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Van de redaCtie

rzijnveelberoepenwaarinmensenmetdieren
temakenhebben.Vandierenartstotverzorger
envanhondenuitlatertotmanegehouder,
maardierentrainervoorfilmsencommercials
isheelspeciaal.JaapZunnebergiszoiemand.

Hijisgespecialiseerdinhetcasten,trainenenbegeleiden
vandierenvoorfoto,filmentvenwerktmeeaannatio-
naleeninternationaleproducties.
Zijnspecialiteitishetwerkenmetkatten,maarhijschuwt
anderedierenniet.Honden,muizen,fretten,geiten
noemmaarop,hijheeftzeallemaalweleensgetraind.
Welishetvoorhembelangrijkdathetdierenwelzijn
vooropstaat.Alshijzietdateendier‘hetnietmeertrekt’,
laathijdeopnamesstoppenofgaatverdermeteen
anderdiedanpreciesopdevorigelijkt.VolgensJaapis
werkenzonderliefdevoorhetdieronmogelijk.Inde
reportagedoethijuitdedoekenhoezijnwerkopvatting
isenhoeleukhetisommetdierentewerken.

Voorallepartijenishetprettigalseenhondzonder
angstdedierenartsbezoekt.Dierenartstrainingvoorde
hondzoueenonderdeelmoetenzijnvandehondse
opvoeding.Elkeeigenaarkanzijnhondwennenaaneen
dierenartsbezoek.YvettevanVeldhuijsen,zelfhonden-
trainer,beschrijfthoejealsbaasjethuisaldenodige
trainingenkandoen.Vanhetstilzittenopdebehandel-
tafeltothetlatenbetastenvanhetlijf,hetkijkeninoren
enogenenhetwennenaaneenkap.Eenhonddiealdit
soorthandelingenalspupheeftmeegemaakt,alwashet
maartijdensdetraining,zalminderstressvoelenbijde
dierenarts.Voordierenarts,baasenhondisdatuitermate
prettig,maarbeginalindepupfase,wantdanheeftde
traininghetmeesteeffect.

Desocialisatiefaseishetbelangrijkstemomentinhet
levenvaneenhuisdier.Datgeldtnietalleenvoorhonden,
maarzekerookvoorkatten.Eenkittendatvoordeleef-
tijdvanmaximaal16wekenzoveelmogelijkpositieve
prikkelsheeftgekregen,zalbeterinhetlevenstaan.
Zijnhersenenwordenopdiemaniergoedontwikkeld.
Datiseenbelangrijkgegevenwanneerueenkittenin
huishaalt.Natuurlijkzijnerveelmeerzakenwaaru
rekeningmeemoethouden:dehelevoorbereidingopde
komst,hetmomentdathetdiertjebijuinhuiskomten
demanierwaaropumethemspeelt.
SonjavanLeeuwen,kattengedragsdeskundige,rondt
haarserieoverkatten,hungedragendemanierwaarop
wemetzemoetenomgaanafmeteenartikelhoewemet
eenkatmoetenbeginnen. 
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8 afgebroken hoektand
Door	allerlei	oorzaken	kan	een	hond	een	afgebroken	hoektand	
oplopen,	maar	vooral	door	het	spelen	en	het	in	de	bek	nemen	
van	verkeerde	voorwerpen,	zoals	een	steen	of	een	stok.		
Het	is	dan	aan	de	dierenarts	om	een	oplossing	te	zoeken.	
Dierenarts	Wil	Janssen	beschrijft	welke	oorzaken	er	kunnen	
zijn	en	welke	behandelingen,	maar	het	belangrijkste	is	het	
voorkomen	van	gebitsschade.

10 geluidsangst
Angst	kan	functioneel	zijn.	Wie	gevaar	mijdt,	is	verstandig	
bezig,	maar	wanneer	je	bang	bent	voor	een	brommer	of	het	
rumoer	op	de	markt,	omdat	je	dat	niet	kent,	dan	is	er	sprake	
van	‘ongezonde’	angst.	Ook	dieren	kunnen	een	ongezonde	angst	
hebben.	Dat	heeft	vaak	alles	te	maken	met	de	vroege	levens-
fase:	de	socialisatiefase.	Gedragsbioloog	Claudia	Vinke	van	
de	Gedragskliniek	voor	Dieren	van	de	Universiteit	Utrecht	legt	
uit	hoe	een	goede	socialisatie	zorgt	voor	een	gelukkig	huisdier.

18 Verzorging Van hond en kat
Regelmatige,	vaak	dagelijkse,	verzorging	van	hond	en	kat	is	niet	
alleen	leuk,	maar	ook	een	noodzaak	en	zelfs	een	morele	
verplichting	voor	de	eigenaar.	Dierenarts	Paul	Overgaauw	
beschrijft	voeding,	onderhoud	van	ogen,	oren,	vacht	en	huid,	
gebitsverzorging	en	nagels	knippen.	Maar	daar	beperkt	hij	
zich	niet	toe.	Hij	maakte	twee	lijstjes	met	tips.	Een	voor	de	
algemene	verzorging	en	een	voor	gezonde	voeding.	Knip	ze	uit	
en	hang	ze	op	uw	prikbord!

en Verder…
12	Specialismen	in	de	diergeneeskunde:	de	radioloog
14	Bommel!,		15	Nieuws	en	trends,		21	Koninklijke	
Maatschappij	voor	Diergeneeskunde,		22	Nieuwe	wedstrijd,		
23	Nader	Bekeken,	26	LICG:	Het	nieuwe	huisdieren	houden		
27	Nierdieet,		29	Uitslag	fotowedstrijd,		30	Puzzel,		
31	Boekenpagina.

Een belangrijk probleem bij nieraan-

doeningen is een slechte eetlust. 

Daarnaast heeft iedere kat en hond 

ook nog een eigen smaakvoorkeur. 

Om te zorgen dat alle katten en honden 

met een nieraandoening goed eten, 

zijn de Renal dieetvoedingen van 

Royal Canin nu nog smakelijker. 

Bovendien is er volop keus  in smaken, 

diverse soorten brokjes en verschil-

lende natvoedingen. Zo is er ook voor 

de meest kieskeurige kat of hond een 

passende dieetvoeding!

Met Renal Diet 
krijgen ze 
hun eetlust 
terug

U I T Z O N D E R L I J K  I N  E L K  D E T A I L

SMAAKGARANTIE
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Jaap Zunneberg is professioneel dierentrainer en 
dierenbegeleider, ook wel animal handler genoemd. 
Hij is gespecialiseerd in het casten, trainen en 
begeleiden van dieren voor foto, film en tv en werkt 
mee aan nationale en internationale producties. 
over Dieren ging naar hem toe om over zijn bij-
zondere vak te praten.

lskleinjongetjewoondeZunneberg

inBelgiëineenwijkmetvooralveel

oudereNederlanders.‘Erwarenniet

zoveelvriendjesommeetespelen

enmijnmoederkwammethetideeomwat

dierentegaanhoudenzodatikwatmeergezel-

schaphad’,vertelthij.

‘Daarhadikwelorennaareninheelkortetijd

haddenwecavia’s,kippen,konijnen,paarden,

honden,katteneneenden.Onshuisveranderde

zoongeveerineenboerderijmeteengezellige

beestenboel.Ikdeedveelervaringopendatwas

debasisvoormijnliefdevoorallerleidieren.

Eindjarentachtigwerdmijgevraagdofikmet

mijnkattennaareencastingvooreenreclame

vaneenmerkkattenvoerwildekomen.Twee

dierentrainersvanhetcastingbureaugavenme

aanwijzingenhoeikm’nkattenmoestbegeleiden

tijdensdeshoot.IkfoktetoenBritsekortharen

indekleursilvertabbyendefabrikantvanhet

voerwaswegvandiekatten.

Kattenvandiezelfdekleurwerdenuiteindelijk

gekozentothetgezichtvandatmerk.Midden

jarennegentighebikm’nbaanopgezegdenheb

ikhiervanmijnberoepgemaakt.’

liefde
‘Inmijnwerkishetnietzodatjesimpelwegeen

tructoepastendaardooreenhondofkatvan

alleskuntleren.Natuurlijkmaakjegebruikvan

allerleitechnieken,maarzonderliefdevoorhet

dierbereikjeniets.InheelNederlandwonenop

verschillendeadressenkattenwaarikmeewerk.

Ikhoudnietvanhetophokkenvandierenen

wilgraagwerkenmetsocialebeestendieineen

huiselijkeleefsituatieopgroeienenleven.

Hetzijnmijnkattenenzewordenmetveelliefde

verzorgd.Zewisseleneensindezoveeltijdvan

huisenafhankelijkvanhetprojectwaarikmee

bezigben,komenereenofmeerbijmijwonen.

Voordeontwikkelingvankattenishetgoedom

opverschillendeadressenteleven,danzijnze

mindersnelangstigenpassenzezichsnelleraan

ineenvreemdeomgevingzoalseenfilmstudio.

Voorhondenishetnietgoed,zijhebbenecht

eenvastestekenbaasnodig.Alsikeenklusheb

waarvoorikeenhondnodigheb,kanikereentje

lenenofhuren.Ikhebookcontacteninde

circuswereldenkanalshetnodigisbepaalde

circusdiereninzetten.’

kittens
‘Eentijdjegeledenhebikmeegewerktaaneen

commercialmetkittens.Tervoorbereidingzijn

weallerleiboerderijenlangsgegaan,opzoek

naarleukekittens.Heelschuwedierendienog

nooitvandehooizolderafzijngeweestengeen

contactmetmensenhebben,zijnnietdedieren

dieikzoek.Ikkwamdriekatjestegendieineen

warmgezin,deelsbuitenendeelsinhuisleefden.

Eenvandedrierendetoenwijdaaropvisite

kwamenheelfanatiekachtereenenormehond

aanendekittenswarenheelvrijinhundoenen

laten.Zezijnmetdeeigenaarnaardestudio

gekomenennadatdeklusgeklaardwas,hebik

zemeenaarhuisgenomen,zoleukenbijzonder

vondikze.Zewordenindemeestuiteenlopende

dingengetraind,zoalsopcommandovanAnaar

Blopenennetjesopdeplaatsblijvenstaan,zitten

enliggen.Dezedriedoenhetheelgoed,eris

eenuitblinkerendatis,zoalsbijnaaltijd,de

brutaalstedieookgraagdetentwilafbreken.Je

hebtjehandenerdusvolaan.’

Vrijheid
‘Meestalwerkthetzodatikvantevorentehoren

krijgwatdeplannenvanderegisseurprecies

zijnmetdedieren.Wesprekenallesgoeddoor.

Erblijftaltijdeenzekerematevanartistieke

vrijheidbestaanomtijdensdeopnameneen

beetjevanhetscriptaftewijken,maardehoofd-

lijnenstaanvast.Ikgavaakmeteenback-up-of

reservediernaardestudio.

Wileenopdrachtgevereenfotomakenwaareen

bruinelabradoropmoetstaan,dankomikmet

tweebruinelabradorsaanzetten.Alsdeeerstete

moeofteonrustigis,kanikverdergaanmetde

tweede.Datdoeikuithetoogpuntvandieren-

welzijn,wantdierenkunnennatuurlijknetzo

goedalsmenseneenslechtedaghebben.Ikzie

mezelfechtalsambassadeurvanhetdier.

Ikbepaalopdesetingoedoverlegmetde

regisseurwaterwelennietmogelijkisenneem

hetaltijdvoorhetdierop.Diervriendelijkheid

isvoormijhetallerbelangrijkste.’

fretten
‘Eenvandelaatsteprojectendieikhebgedaan

wasmetfretten.Datwasvooreennieuwe

Nederlandsespeelfilmovereenfretdieinhuis

woontbijeenvrijgezellejongeman.Ikheb

samenmetdeeigenaressedefrettengetrainden

begeleidopdeset.VooreenandereNederlandse

filmdiewenetgedraaidhebben,werkteikmet

muizeneneenuil.Heelleukeherinneringen

hebikookaaneenreclamespotvooreensuper-

marktwaarvoorallerleiverschillendedieren

getraindmoestenworden.Opeendagmoestik

metdertienverschillendediersoortennaareen

legeboerderijkomen.Eengeitmoestlerentrac-

torrijden.Hetwaseenenormavontuuromdie

geitstiltelatenzittenopdetractor,maarhetis

geluktendiecommercialiseenvandeleukste

dingendieikooitgedaanheb.

Hetgebeurtookvrijregelmatigdateenregisseur

ofiemandvaneenreclamebureauophetaller-

laatstemomentbedenktdathijgraageenkoeop

deachtergrondvaneenscenewilhebben.

Danwordikgebeldmetdevraagofikdevol-

gendedagmeteenkoeopdesetkankomen.

Jahoor,natuurlijk,zegikdan,indehoopdat

hetgaatlukken.Gelukkighebikheelveelmensen

ommeheendiemebijzulkevragenkunnen

helpenenhoefikbijnanooitneeteverkopen.

Zolangiknogzoveelplezierhebinhetwerken

metdieren,gaikzekerdoor.’

a

ter vOOrBereiding 
zijn we allerlei 

BOerderijen 
langSgegaan, 
Op zOek naar 
leuke kittenS
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dierenartStraining 
VOOr DE HOnD
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Od

- DOOr YVETTE Van VElDHuIjSEn, HOnDEnTraInSTEr -

uw  hond de ideale dierenarts-
patiënt? het  kan!

Dierenartstraining is nog wel eens een vergeten 
onderdeel van de opvoeding van een hond.   
Toch kunt u hiermee uw hond, uzelf en de dieren-
arts veel stress besparen. Dierenartstraining kan 
een prima manier zijn om leuk, maar ook functio-
neel met uw hond bezig te zijn. Er komt steeds 
meer aandacht voor dierenartstraining van  
dierenartsen en eigenaren. Dat kan het welzijn 
van de hond enorm verbeteren.     

bij de dierenarts
lsuerevenbijstilstaathoezo’ndie-

renartsbezoekvoorhetdierverloopt

dankuntuzichvoorstellendathet

dierbestwatsteunkangebruiken.

Uneemtdehondmeenaardedierenarts,hij

weetnietwatdaargaatgebeuren,hetruikter

naargeneesmiddelen,anderehondenmisschien

isdepestkopvanhethondenvelderaanwezig.

Vervolgensgaatereendierenartsalsbetrekke-

lijkevreemdeallerleilichaamsdelenbekijken.

Datditallemaalspannendis,isbesttebegrij-

pen.U,alsbaasje,kunteenheleboeldoenom

ditminderstressvoltemaken.Erzijnbijvoor-

beeldpuppyconsultenbijdedierenarts.

Daarbijwegendeassistentesdehondenzetten

hemevenopdetafel.Zoleertdepupspelen-

derwijs.Deassistenteskunnendehondbelonen

metvoermaardatkuntuookzelfdoen.

Agressieopdedierenartstafelisbijnaaltijd

ingegevendoorangst,pijnofdeverwachting

vanpijn.Erisdusgeenredenhiervooreen

hondheelhardaantepakken.

Informeerbijuwdierenartswatdeoefenmo-

gelijkhedenzijn.

thuis
Ookthuisvalterveelteoefenen.Wenuwhond

eraandatuinzijnoren,ogenenbekkankijken,

maarookdatanderemensenditkunnendoen.

Oefeningomaandeneustekomen,zonderdat

dehondditvervelendvindt,gaatzo.Uheeft

eenhoeveelheidbrokjesbijdehand.Dandoet

ubeidehandenlosjesomdeneus(denkeraan

datunietzijnogenbedektmetuwhanden)en

roeptvrolijk:‘gevangen’.Meteendaarnalaatu

deneuslosengeefthemeenbrokje.Datdoet

ueenpaarmaalachterelkaar.Naeenpoosje

oefenenzaldehondditgraagtoelatenendan

houdtudeneuswatlangervastvoordatu

‘gevangen’zegtendehondbeloont.Zoleertde

honddathethelemaalnietvervelendisalser

iemandaanzijnneuszit.Zorgervoordatu

niettehardopdeneusdrukt.

Commando’s
Uhelptuwhonddoortebenoemenwatugaat

doen.Hijwilgraagcontroleoverzijnlijfenals

hijweetwatergaatgebeurenishetminder

stressvol.Eenhondkan2500commando’sleren,

dushijvergeetdecommando’standjeskijken

nietnaastdehighfive,playdeathenvolg.

Bijmijheethetgewoonoren,ogen,gevangen

enzovoort,maarhetmaaktnatuurlijknietuit

hoejehetnoemtzolanguenuwhondelkaar

maarsnappen.Ookhetfixeren,hetstevigvast-

houden,kuntuthuisoefenen,zodathijzich

eraanovergeeft.

Letbijhetoefenengoedophetmeewerkenvan

dehond.Ikwilgraageenhonddiemeewerkt

ennieteenhonddiehetverlamdvanangst

maarondergaat.Hijisverlamdvanangstwel

tebehandelen,maareigenlijkisditnatuurlijk

ergnaar.Ukunthemzotrainendathijniet

wegtrekt,maarergewoonlekkervoorgaatzit-

ten.Stresssignalenzijnwaarschuwingendatde

hondnietmeeropzijngemakis.Somsmoeten

dingengewoongebeuren,maarvaakisermet

trainenenormveelstresstevoorkomen.



Ukuntuwhondlerenopcommandoopeen

lagetafeltestappenendaartegaanzitten.

Oefenditthuisenbijvoorbeeldookonderweg

opeenlaagmuurtje.Alsuditopveelplekken

geoefendhebt,kanhetmisschienookeenkeer

opeenrustigmomentindepraktijk.Ikzoudat

welevenvantevorenoverleggenmetdeassis-

tenten.

trainen
Voorveelonderzoeken,entingenofvoorde

jaarlijksecontrolehoeftdehondnietnuchter

tezijn.Ukuntdusietslekkersmeenemenom

hemafteleidenoftebelonenvoorgoedgedrag.

Ukunteenantischrokbakgebruikenomhem

indewachtkamerofopdetafelafteleidenvan

watdedierenartsdoet.Ookeengevuldekong

ofhondenbeloningenineentubekunnenhel-

pen.Erbestaatookeensoortdeorollerwaarbij

hijaanderollerkanlikken.Hierkrijgthijvrij-

welnietsvanbinnen.Mogelijkkanditgebruikt

wordenomdehondafteleidenbijhetzetten

vaneenbraunule(voorbereidingvooreen

infuus).Hebtuechtereenhonddiegekisop

eenspeeltjedankuntuhemooklerenomhet

speeltjetefixeren,erstraknaartelatenkijken

voorhijhetmaghebben.Ookditkuntuge-

bruikenbijdedierenarts.DitisbijeenMechelse

herdergebruikt,zodatdedierenartseenbult

naasthaaroogwegkonhalenonderplaatselijke

verdoving.Ditfixerenkanookopvoerineen

doosje.Jebegintmetrustigzitteneneen

secondenaarhetdoosje/hetspeeltjelatenkijken

entebelonen.Enditstapsgewijsoptebouwen

totminutenlangnaarhetdoosjeblijvenkijken

totuhetvoergeeft.

kap en muilkorf
Denkbijdierenartstrainingookaandekapen

demuilkorf.Alseendiernooiteenkapisaan-

geleerdenudoetdezenaeenoperatieineens

om,kanditergbeangstigendzijn.Datiseigen-

lijkonnodig.Leeruwhondopeenvrolijke

manieraandatzijnkopinhetgatvandekap

stekenleukisenbouwdituittotrondlopen

meteenkapom.Dehondisopdatmoment

nietzielig,heeftgeenpijndusditkangewoon

vrolijkenontspannengebeuren.Erisgeen

noodzaakbij.Hetmaaktuooknietuitofudit

aanleertineenpaarminutenofineenpaar

dagen.Alshijhetmaarspannendvindt.

Demuilkorfishandigbijeenvervelendebe-

handelingbijdedierenarts,zodatdehondniet

strakindehoudgreepgenomenhoeftteworden

uitangstvooreenhap.

Daarnaastkaneenmuilkorfingezetwordenbij

agressieenbijhondendievanstraateten.

Tip:erzijnmuilkorvenmetgrotereruimtes

tussendespijlenzodatumakkelijkerkuntvoe-

ren.Hetnylonbandje,demikki,muzzleetc.is

bedoeldvoorkortdurendbezoekaandedieren-

artspraktijkmaarnietomlangomtehouden.

Demuilkorfroeptbijveelmensenweerstand

op,maarukuntdemuilkorfookalseenfeest-

neuszien.Doorhetgoedaanlerenendragen

vaneenmuilkorfkomtermeerrustenkaner

meervrijheidontstaan.

Op de site www.alerthondentraining.nl kunt u 

meer info vinden over dierenarts/gezondheids-

trainingen zowel in groepsverband of individueel. 

Maar ook links naar aanleer filmpjes.

a
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Afgebroken hoektand 
bij de hond 
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Door hun onderzoekende, speelse karakter 
nemen honden vaak allerlei zaken in hun bek. 
Dat kan variëren van een bal, een stok, een steen, 
een stuk speelgoed of andere voorwerpen. 
Niet alles waar een hond graag mee speelt is 
echter ook geschikt voor zijn gebit. Bij zeer 
harde voorwerpen zoals stenen of het gooien 
van een stok die opgevangen wordt kan er een 
tandbeschadiging optreden. Dit kan een geringe 
beschadiging van het glazuur van de tanden tot 
een sterk afgesleten of zelfs afgebroken tand 
veroorzaken. Hieronder volgt een praktijkbe-
schrijving van zo’n afgebroken hoektand. 

oorZakeN vaN eeN HoektaND-
fraCtuur (Breuk)

oordelengteenpositievandehoek-

tandenvoorindemondholtevan

eenhondzijndezeextragevoelig

vooreenbeschadiging.Dezetanden

brekendanookhetvaakst.Helaaszijnernog

altijdmensendievoorhetvermaakvanhun

hondmetstokkengooien.Datditriskantisen

dusbeternietgedaankanworden,blijktuithet

regelmatigeaanbodvanhondendieeenver-

wondingkrijgendooreenstok.Ditkanvariëren

vaneenverwondingindemond,vaaknaastde

tong,toteendiepekeelwondofslokdarmbe-

schadiging.Daarnaastkaneenhardestokook

verwondingenaanhettandweefselveroorzaken.

Destokkanbijhetgooienopgevangenworden

endandetandenmetkrachtraken.Daardoor

kanookeenhoektandfractuurontstaan.

Hetisdusbeteromnietmetstokkentegooien!

Erzijnnatuurlijkmeerdereoorzakenwaar-

dooreentandkanbreken.Meestalbetrefthet

eenongelukkigegebeurtenis,zoalseensteenof

stoktegendetanden,hetkauwenopmetalen

voorwerpen,eenkleineaanrijdingenzovoort.

SYmPtomeN 
Wanneereenhoektandgebrokenkan,afhan-

kelijkvandeplaatsvandebreuk,eenbloeding

uithetwortelkanaalplaatsvinden.Deonder-

delenvanhetkroongedeeltevandetand,het

deelvandetanddatbovenhettandvleesuit-

steekt,zoalstandemailentandbotenhetin

hetmiddengelegenwortelkanaalmettand-

zenuw(pulpa)zijndanzichtbaar.Doordatfijne

zenuwdeeltjesindetandblootliggenonder-

vindtdehonduiteraardpijnaandekwetsuur.

Defractuurkaneendeelvandekroonbevatten,

maarookdoorlopentotinhetwortelgedeelte.

Zonderbehandelingvandefractuurontstaat

ereenontstekingvandetandweefselsenook

indeomgevingvandetand.Bekendecompli-

catiesbijonbehandeldefracturenzijnabcessen

inhetwortelkanaalofindeomgevingvande

tandwortel,dusinhetkaakbot.

BeHaNDeliNG vaN eeN taND-
fraCtuur  
Debehandelinghangtafvandeernstende

tijdtussenhetontstaanenhetbezoekaande

dierenarts.

Debehandelingkanbestaanuit:

•eenzogenaamdepulpaoverkapping

•eenwortelkanaalbehandeling

•eenextractie(trekkenvandetand)

Bijeenrecentetandfractuur,waarbijdebreuk

nietouderisdanenkeleurentoteendag,kan

eenpulpaoverkappinggedaanworden.Hierbij

wordtdebloedinggestoptenhettandweefsel

schoongemaakt,waarnaeenlaagjeuithardend

calciumhydroxideoverdebovenkantvanhet

wortelkanaalwordtaangebracht.Ditsluithet

wortelkanaalafenstimuleerthetdichtgroeien

vanhettandbotofdentine.

Daarbovenopkomteenlaagjeuithardendvul-

lingsmateriaalvoorhetwortelkanaal.Alsdit

d

hardiswordtnavoorbereidingdeuiteindelijke

vullingaangebrachtdiemooigladgemaakten

afgerondwordt.

Hetbovenstelaagjevanhetwortelkanaal

groeitweerdichtendevullingvoorkomtdat

hetwortelkanaalopenligtengeïnfecteerdkan

worden.Hetgeheelzieterookcosmetisch

mooiuit.Afhankelijkvandefractuurlengte

wordtdetandaltijdwelwatkleiner.

Dezachtebewerkbarevullingwordtdoorhet

gebruikvaneenuv-lampuitgehardenkandan

mooiafgewerktworden.Degeheleprocedure

vindtplaatsmetsterieleapparatuur,boortjes

enmaterialen.

Bijeenwortelkanaalbehandelingishetnodig

omhetwortelkanaalleegtemakenomdater

eeninfectieaanwezigkanzijn.Vantevoren

wordtvandegeheletandenomgevingeen

röntgenfotogemaakt.

Ditisnodigomdeuitgebreidheidvaneen

infectieenschadeaandegeheletandtekunnen

beoordelenendaarmeeeenjuisteinschatting

temakenvandeeigenlijkebehandeling.

Hetwortelkanaalwordtmetspeciale,steriele

instrumentjesgereinigd,gespoeld,gedroogden

daarnagevuldmeteenwortelkanaalpasta.

Hiernawordenineenaantalstappenvoorbe-

reidingengetroffenvoorhetaanbrengenvan

delichtuithardendecomposietvulling.

Dezevullingishardenbestandtegenhetnor-

malegebruikvanhetgebit.

Wanneererveelkrachtopdetandwordtuit-

geoefend,bijvoorbeeldmetpolitiehonden-

trainingzoalspakwerk,daniseengewone

vullingnietvoldoende.Indiennodigkaner

dooreengespecialiseerdedierenartseenvolle-

digemetalenkroongemaaktwordenmeteen

verankeringindekaak.Dezebehandeling

vergtaanzienlijkmeertijd,materiaalendus

ookeengroterefinanciëleinvestering,maarde

tandkanwelveelmeerhebben.



Eenextractieishetverwijderenvandegehele

tandenmoetplaatsvindenwanneerdegehele

tandteernstigbeschadigdofgeïnfecteerdis.

HELAAS ZIJN 
ER NOG ALTIJD 

MENSEN 
DIE VOOR HET 

VERMAAK 
VAN HUN HOND 

MET STOKKEN 
GOOIEN

BijdeRottweilerArco(ziefoto)werdnaeen

flinketikdooreensteenzijnhoektandzodanig

beschadigddatereenfractuurenaansluitend

eeninfectievanhetwortelkanaaloptrad.

Omdetandtebehoudenwaseenwortelkanaal-

behandelingnodig.NukanArcozijngebit

weeroptimaalgebruiken 

veraNtwoorD SPeelGoeD
Naverloopvantijdisaanhetgebitvaneen

hondaltijdteziendathijeenstokken-of

steenbijteris.Detandenslijtengewoonweg

snelaf.Somszijnernogmaarstompjesin

dehondenbektezien!

Mijnadviesisomuwhondnietmetstokken

ofstenentelatenspelen.Indierenwinkels

zijngenoegverantwoordealternatieven

voorhanden!
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Angst kan best handig zijn. want als je een leeuw 
tegen het lijf loopt is het gezond om het op een 
lopen te zetten.  Anders wordt het, wanneer je 
bang bent voor bijvoorbeeld een langsrijdende 
brommer of het rumoer van de wekelijkse markt, 
terwijl je nog nooit iets vervelends hiermee hebt 
ervaren.  Er is namelijk geen enkele reden te 
bedenken om zo maar ineens bang te zijn voor 
brommers, marktkooplui en winkelend publiek. 
In zulke gevallen spreken we dan ook van  
‘ongezonde’ angst. 

okhondenenkattenkunneneen

ongezondeangsthebbenvoor

bepaaldesituaties.Datheeftvaak

allestemakenmeteencruciale

periodeindevroegelevensfase:desocialisatie-

fase.GedragsbioloogClaudiaVinkevande

GedragskliniekvoorDierenvandeUniversiteit

Utrechtlegtuithoeeengoedesocialisatieer

voorzorgtdatjehuisdierlekkerinz’nvelzit.

‘Tijdensdesocialisatiefaseabsorbeerjeontzet-

tendveelinformatieoverjeleefomgeving.Het

iseenverschrikkelijkbelangrijkeleerperiode

dieconsequentiesheeftvoorderestvanje

leven.Bijhondenbegintdeprimairesocialisatie-

fasewanneerzevierwekenoudzijn.

Zemakendankennismetdeomgevingen

anderelevendewezens.Mettwaalfwekenisdeze

periodealweerafgelopen.Bijkattenbegintde

socialisatiefasebijdrieeneenhalveweek,en

hijduurttotdezevendeweek.Hetisdusecht

eenafgebakendeenduidelijkaanwijsbare

periode.’Bijeendierdatniet,ofgebrekkig,

gesocialiseerdis,sprekengedragsdeskundigen

vaneensocialisatiedeficiëntie,indevolksmond

ookwel‘kennelsyndroom’genoemd.

zintuigen
‘Hetheeftwaarschijnlijknietveelzinomeerder

tebeginnenmetsocialiseren.Voordieperiode

zijndeogenendeorennogdichtendehersenen

zijnnoginontwikkeling,dusdanpikjenog

nietzoveelinformatieopenisjeleervermogen

nognietoptimaal.Bijeenhondvanvierweken

ouddoenallezintuigenhetenzijndehersenen

klaaromtebeginnenmeteffectiefteleren.’

Vandedingendiejetijdensjevroegelevensfase

hebtgeleerd,hebjealtijdprofijt.

‘Hebjezenietgeleerd,dankanjelaterproble-

menverwachten’,waarschuwtVinke.

stressVol
Eensocialisatiedeficiëntiekanzichoptwee

manierenuiten.Meestalzienweangst.Inzeld-

zamegevallenziejeeencontinuealertheidop

deomgevingennietkunnenrusten.

‘Datlaatsteisdooronsvooralsnogalleennog

maargezienbijhonden.Dezedierenhebben

dusnooitgeleerdwatrelevanteenirrelevante

informatieisinhunleefomgeving.Zekunnen

dussimpelwegbinnengekomeninformatieniet

goedfilteren.Hetdierlijktdaardoorhyperactief

(eensoortADHDtype),maarwesprekenliever

vanhyperalertheid.’

Angstkanzichookontwikkelentotagressie,

aangezienagressieeenstrategieisommet

angstvoordeleefomgevingomtegaan.‘Met

agressiehebbenwenatuurlijkooktemaken

meteenmaatschappelijkveiligheidsprobleem.’

Beideuitingenvaneensocialisatiedeficiëntie,

duszowelangstalshyperalertheid,zijnuiter-

matestressvolvoorhetdier.‘Hetisbovendien

eengroteopgavevooreenhondeneigenaarom

hierdagindaguitmeeomtegaan.Ditsoort

dierenisooknogeensgevoeligervoorhet

oplopenvaneentrauma,bijvoorbeeldvoor

vuurwerkofonweer.’

betrouwbare fokker
Hoewerktdat,socialisatie?‘Jelaathetjonge

dierstapsgewijswennenaanallerleinieuwe

situaties.Eenjongdiermoetminstenseenhalf

uurperdagincontactkomenmetallerlei

mensenomervoortezorgendathijgeendefi-

ciëntieproblemenvoormensenontwikkelt.

Maarnietalleenmensen,hetjongediermoet

ookmetallerleisituatieswordengeconfron-

teerd,zoalsanderediersoorten,deauto,bezoek

aandedierenarts,hetopenbaarvervoer,drukke

straten,demarkt,gazomaardoor.Eenpup

socialiserenenopvoedenkostdusveeltijden

daniseenhalfuurslechtseengemiddelde

minimumrichtlijn.Bijsommigerassenmoetje

beslistmeertijdinvesteren.’

Hetlastigeis,datpupsenkittensvolgensdewet

opeenleeftijdvanzevenwekenvanhetmoeder-

diergescheidenmogenwordenomvervolgens

naardenieuweeigenaarteverhuizen.

‘Bijhondenkunjealseigenaareventuelepro-

blemendusnogcorrigerenwanneerdiezijn

ontstaanbijeenfokkerdienietgoedheeftge-

socialiseerd,maarbijniet-gesocialiseerdekatten

benjedanaltelaat.’Hetisdusontzettend

belangrijkdatdedierenbijeenbetrouwbare

fokkervandaankomen.‘Problemenzijnaltijd

teverwachtenindeillegalepuppyhandel.Hier

wordendedierenveeltevroegbijdemoeder

weggehaald,komenterechtinpuppygroepen

enondergaandanooknogeenseenlang

transportoverdeweg.‘Metanderewoorden:

eenreceptvoormisstanden.Vaneengoede

socialisatieishierimmersgeensprake.Vinke

benadruktdaaromookomaltijdopzoekte

gaannaareengoedefokker.‘Datkunjeuitzoe-

kenviabijvoorbeeldhetLandelijkInformatie-

centrumGezelschapsdierenofdeRaadvan

Beheerofdirectviaeenrasvereniging.Vraag

vervolgensdefokkernaarzijnsocialisatie-

protocol,enofjeeenkeermaglangskomen.

Eengoedefokkervindtdatallemaalgeenpro-

bleem,diegeeftopenheidvanzaken.Jeweet

andersnietwatjeinhuishaalt.’Datgeldtook

bijzwerfhonden,ookallijkthetnogzonobel

omzo’ndierinhuistenemen.‘Zwerfhonden

zijngesocialiseerdopomstandighedenopstraat

zonderdemensenmetanderezwerfhonden:

jekanbijditsoortdierenopvoorhandalweten

datzegedragsproblemengaanvertonenineen

gezinssituatie.Dehelftvanalleangstigehonden

diewijindeGedragskliniekzien,komtuithet

buitenlanduitditsoortsituaties.Deprognose

isvaakronduitslecht.’

behandelen
Zijndierenmeteensocialisatiedeficiëntienog

tebehandelen?‘Bijhelebredeenernstigedefi-

ciëntie,wanneerjedusoveralbangvoorbent,

isdeprognosebijzonderslecht.Maareendier

datbijvoorbeeldalleenmaarbangvoorkinderen

iskunjegaantrainen.Zo’nbehandelingkost

veeltijd,maarkanredelijksuccesvolzijn.

Somswordtdaarbijmedicatievoorgeschreven

omdeangsttedempenenomhetleerproces

eenhandjetehelpen.’

Ofzwerfdierennogtebehandelenzijn,hangt

afvandeherkomst.‘Deeerstegeneratiezwerf-

hondenisminderbangdandetweedegeneratie.

Zezijnimmersooitbijmensenopgegroeid.’

Eentweedegeneratiezwerfhondgroeitopin

devrijenatuurzonderooitcontactmetmen-

sentehebben,ofalleenmaarnegatiefcontact

omdatzeweggejaagdworden;ditzijnminof

meerwildehonden.Zegaanzichweeralsroe-

delsgroeperenengaanookweeropjachtin

eengroep.OokinsommigedelenvanEuropa

zijndergelijkeverwilderdehondengroepen

bekend.Ditkantoteenmaatschappelijkpro-

bleemuitgroeienalwashetalleenmaardatze

zonuendaneenschaapverschalken.

wettelijke VerpliChting
Gelukkigzijngedragsproblemenalsgevolgvan

eensocialisatiedeficiëntiedustevoorkomen.

‘Meteenjongdierdatlekkerinzijnvelzit,heb

jemeteendejuisteopmaatvoorderestvanzijn

leven.Alshetinhetbeginmeteengoedgaat,

bevordertdateenharmonieuzemens-dier-

relatie.IndenieuweWetDierenisnueenver-

plichtingtotgoedsocialiserenopgenomen,

methandreikingenvoorhoedattedoen.Bij

deGedragskliniekzienwijhetalsonzemissie

ommensengoedteinformerenoversocialisatie

ensocialiseren,enweblijvenwijzenopde

noodzaakervan.’

O
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d DE raDIOlOOg dOOrziet allES
De geneeskunde heeft op veel gebieden specialis-
men en deskundigen. ook voor onze dieren zijn er 
specialisten, waar je als baasje naartoe kunt op 
verwijzing van je dierenarts. 
De universiteitskliniek voor gezelschapsdieren  
(ukg) van de faculteit Diergeneeskunde in utrecht 
heeft nagenoeg alle Europees erkende specialisatie-
richtingen onder één dak. Daaronder valt ook 
Diagnostische Beeldvorming of Radiologie. 
wat houdt dat in? En wat is de toegevoegde waarde 
van de dierenarts-specialist? In deze aflevering in 
de serie specialisten drs. leonie van Bruggen, 
specialist Veterinaire Diagnostische Beeldvorming.

etiseenwarmevoorjaarsdagen

LeonievanBruggengaatpalinde

zonzitten.‘Ikzitalzovaakinhet

donker’,isdenuchtereuitleg.

Eeninterviewmeteenbevlogendierenartsdie

bewustheeftgekozenvooreenbaan‘uithet

zicht’.

zwarte doos
BijdeafdelingDiagnostischeBeeldvorming

vandeUniversiteitskliniekvoorGezelschaps-

dierenkunjeterechtvoorallesoortenbeeld-

vormendetechnieken,ofzoalshetinhetjargon

heet:modaliteiten.Behalveröntgenopnamen

enechobeeldenverzorgenVanBruggenen

haarcollega’sookCT-scans,MRI-scans,fluoros-

copieenscintigrafie.Ingewikkeldetermenen

techniekendieallemaaleendinggemeenheb-

ben:zevertellenonsvanallesoverhetinwendige

vanhetlichaam,zonderdatjedaarinhoeftte

snijden.Het‘zwartedoos-idee’zoalsLeonievan
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serie oVer de dierenarts-speCialist
Er	is	veel	mogelijk	in	de	diergeneeskundige	zorg.	

Daarom	is	Over	Dieren	begonnen	met	een	informatieve	reeks	over	de	dierenarts-specialist.	

In	het	volgende	nummer	komt	de	specialist	Spoed-	en	Intensieve	Zorggeneeskunde	aan	het	woord.	

Bruggendatnoemt.‘Watspeeltzichafinhet

dier?Ikvindhetheelleukomdataancollega-

dierenartsenofstudententekunnenuitleggen.’

Verwijzing
VooreenonderzoekbijdeDiagnostische

Beeldvormingkunnendiereigenarennietzelf

eenafspraakmaken,depatiëntkomtaltijdna

verwijzingdooreendierenartsvanbinnenof

buitendeUKG.Omwelktypeonderzoekgaat

hetdanmeestal?‘Demeestepatiëntenkomen

bijonsterechtomdatdebehandelendedieren-

artseenechoofeenröntgenfotonodigacht.

OokwordtmetregelmaateenMRIofCT-scan

aangevraagd.HierbijwordtdeMRIvooral

ingezetomhersenenenruggenmerginbeeld

tebrengenendeCTscanwordtjuistmeervoor

andereproblemenaandeschedelofinde

borst/buikholteingezet.Eriswelwatoverlap

tussendezetweemodaliteitenenervindtdan

ookregelmatigoverlegplaatstussendeclinicus

enderadioloogoverwatdebestemodaliteitis

omeenbepaalderegioofafwijkinginbeeldte

brengen.Ookontvangenweregelmatigaan-

vragenvandespoedartsvanonzekliniek.Voor

veelspoedeisendezakenwordtvroegoflaat

(nastabiliserenvandepatiënt)eenröntgenfoto

ofechoaangevraagd,zoalsbijeenovervulling

vanhethartzakje.’

herkenning
Omdezeenandereaandoeningensnelengoed

tekunnenherkennenopdebeeldenuithet

radiologischonderzoek,iseenspecialistische

opleidingvereist.‘Najedierenartsenopleiding

draaijeeersteentijdmeeindekliniekals

roulant/internofjewerkteenpaarjaarineen

eerstelijnskliniekomervaringoptedoen.

Daarnakomtdeopleidingtotspecialist.

Dieduurtongeveervierjaarenwordtafgesloten

meteengrootexamen.Alsjedithaaltmagje

jezelf‘Diplomate’noemen,eenEuropees

erkendetitel.

‘Maareen‘gewone’dierenartsheeftvaaktoch

ookeigenecho-ofzelfsCT-apparatuurinzijn

praktijk?‘Datklopteneenaantaldingenkan

ookprimaindepraktijkalbekekenworden.

Maarveeldierenartsenvindenhettochprettig

omookonzemeningtehorenenvragenons

danomadvies.Hetisookbeteromzulk

onderzoekdooreenspecialisttelatendoen.Bij

onsvallensomsbepaaldedingenopdiede

verwijzernietheeftgezien.Andersomherken-

nenwijsomsbepaaldezakenofveranderingen

inhetlichaamdiegeenziekteblijkentezijn.

Somsblijkenhetgewoonouderdomsverschijn-

selentezijn.Omdatwijzoveelverschillende

dierentezienkrijgen,hebbenweookveelerva-

ringinhetbeoordelenvanhetbeeldmateriaal.’

driedimensionaal
Artsenbekijkenslechtseendiersoort(demens),

dierenartseneenheleboelverschillendesoorten.

Isveterinaireradiologiedaarmeeveellastiger

teleren?‘Onzepatiëntenzijnvaakveelkleiner.

Wekrijgenweleenseenparkietomteonder-

zoeken.Dankanhetoplossendvermogenvan

deapparatuur(de‘resolutie’)weleenseen

barrièrevormen.Wedoenookhelegrote

patiënten,meestalpaarden,somskoeienof

dierenvandedierentuin.Danishetgoedje

bewusttezijnvandemogelijkhedenvande

verschillendemodaliteiten:eenvolwassenpaard

kanbijvoorbeeldnietmetborstenbuikinde

CT.Iederepatiëntisweerandersendatmaakt

hetvoormijjuistookheelleuk.

Voordiagnostischebeeldvormingbijdierenis

anaesthesienodigwanteendierblijftmeestal

nietnetjesstilliggen.Dierenwillenechternog

weleensandersreagerenopeenanaesthesie:

zobekijkenweookpatiëntenvooronzecollega’s

vandeUniversiteitskliniekvoorPaarden.

Eenpaardiseenvluchtdierenkansomsheftig

reagerentijdenshetbijkomenuitdenarcose.

DaaromisookonzenieuweCT-scannerzo’n

uitkomst.Metdatnieuweapparaatkunnen

namelijkbijhetstaandepaarddeschedelen

eerstehalswervelsgescandworden,zonder

algehelenarcose,maarmetalleeneen‘roesje’.

BovendienleverendieCT-beeldenveelmeer

informatieopdaneenröntgenfoto,wanteen

CT-scannertoonteendriedimensionaalbeeld.’

weefseltYpe
NaasteennieuweCT-scannerbeschiktde

afdelingsindskortookovereennieuweMRI-

scanner.Eenontzettendgeavanceerdapparaat

waarmeederadiologennuookpuntbloedingen

indehersenenkunnenzien.‘NetalsbijdeCT

isdeMRInaarmijnmeningeenspecialistische

modaliteit.Deinterpretatievandezezeerge-

avanceerdebeeldenkanerglastigzijnen

aneStheSie iS nOdig, want een dier Blijft 
MeeStal niet netjeS Stil liggen

vraagtveelervaring.Wezijnenigetijdgeleden

vaneen‘laagveldMRI’overgestaptnaareen

‘hoogveldMRI’,watbetekentdatwemetdeze

sterkeremagneetnuveelgedetailleerderbeelden

krijgen.’MetdezeMRI-scannerisookspec-

troscopiemogelijk:eentechniekwaarmeeje

ietskuntzeggenoverhettypeweefsel.

VanBruggen:‘Daardoorkunnenwesomshet

onderscheidmakentusseneenontstekingen

eentumor.Weliswaarziejebijeentumoraltijd

ontstekingen,maarsomszijnookdelymfe-

knopensterkvergroot,ofzienweookbotaan-

tasting.Danwetenwedatdetumorwaar-

schijnlijkkwaadaardigis.Hetisderolvande

specialist-radioloogombijditsoortzeer

belangrijkebeslissingenuiteindelijkeenknoop

doortehakken.Regelmatigisonsoordeelook

heteindoordeel.’Uiteraardblijftdeinformatie

vandepraktiserendedierenartsontzettend

belangrijk.‘Wantwemoetenwewelhethele

verhaalweten,ombepaaldeoorzakenuitte

kunnensluiten.’

Meer weten over de mogelijkheden die Leonie 

van Bruggen en haar collega’s kunnen bieden? 

Kijk dan op http://www.diergeneeskunde.nl/

ziektebeeld/diagnostische-beeldvorming/
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Om aandacht te vragen voor angstproblemen bij onze viervoeters biedt de Gedrags-

kliniek voor Dieren op Werelddierendag een gratis consult aan.

Opdinsdag4oktoberkunnenbaasjesmethunhondtussen8.15uuren14.15uur

terechtbijdeDierendagAngstpoli.Hetaantalplaatsenisbeperkt.

Belangstellendenkunnenzichvoor1oktoberaanmeldenviawww.blijedierendag.nl

Bentunietindegelegenheidomtekomen?Ukuntnatuurlijkaltijdcontactopnemen

metuweigendierenartsvoormeerinformatieoverangstbijuwhond.

   

bommel
EriseenboekjevanBommel.
Ukunthetbestellenviadewebsite
www.overdieren.nl
Uvindthetonderhetkopje
OverDierenBasis-boekenen
vervolgensonderhetkopjeOverige.
Hetboekjekost€7,95.

De alarminstallatie

Bommel
op veler verzoek wordt de serie verhalen van Bommel, 

de filosofische kater, herhaald. Bommel beheerst de kunst

om slim te zijn door dom te lijken.

Het is niet gemakkelijk om te bepalen wie 
er nu werkelijk de baas over de tuinen is: 
Brutus of ik. op de een of andere manier 
lijkt het wel of die rol telkens wisselt. 
Als we elkaar tegenkomen is er meestal 
een felle woordenwisseling in de vorm van 
geblaas en wat gemep waarbij er eigenlijk 
nooit een echte winnaar naar voren komt. 

kmoetdus,totmijnschande

bekennen,datikinderelatie

metBrutusnietaltijddewin-

naarben.Alsereensiemand

wintishetdeenekeerBrutusende

anderekeerbenikhet.Brutusmoetwel

afentoenaardedierenartsomzichte

latenbehandelenvoordemeppendieik

hemverkoop.Datisnatuurlijknietleuk

voorhem,maarhetwerktbehoorlijkop

mijnlachspieren.Gelukkigweetdedieren-

artsnietdatikdeoorzaakbenvanBrutus

ongemakken,wantjeweetmaarnooitof

datgevolgenheeftbijmijnvolgende

bezoek.Zelfhoefiknooitbehandeldte

wordenvoordeverwondingendieBrutus

mijtoebrengt.Diehebiknamelijknooit.

Brutusnoemtmedaaromlaf,iknoem

hetslim.

Latenweheterverdermaarophouden

datwieeropeenbepaaldmomentinde

tuinenaanwezigis,ookdebaasis.

Hethandigstisdanookomdetuininte

gaanalsBrutusthuisisenthuisteblijven

alshijindetuinloopt.Hetisweleenheel

gedoeomdiemomentengoedteplannen.

Ikkrijgsomskoppijnvanhetnadenken.

Tochhebikerietsopgevonden.

Toevalligeigenlijk.Opeendaghoordeik

eenopvallendhardgeblaasbijhetraam.

Aanvankelijkdachtikdatikvaneenslang

droomde,maartoenikopkeek,zagik

Rosaindevensterbankzitten.Eerstschrok

ikvanhaar.Zeleekweltweemaalzogroot

tezijngewordenenalhaarharenstonden

rechtovereind.ZezagBrutusdoordetuin

wandelenenhaarreactiewasoverweldi-

gend.Zebrachteensoortgeloeivoort,

waarzelfseenbehoorlijkdapperekaterals

ik,bangvanwerd.Datbrachtmeophet

volgendeidee.AlsRosanuloeitalsBrutus

buitenisenzeisstilalshijthuiszitdan

weetikprecieswanneerikdebaaskan

spelen.Rosazelfheefthelemaalgeen

behoefteomwatdanookmetBrutuste

bediscussiëren.Zijblijftlieverthuis.

Iknoemdattypischvrouwengedrag.In

mijnstrijdmethemwordikooknooit

doorhaargeholpen.Nukonikgemakkelijk

eenafspraakmethaarmaken.Zehoefde

erooknietsvoortehebben,wantRosa

geeftnietveelometen.Datlaatsteiseen

goedegewoontevanhaar,tenminstedat

vindik.

Hetideewasbriljant!Hetwerkteuitste-

kend.Wekenlangwasikindetuinals

Brutusernietwasenandersom.Omde

beurtwarenwedebaasenwehadden

hetideedatweallebeialtijddebaasvan

detuinenwaren.

Totvorigeweek.Rosawasstil.Mijncon-

clusiewasdanookdatBrutusbinnenwas.

Iksloopdetuininommijnkoninklijk-

heidaandebuurtkattentetonen.Bijhet

derdebosjehoordeikgegromenikvoelde

eensterkekattenpootopmijnkop

terechtkomen.Brutuswaswelbuiten!

Verbouwereerdrendeikterugnaarhuis

omeenpittiggesprekmetRosatehebben.

Daarlagze.Zesliepindevensterbank.

Ikbegreephet,zekonnatuurlijknietde

heledagopdeuitkijkzitten.Echtboos

koniknietophaarworden,maarikheb

vanafdiedagwelhetgevoeldatikeen

watonbetrouwbarealarminstallatie

heb.

i

graTIS COnSulT

VErBOD OP malaFIDE 
HuISDIErEnHanDEl

De Sophia-Vereeniging verzoekt staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken om de 

verkoop van dieren via onder andere het internet te verbieden.Impulsaankopenworden

daarmeetegengegaan.Depotentiëlehuisdiereigenaarkanterechtbijeenopvang,waarde

medewerkerseroptoeziendateendiergoedterechtkomt.Zokrijgenasieldiereneindelijkeen

kansopeengoedlevenenwordtdemalafidehuisdierenfokkerijeenhalttoegeroepen.

Omaantetonendatergrootmaatschappelijkdraagvlakisvooreenverbodopmalafide

huisdierenhandel,isdeSophia-Vereenigingeenpetitiegestart.www.sophia-vereeniging.nl

OP wEg naar EEn HalF mIljOEn 
DIErEnDIPlOma’S 

op Dierendag, 4 oktober, is er meestal weer extra aandacht voor huisdieren.  Zeker op scholen is het een mooi moment om bijvoorbeeld een 
DierenDiploma te halen.  Dit jaar is dat extra speciaal omdat er al bijna een half miljoen kinderen zijn die het DierenDiploma hebben gehaald!

HetDierenDiplomaiseeninitiatiefvandeStichtingMetdierenmeermens.Hetiseenlespakketoverhuisdierenvoor8-en9-jarigen.Jaarlijks

ontvangenalle7000basisscholeninNederlandhetDierenDiplomadatgaatoverdeverzorgingvankatten,honden,konijnen,knaagdieren,

vogelsenvissen.

uitdagende lessen
HetdoelvanhetDierenDiplomaisomkinderenverantwoordtelerenomgaan

methuisdieren.Uitonderzoekblijktdatspelenderwijsmetlesstofbezigzijn,

hetleervermogenvergroot.Daaromwordenernaastdeleukeweetjesenfeiten

ookpraktijkopdrachtenopgegeven.Somswordenerookgastlessengeorgani-

seerdwaarbijbijvoorbeeldeendierenartsof-assistentewatkomtvertellenover

eendiersoort.

dierendiploma-app
InhetdigitaletijdperkisernatuurlijkookgedachtaaneenDierenDiploma-App.

Kinderenkunnenviaeenzoekplaatjediversedierenspullenvindenendaaraan

zijnleukeenleerzameweetjesgekoppeld.

DeappdraaitopAndroidenishelemaalgratis.

Meerweten?Neemeenseenkijkjeopdesitewww.dierendiploma.nl
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Ch DE VErZOrgIng Van

hOnd En kat
- DOOr Dr. Paul OVErgaauw, DIErEnarTS-SPECIalIST, ParaSITOlOOg -

Od

In de dierenartspraktijk merken we regelmatig 
dat eigenaren niet op de hoogte zijn welke ver-
zorging hun hond of kat nodig heeft. wat kan een 
eigenaar zelf wel en niet doen om zijn huisdier zo 
gezond mogelijk te houden? En wanneer is het 
nodig om deskundige hulp in te roepen? 

dagelijkse Verzorging

Voeding 
ijveeleigenarenleeftdeovertuiging

datwebijhondenkattemakenheb-

benmetechtevleeseters(carnivoren).

Voordehondisdatniet(meer)het

geval.Tijdensdedomesticatieisdehondgewend

geraaktomallerleisoortenvoedselteetenente

benutten.Daaromkaneenhondveelgrotere

hoeveelhedenkoolhydraten(granen)verteren

danzijnvoorouder,dewolf.Dekatdaarentegen

isweleenechtevleeseterenmoetweldagelijks

dierlijkeiwiteten,andersontstaaneropden

duurernstigeproblemendoortekorteninde

voeding.Eenkatkandaaromooknietvegetarisch

wordengevoerd.Hijmoetechtdagelijkseten,

omdaterbijziekteofenkeledagenvastenal

problemenkunnenoptredenmetdestofwisse-

lingwaarbijzogenaamdeleververvettingkan

ontstaan.

Hetisnietnodigomnaastvolledigevoeding

(droog-ofblikvoer)nogvlees,vis,brooden

dergelijketevoerenenhetiszelfsfoutomextra

mineralenofvitaminenaanvolledigevoeding

toetevoegen.Vooralbijjonge,groeiendedieren

kandatgroeistoornissenveroorzaken.Eventuele

‘tafelrestjes’zijnmeertebeschouwenalslekkernij

ofverwennerijnaastvolledigevoeding.

Bijcastratiebijhetmannelijkeenvrouwelijke

dierwordendegeslachtsorganenendusde

geslachtshormonenverwijderd.Ditheefteen

duidelijkeffectopdestofwisselingenhetenergie-

verbruikendaarmeedaaltdebehoeftevanhet

lichaamaanenergiesterk(totwel20-30%).

Daarnaastbeweegteengecastreerddierminder

enneemtdeeetlustenigszinstoe.Hierdoor

hebbengecastreerdedierentweekeerzoveellast

vanovergewichtalsniet-gecastreerdedieren.

Indepraktijkbetekentditdatmenerverstandig

aandoetomeenhondeneenkatnadecastratie

15-25%mindervoedingtegevenenzeregel-

matigtewegen.Ookzijnerspecialevoedingen

voorgecastreerdedierenopdemarkt.

Zieverdereadviezeninhetkader.

huid, VaCht, oren en ogen
Devachtverzorgingisbelangrijk.Borstelofkam

eenhondofkat,afhankelijkvandelengtevan

devachtenderuiperiodes,eentottweekeerper

week;langharigedierenzelfsdagelijks.

Controleermeteenofervlooienoftekenaan-

wezigzijnenkijkofdeorenschoonzijn.

Indemeestegevallenhoeftunietsaanorente

doen,tenzijerovermatigoorsmeerwordt

geproduceerdofregelmatigontstekingoptreedt.

Hondenmetgroteorendieafhangenende

gehoorgangafsluitenhebbenhiervakerlastvan.

Indatgevalkanmeteengoedeoorcleanerde

oreneentottweekeerperweekwordengerei-

nigd.Probeernooitmetwattenstaafjeseenoor

tereinigen.Hetrisicodatdeviezigheiddieper

hetoorwordtingedruktendaarjuisteenafslui-

tingvandegehoorgangveroorzaaktisgroot.

Eenviezeoorschelpkanwel,bijvoorbeeldmet

tissues,wordenschoongemaakt.

Eenhondenzekereenkathoeftnietgewassen

teworden.Alleenwanneerdevachtergviesis

gewordenofstinktkanmeteenspecialedieren-

shampooeenwasbeurtwordenuitgevoerd.

Teveelwassenleidttotuitdrogingvandehuid

enuiteindelijktoteendroge,schilferigevacht

metsomsookeenhuidontsteking.

Probeerervoortezorgendatergeenharenvoor

deogenhangen.Ditisnietalleenvanuitwelzijns-

oogpuntongewenst,maarkanookoogbescha-

digingenveroorzakenalsharentegendeoogbol

prikken.Ogenhoevennietschoongemaaktte

worden,behalvealsereenontstekingismet

veelkorstvorming.Indatgevalzaldedierenarts

eenspecialereinigingsvloeistofvoorschrijven.

uitlaten hond
Eenhondmoetenkelekeren,minimaaltweetot

driekeer,perdagwordenuitgelaten.Allereerst

natuurlijkomzijnbehoeftetedoen,maarook

omvoldoendelichaamsbewegingtekrijgenen

zijngedragtekunnenuiten(snuffelen,spelen,

territoriumgedrag,anderehondenontmoeten

enz.).Bepaaldehondenrassen,zoalsdeborder

colliemoetendagelijksvelekilometerslopenom

tevoorkomendatergedragsproblemenontstaan.

Bewegingvoorkomtnietalleendekansopover-

gewicht,maarzorgtookvoorgezondespieren,

hartenbloedvaten.Hoelangdehondmoet

wordenuitgelatenhangtafvanverschillende

factoren,zoalshetras,zijngedragendeleeftijd.

Voorkommetnamebijgroterassendaterte

wildwordtgespeeldenoverbelastingenbescha-

digingoptreedtvandegewrichten.

gebitsVerzorging
Eenhondofkatkrijgtnormaalgesprokengeen

cariës(gaatjes),maarkanevenalsdemenswel

lastkrijgenvantandplakentandsteen.Dat

begintalopjongeleeftijd.Ditbeschadigthet

tandvleesenvervolgensdewortelsvantanden

enkiezen,dieloskunnengaanzitten.Slechte

adem,ontstekingenuitvalvangebitselementen

isuiteindelijkhetgevolg.Indergelijkegevallen

zijnbehandelingenondernarcosenodigbijde

dierenarts.Ditalleskanoprelatiefeenvoudige

wijzewordenvoorkomen.Probeerdierenop

jongeleeftijdtewennenaandagelijkstanden-

poetsen.Hiervoorzijnspecialetandenborstels

entandpastaverkrijgbaar.Doeditbijvoorbeeld

’savondsbijdehondnadelaatstewandeling.

Bijdekatgaatpoetsenmindergemakkelijk,

maaralshetdieraljongaanhetpoetsenkan

wennen,danisdebeloninggroot.Opdezewijze

kanlevenslangeenglanzendengezondgebit

wordenbehoudenbijeengezond,vrolijkdier

datnietuitdebekgaatstinken.

Erkunnenookspecialebrokkenenkauw-

productenvoorhetgebitgebruiktwordendiede

vormingvantandplakentandsteentegengaan.

nagels knippen
Bijvoldoendebewegingoverhardeondergrond

slijtendenagelsvanmetnamedehondvol-

doendeaf.Somsstaannagelsmeernaarvoren

toeenwordenzetelang.Kattenscherpende

nagelstegenbomenenbovendiennogeensmet

huntanden.Maarookhierkunnenzetelang

worden.Ditisnietalleenlastigvoordeeigenaar,

dehuidkanverwondwordendoorenthousiaste

reactiesvandedieren,maartelangenagels

kunneneerderblijvenhangeninbijvoorbeeld

tapijtentenenontwrichten.Danisnagelsknip-

penhetadvies!Laatdedierenartshetvoordoen

eninveelgevallenkandeeigenaarditdanzelf

thuisook.Dehubertusklauwisbijsommige

hondenaanwezigalsvijfdeteennetbovende

voetvandeachterpoot.Hetbestaatvaakalleen

noguiteennageleneenofenkeleteenkootjes

zondernormaleverbindingmetdepoot.

Denagelkanechterbehoorlijklangwordenen

makkelijkergensinblijvenhaken.Vaakworden

dezeklauwtjesbinnendriedagennageboorte

verwijderd.Alsdatnietgebeurdiszaldenagel

regelmatiggekniptmoetenworden.

B

tips Voor algemene Verzorging hond en kat
• Gajaarlijksnaardedierenartsvooreengezondheidscontrole;

• Overlegmetdedierenartsovervaccinatieenparasietenbestrijdingopmaat;

• Geefhetdierdagelijksvoldoendebewegingenvoorkomovergewicht;

• Poetsencontroleerdagelijkshetgebitvanafjongeleeftijd;

• Borstelofkamregelmatigdevachtencontroleeropparasieten;

• Kijkopdatmomentooknaardeogen,orenennagels;

• Kniptelangenagels.

tips Voor een gezonde Voeding Van hond en kat
• Geefeenhond2tot3keerperdagdroog-ofblikvoeding;

• Eenkatmagdeheledagetenvancompletedroogvoeding,maarbeperkditalser

overgewichtontstaat;

• Toevoegenvanvitaminen-enmineralenisbijkantenklarevoedingnietnodig;

• Vleeslievernietrauwgeven,maaraltijdkoken;

• Koude(blik)voedingdirectuitdekoelkastkanmaagdarmklachtengeven.

Laatditeerstoptemperatuurkomen;

• Botjesvankipofkarbonadebotjeskunnensplinterenenernstigeverwondingeninhet

maagdarmkanaalgeven.Opspecialekauwkluivenofeenstevigplatbotkunnenzelekker

kauwenenhetisookgoedvoorhetgebit;

• Plotselingoverschakelenopeenanderevoedingkanbuikpijnendiarreeveroorzaken.

Schakeldanaltijdgeleidelijkom(inongeveer4dagen)doorhetoudeenhetnieuwevoer

eersttemengen.Ditgeldtaltijd;

• Eenhondofkatmagbeslistgeenchocolaeten,ditiserggiftig.
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Naarmate je kat ouder wordt, veranderen haar behoeften. Daarom is ze gebaat 
bij voeding die op deze veranderende behoeften inspeelt. De producten van 
WHISKAS® zijn speciaal ontwikkeld door voedingsdeskundigen, om je kat 
precies datgene te geven wat ze nodig heeft, in iedere fase van haar leven.

Wat ze van nature nodig heeft. Van jong tot oud.

GEEF HAAR WAT ZE VAN  
NATURE NODIG HEEFT
MET DE JUISTE VOEDING VOOR IEDERE LEVENSFASE
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baCteriën
Mensenendierenhebbenbacteriënnodig

omtekunnenleven.Zezittenbijvoorbeeld

opjehuidenzijneenbelangrijkonderdeel

vandedarmen.Bacteriënkunnenechterook

ver-velendeontstekingenveroorzaken.Zo

kunnenwondengeïnfecteerdrakenmetbac-

teriënendaardoorslechtgenezen.Maarook

indeblaas,bloed,organen,hersenenenzovoort

kunnenbacteriëleinfectiesoptredenen

vervelendegevolgenhebben.

Inveelgevallenruimthetlichaamzelfeen

bacterieopwanneerdieopeenplaats

komtwaarhijnietthuishoort.Maardit

luktnietaltijd.Wanneerhetlichaam

eeninfectienietzelfdebaaskan,ishet

somsnodigomantibioticategeven.

de ontdekking
Antibioticaisin1928doorAlexander

Flemingpertoevalontdekt.Antibiotica

zijnmedicijnendiedegroeivanbacte-

riënremmen.Metdezeeigenschap

kunnenzehelpenombacteriëleontste-

kingentegenezen.Antibioticawerken

niettegenvirussen.

resistentie
Bacteriënzijnslimmeorganismenenin

dejarenblijktdatsommigebacteriën

zichkunnenaanpasseneneenantibiotica

kunnenoverleven.Ditisresistentie-

ontwikkeling.Resistentieisgevaarlijk

alseenpatiëntbehandeldwordt,want

danslaatdeantibioticanietaan.

Wezienditsteedsvakergebeurenbijzowel

mensenalsdieren.

ontwikkelingen
Wetenschappersdoenveelonderzoekom

nieuweantibioticateontwikkelen.Helaasgaat

ditlangzaamenwordenerweinignieuwe

antibioticaontdekt.Ditbetekentdatantibio-

ticasteedsschaarserwordt.Eenaantal

antibioticazijnvanlevensbelangbijbepaalde

patiëntenmetbacteriëleinfecties,omdat

andereantibioticanietmeerwerken.

Diebelangrijkantibioticamogenalleennog

ingezetwordennaonderzoekvandebacterie

enalleenbijernstigziekepatiënten.

bewust antibiotiCa
Deberoepsverenigingvandierenartsende

KoninklijkeNederlandseMaatschappij

voorDiergeneeskunde(KNMvD)zet

zichinomzoweldierenartsenalsde

baasjesvandierenbewusttelaten

omgaanmetantibiotica.

DeMaatschappijvoorDiergenees-

kundeontwikkeltrichtlijnenoverhet

gebruikvanantibioticabijbepaalde

ziekten.Ookissamenmetdeoverheid

geregelddatdierenartsenpraktijken

eenSuskeenWiskealbummeteen

informatievepostervoorindewacht-

kamerkregen.

Verbeteren doen we samen
Omantibioticaresistentietegente

gaan,moetiedereenzijnsteentjebij-

dragen.Nietalleendedierenartsis

verantwoordelijk,ookdediereigena-

renmoetenhierbewustmeeomgaan,

zodatdeantibioticablijvenwerken.

Volgdaaromgoeddeaanwijzingvan

dedierenartsopwanneeruantibioti-

cakrijgtvooruwdier!

gOED Omgaan mET anTIBIOTICa, 
Daar wOrDT IEDErEEn BETEr Van

Diverse dierenartsenpraktijken doen op 1 oktober 2016 mee met de Landelijke Open Dag Dierenartsen. 

Ook een mooie gelegenheid om de dierenarts uitleg te vragen over antibiotica.

KoninklijkeNederlandseMaatschappij

voorDiergeneeskunde(KNMvD)zet

zichinomzoweldierenartsenalsde

baasjesvandierenbewusttelaten

omgaanmetantibiotica.

DeMaatschappijvoorDiergenees-

kundeontwikkeltrichtlijnenoverhet

gebruikvanantibioticabijbepaalde

ziekten.Ookissamenmetdeoverheid

geregelddatdierenartsenpraktijken

eenSuskeenWiskealbummeteen

informatievepostervoorindewacht-

kamerkregen.

Verbeteren doen we samen
Omantibioticaresistentietegente

gaan,moetiedereenzijnsteentjebij-

dragen.Nietalleendedierenartsis

verantwoordelijk,ookdediereigena-

renmoetenhierbewustmeeomgaan,

zodatdeantibioticablijvenwerken.

Volgdaaromgoeddeaanwijzingvan

dedierenartsopwanneeruantibioti-

cakrijgtvooruwdier!
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 CADEAU BIJ EEN 
JAARABONNEMENT

 Een echte hondenvriend leest Onze Hond!

Bel 085 7600237  
voor informatie over een abonnement 
E-mail: abonnement@bcm.nl   
www.onzehond.nl  www.doggynet.nl 
Onze Hond is een uitgave van Uitgeverij BCM, Postbus 1392, 5602 BJ Eindhoven

NEEM NU EEN JAARABONNEMENT EN ONTVANG 
11 UITGAVES ONZE HOND + WELKOMSTGESCHENK

E N  V E R D E R :  R I J S W I J K  S H O W S  •  A T L E T E  D A F N E  S C H I P P E R S  I S  G E K  O P  N O A  • 

•  O U D  E N  D U S  V E R S L E T E N ?  •  R A A D A R  X L  •  L I G T  E R  E E N  P A R A S I E T  I N  D E  M A N D ?  •  

•  K Y N O L O O G  R I C H A R D  S T R E B E L  •  H A N N E K E  H I E L K E M A  V E R S T O P T  D I E R E N  •

Afblijven, van mij!

Gevaarlijk!

onze

FEEST?

BAKNIJD

KING 

DOEN
Voor het werkloze huisdier

4 0 s t e  j a a r g a n g  •  n u m m e r  1  •  j a n u a r i  2 01 5  •  l o s s e  n u m m e r s  € 4 , 9 5

DOE MEE 

EN WIN!

Hondje van de Koning

E N  V E R D E R :  V A N  P U P  T O T  P U B E R T I J D  •  C A N D Y  D U L F E R  E N  D U T C H  C E L L  D O G S  • 

•  T E R R I E R S  •  R A A D A R  X L :  S A M E N W E R K I N G  •  E U K A N U B A  W O R L D  C H A L L E N G E  •

•  A P P E L  E N  S T A M :  F A Y E  E N  R E G I N A  T R O M P  •  C A R I Ë S  •  K E R S T S H O W  2 0 1 4  •

SHIKOKU
Onbekend ras

WINNER
Groots!

HELP! 
Mijn hond heeft ADHD

VERGELEKEN

DOE MEE 

EN WIN!

Akita en American Akita

4 0 s t e  j a a r g a n g  •  n r  2       •  f e b r u a r i  2 01 5  •  l o s s e  n u m m e r s  €  4 , 9 5

E N  V E R D E R :  D O G M A ’ S  I N  D E  H O N D E N W E R E L D  •  L A U R A  F Y G I  Z I N G T  M E T  Z O R R O   • 

•  F A I R F O K  •  M R I  B I J  H O N D E N  •  S C H O T S E  T E R R I E R S  •   P A M P E R S  V O O R  D I E R E N  •

•  O N Z E  W I N T E R P U Z Z E L  •  A L L E  W I N N E R  R A S G R O E P  K E U R M E E S T E R S  •  H O O P E R S  •

Kom zelf kijken!
WINNER 2014

HONDonze

Eigenwijs?
TECKELS

PUBERS 
Ook bij honden!

VUURWERKANGST
Zo kunt u uw hond helpen!

HONDHONDHOND___________JAARBOEK164 PAGINA’S
__________

39s t e  j a a r g ang  •  numme r  12  •  d e cemb e r  2014  •  l o s s e  numme r s  €5,95

VOEDERBOX 
VAN CURVER
Curver, bekend van haar uitge-
breide assortiment kunststof 
huishoudelijke producten, heeft 
sinds 2009 een lijn opbergproducten 
voor hond, kat, of ander huisdier.

Deze Curver container heeft een inhoud van 4.5 liter. In deze 
voedselcontainer kan ongeveer 1,5 kilogram voer.  De afsluitrand 
houdt het voer vers en knapperig. Ook zorgt deze rand ervoor dat 
de voedselcontainer geen geur vrij laat. 

www.curver.nl

sinds 2009 een lijn opbergproducten 

 CADEAU BIJ EEN 
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wiSt Je Dat 4 vaN De 5 HoNDeN ouDer DaN 3 Jaar laSt HeBBeN vaN GeBitSProBlemeN? 
Daarom kuN Je Niet vroeG GeNoeG BeGiNNeN met GeBitSverZorGiNG! 

waar komeN GeBitSProBlemeN BiJ HoNDeN eiGeNliJk vaNDaaN?
Inveelgevallenistandplakdeoorzaakvangebitsproblemen.Tandplakiseenonzichtbaarlaagjeopdetanden,bestaandeuitvoedsel-

resten,slijmenbacteriën,watalin24uuromgezetwordtintandsteen.Hetruweoppervlakvantandsteenvormtvervolgenseenideale

basisvoornieuwetandplakenaangroeivantandsteen.Ditkanzorgenvoorontstokentandvlees,watzichweerkanuitbreidenenop

delangetermijnkanleidentoternstigeklachten,zoalsverliesvantandenenkiezenofzelfsontstekingenaanvitaleorganen.

Hetisdaarombelangrijkhetgebitvanjehondschoontehouden!PEDIGREE®heeftverschillendeproductendiejehierbijkunnen

helpen,zoalsPEDIGREE®DentaStixvoordagelijksegebitsverzorging.

Daarom DaGeliJkS DeNtaStiX®

PeDiGree® DeNtaStiX® HeBBeN eeN weteNSCHaPPeliJk BeweZeN werkiNG 
oP taNDPlak BiJ HoNDeN.

Bijdagelijksgebruikkanhetdevormingvantandsteenophetgebittot80%helpenverminderen.

Actieveingrediënten(natriumtripolyfosfaatenzinksulfaat),dieookdoorwerkennadatdestickisopgegeten,incombinatiemetde

textuurzorgenvoordezehogeeffectiviteit.DENTASTIX®iseengebitsverzorgendtussendoortjedatnietalleengoedisvoorzijngebit,

hijvindthetookerglekker.Zoverwenjehemlekkerenverantwoord!

wedstrijd
Alsuéénlettervoordewoordenhieronder
zet,ontstaatdenaamvaneendier.Degevonden
beginlettersvormendenaamvaneenander
dier,maarhelaasdelettersstaandoorelkaar.
Umoetdusevendoorpuzzelenomzeinde
juistevolgordetezettenomhetdierdatwe
bedoelentevinden.Omuopwegtehelpen,
lichtenweeentipjevandesluierop.
Deeerstelettervanhetwoorddatumoet
vinden,isdebeginlettervanhetlaatstedierin
deopgave.

  lang

  bis

  il

  as

  arken

  kapi

  ekko

UwoplossingkuntusturenaanOverDieren,
Stationsweg9,9989BTWarffumofper
e-mailaanredactie@overdieren.nl
Vergeetnietuwnaamenadrestevermelden.
Ukuntinzendentot20november2016.
DriewinnaarskrijgenelkeenOverDieren
boekenpakketterwaardevane100.
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EEn kitten OP KOmST 
DOOr SOnja Van lEEuwEn, KaTTEngEDragSTHEraPEuT
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Er komt een kitten in huis. wat leuk! maar oh jee, 
wat een geregel. Je moet dingen aanschaffen, 
hopen dat het klikt met eventuele andere dieren 
of kinderen in huis en natuurlijk: het huis kitten-
proof maken. Zo’n kleintje kan zich immers goed 
verstoppen en ook dingen slopen hoort erbij. Dus 
voor het feest kan beginnen, eerst de boel op orde 
krijgen. 

elaasgebeurthetvaakdatmensen

eennieuwkitteninhuishalen,hem

plompverlorenmiddenindekamer

zettenenerverderniksmeedoen.

Eenkatiseenomgevingsdier.Dithoudtindat

hijeerstdeomgevingverkent,voordathijecht

watgaatondernemen.Maaralseenkittenniet

rustigzijnnieuweomgevingkanverkennen,

kanhetdiertjezichnietontspannen.Enditis

juistzobelangrijkvoorhetkitten.

Hiernaaststaateenaantalpuntenwaaropu

moetletten,voordatuhetkitteninhuisneemt

enwatuhetbestekuntdoenalsdegrotedag

aangebrokenis,waarophetinhuiskomt.

h

Voordat het kitten komt
Breng,indienmogelijk,eenaantalbezoekjesaan

denestlocatievanhetkitten.Zokanhetkitten

aleenbeetjeaanuwennen.

Ukunthemofhaarnaarutoelokkenenwat

aaien.Neem,alsualmeerderekattenheeft,een

kattenmandmeevanuweigenkatten,zodatuw

kittenalaandegeurvanuwkattenkanwennen.

Wanneerdegrotedagisaangebroken,doetu

eenkleedjevanuwanderekatteninhetreis-

mandje.Opdezemanierwenthetkittenaande

geurvandeanderekattenenneemthij/zijook

degeurvanuwanderekat(ten)over.Ditkan

ookdooreerstuwkattenteaaienendaarnahet

kitten,zodatdegeurenzichvermengen.

bij aankomst
Alsuthuiskomt,zetuhetkittenineenrustige

kamer.Zethetreismandjeopen,zodathet

kleintjeerzelfuitkankomen.Tilhem/haarer

nietuit!Zetdekattenmanddieueerderalbij

denestlocatiehadgezetopdezekamer,zodat

erietsvertrouwdsishetvoorhetkitten.

Zetookeenbenchindekamer,zodathetkitten

daaraankanwennen.Zoheefthij/zijeeneigen

plekje.Eenbenchismakkelijkvoorbijde

introductie,zekeralsumeerderekattenen/of

hondenheeft.Laatdaarnahetkittenevenalleen,

zodathijdekamerrustigkanverkennenzonder

gestoordteworden.Wanneerhetkittenont-

spannenis,magurustigmethemspelen.Laat

noggeenanderehuisdierenopdekamerkomen.

Laathetkittenstapvoorstapsteedseenandere

kamerverkennen.Neemhetsomsmeeopuw

arm,zodateventueleanderekattenwelziendat

ereenkittenis,maarnogniettedichtbijhaar/

hemkunnenkomen.Deenekatwentsneller

dandeandere.

Alshetkittenaandebenchgewendis,kuntu

debenchindehuiskamerneerzettenopeen

verhoging,eentafelbijvoorbeeld:hetkittenkan

desituatiezogoedoverzien.Wanneerhetzich

aleenbeetjethuisvoelt(datkantweeminuten,

tweeuur,tweedagenofzelfstweewekenduren),

dankuntuhetkleintjeopschootnemen,zodat

eventueleanderekattenen/ofhondenrustig

aanhetkittenkunnensnuffelen.Wanneerdit

goedgaatkuntuhetkittenaandeenekantvan

dekamereneventueleanderedierenaande

anderekantvandekamervoeren.Ubrengtze

stapjevoorstapje,steedsdichterbijelkaar.

Gebruikietslekkersofeenspelletjealsafleiding.

Eventuelehondenmoetenookwennenaanhun

nieuwehuisgenootje.Ditkuntudoendoorde

benchmetkittenerinindekameroptafelte

zettenendehondentelatensnuffelen.Alsuw

hondergwildis,kuntuhemhetbesteaanlijnen

enzoaanhetkittenlatenwennen.Beloonuw

hondvoorgoedgedragenkoppelhetzienvan

hetkittenaaneenbeloning.

soCialisatie
Hierzultuvastweleensovergehoordhebben,

zekerbijhonden,maarvoorkattengeldthet

ook.Eengoedgesocialiseerdkittenheeftde

restvanzijnleveneenbeterherstelvermogen.

Dushetisbelangrijkvoordathetkitten12-16

wekenoudis,dezemetzoveelmogelijkposi-

tieveprikkelsinaanrakingtebrengenomgoed

ontwikkeldehersenentelatenontstaan.

plaatsingsleeftijd
Debesteleeftijdomeenkittenteplaatsenis

eenheelindividuelebeslissing,afhankelijkvan

deplaatswaarhetkittengeborenwordten

waarhijnaartoegaat.Eengoedhulpmiddel

hierbijishetKittencompas,viadesitevan

www.kittenleeftijd.nlkomtuaanmeer

belangrijkeinformatiehierover.

spelen
Wewillennatuurlijkspelenmetdekleine

nieuweaanwinst,maarwijzijngeenkatten.

Kittensonderlingspelentochheelandersen

lerenelkaargrenzenaan.Vooralindeleeftijd

van7-9weken.Wordteenkittenjonggeplaatst,

danishetgoedomereennestgenootjeerbijte

nemen.Danlerenzesamennogverder.

Ukuntzelfgrenzenaangeventijdenshetspelen

metuwkittendoor,wanneeruwkittenzijn

nagelsoftandenlaatvoelen,meteenhetspelte

stoppen.Handenzijnnietommeetespelen.

Gebruiktijdenshetspelendanookhetliefst

eenhengeltjeofietsanderswaarubijvoorbeeld

metkuntgooien.Meteennagelschaartjekunt

ugerustwekelijksdescherpepuntjevande

nagelookafknippen.Ditvoorkomtookschade

alshetkittenvoorheteerstopdebankklimt.

Nietsisleukerdaneenkitteninhuis,maarer

hoortopvoedingenbegeleidingbijzoalsaan-

gegeven.Alsudestartgoedlaatverlopen,zullen

zowelualsuwkittenhiereenkattenlevenlang

profijtvanhebbenenstaatnietsumeerinde

weggewoontegaangenietenvanuwnieuwe

aanwinst.
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HetLICG,LandelijkInformatieCentrum

Gezelschapsdieren,geeftobjectieve,on-

afhankelijkeinformatieoverhuisdieren.

HetLICGisopgerichtenwordtonder-

steunddoorhetministerievanEZen

diversepartnersuitdedierenbranche.

Alleinformatieisgratisbeschikbaarop

www.licg.nl.

‘Het nieuwe huisdieren houden’: 
blijf bij de tijd!
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- DOOr SaSKIa OBEr, lICg -

Meer over reizen met dieren, 
invoereisen en dierziekten 

in het buitenland leest u op 
www.licg.nl.

kieSkeurige nIErPaTIënTEn 
DOOr annE Van DEn wIlDEnBErg, DIErEnarTS

Huisdieren worden steeds ouder. Dat vraagt om 
extra aandacht voor ouderdomskwalen.  
Een van de meest voorkomende gebreken is 
chronische nierziekte. 30 procent van de katten 
ouder dan 12 jaar kampt hiermee en het is de 
belangrijkste doodsoorzaak. Nierziekte treft ook 
15 procent van de honden ouder dan 10 jaar. 
Hoewel chronische nierziekte niet te genezen is, 
is het gelukkig vaak wel heel goed mogelijk 
om de ziekte te vertragen en de kwaliteit van 
leven te verbeteren. Een speciaal nierdieet 
speelt hierbij een belangrijke rol. 

sleCht eten
ierziektezorgtvaakvoormisselijk-

heid.Daardoorkunnendierenmet

nierziektemindereetlustkrijgenen

brakenzesoms.Deeetlustkanook

verminderendoorwondjesindebek.

Dezeontstaandoordatdenierendeafvalstoffen

inhetbloednietmeergoedverwerken.

eten stimuleren
Alseennierpatiëntnietgoedeetendrinkt,

gaathetsnelbergafwaarts.Vanwegedeminder

goedeeetlustishetvaakeenheleuitdagingom

tezorgendatkattenenhondenmetnierziekte

voldoendevoedselenvochtbinnenkrijgen.

Eengoededieetvoedingvoordierenmet

chronischenierziekteisdanookheelsmakelijk.

Omdatkattenenhondenhunvoedselvooral

selecterenopbasisvangeuriserbijdeont-

wikkelingvaneennierdieetook

extraaandachtvooreenaan-

trekkelijkegeur.

Omdatnierpatiëntenmeestal

weinigeten,bevateennierdieet

extraveelenergie.Zokrijgthet

diermetkleinereporties

genoegvoedingsstoffenbinnen.

Hierbijishetbelangrijkdat

brokjeszogemakkelijkmogelijk

tekauwenzijn,zoalshetgevalis

bijspecialebrokjesmeteen

krokantebuitenkanteneen

zachtebinnenkant.Erisaange-

toonddatdierenmetnierziekte

somsineenshunvertrouwde

voedingnietmeerlusten.

Datkomtwellichtdoordatze

hetverbandleggentussenmisselijkheidende

voedingdiezeopdatmomenteten.

Daaromzijnervaneengoednierdieetverschil-

lendesmakeninzowelnatvoedingalsbrokjes

beschikbaar.Voorelkwatwils!

nieren ontlasten
Hetisbelangrijkdatdenierenvannierpatiën-

tenzoveelmogelijkontlastworden.Bijchro-

nischenierziektehebbendenierenmoeite

afvalstoffenuithetbloedteverwijderen.Een

speciaalnierdieetzorgtervoordaterzomin

mogelijkafvalstoffeninhetbloedkomen.

Dezedieetvoedingisdaaromextragoedver-

teerbaarenbevatmindereiwit

enfosfor.Omdenierenende

gezondheidvanhetdierte

ondersteunen,bevateennier-

dieetextraomega-3vetzuren

(EPAenDHA)enantioxidan-

ten.Ookdevitamine-en

mineralenniveauszijnaange-

pastaandebehoeftevande

nierpatiënt.

Kortom:eennierdieetonder-

steuntdenierfunctieenzorgt

ervoordatkattenenhonden

metchronischenierziektebeter

inhunvelzitten!Somsisnaast

voedingookondersteuning

metmedicijnennodig.

n


herken nierziekte, doe de CheCk

Mijnkatofhond:

o Drinktveel

o Plastmeerdannormaal

o Kanzijnplasnietmeerophouden

o Heefteenslechteeetlust

o Braaktafentoe

o Smaktveel

o Produceertmeerspeeksel

o Valtaf

o Islusteloos

o Heefteendoffevacht

o Ruiktuitdebek

o Heeftdiarree

Heeftuwkatofhondéénofmeerderevan

bovenstaandesymptomen?Overlegdanmet

uwdierenarts.

hoe Vroeger hoe beter
Eenvroegediagnosevannierziektevergroot

dekansopeengoedresultaat.Ineenvroeg

stadiumzijndesymptomenzoalsinboven-

staandechecklistmeestalnognietzichtbaar.

Daaromwordteenjaarlijksseniorenconsult

speciaalvoorouderedieren(>7jaar)aangera-

den.Hierbijwordthetdierhelemaalgecon-

troleerdenkanindiennodigeenbloed-en/of

urineonderzoekgedaanworden.

mensen houden al heel lang huisdieren, maar 
in de loop der jaren is er wel veel veranderd.  
Er komt steeds nieuwe kennis beschikbaar over 
huisdieren en hun behoeften. Dat is fijn, want 
daarmee kunnen we beter voor onze geliefde 
huisgenoten zorgen. Natuurlijk is het dan wel 
nodig dat eigenaren al dat nieuws een beetje 
bijhouden en niet blijven hangen in oude 
gewoontes. Blijft u ook bij de tijd als het gaat 
om uw huisdier?

Niet meer alleeN
roegerwashetheelnormaalom

eenkonijnenhokjeindeachter-

tuintehebbenmetdaarinéén

konijntje.Enkentunogdiedrie-

hoekigerennetjes,zodatSnuffieookophet

graskon?Inmiddelsisduidelijkdatkonijnen

echtegroepsdierenzijndieeensoortgenoot

nodighebben.Nieteen,maartweekonijnen

dus!Enwewetendateenkonijnveelmoet

bewegenomgezondteblijven.Datkleine

‘rennetje’waarinhetkonijnindriehupjes

aandeanderekantwas,isdaarvoorechtniet

toereikend.Hetnieuwekonijnenhouden

betekent:tenminstetweekonijnenineen

groothokmetflinkeren,ofeengrootbin-

nenhokendemogelijkheidomlostelopen.

Betervoordekonijnenénleukervoorde

eigenaar.Wistudatkonijnendieopdejuiste

maniergehoudenworden,weltienjaaren

somszelfsouderkunnenworden?

Saaie kom
Nogzo’nachterhaaldehuisvestingisdevis-

senkom,vroegervaakaangetroffenophet

bureau,debalieofgewoonindehuiskamer.

Heeldecoratief,vondmen.Hetverhaalging

datdegoudviszo’nslechtgeheugenhaddat

hijnaéénrondjealnietmeerwistdathet

tweederondjeprecieshetzelfdewas…Nu

wetenwebeter.Degoudviskanuitstekend

ietslerenendatlangonthouden.Hijkan

grootworden,zekerzo’n20centimeter

lang,enookoud:15jaarishaalbaar.Maar

nietindiekleinekom,waarnergensschuil-

plaatsenzijnomstresstevoorkomenende

waterkwaliteitnietgoedconstantkanwor-

dengehouden.Degoudvishoortdanook

ineengrootaquariumofeenvijver.

Overigens:zo’nouderwetse,kalekomlegt

hetalsdecoratietochaftegeneenprachtig

ingerichtaquariummetlevendigevissen?

Zoveel NieuwS!
Ditzijnnogmaartweevoorbeeldjesvan

waterisveranderd.Erisnogzoveelander

nieuws.Wetgevingbijvoorbeeld:wistudat

nietallezoogdierenalshuisdiermogen

wordengehouden,endatdaarvooreen

huisdierenlijstisopgesteld?Endatubijde

aanschafvaneendierinformatieoppapier

meemoetkrijgenoverzijnverzorging?De

medischewereldheeftooknietstilgestaan.

Erzijnnieuwebehandelmethodes,betere

medicijnenenerismeerkennisoverspeci-

alediersoortenzoalsreptielenofvogels.

Komtuwdierenartsernietuit,dankuntu

bovendiennaareenspecialist.

BroN vaN iNformatie
Aldienieuwedingenbijhoudeniseen

heleklus.Enhetandersgaandoendanu

gewendwas,omdathetbeterisvooruw

dier,islangnietaltijdmakkelijk.Het

LICGhelptmetheelveelinformatieover

allerleidierenonderwerpen.Overaan-

schaf,huisvestingenverzorging,ziekte

enpreventie,wetgeving,gedrag,erfelijke

aandoeningenofreizenmetdieren:licg.

nlverteltuwatumoetweten.Viade

nieuwsbriefenfacebookblijftuopde

hoogte,enkuntuietsnietvinden?Dan

kuntualtijdmailen.Want‘Hetnieuwe

huisdierenhouden’begintbijhetLICG!

v
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Het leven van een huisdier 
is niet altijd
makkelijk

De eerste aanpak bij: 
angst en stress van...

• Vuurwerk of onweer

Telizen, een duidelijk klinisch effect 
in een smakelijke tablet

De natuurlijke voordelen van...

de onrust van...
• Gedragsproblemen 

(sproeien)

de opwinding van het...
• Leren 

(socialisatie en puppy cursus)

Telizen 

zorgt voor rust 

en ontspanning 

bij hond en kat

Shaping the future of animal health

Vraag uw dierenarts  
     om advies
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uitslag fotowedstrijd
Net als elk jaar was het nu ook weer zo. Een enorm aantal inzendingen 
kwam er binnen op onze fotowedstrijd ‘huisdier op vakantie’. 
Hoewel lang niet alle foto’s helemaal aan het onderwerp beant-
woordden, hebben we ze allemaal goed bekeken. Hoe beter je keek, 
hoe moeilijker het werd om te beslissen. Toch was er uiteindelijk 
overeenstemming bij de jury. Er zijn weer drie prima winnaars uit de 
bus gekomen.

de eerste prijs
gaatditjaarnaarMarlies van Houwelingen.Degoldenretriever
OlivierheeftechtplezierinzijnvakantieinNoorwegen.Hijlijkt
defotograaftoetelachenentezeggen:‘Watishethierfijn.
Misschieneenbeetjekoud,maardaarmalenwijgoldensnietom.’
Defotoistechnischmooi,omdathetbeekjenaarachterentoeeen
fraaiperspectiefbiedtenomdatzoweldehondopdevoorgronden
hetzichtbareeindevanhetbeekjescherpzijn.Metveellichteneen
hoogdiafragmagetalgemaakt.Opvallendookdetweepenningen
aandehalsband.Dezeeigenaardoeterallesaanomzijnhondniet
kwijtteraken.WegaanervanuitdatOlivierooknogeenchipdraagt.
MarliesvanHouwelingenwinthiermeeeenpakketdierenboekenter
waardevan€100uitdeOverDierenserie.

de tweede prijs 
iseenfotovanMarc Cobben.Veelhondenzijngekopzwemmen,
maardezedoetzelfsopzijnmanieraanwaterpolo.Ofishetwatertennis?
Iniedergevalheefthijeenstevigebezitsdrang.Geengolfjezalinstaat
zijnomdebaluitzijnbektespoelen.Deweerspiegelinginhetwatervan
dehondenkopendebalmakenereenfraaibeeldvan.
OokMarcCobbenwinteenboekenpakketuitdeOverDierenserieter
waardevan€100.

de derde prijs 
gaatnaarMarianne Wanders.Hierspeelthetstrandendezeeeen
belangrijkerol.Dehondlijktzijncamouflagepakaangetrokkentehebben
omnietteveeloptevalleninhetzand.Eenbeetjeverbaasdkijkthij
naardefotograaf.‘Jehebtmetochgevonden.’Intussentilthijzijn
rechterooropomdeomgevingsgeluidenoptevangen.Veelmeerdan
hetgeruisvandezeezalhijniethoren.Ofwordtzijnooralleen
maardoordewindopgetild?MarianneWanderswinthiermeeook
eenboekenpakketuitdeOverDierenserieterwaardevane100.

eerVolle Vermelding
Bijnaaltijdishetzodatfoto’svanhondenindeprijzenvallenbijde
vakantiefotowedstrijd.Datislogisch,wanthondenzijnbijuitstekdieren
diemeegaanopvakantie.Tochwildejuryeeneervollevermelding
toekennenaanJoke de Graafvoordefotovanhaarkonijn.
Nietopvakantie,maarozoschattig.

Iniedergevalheefthijeenstevigebezitsdrang.Geengolfjezalinstaat
zijnomdebaluitzijnbektespoelen.Deweerspiegelinginhetwatervan

OokMarcCobbenwinteenboekenpakketuitdeOverDierenserieter

belangrijkerol.Dehondlijktzijncamouflagepakaangetrokkentehebben

rechterooropomdeomgevingsgeluidenoptevangen.Veelmeerdan

vakantiefotowedstrijd.Datislogisch,wanthondenzijnbijuitstekdieren

woordden, hebben we ze allemaal goed bekeken. Hoe beter je keek, 

overeenstemming bij de jury. Er zijn weer drie prima winnaars uit de 

.Degoldenretriever
OlivierheeftechtplezierinzijnvakantieinNoorwegen.Hijlijkt

Misschieneenbeetjekoud,maardaarmalenwijgoldensnietom.’
Defotoistechnischmooi,omdathetbeekjenaarachterentoeeen
fraaiperspectiefbiedtenomdatzoweldehondopdevoorgronden
hetzichtbareeindevanhetbeekjescherpzijn.Metveellichteneen
hoogdiafragmagetalgemaakt.Opvallendookdetweepenningen
aandehalsband.Dezeeigenaardoeterallesaanomzijnhondniet
kwijtteraken.WegaanervanuitdatOlivierooknogeenchipdraagt.
MarliesvanHouwelingenwinthiermeeeenpakketdierenboekenter

.Veelhondenzijngekopzwemmen,
maardezedoetzelfsopzijnmanieraanwaterpolo.Ofishetwatertennis?
Iniedergevalheefthijeenstevigebezitsdrang.Geengolfjezalinstaat
maardezedoetzelfsopzijnmanieraanwaterpolo.Ofishetwatertennis?
Iniedergevalheefthijeenstevigebezitsdrang.Geengolfjezalinstaat
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WAT MOET U DOEN?
Losdepuzzelopenbrengdelettersuitdegenummerdevakjesovernaardebalkaandeonder-
kantvandezepagina.Wanneeruallesgoedhebtopgelost,ontstaatzodenaamvaneendier.
Zetdezeopeenbriefkaartenstuurdievoor20november2016naarOverDieren,Stationsweg9,
9989BTWarffum.Ukuntuwoplossingookpere-mailinsturennaar:redactie@overdieren.nl
Vergeethierbijnietuwnaamenadrestevermelden.

TieninzenderskrijgendeallernieuwsteuitgavevanhetDagboekvanWammestoegestuurd.
HierinstaanalleoudeverhalenentientallennieuweavonturenvandezesympathiekeLabrador.
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Zetdezeopeenbriefkaartenstuurdievoor20november2016naarOverDieren,Stationsweg9,
9989BTWarffum.Ukuntuwoplossingookpere-mailinsturennaar:redactie@overdieren.nl
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Od

DE TIEN WINNAARS ZIJN:
	 		Nettie	Korff	uit	Gulpen

			R.	Grolleman	uit	Heeten

			Chris	de	Bruin	uit	Harderwijk

			Maarten	Hagenstein	uit	Enschede

			Els	Verlaan	uit	Veenendaal

			Karel	van	Dijk	uit	Vlaardingen

			Richard	van	den	Akker	uit	Den	Hoorn

			Marianne	Gillis	uit	Breda

			H.	Groeneweg	uit	Meijel

			Antoinette	Smeets	uit	Landgraaf

	 	 		Dezewinnaarskrijgenhet
DagboekvanWammesthuisgestuurd.

WHIPPET
Whippet.Datwasde
oplossingvandepuzzel
uitOverDieren112.
Dewhippetgeldtals
eenvandeopvallend-
stehondenrassen.
Rank,gestroomlijnd
ensupersnel.
Whippetswerden
vroegervoornamelijkgefoktengehoudendoordeEngelse
mijnwerkers.Zewerdeningezetvoordekonijnenjacht.
Zokreegdezearmebevolkingsgroepookvleesoptafel.Nahet
verbodhieropgingmenonderlingewedstrijdenorganiseren.
Dewhippetkaninenkelesecondeneensnelheidvan55km
peruurbereiken.Bijreuenvarieertdeschouderhoogtevan
47tot51cmenbijtevenvan44tot47cm.Devacht,diein
allekleurenistoegestaan,isfijn,kortendicht.Witmetge-
stroomdegeleplatenofvlekken,zwart,zwartmetwit,blauw,
geheelgestroomdenbeigemeteendonkermaskerzijnde
meestvoorkomendekleuren.Zezijnsierlijkenslank,gespierd
enzehebbeneendiepeborstkas.Zezijngebouwdalsdege-
stroomlijndeperfectievankracht,snelheidenbalans.

Kunststof bordjes
voor in huis of in
de auto. Keus uit 
ruim 80  verschillende 
artikelen.

Een uitdagend beroep

Moederloze kittensExtra zorg voor de mens

GebitssaneringVerzorging voor hond en kat

RadiotherapieKankeronderzoek in Utrecht

Dierenarts buitenland

aangeboden door uw dierenarts:
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Het informatieblad voorde dierenbezitter

van de border collie...
...voor mijn baasjevan de border collie...

Cadeause t

Unieke cadeauset om te geven aan dierenvrienden.

© 2010 Welzo Media Productions bv
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Bord kunststof - 25 x 25 cm

5 ansichtkaarten - 13 x 18 cm

5 wenskaarten - 15 x 21 cm

2 vinylstickers - 15 x 10,5 cm

stickervel met 24 stickers

vel a4

Post-it-Bloc

50 vel

7,4 x 10,5 cm

BriefPaPier - 14,5 x 22 cm
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Het informatieblad voor

. . .voor mijn baasje

De specialist in dierenboeken
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De 12 roedelregels

De 12 roedelregels De 12 roedelregels
opvoEdingSrEgElS diE iEdErE hond bEgrijpt opvoEdingSrEgElS diE iEdErE hond bEgrijpt

In de natuurlijke situatie leven honden en wolven in roedels. 
Groepjes dieren die zich samen staande weten te houden. 
In zo’n roedel zijn er bepaalde regels. Van nature zijn 
honden hiervan op de hoogte en weten welke plaats zij 
innemen in de hiërarchie van de roedel. Wel is er altijd een 
strijd gaande wie op welke plaats staat in de hiërarchie. 
Elke hond is altijd bezig om een stapje hoger te komen. 

Het gezin is te vergelijken met een roedel en daarin behoort 
ook één individu op de bovenste plaats te staan. Het mag 
duidelijk zijn dat u dat bent. Kennis van de twaalf regels van 
de roedel is daarom van grote waarde bij de opvoeding 
van uw hond. Niet alleen voor u, maar ook voor de hond is 
het van wezenlijk belang dat hij goed is opgevoed, zijn 
plaats in het gezin kent en weet waar hij aan toe is. 
Dit boek is een uitstekend middel om die kennis op te doen.

9 7 8 9 0 5 8 2 1 6 2 5 0

ISBN 978-90-5821-625-0

Erik SannEn Erik SannEn

www.overdieren.nl
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Afleren probleem

gedrag

Afleren probleemgedrag Afleren probleemgedrag
algemeen voorkomende problemen met je hond zelf  oplossen algemeen voorkomende problemen met je hond zelf  oplossen

Erik Sannen, hondentrainer en gedragsdeskundige, die ook 
Uw hond opvoeden zonder training heeft geschreven, gaat in 
Afleren probleem gedrag in op gedragsproblemen bij 
honden, wat de oorzaak daarvan kan zijn en hoe je dat kunt 
oplossen. 
Hondenproblemen zijn lang niet altijd gedragsstoornissen, 
maar gedrag dat de mensen als een probleem zien. Het 
blijkt dat kennis van een bepaald ras of hondensoort meer 
inzicht geeft in het gedrag van je hond. Waakhonden 
blaffen nu eenmaal, terriërs graven graag. 
Veel voorkomende problemen uit de praktijk komen aan de 
orde, zoals niet alleen thuis kunnen zijn, in huis plassen, 
trekken aan de lijn en op de bank liggen.

Gedrag dat wordt vertoond door angst of agressie (daar 
bestaan verschillende oorzaken voor) wordt in dit boek 
besproken en wat je voor oefeningen kunt doen om bepaald 
gedrag af te leren. Achterin het boek worden verschillende 
therapieën uitgelegd (speelmethodes, benchtraining en het 
opspringen afleren).

Bijzonder handig voor elke hondenbezitter om dit boek zo nu 
en dan weer eens in te kijken en het geheugen op te frissen.

9 7 8 9 0 5 8 2 1 6 2 8 1

ISBN 978-90-5821-628-1

Erik SannEn Erik SannEn

www.overdieren.nl

KIJK VOOR ALLE RUIM 400 LEVERBARE TITELS, KALENDERS, WAAKBORDJES, 
AUTOBORDJES EN CADEAUSETS OP WWW.OVERDIEREN.NL

OOK BIJ DIERENSPECIAALZAAK, TUINCENTRUM, BOEKHANDEL EN INTERNETWINKEL

Gratis
verzending
vanaf E 15,-

17.95

9.95 9.95

17.50
18.95

18.95
4.95

5.95

14.95

9.95

Hondenrasboeken Keus uit ruim 100 titels. 
Prijs van 7,95 tot 14,95.

Gedrag en opvoeding. Uw informatiebron voor 
alles over opvoeding, gedrag en verzorging.

Over Dieren heeft voor dierenliefhebbers de informatie 
nodig voor een verantwoorde verzorging van het huisdier

Een nestje fokken Als u bijvoorbeeld van plan bent 
een nest pups of kittens te fokken zijn deze titels een 
uitstekende voorbereiding.

14.95

HoriZoNtaal :
1plaats inhetnoorden,6druppel,13geul,14verband,16bloeiwijze,
17beroep,19 lichaamsdeelvaneenvis,20 Japansspel,22verfplankje,
24minnaar, 25 insect, 26 verhindering, 27 eenheidvangeluidssterkte,
29dierenverblijf,30seconde,31gewest,33astaat,35deelvanhetgelaat,
38 pachtgoed, 39 boomvrije zone, 41 passief, 43 maand, 44 zoogdier,
46visie,48tijdschrift,49vrucht,51vlaktemaat,52hond,54dyne,55rij,
57 stuk, 58 gestolen goed verhandelen, 59 damp, 61 groeistagnatie,
63 Nederlandse rivier, 64 verstand, 66 lichaamsdeel, 67 grasveldje,
69garde,70Venetiaanseiland,71verzet.

vert iCaal :
1 godheid, 2 Engelse kroeg, 3 aardappel, 4 de onbekende, 5 schenker,
6uitgang,7mager,8spil,10tweetal,11vat,12muzikant,15ooievaar,
18componist,20muziekteken,21vaatwerk,23soepel,24klap,26rustig,
27eetvoorschrift,28dom,32sieraad,34vervoermiddel,36hoofddeksel,
37 gymtoestel, 40 vaartuig, 42 brompot, 45 trottoirsteen, 47 metaal,
50bloem,51Franserivier,53Canarischeiland,56greppel,57schiettuig,
58kledingstuk,59manier,60verdriet,62reinigingsmiddel,63spinsel,
65Spaansetitel,67persoonlijkvoornaamwoord,68vervoersbedrijf.

45 15 63 28 9 49 25 51 12

De fraaie 2017 kalenders bij Over Dieren lopen vanaf september 2016 tot en met december 2017. 
Vanaf januari 2017 per maand een grote foto uw favoriete dier en daar onder de data van de maand met 
ruimte voor persoonlijke notities en verjaardagen. Een aantal belangrijke (school)vakanties en feestdagen 
zijn alvast ingedrukt op de kalender. Uitgeklapt is de kalender ca. 30 x 60 cm met bovenaan de afbeelding 
en daaronder de data van de maand.

De kalender is aan de bovenkant voorzien van een gaatje waardoor u de kalender eenvoudig kunt 
ophangen aan een haakje of spijker. Bijvoorbeeld in de keuken, kantoor of het toilet.
Het assortiment bestaat uit wel 100 verschillende titels en er zijn verschillende uitvoeringen beschikbaar 
met zowel studiofoto’s als foto’s in een natuurlijke omgeving. De Secret Life serie heeft grappige foto’s 
van de populaire hondenrassen.

De fraaie 2017 kalenders bij Over Dieren lopen vanaf september 2016 tot en met december 2017. 
Vanaf januari 2017 per maand een grote foto uw favoriete dier en daar onder de data van de maand met 
ruimte voor persoonlijke notities en verjaardagen. Een aantal belangrijke (school)vakanties en feestdagen 
zijn alvast ingedrukt op de kalender. Uitgeklapt is de kalender ca. 30 x 60 cm met bovenaan de afbeelding 
en daaronder de data van de maand.

De kalender is aan de bovenkant voorzien van een gaatje waardoor u de kalender eenvoudig kunt De kalender is aan de bovenkant voorzien van een gaatje waardoor u de kalender eenvoudig kunt 
ophangen aan een haakje of spijker. Bijvoorbeeld in de keuken, kantoor of het toilet.
Het assortiment bestaat uit wel 100 verschillende titels en er zijn verschillende uitvoeringen beschikbaar 
met zowel studiofoto’s als foto’s in een natuurlijke omgeving. De Secret Life serie heeft grappige foto’s 
van de populaire hondenrassen.

De kalender is aan de bovenkant voorzien van een gaatje waardoor u de kalender eenvoudig kunt 
ophangen aan een haakje of spijker. Bijvoorbeeld in de keuken, kantoor of het toilet.
Het assortiment bestaat uit wel 100 verschillende titels en er zijn verschillende uitvoeringen beschikbaar 

En als lezer van Over Dieren ontvangt u bij uw bestelling van een kalender 2017 gratis het boek Tuinvogelwijzer, 
zodat u ook aandacht kunt geven aan de vogels in uw tuin deze winter! De normale prijs van dit boek is € 9,95. 

De prijs van de kalender is € 12,95 en de verzendkosten zijn € 4,95 (belstuk, past niet door de brievenbus).

De mooiste dierenkalenders voor 2017 
bij Over Dieren!

KIJK VOOR ALLE LEVERBARE TITELS KALENDERS OP WWW.OVERDIEREN.NL 
Daar vindt u ook alle dierenboeken, waakbordjes, autobordjes en cadeausets

Ook bij dierenspeciaalzaak, tuincentrum, boekhandel en internetwinkel



✓ Slechts 82kcal*

✓ Klinisch bewezen

PEDIGREE® DentaStix® heeft een unieke X-vorm. Het is klinisch bewezen 
dat bij dagelijks gebruik de vorming van tandsteen tot 80% kan helpen 

verminderen, door de speciale textuur en de actieve ingrediënten.

MINI MEDIUM MAXI

* 82 kilocalorieën verwijst naar 
1 PEDIGREE® DentaStix® Medium

www.pedigree.nl
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