmen
aan de hoofdrolspelers. Vanaf maandag 12 november herhaalt de VPRO de vorige reeks.
Op Kattenlaan 9 woont de decadente kater Boudewijn met zijn trouwe butler, de schildpad Ed. Om zijn
luxeleventje te bekostigen, gaat hij op zoek naar een huurder voor de zolderverdieping. Daarvoor meldt
zich een prachtige, ogenschijnlijk fatsoenlijke en kinderloze huurder, de poes Cathelijne. Maar al gauw
blijkt dat zij in haar grote koffer drie kittens heeft verstopt.
Omdat Cathelijne de huur almaar niet betaalt, begint Boudewijn op de eerste etage een B&B. Die trekt
nogal eigenaardige gasten aan. Bijvoorbeeld ‘slakunstenares’ Isabelle. En Maurice, een konijn dat op huwelijksreis is met zichzelf om over zijn asielverleden heen te komen. Terwijl Ed zijn best doet om iedereen
tevreden te houden, gaat Boudewijn zwaar gebukt onder alle herrie in huis. Gelukkig heeft hij Ada, de
paranormaal begaafde mossel en Annie, de barvis van Café De Kom, die hem op de juiste momenten een
borrel inschenkt.
“Briljant. Voor volwassenen zo mogelijk nog leuker dan voor kinderen”, aldus Claudia de Breij over het
eerste seizoen van Poesjes.
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(Advertentie)
®

www.biofooddiervoeding.nl

Drollenbakje in strijd
tegen hondenpoep

Verzorg uw hond en/of
kat optimaal met Biofood
vlo&teek tabletten

3,95

Een nieuw poepbakje in de vorm van een plastic broodtrommel.
Vergelijkingssite Dierenartskiezen.nl wil daarmee Nederlanders
meer bewust maken van de milieuproblemen die plastic poepzakjes veroorzaken.
Al decennia lang gaan gemeenten de strijd aan met hondenpoep.
Vaak tevergeefs. Het uitdelen van hoge boetes en poepzakjes lijken
geen vruchten af te werpen. Hondenpoep op straat staat al jarenlang in de top drie van publieke ergernissen.
Lange tijd werd de hondenpoepzak gezien als uitkomst. Toch
brengt dit zakje nieuwe uitdagingen met zich mee. Nederland telt
jaarlijks 2,7 miljard gebruikte poepzakjes waarvan het overgrote
deel bestaat uit nauwelijks tot niet afbreekbaar plastic. Dat deze
zakjes vaak in straatputten eindigen resulteert in sommige gevallen
zelfs in overstromingen van het riool.
Edwin Paardekooper van Dierenartskiezen.nl wil hondeneigenaren
bewuster maken van deze problematiek en lanceert daarom een
campagne rondom een nieuw poepbakje. “Dat lijkt op een plastic
broodbak in de vorm van een hondendrol. Het poepbakje kan in
de afwasmachine en gaat zeker tien jaar mee.”




WEG VLO & TEEK
HUID & VACHT

3,95

Zullen hondeneigenaren de uitwerpselen straks ook echt elke dag
mee naar de keuken nemen om het bakje daar af te wassen.
Paardekooper moet het nog zien. “De actie is echt als statement
bedoeld. Als de hondenpoepzakjes niet in de daarvoor bestemde
afvalbakken gegooid worden, dan is niet alleen het milieu, maar
ook het dier hier de dupe van.”
Hondenpoepzakjes van biologisch materiaal zijn volgens
Paardekooper ook een goede oplossing. “Anders zou ons hondenpoepbakje wel eens het laatste redmiddel kunnen zijn”, vermoedt
de bedenker van het product.

Verkrijgbaar bij o.a.:
Welkoop, Petsplace, Ranzijn,
Huisdierplein.nl, Medpets.nl,
Topdierenshop.nl
en vele dierenspeciaalzaken.
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milbemycine/praziquantel

BESCHERM
UW HUISDIER
TEGEN WORMEN
MILPRO® ontwormingsta
ontwormingstabletten
bletten

Uw dierenarts adviseert u graag
over het juiste behandelschema
voor uw hond of kat!
www.virbac.nl/milpro
www
.virbac.nl/milpro
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Column
Tekst: Evert-Jan de Boer

Blaasstenen verwijderen zonder operatie

A

gen. We hebben eerst de grootste steen
fgelopen maanden hebben
kunnen pakken en eruit gehaald, maar
we een nieuwe manier gedit ging niet makkelijk. Via het werkkabruikt om blaasstenen
naal van de scoop hebben we glijmidzonder een operatie weg te halen
del in de urethra ingebracht bij de
bij vrouwelijke konijnen. We gesteen. Hierdoor konden we de urethra
bruiken hiervoor een dunne endowat gladder maken en kon de steen
scoop van 2,4 mm doorsnede met
voorzichtig naar buiten worden getrokdaarin een werkkanaal. Via dit werkken. Tot onze opluchting kregen we deze
kanaal kan er een zogenoemde basket
grote steen van
worden ingebracht. Dit is een ijzeren netje
6 mm uit de
dat open gaat als het uit de beschermhuls
‘Boppers
kwam
bij
ons
met
blaas, de steen
wordt geschoven.
had niet veel
De endoscoop wordt in de blaas ingebracht
blaasklachten. Ze was
groter moeten
via de urethra (de plasbuis). Met de scoop
onzindelijk en er was bloed
zijn! Daarna was
kun je de steen in de blaas in beeld brengen.
bij de plas gevonden’
het gemakkelijHet netje wordt om de steen geplaatst en
ker, we hebben
vastgepakt. Hierna wordt de scoop samen
nog een paar stenen van 2 en 3 mm uit de blaas gehaald
met de steen uit de blaas getrokken. De urethra van een
met de scoop. Maar er waren zoveel stenen dat we ze niet
vrouwelijk konijn is relatief groot en er kunnen stenen
allemaal met de scoop konden verwijderen. We hebben
tot een doorsnede van 6 mm doorheen.
de rest van de stenen uit de blaas gespoeld met een
Deze methode is niet mogelijk als er grotere stenen in de
mengsel van glijmiddel en fysiologische zoutoplossing.
blaas zitten en ook niet bij kleine vrouwelijke konijnen
Dit kleverige mengsel zorgde ervoor dat alle kleine steenen mannetjes konijnen, de urethra bij deze dieren is te
tjes ook uit de blaas konden worden gespoeld. Hierna
nauw. In deze gevallen zal de steen met een operatie uit
hebben we de blaas nog een paar keer nagespoeld met fyde blaas moeten worden gehaald.
siologische zoutoplossing. Op de controle röntgenfoto
was te zien dat er geen stenen of steentjes meer in de
Boppers
blaas aanwezig waren.
Boppers kwam bij ons met blaasklachten. Ze was onzindelijk en er was bloed bij de plas gevonden. Op de
röntgenfoto waren heel veel kleine steentjes, enkele groEvert-Jan de Boer is in 1994 afgestudeerd. Na in diverse praktijken te hebben gewerkt is hij in 2004 Dierenkliniek Wilhelminatere en één redelijk grote blaassteen van 6 mm te zien.
park gestart. Hij heeft zich in deze dierenkliniek vooral toegelegd
Gelukkig was Boppers een relatief groot konijn van 2,78
op de tandheelkunde bij katten, konijnen en knaagdieren.
kg en konden we de endoscoop goed in de blaas bren-

19
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Win een workshop:
je huisdier in mozaïek
Je kat, hond of ander dier vereeuwigen in mozaïek. Dat kan tijdens een mozaïekworkshop van Annet Klaassen Nielen en Hella Steins. Annet en Hella zijn schoonzussen die
niet alleen dol op dieren zijn maar ook beiden een passie hebben voor mozaïek. Onafhankelijk van elkaar geven zij al jaren workshops, voor deze workshop zijn zij een
samenwerking aangegaan. Je stuurt bij je aanmelding een (zelfgemaakte) foto in van het
dier dat je wilt mozaïeken, zodat Annet het voor je uit kan zagen in MDF en Hella daar
vast de belangrijkste lijnen op kan trekken. Bij aanvang van de workshop kun je dan
(natuurlijk na een duidelijke uitleg) meteen beginnen. Er zijn twee verschillende workshops; een korte van 4,5 uur waarin je wat eenvoudiger te werk gaat en een dagworkshop
in Amsterdam, waarin je wat meer details kunt aanbrengen in je mozaïek.
Zie voor meer info www.mozaiekcursus.nl en www.smashingstones.nl

De spannende natuur

M

in! n
w
&
n va
ail
winne
t

laar
ee me
exemp oe dan m hoeft
n
e
e
j
D
i
Wil j e natuur? nige dat je gete
res
nd
Fiep i ijsvraag, he ail- en ad ren
u
,m
t
pr
s
m
e
a
e
z
t
a
n
o
is je n november m en
n
e
o
1
.co
te d
s voor
sland
geven info@maa een van de
r
n jij
naa
eet be
wie w winnaars!

Illustraties van Fiep Westendorp, teksten van Gouden Griffel-winnaar Jan Paul Schutten en foto’s en tips van echte boswachters! Het
boek Fiep in de natuur mag eigenlijk niet in de boekenkast ontbreken. De natuur is mooi en ruikt lekker fris. Je hoort er prachtige
muziek van zingende vogels. De natuur is ook spannend. Je komt
er allemaal bijzondere beesten tegen. Bovendien is de natuur hartstikke leuk. Je kunt er van alles doen: speuren, spelen, ontdekken
en nog veel meer. Jan Paul Schutten en Fiep Westendorp nemen de lezer met dit
boek mee naar buiten. Met heel veel tips voor ieder seizoen: hoe spot je zoveel
mogelijk dieren, hoe ga je op nestenspeurtocht, hoe oud is een boom en wíe heeft
daar gepoept? Je leert het allemaal in dit boek! Voor kinderen vanaf 4 jaar.
Fiep in de natuur, Fiep Westendorp en Jan Paul Schutten, Querido, € 12,50

&
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& gadgets
Hoe denkt je hond?
Gedragen honden zich negatiever tegenover mensen die zich niet netjes
gedragen tegen het baasje of het vrouwtje? Hoeveel van het gedrag van de
wolf en de hond is aangeboren en hoeveel is het resultaat van de omgeving
waarin ze opgroeien? Het boek Hoe denkt je hond? geeft de antwoorden op
deze vragen en nog veel meer.
Het onderzoek naar het gedrag van honden is in de loop van de 21e eeuw
geëxplodeerd en elke dag neemt onze kennis toe. Onderzoeker en bioloog
Bo Söderström is uitstekend op de hoogte van de laatste research en brengt
de interessantste bevindingen op een gemakkelijk te begrijpen wijze.
Hoe denkt je hond? bevat fascinerende feiten en praktische adviezen waarmee hondenbezitters de signalen van hun viervoeter beter leren begrijpen
en hun relatie kunnen verbeteren.
Hoe denkt je hond?, Bo Söderström, Uitgeverij Kosmos, € 20,-

De fascinerende raaf
Bij de Inuit en de Indianen van de Noordwestkust van Amerika was het
Vader Raaf die de mensen schiep en al het leven op aarde. In vrijwel alle culturen neemt de raaf - een van de intelligentste dieren - een belangrijke plaats
in. Louis Beyens heeft de raaf tijdens zijn lange carrière als poolonderzoeker
goed leren kennen. In zijn monografie toont hij ons alle aspecten van deze
fascinerende vogel: in de vrije natuur, bij experimenten die zijn intelligentie
bevestigen en in zijn lange relatie met de mens.
Louis Beyens is emeritus hoogleraar biologie bij de onderzoeksgroep
Ecosysteembeheer aan de Universiteit Antwerpen. Eerder schreef hij
De graangodin (2009) over het ontstaan van de landbouw en Het masker
van de raaf (2010) over leven op de noordpool.
De raaf, Louis Beyens, Uitgeverij Atlas Contact € 21,99

17
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Sommige katten reageren
agressief als ze bij de
dierenarts zijn

Help, mijn kat moet
naar de dierenarts!

22

Hoe is stress bij baasje én dier te voorkomen?
Herken je dat, je kat moet naar de dierenarts, maar het geeft
altijd problemen om hem in het reismandje te krijgen. Op het
moment dat hij het ziet vlucht hij al naar een plek waar je
hem moeilijk te pakken kunt krijgen. En áls je hem hebt, dan
krabt hij je open wanneer je hem in de transportbox wilt
doen.
Tekst: Corine Vos en Kirsten Meijer
Beeld: Shutterstock

V

eel katten en hun eigenaren
ervaren stress wanneer hun
kat naar de dierenarts moet.
Opgesloten zitten in het reismandje,
reizen in de auto, het vertoeven in een
vreemde omgeving met de geur van andere diersoorten en de angst ruiken
van andere katten… Het is vaak allemaal spannend. Katten kunnen je flink
toetakelen met hun nagels en tanden,
want stress verlaagt de drempel om
agressie in te zetten. En ze kunnen
zichzelf verwonden in hun poging te
ontsnappen. Voor het welzijn van een
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Gedrag
kat is het daarom fijn om onaangename
situaties te voorkomen. Maar ook voor
zijn gezondheid is het belangrijk: stress
beïnvloedt namelijk het immuunsysteem waardoor dieren sneller ziek kunnen worden. Dit is helemaal belangrijk
wanneer je naar de praktijk gaat met
een dier dat al ziek is.

Agressief
Bij de dierenarts aangekomen reageren sommige katten agressief. Andere katten reageren juist met angstig gedrag zoals poepen en plassen in de reismand en in een hoekje ineengedoken
blijven zitten. Deze tweede categorie
laat zich vaak wel behandelen. Maar
beide type katten voelen zich niet op
hun gemak bij een bezoek aan de dierenarts. Reden temeer om te proberen
zoveel mogelijk spanning te voorkomen.
Een kat heeft een natuurlijke capaciteit
om een bepaalde mate van stress aan te
kunnen en dat is nuttig. Stress kan ervoor zorgen dat de kat adequaat handelt om in veiligheid te komen in voor
hen bedreigende situaties.
Hoe zie je eigenlijk dat een kat gespannen is? Je kunt letten op gedrag als
schrikken, in
elkaar gedoken
zitten, schuilen, niet willen
eten of de
staart tegen het
lichaam houden. En heb je er weleens op gelet of je
stresssignalen ziet zoals grote pupillen
of tongelen (likken richting de neus)?
Zie het kader voor meer stresssignalen.
Overigens worden niet alle stresssignalen door onprettige gebeurtenissen ver-

Maar er zijn ook katten die het bezoek als een uitje ervaren

oorzaakt. Ze worden ook getoond bij
leuke activiteiten zoals spelen of wanneer ze te eten krijgen!

Oorzaken
Waarom ziet de ene kat het dierenartsbezoek als een uitje en de ander als
de hel? Dit heeft allerlei redenen. Allereerst speelt de socialisatie een rol:
een kitten die in de eerste 16 weken
van zijn leven met allerlei verschillende
situaties in aanraking is geweest
zal minder bang
zijn. Daarnaast is
het temperament
of karakter per
dier verschillend:
de één is brutaal en de ander is timide.
Dit bepaalt of ze vechten, vluchten of
bevriezen in spannende situaties. Ook
het ras kan enige invloed hebben. Een
pers is bijvoorbeeld doorgaans wat rustiger aangelegd en zal zich daarom wel-

‘Veel katten en hun
eigenaren ervaren stress
wanneer hun kat naar
de dierenarts moet’

licht minder snel uiten dan een oosters
type. Ervaringen in het leven spelen
daarnaast ook een rol: wanneer een
beestje een vervelende ervaring bij een
dierenartsbezoek heeft gehad, dan zal
het eerder negatief reageren. Verder is
erfelijkheid van invloed. En je kunt je
vast ook voorstellen dat een wilde kat
veel moeilijker te hanteren is dan een
gedomesticeerd dier. Ten slotte kunnen
katten wat angstiger worden naarmate
ze ouder zijn. En uiteraard zullen ze
anders reageren als ze lichamelijk
klachten hebben zoals artrose.

Wat kun je als
katteneigenaar doen?
Allereerst kun je thuis al een hoop
actie ondernemen. Start binnen negen
weken na de geboorte met de handelingen die een dierenarts doet, zoals het
bekje of pootje vasthouden en zachtjes
de huid bij elkaar knijpen.
Breng het kitten binnen 16 weken bij

23
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de dierenarts en doe daar alleen leuke
dingen. En wat kun je doen als je een
oudere kat hebt? Voorkomen dat een
kat helemaal geen stress ervaart bij de
dierenarts is
lastig maar
door het tijdig
laten wennen
aan de reismand en het
vervoer naar
de dierenarts
kan al veel stress voorkomen worden.
Zet de reismand structureel op een
plek in plaats van deze kort voor het
dierenartsbezoek tevoorschijn te halen.
Hierdoor went de kat aan de aanwezigheid van de box en zal hij deze minder
als bedreigend ervaren.
Zorg ervoor dat je kat zich nog wat kan
bewegen en ronddraaien in de vervoersmand. Dit geeft hem minder het
gevoel opgesloten te zitten. En zorg
voor een reismand waar de kap vanaf
kan zodat deze tijdens het bezoek eraf
gehaald kan worden en de kat niet uit
de, dan veilige mand, getrokken hoeft
te worden. Leg een dekentje in de reismand met de eigen geur van het dier.
Dit geeft wat meer vertrouwen.
De reismand kan leuk worden door
rondom en in de mand te spelen of er
regelmatig wat lekkere brokjes in te
gooien.
Geef je kat een voedingssupplement
waardoor de stress wat verlaagd wordt.
Vraag je dierenarts welk middel het
meest geschikt is voor je kat.
Moet je dier naar de dierenarts, maak

‘Leg een dekentje in de
reismand met de eigen geur
van het dier. Dit geeft wat
meer vertrouwen’
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De volgende stresssignalen
zien we vaak bij katten,
overigens laten de meeste
zoogdieren dezelfde
stresssignalen zien:
• kop of hele lijf
(uit)schudden
• gapen
• tongelen (richting de
neus likken)
• samentrekken van de
spieren in de rug; er lijkt
een siddering door de
vacht te trekken
• haren als een hanenkam
in de vacht omhoog
• staart zwiepen
• spinnen
• pootje heffen
• hijgen
• trillen

dan een afspraak in plaats van tijdens
het spreekuur langs te gaan. Hierdoor
wordt je kat sneller geholpen en is de
kans kleiner dat hij andere diersoorten
tegenkomt.
Zet in de wachtkamer de reismand op
een hogere plek zodat de kat zich veiliger voelt. Je kunt eventueel ook een
handdoek over de reismand leggen.
Wanneer de reismand op de behandeltafel staat, haal dan de kap eraf en laat
de kat even wennen. Wil hij in de
mand blijven zitten? Laat hem dan zitten als de behandeling dit toelaat.
Poept, plast of hijgt de kat, toont hij
angstig en/of agressief gedrag? Laat de
dierenarts dan aan huis komen. Soms
werkt dit niet omdat de kat de vluchtroutes in je woning kent en zal willen
ontsnappen. Je kunt ook Tinley Gedragstherapie voor Dieren inschakelen.
Zij hebben veel ervaring en bieden
advies dat specifiek gericht is op jouw
situatie. Zij kunnen helpen de stress te
verminderen bij een dierenartsenbezoek.

Corine Vos en Kirsten Meijer hebben beiden een
eigen praktijk als gedragstherapeut voor katten.
Ze zijn aangesloten bij Tinley Gedragstherapie
voor Dieren en schrijven artikelen over kattengedrag op basis van wetenschappelijke inzichten.
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Dé specialist
in diergedrag

Is uw kat onzindelijk,
agressief of angstig?
Gedragsproblemen zijn
vervelend maar gelukkig
vaak oplosbaar.

0900 20 20 653
www.tinleygedragstherapie.nl

STRESS OM JE DIER ALLEEN THUIS TE LATEN?

GELUKKIG IS ER
ZYLKÈNE!

V18/036

Veranderingen of stressvolle situaties? Dan heeft je viervoeter beslist liefde én
Zylkène nodig. Dit voedingssupplement bezorgt je hond of kat een ontspannen
gevoel zonder dat het suf wordt. Meer info en tips op myhappypet.nl

Vraag advies op maat bij je dierenarts. Zylkène is een aanvullend diervoeder
en dient niet ter vervanging van een normale, evenwichtige voeding
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Nieuw: een huisdierenbegraafset
Berry the Pet heeft een huisdierenbegraafset op de markt gebracht. Dit is een begraafsetje waarmee kinderen op een integere manier afscheid kunnen nemen van hun
huisdier. Deze set bevat alle materialen die je bij dit proces nodig hebt. In het bijgeleverde boekje legt Berry precies uit hoe dat gaat.
Het kartonnen kistje is geschikt voor kleine huisdieren, bijvoorbeeld voor een konijn
of cavia. In het bijgeleverde boekje wordt uitgelegd hoe het hele proces gaat. Van het
versieren van het kistje tot het schrijven van een afscheidsgedichtje en het uiteindelijk begraven van je huisdier. Elke stap in het proces is belangrijk en krijgt alle aandacht zodat kinderen al doende wennen aan het idee dat ze afscheid van hun huisdier
gaan nemen.
Kijk op berrythepet.com. Bestellen kan ook via bol.com. Het setje kost 18,95 euro
inclusief verzendkosten.

&
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& gadgets
Cuteness op het hoogste niveau
Ze zijn lief, hebben een onweerstaanbare uitstraling en reizen altijd in stijl:
ontmoet de topmodellen van Studio Pets. Geïnspireerd door de meest schattige
echte puppy’s en kittens die dagelijks in Studio Pets voor de lens staan ontwikkelde
fotografe Myrna Huijing deze serie exclusieve pluche knuffels. Het resultaat?
Zes topmodellen die dankzij hun puurheid en aantrekkingskracht zo mogelijk
nog schattiger zijn dan de echte puppy’s en kittens. Zo heb je bijvoorbeeld Star,
de lieve Engels Buldog Puppy die overal zijn camera mee naar toe neemt, de
ondeugende Bella en de charmante Charlie. Wat de zes topmodellen gemeen
hebben is dat ze heerlijk zacht zijn en graag reizen in hun elegante reiskoffertje,
compleet met paspoort en gratis te downloaden Photo Booth app. Kortom,
‘cuteness’ op het hoogste niveau.
Fotografe en dierenliefhebster Myrna Huijing, eigenaresse van Studio Pets, wil haar
modellen extra in de spotlight zetten met deze collectie pluche knuffels die via de
website van Studio Pets, www.studiopets.com, verkrijgbaar is.

Mail &

Familiefilm Pandas, A New Story in Omniversum
Vanaf 9 oktober draait Pandas, A New Story in
Omniversum in Den Haag. Een spannende, grappige en ontroerende familiefilm over een pandawelp
die wordt voorbereid op het leven in de wildernis.
Qian Qian staat voor het grootste avontuur van
haar leven. De pandawelp is geboren in Chengdu
Panda Base, een reservaat voor reuzenpanda’s. Nu
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wordt ze voorbereid op een leven in de wildernis.
De overstap van het beschermde bestaan tussen al
haar vriendjes en vriendinnetjes naar een leven in
de bergen waar ze helemaal voor zichzelf moet
zorgen, is natuurlijk niet gemakkelijk. Daarom
krijgt Qian Qian hulp van Chinese en Amerikaanse biologen.
Pandas, A New Story is een film voor jong en oud.
Een verhaal over vriendschap, de strijd om te
overleven en hoop. Op het 840 m² grote scherm
van Omniversum - uitgerust met 36 luidsprekers een bijzondere ervaring.
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Puppypraktijken
Redactie: Danique van Mook
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Vorig jaar verscheen het boek Origami, haiku’s
en kunst van Clover Robin, nu is er Natuurorigami. Dit boek bevat mooie gedichtjes en 50 velletjes origamipapier. Iedereen kan de vouwinstructies volgen. De figuren beginnen voor in
het boek eenvoudig en worden langzaam maar
zeker ingewikkelder.
Stuur jouw mooiste foto of tekening van een
eekhoorn naar info@maasland.com en je maakt
kans op dit prachtige boek met gedichtjes en
vouwfiguren van dieren uit de natuur. En wie
weet maak jij binnenkort je eigen origamifiguurtje van een eekhoorn!
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Ook dol op

HUIS
DIEREN?

Stichting Amivedi zoekt:

VRIJWILLIGERS

Ben jij net als wij dol op huisdieren, begaan met hun lot, en graag sociaal actief? Dan zoeken wij jou! Amivedi houdt zich bezig met het registreren van
vermiste en gevonden huisdieren. Al onze vrijwilligers werken vanuit huis met de computer en telefoon. Wij hebben landelijk 110 meldpunten en een
uitgebreide website waarop mensen hun dieren laten registreren door onze vrijwilligers. Wij komen niet in contact met de dieren zelf, maar eigenaren,
vinders, dierenasielen, dierenambulances, dierenartsen, politie, gemeenten, etc.
Onze vrijwilligers bemannen een eigen meldpunt. Zij ontvangen de
meldingen, geven de melders advies en zetten de vermiste of gevonden
dieren op onze internetsite. Ook hebben zij contact met dierenasielen en
dieren-ambulances. Een meldpunt wordt meestal door één vrijwilliger
vanuit huis bemand, dus een meldpunt bent u 7 dagen in de week. Dit
betekent natuurlijk niet dat u steeds thuis moet zijn, want tijdens uw
afwezigheid kunnen mensen de voicemail inspreken, waarna u hen

kunt terugbellen. Ons vrijwilligerswerk is dus vooral administratief. Wij
worden niet betaald, maar krijgen uiteraard wel onze onkosten vergoed.
Mocht u interesse hebben of meer informatie willen ontvangen over het
vrijwilligerswerk bij Amivedi, neem dan een kijkje op onze website:
www.amivedi.nl/steun-ons

www.amivedi.nl
! !   !

 

! 

!  
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Column
Tekst: Kim Bergshoeff

En dat is zee-hee-ven

H

van
een
ren,

et is nu zeven jaar geleden dat we een bruin-wit
pluizenbolletje mee naar huis namen, maar die dag
staat me nog helder voor de geest. We hadden een
mooie bench voor Roemer klaar staan met daarin een nestlapje (een stukje stof dat in het nestje had gelegen en dus naar
zijn moeder, zijn zusje en broertjes rook) en een speciaal puppy-knuffeltje dat verwarmd kon worden in de magnetron,
voor het geval hij de nestwarmte miste. Zodra hij uit zijn reistas was gekropen liep hij op de bench af. Eerst haalde hij dat
lapje dat naar zijn broertjes stonk eruit. Daarna pakte hij het
knuffeltje bij zijn oor en legde hij het in het midden
van de kamer. Ten slotte
sleurde hij het kussen dat de
bodem bedekte naar buiten,
liep de lege bench in, trok het
deurtje achter zich dicht en
ging op de kale vloer een tukje doen. Het was één van de
eerste keren dat Roemer ons
onbedaarlijk deed lachen,
maar zeker niet de laatste.

Tukje

et

!  

Inmiddels slaapt hij allang
niet meer in de bench. Toen hij
een paar maanden oud was kochten we een fietskarretje waarin ik hem naar het park kon brengen (pups mogen nog niet te
lang achter elkaar lopen). Toen de mijnheer het in elkaar had
gezet zei hij ‘Roemer, kom eens kijken’. Roemer kwam aanlopen, zag dat het goed was, en liep onder de groene flap door
het karretje in. Om er vervolgens een tukje in te doen. Diezelfde dag hebben we zijn bench op Marktplaats gezet. Sindsdien slaapt hij ’s nachts in het karretje.
Een heleboel ‘puppy-dingetjes’ behoren inmiddels tot het verleden, hij is niet meer bang voor hoezen over brommers die
bewegen in de wind en hij valt niet meer in spelbuiging voor
alles wat op een speelkameraadje lijkt (inclusief zijn eigen
spiegelbeeld).

Toen hij ongeveer een half jaar oud was waren we met hem
een paar dagen in Friesland. Wandelend door het centrum
van Harlingen kwamen we langs een kaaswinkel waar een
stenen geitje voor de deur stond. Roemer snuffelde snel onder
het staartje en viel vervolgens, tot vertedering van voorbijgangers, in een spelbuiging.

Zinneke
Vorige week waren we in Brussel, de stad die natuurlijk
bekend is om Manneken Pis, het plassende jongetje. Maar er
is ook een standbeeld van een plassende hond te
vinden: Zinneke. Zinneke staat op een
straathoek en tilt zijn poot op tegen een paaltje.
Toen we erop aan kwamen lopen hielden de
mijnheer en ik Roemer goed in de gaten: hoe
zou hij reageren? Eerst wilde hij er met een
wijde boog omheen lopen. Een plassende
hond geef je een beetje privacy. Al snel merkte hij dat dit wel een heel rustige hond was en
waagde hij zich aan snuffelen onder het
staartje. En snuffelen op de plek waar de plas
vandaan zou moeten komen. Daarna bleef
hij nog even gezellig naast ‘m staan kwispelen (wat weer glimlachende voorbijgangers
opleverde) en keek hij me aan met een tevreden blik die leek
te zeggen: ‘kijk klein mens, ik heb een nieuwe vriend!’
Zeven jaar is hij nu, en we worden er nog dagelijks aan herinnerd dat de fokker hem als pup van 4 weken al de bijnaam
‘clowntje’ gaf.

Kim Bergshoeff woont met echtgenoot Arjo en kooikerhondje
Roemer (7) in Haarlem. Kim heeft haar eigen tekst- en vertaalbureau,
Kim in de pen, en blogt. Ze is auteur van diverse boeken waaronder
‘Onbeperkt mindful’ (2012), ‘De canon van Haarlem’ (2013) en
‘Nederlandse literatuur voor in bed, op het toilet of in bad’ (2014).
www.kimindepen.nl

31

DP Herfst 2018_Dierenpraktijken nieuw 21-08-18 15:04 Pagina 32

Actueel

Verhuisdieren,
het virtuele asiel
Dieren matchen met een nieuw baasje

Huisdieren zijn voor de meeste baasjes een
onderdeel van het gezin. Ze willen het hen net
zo naar de zin maken als de rest van de familie.
Toch kan er een situatie ontstaan dat de moeilijke
beslissing genomen moet worden dat de hond,
kat of het konijn niet langer bij het baasje kan
blijven. Denk aan allergie, niet klikken met
andere huisdieren, tijdgebrek, een scheiding
of financiële moeilijkheden.

32

Tekst: Nienke Oort
Foto’s: Shutterstock

D

e eerste oplossing die dan
bedacht wordt is: het asiel.
Dat is toch dé plek waar je
een dier naar toe brengt als je er zelf
niet meer voor kunt zorgen? Klopt.
Maar sinds enkele jaren is er een alternatief. Een heel diervriendelijk alternatief, namelijk de matchingsite voor
mens & dier: verhuisdieren.nl.
Een oplossing die dan bedacht wordt
is het asiel. Maar gelukkig leren steeds
meer mensen het diervriendelijke alternatief kennen, namelijk de matchingsite voor mens & dier: Verhuis-

dieren.nl. Maandelijks vinden inmiddels 200 dieren via deze website een
nieuw thuis!

Datingsite
Femke Pasquino-de Harde is de
initiator van Stichting Verhuisdieren.
Ze kwam op het idee toen zij zelf op
zoek wilde naar een nieuwe kat. “Een
aantal jaar geleden waren mijn man en
ik op zoek naar een kat. We woonden
in Amsterdam, hadden al een hond en
wilden er graag nog een tweedekanskat bij. Mijn man had een zoontje van
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vier, we hadden geen tuin maar wel
een dakterras, dus zo waren er nogal
wat wensen en eisen waar een kat als
nieuw gezinslid aan moest kunnen voldoen”, vertelt zij.
In het asiel kon zij in eerste
instantie geen kat vinden die
daarbij paste. Ze besloot het
internet op te gaan. “Op al die
handelssites zag ik al snel
door de bomen het bos niet
meer! Daarnaast had ik geen
idee of ik nu te maken had
met een handelaar of een particulier. In
die periode werden de datingsites, zoals Parship en Relatieplanet steeds
populairder. Ik bedacht dat zoiets ook
met huisdieren en nieuwe baasjes zou

moeten kunnen. Het is natuurlijk heel
belangrijk dat er tussen mens en dier
een klik is. Een kat of hond maakt jaren deel uit van het gezin, je gaat een

‘Het dier verblijft gewoon
thuis bij de oude baas totdat
het geschikte nieuwe baasje
gevonden is’
levenslange relatie met elkaar aan.”
“Uiteindelijk vonden we alsnog een geschikte huisgenoot in het asiel, maar
aan de stress had onze kater Pom helaas wel blaasgruis en niesziekte over-

gehouden. Een verblijf in een asiel veroorzaakt zeker bij katten veel stress, zo
fijn als je dat een dier kunt besparen!”

Digitaal
En zo ontstond de website Verhuisdieren, een matchingsite voor mens &
dier. “Via onze website kan een profiel
van het dier aangemaakt worden door
het baasje. Hierin worden allerlei karaktereigenschappen benoemd en kan
een beschrijving en een foto van het
dier worden toegevoegd. Het dier verblijft dus gewoon thuis bij de oude
baas totdat het geschikte nieuwe baasje
gevonden is”, legt Femke uit.
Aan de andere kant kan iemand die
graag een nieuw dier toevoegt aan zijn

Het is belangrijk dat er een klik is tussen het huisdier en de nieuwe baasjes
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Stichting Amivedi

viert 85-jarig bestaan!
Amivedi is sinds de oprichting in september 1933 uitgegroeid tot een professionele vrijwilligersorganisatie
en is dé autoriteit op het gebied van registratie van vermiste en gevonden huisdieren.
Stichting Amivedi heeft 110 meldpunten met een landelijke dekking. Onze ruim 140 vrijwilligers zetten zich dag in dag uit
geheel belangeloos in om u met uw dier te herenigen. Jaarlijks worden zo bijna 44.000 huisdieren herenigd met hun eigenaar.
Heeft u een huisdier gevonden of vermist u uw huisdier? Een gevonden of vermist dier kan via onze website
(www.amivedi.nl) of telefonisch (0900-2648334) kosteloos worden aangemeld bij het meldpunt in uw regio.




www.amivedi.nl
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of haar huishouden een zoekprofiel
aanmaken. Daarin geeft diegene de ‘eisen’ op waaraan het dier moet voldoen:
moet hij met kinderen kunnen of zonder tuin? Moet het een knuffeldier zijn
of mag hij best op zichzelf zijn? Wil je
een actieve hond om lange wandelingen mee te maken of liever een hondje
dat met minder beweging toe kan. Al
deze eigenschappen worden aan de karaktereigenschappen van het dier gematcht en daar komt dan een selectie
van dieren uit die perfect bij jouw leefsituatie passen.

Gedragsproblemen
Neem het bijzondere verhaal van
Bor. “Soms hebben we heel schrijnende
situaties”, aldus Femke Pasquino. Bor
z’n baasje moest plotseling naar het
verpleegtehuis. Omdat het dier al
niet veel verder meer kwam dan het
grasveldje voor de deur, was hij een
beetje wereldvreemd geworden en
had hij wat gedragsproblemen.
“Drie buurvrouwen van het hondje
besloten om de beurt voor Bor te
zorgen, maar dat was natuurlijk
geen houdbare situatie. Met een uitgebreid profiel, waarin alle makken
van Bor beschreven werden, werd via
Verhuisdieren toch het ideale baasje
voor de Jack Russel gevonden.
En terwijl hij daar op wachtte kon hij
gewoon lekker in zijn eigen vertrouwde omgeving wonen.”
Ook voor de mensen die afstand moeten doen van een dier is Verhuisdieren
een fijn alternatief voor het asiel. “Als
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Femke Pasquinode Harde

‘Als je je dier naar het
asiel brengt, weet
je niet bij wie het
uiteindelijk terecht komt’
je je dier naar het asiel brengt, weet je
niet bij wie het uiteindelijk terecht
komt. Ook andere handelssites hebben
hun nadelen. Je krijgt dan heel veel reacties van mensen die toch niet oprecht interesse hebben. Omdat het
voor sommige mensen een heel heftige
beslissing kan zijn om een dier weg te
moeten doen, is het dan ook wel zo
fijn als zij alleen reacties krijgen van

mensen die oprecht geïnteresseerd zijn
in het dier.”
Zo probeert stichting Verhuisdieren
(ANBI) het herplaatsen van huisdieren
zowel voor de baas als voor het dier zo
aangenaam als mogelijk is te laten verlopen. En door te matchen op basis
van wederzijdse behoeften, de kans op
een succesvolle adoptie te vergroten.
“Je gaat tenslotte samenwonen en een
levenslange relatie met elkaar aan! Dan
is het wel fijn als het goed klikt met je
nieuwe hond, kat of konijntjes toch?”

Zie www.verhuisdieren.nl
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Heel kleine beestjes
De onzichtbare wereld (z)onder de microscoop
Een fraai prentenboek met uitklapplaten over een onbekende wereld voor
kinderen toegankelijk gemaakt. Met dit boek wordt biologie pas leuk.
Op kleurrijke pagina's worden verborgen plaatsen in en rond het huis
zichtbaar. Wat dacht je van de dierenwereld rond de voerbak van je kat?
Wij mochten vast iets laten zien.
Tekst: Helene Rajcak en Damien Laverdunt
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Boek

A

ls we de kleine beestjes om
ons heen willen verkennen,
moeten we allereerst een vergrootglas pakken. Dat is een handig instrument om in je zak of tas te stoppen
als je gaat wandelen. Wanneer we door
het vergrootglas kijken, verschijnen
voor onze verbaasde ogen talloze minuscule beestjes waarvan we het bestaan niet hadden vermoed! Wij zien
maar een heel klein deel van de wereld
waarin we leven en van de dieren die
ons omringen, omdat veel beestjes
piepklein zijn. Om al die kleine beestjes te vinden moet je je ogen wijd
opensperren. En soms moet je niet aarzelen om groot materieel in te zetten
(wanneer je weer thuis bent na je wandeling) en ze te bekijken met een binoculair of een microscoop. Wat een verrassing! We zien talloze vreemde beestjes die onze aandacht trekken met hun
eigenaardige uiterlijk, hun manier van
lopen en hun leefgewoonten. Waar zitten al die microscopisch kleine beestjes

verstopt, en hoe heten ze? In dit boek
worden verschillende microleefgebieden beschreven: je kunt thuis blijven,
in de grond wroeten, zwemmen in zoet
water of de bodem van de zee verkennen. Op al die plekken vind je grote
hoeveelheden microscopische ‘diertjes’.
Er zijn ongelofelijk veel microscopisch
kleine organismen: sommige zijn min
of meer bekend, andere nauwelijks. Ze
bewegen of zitten vast, aan de oppervlakte of in de diepte, op of onder natuurlijke voorwerpen. Ze zijn parasieten*, roofdieren, planteneters… kortom diertjes met heel verschillende leefwijzen. Je moet ze leren zoeken, ze leren bekijken en hun rol leren
begrijpen. Wees niet bang voor wat je
gaat ontdekken op de prachtige tekeningen die je onder ogen zult krijgen,

vol met al die diertjes met heel verrassende, realistische vormen. Ze
zijn prachtig getekend door de
twee auteurs. Deze beelden bieden
je een heel nieuwe kijk op de wereld om je heen. Zonder al deze
microscopische wezentjes zou het
leven op aarde gewoonweg onmogelijk zijn. Denk bijvoorbeeld
aan hun onmisbare bijdrage aan
de samenstelling van de bodem
en het leven daar: vruchtbare
aarde voor elke wilde levensvorm, maar ook voor onze
landbouw! Of neem de bijdrage
die ze leveren aan de recycling
van ons afval - of dat nu gebeurt in de hoekjes van de
keuken of in ons bed! Ze zijn
fantastische schoonmakers!
En wat dacht je van het gekrioel dat zo belangrijk is
voor het evenwicht van onze planeet,
dat zich afspeelt in het water van zeeën
en rivieren? Deze micro-organismen
zullen hun activiteiten voortzetten zolang wij hen en hun leefomgeving niet
verstoren... Volg de auteurs in dit boek
en je zult de wereld om je heen heel
anders gaan zien.

Mail & w

in!

Kans mak
en op zo’n
pracht
en leesboek
? Wij verlot ig kijk
en er een
paar. Mail
voor 1 nove
mber naar
info@maa
sland.com
o.v.v.
‘Heel kleine
beestjes’

Heel kleine beestjes
De onzichtbare wereld (z)onder de microscoop
Helene Rajcak en Damien Laverdunt
Fontaine Uitgevers, E 19,95
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Speciale stofzuiger dé oplossing in strijd tegen dierenharen

Cycloon Hybrid Family & Pets
Ken je dat gevoel? Je houdt zielsveel van je huisdier, maar die háren!
Met een dier in huis heb je al snel last van extra rommel. Drijven de
rondvliegende haren van jouw trouwe viervoeter je wel eens tot
waanzin? Wij hebben een oplossing voor je gevonden.
Tekst: Elise Ziere
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Cycloon Hybrid Family & Pets

De oplossing komt in de vorm van een kleine oranje kracht
patser, namelijk de Cycloon Hybrid Family & Pets van het Duit
se merk Thomas. Deze zakloze stofzuiger heeft een aantal bij
zonder krachtige eigenschappen. Hij is speciaal gemaakt om je
nog meer te laten genieten van je huisdier. De krachtige 1400
watt motor zorgt ervoor dat de stofzuiger een hoog zuigver
mogen heeft. Met deze motor zuigt hij niet alleen gemakkelijk
de dierenharen op, maar ook vloeistoffen. Van gemorste fris
drank of het gemorste water uit het waterbakje van je huis
dier, met de cycloon zuig je ze gemakkelijk op.

Allergieën

De oranje krachtpatser heeft niet alleen een hoge zuigkracht,
hij filtert de lucht wel vier keer. Deze filtering zorgt ervoor dat
het pollen en allergenen in de lucht verminderd. Perfect als je
last hebt van allergieën. De Duitse huid en allergiehulp raadt
de Cycloon Hybrid Family & Pets dan ook aan voor mensen
met allergieën. Dit komt door de hoge mate van scheiding van
allergenen in het waterfilter van de stofzuiger.

Handige toebehoren

De stofzuiger heeft 2 losse compartimenten. Wil je even snel
stofzuigen, dan gebruik je de Thomas Cycloon easyBox. De
easyBox maakt het mogelijk om gemakkelijk en snel alle haren
op te zuigen. De easyBox kan zeer eenvoudig worden geo
pend en boven de vuilnisbak worden geleegd. En dat zonder
stofontwikkeling!
Heb je last van aparte luchtjes in huis? Gebruik dan de AQUA
FreshAirBox. Deze box vul je met water. De dierlijke luchtjes
en stof worden opgezogen en in het water gebonden. De
lucht in je huis wordt merkbaar verfrist! Ook wordt er licht
bevochtigde lucht afgegeven.

Bijgeleverde accessoires

De stofzuiger wordt standaard geleverd met een groot aantal
accessoires. Naast het standaard vloermondstuk wordt er ook
een speciaal turbomondstuk meegeleverd. Het mondstuk met
de roterende borstel zorgt ervoor dat de haren gemakkelijk en
snel opgezogen worden. Daarnaast worden een zuigborstel
bevestiging, een extra lange kierenzuigmond en een kleine
zuigmond geleverd. Ideaal voor de meubels, hoeken, kleine
kieren en gaten.
Specificaties
• Thomas Cycloon Hybrid Family & Pets • Motorvermogen: 1400 Watt:
zeer hoge zuigkracht • Drie zuigstanden inclusief stroombesparende
ecostand • Dubbele filtering dankzij de 2 boxen: 2 kamer cycloon easyBox
+ AQUAFreshAirBox • Standaard 2 jaar garantie met verlening van 12
maanden indien je deze activeert op thomasregister.net • Referentie
786552 • Gemaakt in Duitsland

Dit zeggen klanten:
Tessa
“Ik heb een hond en twee
katten waar ik ontzettend
gek op ben! De haren en
nare luchtjes in huis vind ik
minder fijn. Dankzij de Tho
mas Cycloon Hybrid Family
& Pets is mijn huis weer
schoon. Ik gebruik de stofzui
ger dagelijks in combinatie
met de easyBox en doe 1
keer per week een grote
schoonmaak met de water
box. Ideaal!”
Linda
“De stofzuiger heeft een
enorm goed zuigvermogen.
Als je last heb van een aller
gie of huisdieren hebt, is dit
de oplossing. Je merkt na het
stofzuigen pas hoe vuil je
huis eigenlijk is, ook al zie je
dit met het blote oog niet.
Het water neemt alle stof,
dierenharen en ander vuil
op. Je ruikt ook geen stof tij
dens het stofzuigen, wat ik
wel steeds had met een an
dere stofzuiger. Kortom, een
aanrader.”
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Mike
“Ik woon samen met drie
honden en een kat, best veel
huisdieren dus. En gezien ik
al niet zo sterk ben in het
huishouden heb ik onlangs
de Cycloon Hybrid Family &
Pets aangeschaft. En ik moet
zeggen dat deze compleet
aan mijn verwachtingen vol
doet. Het zuigvermogen is
enorm, de haren worden
goed opgezogen en het ruikt
een stuk frisser. Daarnaast is
het prettig dat de stofzuiger
niet te groot is, zodat ik deze
goed kan opbergen.”
Rolien
“Je merkt direct dat deze
stofzuiger voor huisdiereige
naren en gezinnen is ge
maakt. Zowel de stofzuiger
als de accessoires zijn per
fect voor huishoudens met
dieren en kinderen. Ik ben nu
veel sneller klaar met
schoonmaken en de bank is
eindelijk weer haarvrij!”
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Moe? Een jaartje ouder?
... Of stramme gewrichten?

Doe de test ! Merk je dat je hond:
meer moeite heeft met opstaan na een lange periode van rust
snel moe wordt en achterblijft tijdens wandelingen
gromt of jankt als je de gewrichten aanraakt
liever gaat liggen dan zitten of blijven staan
moeite heeft met trappen lopen
Dan heeft je hond mogelijk osteoartritis. Hierdoor worden de dagelijkse
bewegingen van je huisdier stroever of zelfs onmogelijk. Consulteer je dierenarts.

Laat je hond opnieuw rennen van plezier!
Het voedingssupplement Flexadin Advanced kan, op aanbevelen van je dierenarts,
ondersteuning bieden van de gewrichten. Zo kan je viervoeter opnieuw genieten
van zijn wandeling of stoeipartij.

facebook.com/MyHappyPetNederland

V17/020

Meer info over osteoartritis, bewegingstips en gezondheidsadvies voor
je hond vind je op www.myhappypet.nl

