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We zijn al weer een paar maanden in het nieuwe jaar 
beland. Een jaar waarin de club 35 jaar bestaat. Een 
moment om even bij stil te staan. Er is in de afgelopen 
35 jaar best wel het een en andere gebeurd en veranderd. 
Ik denk hierbij aan het aantal fokkers dat er in die 35 jaar 
zijn geweest. Er zijn er nog maar een paar die al vanaf het 
begin  mee draaien. Het aantal inschrijvingen op shows 
is drastisch gedaald al moet ik concluderen  dat het aantal 
thans zachtjes weer een beetje opklimt, wat natuurlijk leuk 
is voor de competitie. Niets is niks leuker dan concurrentie 
te hebben dier je kunt verslaan. Ook het aantal Old English 
Sheepdogs in ons land is in de loop van de jaren gedaald. 
Gelukkig  blijven de meeste  mensen die kennis gemaakt 

hebben  met ons ras het ras trouw. Soms eens uitstapje naar een ander ras maar vaak komen ze 
toch weer terug op de OES. Er staat in het maandblad “ Onze Hond” een  uitgebreid  artikel 
over de Old English Sheepdog. Ook erg  mooie foto’s. Zeker het lezen waard. U kunt dit tijd-
schrift  niet over het hoofd zien want ook op de cover staat de OES  afgebeeld.  
Ik wens u vast veel lees en kijk plezier. De OESCN gaat  dit jaar meedoen aan de Dag van 
De Hond  op 22 mei. Thema dit jaar Kind&Hond. Onze vereniging zal  op een 4 tal plaatsen 
in Nederland aanwezig zijn. Het Bestuur hoopt u daar te zien. Meer hierover op de website 
van de Club en het volgende Clubblad. Op de website  www.oldenglishsheepdog.nl  houden 
we u op de hoogte. Op alle locaties zal iemand van het bestuur  en een regiovertegenwoordig-
ster aanwezig zijn. Noteer de datum 22mei maar vast in u agenda. Zo kunt u die datum  niet 
meer vergeten. Het bestuur  hoopt u tijdens de dag van de Hond te ontmoeten. Deze dag wordt 
georganiseerd door de Kynologen verenigingen, Ras verenigen en de Raad van Beheer. 
Er zal  overal in het land van alles georganiseerd worden, zoals  demo’s en lessen  van o.a 
Flybal, Behendigheid, Doggydance, Obiedience  etc, etc . Per regio zal dit  verschillend zijn. 
Verder zullen de regiovertegenwoordigers u weer meenemen op leuke wandelingen die ze 
organiseren voor u als liefhebber van ons ras. Er zal dit jaar  voor fokkers en andere liefheb-
bers een avond over doofheid worden georganiseerd. Ook houden we dit jaar voor het eerst de 
jonge honden dag en de clubmatch op 1 dag dit in verband met de Eurodogshow in Neder-
land. Dit jaar houden we deze shows  in Hoogeveen  op 3 september. Het zal een Buitenshow 
worden. ’s Morgen de JHD ( Jongehondendag ) daarna de  KCM ( Kampioensclubmatch ). 
Tussen beide evenementen  een uitgebreide Lunch.
We proberen er weer een actief jaar van te maken maar kunnen dat alleen met uw hulp. 
We hopen u als bestuur en regio vertegenwoordigers weer ergens in den lande te ontmoeten.

Lizie van Heel
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ACHTERHANDPROBLEMEN BIJ DE HOND 
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Drs. Lorenzo Pillin, dierenarts, verbonden aan WHG 
Dierenziekenhuis Rotterdam, Pascalweg 4, 3076 JP Rot-
terdam – Lombardijen; 010- 4925151; www.whgdieren-
artsen.nl
N..B.
Deze cliënten hand-out is bedoeld als ondersteuning 
van het consult door de dierenarts. De tekst gaat ervan 
uit dat uw huisdier al door de dierenarts is gezien. De 
adviezen in de hand-out gelden alleen voor dieren bij 
wie de diagnose is gesteld. De informatie dient niet als 
vervanging van een consult door de dierenarts! Bedenk 
bij het lezen dat de gezondheidssituatie van uw huisdier 
anders kan zijn dan in de teksten wordt beschreven. 
Verder worden al onze hand-outs vervaardigd aan de 
hand van niet alleen wetenschappelijke literatuur, maar 
ook van onze eigen inzichten op grond van persoonlijke 
ervaringen. Daarom kan de informatie voor een deel 
afwijken van de gangbare literatuur.

INLEIDING 
Honden met achterhandproblemen; we zien ze vaak 
in de praktijk. Al gauw wordt gedacht aan heupdys-
plasie. Maar er zijn méér oorzaken van achterhand-
problemen. En daar willen wij u graag meer over 
vertellen. Het vaststellen van de juiste oorzaak van 
een achterhandprobleem stelt ons in staat om de 
juiste behandeling te geven. En we weten met een 
goede diagnose ook meer over wat ons te wachten 
staat, hoe de prognose is. 
Er zijn veel behandelingsmogelijkheden: pijnstillers, 
aangepaste voeding, voedingssupplementen, trai-
ningsprogramma’s, chirurgie, homeopathische mid-
delen, acupunctuur enz. Homeopathische middelen 
scoren hoog bij de behandeling van achterhandpro-
blemen en verdienen dikwijls de voorkeur boven de 
gebruikelijke pijnstillers. Homeopathische middelen 
hebben niet de bijwerkingen zoals we die kennen 
van pijnstillers. Maar homeopathie kan de chirurgie 
niet vervangen, wel vaak aanvullen.
Wij willen u enigszins wegwijs maken in de ach-

terhandproblematiek bij de hond en van de meest 
bekende oorzaken van achterhandproblemen de 
klachten, het röntgenbeeld en de behandeling, waar-
aan wij de voorkeur geven, bespreken. De volgende 
achterhandproblemen komen in deel 1 aan de orde: 
heupdysplasie, spondylose en degeneratie van het 
ruggenmerg. In deel 2 worden de onderwerpen 
cauda equina syndroom, hernia en de knieproblemen 
behandeld. 
Niet zelden vinden we een combinatie van oorzaken. 
Regelmatig zien we ook een combinatie van achter-
hand en voorhand problemen. Dat maakt de zaak erg 
complex. En dan moeten we bekijken wat is oorzaak 
en wat gevolg, wat is hoofdoorzaak van de klachten 
en wat bijzaak?

HEUPDYSPLASIE KLACH-
TEN 
Kreupelheid aan 1 of 2 achterpoten. De kreupel-
heid is erger bij beginnende beweging en verdwijnt 
(meestal 100%) bij voortgezette beweging. Overbe-
lasting geeft een verergering van deze zogenoemde 
startproblemen. Natte kou verergert ook de klachten. 
Vaak zien we een nauwe stand en een nauw gang-
werk van de achterpoten, steile stand, koehakkigheid 
en telgang. Op de lange duur kan er sprake zijn van 
een constante kreupelheid. 

HONDEN MET 
HEUPDYSPLASIE

Normaal
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De heupkop (C) sluit onvoldoende in de kom (A). Door 
de speling in het gewricht ontstaat pijn en op den duur 
wordt dat nog eens verergerd door botwoekeringen rond 
het gewricht. Op de `normale’ röntgenopname zien we 
toch beginnende arthrose.

BEHANDELING
De behandeling is afhankelijk van de ernst van de 
afwijking. Opvallend is, dat een hond met ernstig 
afwijkende heupen soms helemaal goed loopt, en een 
hond met nauwelijks afwijkingen kreupel. In onze 
hand-out Arthrose protocol worden de verschillende 
mogelijkheden voor de behandeling van heupdyspla-
sie besproken. 
En vroege start met een homeopathische behandeling 
en voedingssupplementen, naast training en ge-
wichtscontrole, kan veel narigheid voorkomen In de 
meeste gevallen kiezen we voor de homeopathische 
behandeling met MacSamuel Gewricht D.
Spondylose Klachten 
Stijfheid in de achterhand / rug. Er is niet echt 
sprake van gillende pijn. Moeilijk overeind komen, 
moeilijk gaan liggen (draaien en kreunen). Mager 
worden (atrofie) van de bilspieren en krassen met de 
achterpoot nagels over de grond (slepen). Het hollen 
van de rug wordt lastiger: de hond kan slecht in de 
auto springen of de trap oplopen. Beweging verbetert 
wel de klachten. Combinaties met heupdysplasie en 
knie arthrose komen regelmatig voor. Spondylose 
kan op alle plekken van de wervelkolom voorko-
men, dus ook in de nek en kan dan oorzaak zijn van 
een kreupele voorpoot. Spondylose kan in enkele 
gevallen oorzaak zijn van een chronische steeds 
weer terugkerende blaasontsteking, onwillekeurig 
urineverlies en verergering van al bestaande klachten 
t.g.v. heupdysplasie.Spondylosis op zich is niet 
pathologisch maar door de extrabotafzetting kan het 
soms zijn dat zenuwen die uit het ruggemergkanaal 
vertrekken locaal geïrriteerd of bekneld kunnen 
raken met alle gevolgen vandien 

We zien hier normale lenden wervels (N) zonder de 
bekende spondylose bruggen en wervels met de typische 
spondylose bruggen (S).

Spondylose laat zich zeer goed behandelen met 
MacSamuel Wervel S. 

DEGENERATIE VAN HET 
RUGGENMERG 
KLACHTEN
Degeneratieve myelopathie (DMP), zoals we dat 
noemen, komt met name voor bij oudere / oude 
honden. Geleidelijk aan wordt de achterhand steeds 
slapper. Er is helemaal geen sprake van pijn (!), 
alleen maar van slapte. Het proces verloopt over 
maanden, soms wel over een jaar tot anderhalf jaar. 
We zien het vaker bij Duitse herders.
Op de röntgenfoto zien we meestal geen enkele 
afwijking. We moeten er rekening mee houden, dat 
bij een oudere hond met bijvoorbeeld spondylose er 
`stiekem’ (omdat we het niet zichtbaar kunnen ma-
ken op de röntgenfoto) toch ook nog een degeneratie 

Heupdysplasie Normaal

Spondylose
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van het ruggenmerg bij kan spelen. Het is belangrijk 
om zich dat te realiseren, omdat DMP een slechte, 
spondylose een redelijk goede prognose heeft. 

BEHANDELING 
In de gewone diergeneeskunde kunnen we nog 
pogingen ondernemen met vitamine B en anabole 
steroïden. De resultaten zijn teleurstellend. In de 
homeopathie kunnen we nog middelen proberen 
als Ginkgo biloba OER, Natrium muriaticum D12, 
Strychninum nitricum D6. Maar de resultaten zijn 
ook hiervan niet geweldig. 

CAUDA EQUINA 
SYNDROOM 
KLACHTEN
Bij dit syndroom zien we pijn. Deze manifesteert 
zich als plotseling piepen of gillen, bij verkeerde be-
wegingen, zoals een gekke sprong of een botsing met 
een andere hond. Vaak blijft het bij deze incidenten 
en functioneert de hond verder volledig normaal. Er 
zijn er zelfs die gewoon behendigheid blijven doen. 
Meest geziene klachten is dat het in de wagen of 
op de bank springen moeilijker gaat, traplopen gaat 
minder, opstaan met de achterpoten is moeizamer 
en vaak gaat de hond ook wat meer met de tenen 
over de grond slepen. Soms merkt de eigenaar zelf 
al op, dat de hond gevoelig is in de lage onderrug 
bij borstelen of lichte druk ter plekke. In een aantal 
gevallen zien we een kreupelheid aan de linker of 
rechter achterpoot. Soms wisselend links - rechts, of 
slapte in beide achterpoten. We vinden in dergelijke 
gevallen niets aan de poot of poten zelf. Mogelijk 
alleen wat minder kracht. Het gaat hier om een 
lichte verlamming of mogelijk een doof gevoel in 
de achterpo(o)t(en). Deze toestand is waarschijnlijk 
te vergelijken met ischias bij de mens. Slapte in de 
achterhand trekt ook een wissel op heupen en knieën. 

BEHANDELING
In eerste instantie pijnstillers geven. Indien dit 
niet goed helpt dan kan men net zoals bij mensen 
epidurale infiltraties toepassen met vaak schitterende 
resultaten. Hierbij wordt een langdurige ontstekings-
remmer thv de locatie van het probleem ingespoten. 
Acupunctuur is een bewezen werkzame behande-
ling. Een andere behandeling is homeopathie. Een 
beproefd middel is Gnaphalium Pentarkan®, een 
humaan homeopathisch middel voor mensen, dat 
gegeven wordt aan ischias patiënten. Soms moeten 
we uiteindelijk toch besluiten tot chirurgie.

Cauda equina is Latijn voor paardenstaart. 
Zo noemen we het laatste deel van het ruggenmerg, dat 
via de laatste lendenwervels en het heiligbeen in de 
staartwervels loopt. Die bundel zenuwuiteinden lijkt op 
een paardenstaart. Vandaar. Er is sprake van instabili-
teit tussen de laatste lendenwervel (L) en het heiligbeen 
(H). Daardoor ontstaat een niveauverschil, trapvorming 
(T), tussen de genoemde wervels kan het ruggenmerg 
(R) klem komen te zitten. Soms zien we, dat het wervel-
kanaal ter hoogte van het heiligbeen vernauwd is; we 
spreken dan van stenose (S).

HERNIA
KLACHTEN
Acute pijn met of zonder verlammingsverschijnselen 
in de achterhand, als de hernia in het lenden gebied 
zit. 
Bij een hernia puilt het weefsel, dat normaliter tussen 
de wervels zit naar boven en drukt tegen het ruggen-
merg aan. Dat weefsel, bestaat in feite uit weef-
selresten, bloed en vocht. Soms geeft een gewone 
röntgenfoto geen duidelijkheid en hebben we een 
röntgenfoto met contrastvloeistof nodig, of beter nog 
een scan. Voorste kruisband ruptuur klachten

Normaal

Cauda equina 
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VOORSTE KRUISBAND 
RUPTUUR KLACHTEN
KLACHTEN
Kreupelheid aan een achterpoot. Bij staan ontlasten 
van de poot en met de tenen de grond aantippen (tip-
toe). Bij onderzoek blijkt het kniegewricht verdikt 
en boven en onderbeen in horizontale richting ten 
opzichte van elkaar te verschuiven (schubladen feno-
meen). In zo’n gewricht, waarin speling zit ontwik-
kelt zich in de loop van de tijd arthrose en is er kans 
op scheuren van de meniscus. Door overbelasting 
van de andere poot is er kans op ook een ruptuur van 
de voorste kruisband van de andere poot.

BEHANDELING
In vrijwel alle gevallen is operatief ingrijpen nood-
zakelijk. Eventuele arthrose kan goed behandeld 
worden met homeopathie en voedings-supplementen 
Zie ook: Arthrose protocol                                                   

Het bovenbeen (F) kan verschuiven in horizontale rich-
ting t.o.v. het onderbeen (T).

Normaal

Hernia

Normaal

Kruisband

Foto: Joyce Sol......Luna en Zoey
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ARTHROSE

N.B. De teksten van onze hand-outs worden vervaar-
digd aan de hand van niet alleen wetenschappelijke 
literatuur, maar ook van onze eigen inzichten op basis 
van persoonlijke ervaringen. Daarom kan de informatie 
voor een deel afwijken van de gangbare literatuur. 

GEWRICHTSONTSTEKING 
Arthrose is een chronische ontsteking van een 
gewricht, waarbij botwoekeringen ontstaan. Het is 
een steriele ontsteking; er is dus geen sprake van een 
infectie. Een dergelijke chronische irritatie kan ont-
staan door bijvoorbeeld groeistoornissen, defecten in 
het gewricht of langdurige overbelasting. Sommige 
rassen zijn er gevoeliger voor dan andere. We zien 
het vooral bij oudere honden, maar helaas ook al (te) 
regelmatig op zeer jonge leeftijd. Arthrose kan de 
oorzaak zijn van kreupelheid.

FOKKERIJ
Als er sprake is van een rasprobleem zijn zorgvuldig 
uitgekiende fokmaatregelen natuurlijk “behande-
ling” nummer 1. Zorgvuldig uitgekiend! We moeten 
voorkmen, dat we het ene probleem eruit fokken 
en tegelijkertijd een ander probleem ervoor terug 
krijgen. 

OPERATIE
In veel gevallen van gewrichtsdefecten en groei-
stoornissen is een operatieve ingreep noodzakelijk. 
Niet alleen om de kreupelheid voor het moment op te 
lossen, maar vooral om (verdere) ontwikkeling van 
de arthrose te voorkmen.

MAATWERK 
Wel of niet opereren, maar ook de keuze van het 
best passende medicijn, is een kwestie van het tegen 
elkaar afwegen van een reeks van factoren. Die zijn 
o.a. noodzaak van de behandeling en alternatieven, 
te verwachten resultaten, kosten en veiligheid. Hoe 

belastend is een operatie of wat zijn de bijwerkingen 
van de medicijnen? Een enorme speling in het knie-
gewricht t.g.v. van een acute kruisbandruptuur met 
geopereerd worden. En hond met gillende pijn moet 
een pijnstiller hebben; het profi jt van de pijnstiller 
weegt even op tegen de bijwerkingen! Voor arthrose 
met veel botwoekeringen, die al jaren bestaat, zeker 
als die ook nog in het hakgewricht zit is een opera-
tieve ingreep absolute onzin. En is een bekkenkante-
ling van een hond die weliswaar wat speling in zijn 
heupgewrichten heeft, maar verder uitstekend loopt 
wel een terechte investering? Ieder eigenaar wil het 
beste voor zijn hond, wil graag € 6.000,-- betalen, 
maar kan dat bedrag lang niet altijd ophoesten. 
Opvallend is dat de mate van kreupelheid niet direct 
af te lijden is aan de ernst van de afwijkingen op de 
rntgenfoto. Zo kan het gebeuren dat een hond met 
veel botwoekeringen rond het gewricht volkomen 
normaal loopt en probleemloos oud wordt. Een an-
dere hond met beginnende arthrose kan daarentegen 
dramatisch kreupel lopen. Kortom, iedere arthrose 
patint moet een behandeling op maat hebben. 

GEVORDERDE STADIA
Fokkerij, maar in feite voor een belangrijk deel ook 
de chirurgie zijn preventieve maatregelen. Voor 
verder gevorderde stadia is er nog een aantal andere 
zeer effectieve behandelmethoden. We hebben 
de reguliere ontstekingsremmers als pijnstillers, 
voedingssuplementen, homeopathie, fysiotherapie en 
acupunctuur.

GEWICHT EN BEWEGING 
Maar voordat we daaraan beginnen zijn er nog 2 
belangrijk stappen te nemen. Optimalisering van het 
lichaamsgewicht. De hond mag niet te dik zijn, maar 
ook niet te mager. Teveel vet betekent een overbelas-
ting van de gewrichten. Te weinig spieren betekent 
onvoldoende ondersteuning van het gewricht. De 
tweede stap is optimalisering van de hoeveelheid 
en de kwaliteit van de beweging. Rust roest! Teveel 
“gekke” bewegingen betekent overbelasting van de 
gewrichten. Neem deze maatregelen serieus en maak 

CHRONISCHE 
ONTSTEKING VAN 

EEN GEWRICHT



Bobtales  Februari 2011

samen met uw dierenarts een plannetje. 

PIJNSTILLERS 
Als ontstekingsremmers / pijnstillers kennen we 
de NSAID’s (NonSteroidal Anti-Infl ammatory 
Drugs). Bekende namen zijn Metacam en Rimadyl. 
Daarnaast hebben we nog de sterode ontstekingsrem-
mers / pijnstillers, de corticosteroden, o.a. bekend 
onder namen als prednison en dexamethason. 
Algemeen is het gevaar van pijnstillers, dat de hond 
zichzelf forceert. NSAID’s kunnen op den duur 
het maagslijmvlies ernstig beschadigen. Het is dan 
ook verstandig om dergelijke middelen altijd na of 
samen met het eten te geven. Tijdens operaties is ons 
meermalen gebleken, dat bij honden die dergelijke 
middelen krijgen toegediend de bloedstolling een 
stuk slechter is. En dat is lastig als je het overzicht 
tijdens een operatie moet behouden. “Cortico’s” 
kunnen bij langdurige toediening ernstige storingen 
van de hormoonhuishouding veroorzaken. Honger, 
dorst en dik worden als gevolg van deze middelen 
moeten zonder twijfel geen pretje zijn. Bovendien 
onderdrukken deze middelen de weerstand van de 
patint. Benadrukt moet worden dat een combinatie 
van NSAID’s en corticosteroden niet kan, omdat 
daardoor de neveneffecten erger worden.

VOEDINGSSUPPLEMENTEN 
Het spreekt voor zich dat de voeding goed moet zijn 
met het oog op het lichaamsgewicht en de lichaams-
functies. Extra voedingssupplementen kunnen in 
deze behulpzaam zijn. De wetenschap zet echter nog 
wat vraagtekens bij het nut van deze middelen. Een 
recent uitgevoerd praktijkonderzoek bij duizenden 
honden in de VS heeft inmiddels wel uitgewe-
zen, dat voedingssupplementen een waardevolle 
bijdrage kunnen leveren. Het gaat hier om producten 
met mosselextracten, essentile vetzuren, kruiden, 
mineralen, sporenelementen en vitaminen. Er is een 
groot aanbod van verschillende preparaten, waarvan 
de kwaliteit niet altijd even duidelijk is. Daarbij 
zijn veel van dergelijke preparaten prijzig. Laat uw 
dierenarts u hierbij adviseren. 

HOMEOPATHIE 
Op grond van mijn ruime ervaring durf ik rustig te 
stellen, dat arthrose patinten een uitstekende kans 
hebben met homeopathie. Twee zaken zijn daarbij 
van belang en niet los van elkaar te zien: Een goede 
diagnose en “extra” symptomen. De diagnose wordt 
gesteld op basis van de klinische symptomen en een 
rntgenfoto. Dus niet alleen op basis van een rntgen-
foto! Een “extra” symptoom is bijvoorbeeld een 
kreupelheid, die ‘s morgens erger is. Ik noem hier 4 
bekende combinaties van middelen:
MacSamuel Gewricht D 
1. Arthrose, meestal HD 
2. Startproblemen 
3. 100% beter door beweging 

4. ‘s Morgens erger 
5. Erger door nat, koud weer 
MacSamuel Gewricht A 
1. Arthrose, meestal ED, OCD 
2. Startproblemen 
3. Niet 100% beter door beweging 
4. In de loop van de dag erger 
MacSamuel Wervel S
1. Arthrose, meestal Spondylose (+HD) 
2. Kreunen bij opstaan en gaan liggen 
3. Erger door rug hollen 
4. Lichte achterhandslapte 
5. Atrofi e achterhandmusculatuur 
MacSamuel Bot tonicum 
Een eenvoudig middel bij botwoekeringen, dat als 
ondersteuning van de andere 3 middelen kan dienen

SAMENGESTELD 
Samengestelde homeopathische middelen staan nog 
al eens ter discussie. Kenmerken van genoemde 
combinaties zijn echter: kleine complexen met 
weinig middelen, geen middelen die elkaar niet 
verdragen en, heel belangrijk, jarenlang als eenheid 
in de praktijk beproefd. 

FYSIOTHERAPIE EN ACU
PUNCTUUR 
Meer en meer blijkt, dat ook de fysiotherapie en 
acupunctuur veel kunnen betekenen voor arthrose 
patinten. Goed opgeleide mensen hebben inmiddels 
veel ervaring ermee opgedaan en kennen inmiddels 
de rele mogelijkheden. 

SLOT 
De wereld van de arthrose houdt dus niet op bij het 
pilletje en het scalpel. Wij hebben voor u ook adres-
sen van fysiotherapeuten en acupuncturisten.

 ARTHROSE
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HONDEN MOPPEN
Wat krijg je na een kruising van een Cocker 

Spaniel en een Bobtail?

Een Cocktail!! 
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 IN MEMORIAM

09

MEVROUW DRS. J.H.C. BROOIJMANS-SCHALLENBERG

Ons bereikte het bericht dat 
mevrouw drs. J.H.C. Brooijmans-Schallenberg is overleden op 30-12-2010

Mevrouw Brooijmans-Schallenberg was Lid van Verdienste van de Nederlandse 
Kynologie, de hoogste onderscheiding binnen de kynologie die iemand ten deel 

kan vallen en tevens drager van de Gouden Erespeld die zij in 1990 ontving.
Tevens was zij keurmeester voor de FCI rasgroepen 1, 2 en 10 en een tiental 
afzonderlijke rassen waaronder de Old English Sheepdog, oud-bestuurslid 

(meer dan 25 jaar) en oud-voorzitter van de Raad van Beheer, afgevaardigde in 
diverse stichtingen en werkgroepen, kynologisch spreker, erelid van diverse 

kynologische verenigingen en dierenarts.
Menig fokker en exposant van de OES herinneren zich Mevr. Brooijmans als 

een markante fi guur binnen de showring en kynologie.

Mevrouw Brooijmans-Schallenberg is 84 jaar geworden.
In haar verliest de kynologie een van meest gewaardeerde kynologen van de 

afgelopen decennia.

Het bestuur van de OESCN wenst alle familieleden veel sterkte toe met het 
verwerken van dit verlies.
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 ADVERTENTIE
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N.B.
Deze cliënten hand-out is bedoeld als ondersteuning 
van het consult door de dierenarts. De tekst gaat ervan 
uit dat uw huisdier al door de dierenarts is gezien. De 
adviezen in de hand-out gelden alleen voor dieren bij 
wie de diagnose is gesteld. De informatie dient niet als 
vervanging van een consult door de dierenarts! Bedenk 
bij het lezen dat de gezondheidssituatie van uw huisdier 
anders kan zijn dan in de teksten wordt beschreven. 
Verder worden al onze hand-outs vervaardigd aan de 
hand van niet alleen wetenschappelijke literatuur, maar 
ook van onze eigen inzichten op grond van persoonlijke 
ervaringen. Daarom kan de informatie voor een deel 
afwijken van de gangbare literatuur.

Uw hond of kat is voor zijn verzorging volledig 
afhankelijk van u. Op zich is dat geen probleem, u 
doet dat immers met plezier en u krijgt er veel voor 
terug. Maar ook uw hond of kat kan een ongeluk 
krijgen of onverwacht ziek worden. Vaak kunnen wij 
uw huisdier weer (volledig) genezen. Dat kost echter 
wel geld, soms zelfs veel geld. Weet u bijvoorbeeld 
dat de kosten van het genezen van een gebroken poot 
bij een hond, kunnen oplopen tot meer dan duizend 
euro. Ook bij de kat lopen deze kosten hoog op. U 
moet dat geld dan wel even beschikbaar hebben.

ONGEVALLEN- EN ZIEK-
TEKOSTENVERZEKERING 
VOOR UW HOND OF KAT
Onverwachte (hoge) medische kosten voor uw hond 
of kat. Bent u er fi nancieel op voorbereid. Gelukkig 
is het tegenwoordig mogelijk om voor uw huisdier 
een ongevallen- en ziektekostenverzekering af te 
sluiten. Net zoals u zelf verzekerd bent, is uw hond 
of kat dat dan ook. Wij hebben goede ervaringen met 

Proteq Dier & Zorg. 
Proteq Dier & Zorg is sinds 1998 actief als aanbieder 
van huisdierenverzekeringen, is een onderdeel van 
SNS REAAL en heeft zicht ontwikkeld tot de groot-
ste aanbieder in Nederland. Het is zeker nuttig om 
te overwegen om uw hond of kat te verzekeren. Een 
ongeluk zit immers in een klein hoekje. Zo blijkt uit 
het volgende verhaal uit de praktijk.

UIT DE PRAKTIJK
Onlangs werd op de praktijk de kat Garfi eld binnen-
gebracht. Hij was heerlijk in de tuin aan het genieten 
van de zon, plotseling werd dit moment verstoord. 
Er sprong een hond uit de bosjes en rende hem 
achterna. Garfi eld raakte in paniek en rende zo de 
weg op. Toen gebeurde het, er kwam een auto aan en 
Garfi eld werd geraakt. De automobilist reed door en 
Garfi eld, die gelukkig nog in leven was, strompelde 
terug naar de tuin. 
Direct na het ongeluk zijn de eigenaren met hem 
naar de praktijk gekomen. Daar werden direct 
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KOSTENVERZEKERING VOOR UW HOND OF KAT

BENT U VOORBEREID OP 
ONVERWACHTE MEDISCHE 

KOSTEN?

Foto: Charlotte van Wauwe......Shaggy
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röntgenfoto’s gemaakt en werd duidelijk dat zijn 
achterpoot gebroken was. Middels een operatie en de 
nodige rust zou dit weer helemaal kunnen genezen. 
Maar dan komt de vraag, wat gaat het ongeveer 
kosten? De kosten bestaan uit de operatie, narcose, 
er moesten pennen worden geplaatst, er moesten we-
kelijks controles plaatsvinden, medicatie etc.. Deze 
kosten zijn uiteindelijk opgelopen tot ver boven de 
duizend euro. Maar gelukkig was Garfi eld bij Proteq 
Dier & Zorg verzekerd!
Garfi eld is na de operatie, met de nodige rust en 
liefdevolle zorg volledig hersteld en geniet weer van 
zijn kattenleven!

VOORKOM 
“OH, HAD IK MAAR……”
Helaas komt het bij ons nog dagelijks voor in de 
praktijk dat klanten tegen ons zeggen “Oh had ik 
mijn dier maar verzekerd……” maar dan is het te 
laat. Laat u het zover komen? Nee toch. 
Bereken uw premie en maak het meteen in orde. U 
weet snel wat de premie is om ook uw hond of kat 
bij Proteq Dier & Zorg te verzekeren. Klik hier en u 
weet het binnen een paar seconden. Als de premie u 
bevalt, kunt u ook direct online uw aanvraag in orde 
maken. Via de post ontvangt u vervolgens uw polis 
en de polisvoorwaarden thuis.
Een prettige zekerheid, voor u en natuurlijk ook voor 
uw huisdier. U weet dan dat u altijd de medische 
zorg kunt geven die nodig is, zonder dat u zich 
zorgen hoeft te maken over de kosten. Dat voorkomt 
een hoop (fi nancieel) leed.
Wilt u meer weten over het verzekeren van uw hond 
of kat, bekijk dan onze website: www.whgdierenart-
sen.nl of vraag naar informatie bij uw WHG kliniek.

12

KOSTENVERZEKERING VOOR UW HOND OF KAT

Bron: www.DierenNieuws.nl

Een aangrijpende hondengeschiedenis
Deze hond werd geboren op kerstavond van 
2002. Hij had geen voorpoten en kon bijgevolg 
slechts kruipen (of noem het ¨spartelen¨) en werd 
zelfs verstoten door de moeder. 
Zijn eerste baasje dacht niet dat het dier kon 
overleven en wilde het laten inslapen. 
Toen ontmoette June Stringfellow het dier en 
kreeg het mee om er zich over te ontfermen. Ze 
slaagde er in het dier af te richten en zo ver te 
krijgen dat het op zijn achterpoten kon lopen.
Ze noemde hem ¨Faith¨ (vertrouwen). 
In het begin liet ze Faith trainen met een skate-
bord teneinde zijn evenwicht te vinden. Later 
deed ze Faith naar haar toelopen met als lokaas 
een lepeltje pindapasta als beloning voor de 
gedane inspanning. 
Er was thuis nog een andere hond die Faith aan-
zette om toch rond te lopen. Na 6 maanden lukte 
het Faith om zijn evenwicht te vinden en op de 
twee achterpoten rond te huppelen, daarna liep 
hij zoals een mens, stap voor stap... 
Waar Faith ook komt, hij trekt de mensen aan die 
hem willen zien.
Hij werd beroemd door zijn deelname aan 
verschillende TV shows en zijn portret in de 
dagbladen. Er verscheen zelfs een boek naar 
hem genoemd: ¨With a little Faith...¨ Even werd 
er zelfs gedacht om hem te laten meespelen in 
een van Harry Potters fi lms. 
Zijn baasje, Jude Stringfellow, gaf haar job als 
lerares op en wil met Faith rond de wereld reizen 
om haar gedachte te verkondigen die luidt: ¨Zelfs 
een mismaakt uiterlijk kan een perfekte ziel heb-
ben.¨ 
In het leven zijn er zaken die niet bevallen, men 
moet deze zaken gewoon vanuit een ander 
oogpunt bekijken. 
Faith is het levend bewijs dat met een beetje 
goede wil en doorzettingsvermogen men in het 
leven bereikt wat sommigen onmogelijk achten. 

FATIH.....EEN 
BIJZONDERE HOND

Foto: Charlotte van Wauwe......Shaggy
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 LOVELY PUPPIES   Foto’s: Cees Bol
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 OPSPORING VERZOCHT

Bobtails houden zich al jaren op grote schaal bezig met het zo-
genaamde skimmen. Door uitstekende kennis van apparatuur 
en intuïtie kunnen Bobtailskimmers de gegevens van uw bank-
pas kopiëren om vervolgens met een vervalste pas uw reke-
ning te plunderen. Dat geplunderde geld stroomt rechtstreeks 
in de zakken van de bobtailmafi a “Oes Family”, een internatio-
naal georganiseerde grijs - witte misdaad, afkomstig uit heel 
Europa. Er zijn bewakingsbeelden van meerdere skimmers 
waaronder deze. Volgens de laatste politieberichten, gaat het 
om een jonge en zeer aantrekkelijke Nederlandse dame Miss 
Sophie, die ook hoogwaarschijnlijk aan de top van de organisa-
tie staat. Meer over deze geheimzinnige dame is te zien in do-
cumentaire van Peter R de Vries, aanstaande zondag op SBS 6
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Drs. Paul van der Heijden, dierenarts, verbonden aan 
WHG Dierenziekenhuis Rotterdam, Pascalweg 4, 3076 
JP Rotterdam – Lombardijen; 010-4925151; www.
whgdierenartsen.nl 
N.B. De teksten van onze hand-outs worden vervaar-
digd aan de hand van niet alleen wetenschappelijke 
literatuur, maar ook van onze eigen inzichten op basis 
van persoonlijke ervaringen. Daarom kan de informatie 
voor een deel afwijken van de gangbare literatuur. 

INLEIDING
Helaas komt blaaskanker, net als bij mensen, ook 
voor bij de hond en kat, maar gelukkig niet zo heel 
vaak. De symptomen lijken erg op die van blaasont-
steking en het hebben van blaasstenen: bloederige 
urine, vaak kleine beetjes urineren, persen en na-
druppelen van de urine, soms met slijmige uitvloei-
ing. Soms kan er helemaal niet meer geplast worden. 
Klachten blijven aanwezig na één of meerdere 
antibioticum kuren. In dit artikel wordt ingegaan op 
het voorkomen van blaaskanker, hoe de diagnose 
wordt gesteld, wat er aan gedaan kan worden en wat 
voor een prognose kan worden gegeven.

BLAASTUMOREN BIJ DE 
HOND
VÓÓRKOMEN
Blaastumoren bij de hond komen meestal voor op 
oudere leeftijd (vanaf 10 jaar). Ook zien we het meer 
voorkomen bij teven dan bij reuen. Dit zou verklaard 
kunnen worden uit het feit dat teven minder vaak uri-
neren dan reuen! Er blijken bij honden afvalstoffen 
in de urine te zitten die mogelijk kanker kunnen ver-
oorzaken, bij teven hebben deze meer tijd om in te 
werken in de blaas en blaasafvoergang (urethra) dan 
bij reuen. Bij katten komen deze schadelijke stoffen 

gelukkig niet voor. Helaas zijn de meeste blaastu-
moren kwaadaardig (carcinomen) en zeer moeilijk 
te genezen. Soms komen goedaardige poliepen voor, 
meestal bij chronische ontstekingen van de blaas 
of bij hardnekkige blaasstenen. Deze zijn vaak wel 
goed te verhelpen. Bij bepaalde rassen zien we iets 
vaker blaastumoren voorkomen zoals bij Beagles, 
Schotse Terriërs, Shelties, Collies en Airdale terriërs. 
Bij de Sint Bernard zien we soms op jonge leeftijd 
al blaastumoren, meestal jonger dan 2 jaar al. Dit 
betreffen meestal tumoren uitgaande van de blaas-
spierwand (rhabdomyosarcomen). Ook kan vetzucht 
meer aanleiding geven tot blaastumoren en kunnen 
wassingen met insecticiden soms aanleiding geven 
tot kwaadaardige woekering van de urinewegen en 
de blaas. Dit is niet het geval bij druppels, poeders of 
banden tegen parasieten.

 BLAASTUMOREN BIJ HOND EN KAT

DE MEESTE 
BLAASTUMOREN ZIJN 

KWAADAARDIG
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DIAGNOSTIEK 
De diagnose wordt gesteld na een verhaal van 
typische hardnekkige symptomen voor blaasproble-
men. Er moet onderscheid gemaakt worden van een 
chronische blaasontsteking door middel van:

1. Buikpalpatie (harde blaas) 
2. Rectaal onderzoek bij teven (urinewegverdik-

king) 
3. Urineonderzoek en cytologie van bezinksel 

(bloed, tumorcellen) 
 
Grote cellen zijn tumorcellen van het overgangsepi-
theel in een urine uitstrijkje.
Kleine cellen zijn rode bloedcellen

1. Röntgenonderzoek met luchtcontrast, contrast-
vloeistof of dubbelcontrast 

2. Echoscopie en biopsie 
3. Scopie van de blaas ( alleen bij teven mogelijk, 

specialistische apparatuur) 
4. Evt CT-scan en MRI-scan. 

In Amerika bestaat sinds kort een urine–dipstick test 
waarbij tumormateriaal kan worden aangetoond in 
de urine. Deze test is 90% specifiek voor tumorcel-
len en in bijna 80% van de gevallen dat er sprake is 
van blaaskanker toont deze test het aan. Deze test ( 
Veterinaire Blaas Tumor Antigeentest VBTA ) zal 
ook naar Europa komen is de verwachting.
Al met al zijn er genoeg diagnostische mogelijkhe-
den om met zekerheid te zeggen dat er sprake is van 
een blaastumor. 
Is de tumor aangetoond zal ook bekeken moeten 
worden of de tumor al dan niet is uitgezaaid naar 
andere plaatsen in het lichaam door middel van 
röntgenfoto’s en een echo onderzoek of een scan. Als 
de tumor erg kwaadaardig is, blijkt op het moment 
van ontdekken van blaaskanker dat er in 50% van de 
gevallen al uitzaaiingen zijn ontstaan. Plaatsen waar 
de tumor meestal naar uitzaait zijn de longen, inwen-

dige darmbeenlymfeklieren of door direct contact 
naar onder meer buikvlies en prostaat. 
De meest voorkomende tumor (90% van de geval-
len!) in de blaas is het kwaadaardige overgangsepi-
theel carcinoom dat in het slijmvlies epitheel ontstaat 
en zich vaak uitbreidt in de gehele blaaswand tot 
en met de blaasafvoergang (urethra) waardoor deze 
gang vernauwd kan raken en de hond steeds moei-
lijker kan gaan plassen. Ook zorgt deze tumor, zoals 
eerder vermeld, snel voor uitzaaiingen.

THERAPIE 
Net als bij andere vormen van kanker is het cruciaal 
er snel bij te zijn en snel in te grijpen. Meestal 
bevindt de tumor zich op een vervelende plaats in 
de blaashals (in de buurt van de urineafvoergang) 
waardoor opereren vaak geen zin heeft. Ook is met 
het blote oog niet goed te zien tot waar de tumor 
zich bevindt en ben je nooit zeker of alle tumorcel-
len zijn verwijderd. Soms kunnen door chirurgie 
de symptomen ( zeer moeilijk plassen) tijdelijk wel 
verlicht worden. De blaas kan een gedeelte missen 
om toch goed te functioneren. Met chemotherapie 
en/of ontstekingsremmers kan de tumor meestal 
tijdelijk onder controle gehouden worden (voor 
maximaal ruim een jaar) maar echt genezen gebeurt 
helaas sporadisch. 
Uit verschillende chemokuren kan een keuze ge-
maakt worden voor het middel met de minste bijwer-
kingen en het beste resultaat. Echter het juiste middel 
om de tumor te verslaan moet nog steeds gevonden 
worden. Op dit moment lijkt een combinatietherapie 
van piroxicam en mitoxantrone het beste resultaat te 
geven. Een goede nierfunctie is hiervoor van belang 
en in 15% van de gevallen zijn er bijwerkingen in 
het maagdarmkanaal. Met bestraling worden (nog) 
geen goede resultaten behaald. Zit de tumor op een 
plaats die wel geopereerd kan worden dan verdient 
een operatie de voorkeur. Deze behandeling moet 
dan wel worden vervolgd met chemokuren. Helaas 
komt de tumor ondanks deze drastische maatregelen 
op den duur toch weer terug. De veel minder voorko-
mende goedaardige tumoren kunnen meestal wel met 
chirurgie goed verholpen worden. 

BLAASTUMOREN BIJ DE 
KAT
VÓÓRKOMEN
Bij de kat zien we zelden blaastumoren en nog zeld-
zamer tumoren in de urineafvoergang. Ook bij de kat 
zijn de meeste tumoren kwaadaardig (90%) en 80% 
hiervan is ook het vervelende overgangsepitheel 
carcinoom. Meestal zien we het op een leeftijd van 
10-13 jaar oud, soms bij lymfoom (soort leukemie) 
op jongere leeftijd. Er is geen ras waarbij het meer 

BLAASTUMOREN BIJ HOND EN KAT
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voorkomt dan bij een ander ras. Bij katten wordt het 
meer gezien bij katers dan poezen. Waarom de tumor 
meer bij katers voorkomt is niet duidelijk.

SYMPTOMEN
Ook bij katten merken we het zoals bij de hond 
aan bloederige urine, vaak urineren, kleine beetjes 
plassen en soms slijmige uitvloeiing. Vaak zijn de 
klachten weken tot maanden lang aanwezig. Bij 
palpatie (bevoelen) van de buik kan de dierenarts 
vaak een harde bal voelen. Omdat de verschijnselen 
ook erg lijken op die van chronische blaasontsteking 
is ook röntgenonderzoek of echoscopie nodig om de 
diagnose met zekerheid te stellen.

THERAPIE
Vaker dan bij honden kan opereren zinvol zijn om 
van de klachten af te komen omdat bij katten de 
tumor zich minder vaak op een inoperabele plaats 
bevindt. Maar omdat de tumor meestal kwaadaardig 
is en ook snel kan uitzaaien is ook bij katten volle-
dige genezing vaak niet haalbaar (meestal niet langer 
dan 1 jaar overlevingstijd).
Op chemokuren en/of ontstekingsremmers reageren 
de blaastumoren bij katten in het algemeen slecht en 
worden dus dan ook niet voorgeschreven.
Goedaardige tumoren zoals poliepen zijn gelukkig 
wel goed te verhelpen met chirurgie en dit komt bij 
katten meer voor dan bij honden.

SAMENVATTEND
Samenvattend kan worden gesteld, dat blaastumoren 
bij de hond en kat wel degelijk voorkomen, maar 
helaas vaak (90%) kwaadaardig zijn en ook zeer 
moeilijk te genezen of blijvend te verwijderen. Cru-
ciaal blijft de snelle ontdekking ervan om tumorgroei 
en uitzaaiingen te voorkomen. Wellicht zal in de 
toekomst een betere behandeling beschikbaar komen 
en kan de nieuwe Amerikaanse urinetest tijdige 
ontdekking opleveren. De levensverwachting na 
het ontdekken en behandelen van een kwaadaardige 
blaastumor is momenteel gemiddeld slechts 1 jaar.

 BLAASTUMOREN BIJ HOND EN KAT

Foto: Bea Raven......Misty met haar baasje

HONDEN RUIKEN 
BLAASKANKER

Bron: Internet

Speciaal getrainde honden kunnen blaaskanker 
ruiken. Dat blijkt uit een studie van Amersham 
Hospital, gepubliceerd in British Medical Journal 
van 25 september.
De onderzoekers lieten zes honden van verschil-
lende rassen ruiken aan urinemonsters van een 
patiënt met blaaskanker en urinemonsters van 
gezonde proefpersonen. De honden werden gecom-
mandeerd te gaan liggen bij het urinemonster van 
de kankerpatiënt. Uit een hierop volgende test met 
54 urinemonsters van patiënten met blaaskanker en 
vrijwilligers wisten de honden in de helft van de 
gevallen de urinemonsters afkomstig van patiënten 
met blaaskanker te onderscheiden.
De studie is volgens de auteurs enkel bedoeld om 
het principe te bewijzen dat honden blaaskan-
ker kunnen ruiken. Over toepasbaarheid wordt 
niets gezegd. In de publicatie is het percentage 
vals-negatieven dan ook niet weergegeven. In een 
commentaar noemt Tim Cole, hoogleraar medische 
statistiek, de resultaten desalniettemin hoogst sig-
nifi cant. De statisticus vindt het zeer intrigerend dat 
de honden steevast gingen liggen bij de urinestaal 
van één van de gezonde proefpersonen van wie 
later bleek dat deze persoon een niercarcinoom 
had. Wel is Cole zo eerlijk om te vermelden dat hij 
wellicht als hondenliefhebber enigszins vooringe-
nomen is. Hij is de baas van een bruine (chocolate) 
labrador retriever.
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 DE GESCHIEDENIS VAN OLD ENGLISH SHEEPDOG
De Old English Sheep Dog, ofwel de Bobtail, is een hond met een 
geweldige geschiedenis. Het ras stamt al af van voor 1880. In dit artikel 
leest u alles over de wonderbaarlijke geschiedenis van de Bobtail.

EEN HERDERSHOND
Voor veel mensen is het een verrassing dat de Bobtail tot de grote groep 
van de Herdershonden behoort. Zij denken bij ‘herdershond’ vooral aan 
honden die op een Duitse, Belgische of Hollandse Herdershond lijken. 
Een gestrekte bouw, staande oren, een lange staart, een korte tot mid-
delmatig lange stokharige vacht zijn echter niet het absolute kenmerk 
voor een herdershond. In de loop der jaren heeft zich, afhankelijk van 
verschillen in het klimaat, terrein en verlangde prestaties, een groot 
aantal wat het uiterlijk betreft zeer uiteenlopende ‘schepershonden’ 
(schaapherdershonden) ontwikkeld. De Bobtail is nauw verwant aan de 
Bearded Collie, en lijkt wat zijn uiterlijk betreft sterk op de ruigbehaarde 
schepershonden op het vasteland van Europa. Voor (aanstaande) 
Bobtail-eigenaren is het erg goed om wat inzicht te krijgen in de geschie-
denis, en daardoor in de aangeboren eigenschappen van het ras. Al te 
vaak wordt namelijk een Bobtail aangeschaft omdat mensen vinden dat 
hij er zo lief uitziet, of omdat zij hem in een televisiespot hebben gezien 
en hij het daar zo leuk deed. Het is echter van groot belang om te weten 

dat men zich een van oorsprong werkhond aanschaft, die ook nu nog 
wat te doen moet hebben om actief te blijven. Of dat werk nu bestaat 
uit een huiselijke vorm van apporteren, bijvoorbeeld de krant uit de 
brievenbus halen, of dat men met hem traint als reddingshond, maakt in 
principe weinig uit. Het is het voornaamste dat men met de hond bezig 
is. Om een ras werkelijk goed te leren kennen is het dan ook nodig meer 
over het ontstaan ervan te weten.

ALLEMAAL WOLVEKINDEREN
Alle honden stammen af van de wolf. Tot deze ontdekking is men 
gekomen door proefparingen en gedragsonderzoek. Uit de combinatie 
van een wolf met een poedelteef bleken poedelwolfjes te komen, die 
een combinatie van de eigenschappen van beide ouders vertoonden. 
De paring van een wolf met een hond heeft evenveel kans van slagen 
als die van twee honden. Men heeft een tijdlang aangenomen dat de jak-
hals de voornaamste voorouder van de hond was, maar uit onderzoek 
is gebleken dat dit niet zo waarschijnlijk is. Weliswaar kunnen uit de 
combinatie van jakhals en hond soms pups geboren worden, maar hun 

OLD ENGLISH SHEEPDOG
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gedrag en andere eigenschappen verschillen nogal van de uit de combi-
natie wolf en hond geboren dieren. Onze moderne huishonden vertonen 
overigens nog erg veel gedragseigenschappen die sterk overeenkomen 
met de gedragingen van in het wild levende wolven. De wolf is geen 
specialist, maar een allround jager, speurder, waker, hoeder en wat er 
verder nog aan ‘hondse’ eigenschappen te bedenken valt. Natuurlijk was 
de ene getemde wolf beter in het ene onderdeel dan in het andere. De 
mens kwam, door het fokken van vee, toen ook op het idee bepaalde 
eigenschappen van de wolf nog bruikbaarder te maken.

SELECTIE
De wolf bezit bijvoorbeeld de eigenschap prooidieren te omcirkelen en 
bovendien wil hij graag de eigen groep bij elkaar houden. Deze twee 
eigenschappen, gecombineerd met een min of meer wegvallen van de 
agressie ten opzichte van tot een vaste groep behorende prooidieren, 
maakte het ontstaan van de schepershond mogelijk. Onze verre voorou-
ders paarden de tamme wolven met sterke hoedende (omcirkelende) en 
bewakende eigenschappen met elkaar. Door dit steeds weer te herhalen 
ontstond er een selectie op deze eigenschappen en was de schepers-
hond geboren. In het begin zal de taak van deze honden hoofdzakelijk 
bestaan hebben uit het bewaken van de kudden tegen de aanvallen van 
wilde dieren, waaronder zijn eigen soortgenoten de wolf. De veehou-
ders uit die tijd wilden het liefst grote, lichtgekleurde honden hebben, 
die zó sterk waren dat zij het tegen beren en wolven konden opnemen. 
Doordat de wolf over de hele aardbol verspreid in veel verschillende 
maten en soorten beharing voorkwam, was er genoeg genetische vari-
atie voorhanden en kon men ook gaan selecteren op zeer uiteenlopende 
lichamelijke en geestelijke kenmerken. De grote berghonden, zoals de 
Pyrenese Berghond, de Berghond van de Maremmen, de Komondor en 
de Tatrahond behoren tot de moderne varianten van deze eerste soorten 
veebewakers en -hoeders.

SCHAAPSHONDEN
Toen mens en hond de wolf steeds verder verdreven, kreeg men behoef-
te aan een kleinere, snellere hond die de kudde op de weide bij elkaar 
kon houden. Naast de zware berghonden die voor de bewaking zorgden, 
ontstonden nu de schaapshonden. Zij waren kleiner, wendbaarder, vaak 
zeer intelligent en hadden een ruige vacht om hen tegen de weersin-
vloeden te beschermen. De zware jongens bleven ondertussen in de 
bergstreken goede diensten leveren als bewakers; vooral ‘s nachts als 

POOLSE OWCZAREK NIZINNY
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de herders en zijn schaapshonden sliepen deed hij voortreffelijk werk.
In veel Europese landen zien we ruige, snelle en pientere schaapshon-
den ontstaan, bijvoorbeeld de Nederlandse Schapendoes, de Duitse 
Schafpudel, de uit Hongarije afkomstige Puli, Pumi en Mudi, de Pyre-
nese Herdershonden (niet te verwarren met de Pyrenese Berghond), en 
de wat grotere Briard, Bearded Collie en natuurlijk de Old English Sheep 
Dog.

TUSSENMAATJE
Onze Bobtail is eigenlijk een tussenvorm. Hij is aan de grote kant voor 
een echte schaapshond, maar hij heeft wel diens ruige vacht en hoe-
dende eigenschappen. In feite werd hij in Engeland en Schotland ook 
gebruikt voor het hoeden en drijven van koeien en paarden. Door zijn 
formaat beschikt hij over een zekere weerbaarheid, maar in een gevecht 
met een fl inke wolf zal hij toch noormaal gesproken het onderspit moe-
ten delven. Het is overigens typisch dat in de verschillende gebieden van 
Europa toch eenzelfde soort hond voorkomt. Klimaat, terrein en bruik-
baarheid voor dat bepaalde soort werk moeten hiervoor de oorzaak zijn. 
De handel die er tussen de verschillende landen bedreven werd, waarbij 
men ook tot een uitwisseling van dieren kwam, zal zeker ook zijn invloed 
hebben gehad op de verspreiding van de schepershonden door Europa.

OWCHARKA
De Bobtail lijkt dus op soortgenoten op het vasteland van Europa. Vooral 
met de nu nog maar zeldzaam voorkomende Owcharka, een Russische 
berghond, ziet men nogal veel overeenkomsten. De Owcharka wordt 
beschreven als een hond met een schofthoogte tot 80 centimeter en een 
gewicht van ongeveer 45 kilogram. De vacht was niet zo lang, maar had 
wel de neiging tot vervilten. Hij was blauw-grijs, rossig, zwartachtig of 
vuilwit van kleur. Ook de Komondor, de Puli en de Italiaanse Bergamas-
co hebben vachten die zullen vervilten.
De Bobtail heeft echter een dubbele vacht, dat wil zeggen een boven- en 
een ondervacht, die alleen bij onvoldoende verzorging een neiging tot 
vervilten zal vertonen. 

RASNAMEN
De naam Old English Sheep Dog is de offi ciële benaming voor dit ras. 
Toch kennen en gebruiken we allemaal bij tijd en wijle de naam Bobtail, 
omdat deze korter is en gemakkelijker te onthouden. Het woord Bobtail 

RUSISCHE OWCZARKA
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slaat op het ontbreken van de staart, althans het zichtbare gedeelte 
ervan. In de loop van de geschiedenis is het ras ook met andere namen 
aangeduid:

- Sussex Sheepdog,
- English Sheepdog,
- Shepperds Dogge en
- Self-tailed Sheepdog.
Zijn daarvan de meest bekende. Deze laatste naam slaat op het toen in 
verhouding vaker voorkomen van honden die van nature staartloos of 
stompstaartig waren geboren. In 1888 werden voor de eerste keer ras-
punten opgesteld en werd het ras bekend onder de nu gangbare namen 
Old English Sheep Dog en Bobtail.

OUDE MEESTERS
Bobtailachtige honden komen al voor op schilderijen van oude mees-
ters. De afgebeelde schepershonden waren middelmatig groot, hadden 
een ruige beharing en een vrij groot hoofd. Men kan echter niet met 
zekerheid vaststellen of het hier om de voorouders van de Bobtail of de 
Bearded Collie gaat. Het is trouwens heel waarschijnlijk dat beide rassen 
eenzelfde oorsprong hebben. Zelfs nu nog is de gelijkenis tussen een 
Bobtail en een Bearded Collie pup verbluffend.

DE EERSTE BERICHTEN
In 1844 schrijft men dat de originele Engelse Schepershond groter en 
minder langharig is dan de Collie; ook vermeldt men dat de staart soms 
erg kort is. In 1845 verdeelde W.C.L. Martin in zijn boek ‘The history of 
the dog’ de Britse Schepershonden in drie soorten. Een soort met lang 
golvend haar en een staart met een vlag, en een noordelijk ras met een 
dichte, wollige vacht die kon vervilten. Deze twee soorten hadden recht-
opstaande of bijna staande horen (tiporen zoals bij de Collie).
Het derde soort was groter en was de hond van de veedrijver. Gewoon-
lijk had hij een korte of wollige vacht en niet zelden werden zij met korte 
staarten geboren; men noemde hen daarom self-tailed. Deze laatste 
soort zal de voorouder van de Bobtail zijn geweest.
Twee jaar later schreef Richardson: ‘De schepershond van Engeland 
is veel groter en sterker dan de Collie en hij lijkt meer op een kruisings-
produkt van de zware beerachtige waterhonden.’ Waarschijnlijk zijn 
hier de Newfoundlands mee bedoeld. Stonehenge schrijft in 1872 dat 
de Engelse Herdershond kort- of langharig is en dat hij voorkomt in de 
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kleuren grizzl,e zwart en rood brindle; al deze kleuren met of zonder 
witte vlekken. Tevens vermeldt hij dat er geregeld wall-eyes (blauwe 
ogen) voorkomen. In 1883 komt er al wat meer overeenkomst met onze 
huidige Bobtail. Oldstone beschrijft dan namelijk een door hem gekeurde 
klas van herdershonden als volgt:
‘Het zijn typische Old English Sheep Dogs; de beharing is ruig en blauw 
of grizzle van kleur; de honden hebben fl inke ledematen, hebben kleine 
oren en ogen en staan oog op de benen; zij zijn kortstaartig en nors van 
aard.’

DE EERSTE RASHONDEN
Vroeger werden alle schepershonden uitsluitend gehouden voor het 
werk. De herder was niet geïnteresseerd in het uiterlijk van zijn honden, 
zolang ze maar lichamelijk en geestelijk in staat waren hun taak te ver-
richten. Er werd dus alleen geselecteerd op werkeigenschappen, maar 
toch ontstonden er in de verschillende delen van het land verschillende 
typen schepershonden. Klimaat en de gesteldheid van de bodem, 
alsmede het soort werk dat van de hond verlangd werd, zoals hoeden, 

BEARDED COLLIE
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drijven, bewaken, zorgden ervoor dat er eenheid in type in een bepaalde 
landstreek ontstond. Toen er door verder gaande industrialisatie minder 
vraag naar werkende honden kwam, waren vele schepershonden min 
of meer overbodig geworden. Gelukkig voor hen begon er in die tijd 
belangstelling te komen voor rashonden, en voor het doelgericht fokken 
en showen van de diverse rassen. In 1873 werd voor de eerste keer 
een klasse voor Old English Sheep Dogs op een tentoonstelling open 
gesteld. Maar het aantal inschrijvingen was bedroevend; slechts drie 
honden namen deel aan de s how. In 1888 was op dezelfde show het 
aantal ingeschreven Bobtails al gestegen tot 20, wat een aanwijzing 
vormt v oor de stijgende populariteit van het ras. In 1899 had men op 
de Kennel Club Show al zo’n 55 inschrijvingen en sinds die tijd is het 
ras steeds meer in trek geraakt als huis- en showhond. In 1888 werd de 
rasvereniging in Engeland opgericht.

VOOROUDEREN ONBEKEND
De Bobtail is niet, zoals vele moderne rassen, samengesteld uit een 
aantal andere soorten, maar kwam in zijn oervorm al vele honderden 
jaren in Engeland voor. Omdat het ras zo oorspronkelijk en oud is, 
zijn er weinig of geen geschreven berichten over de vroege opbouw 
beschikbaar. Overal op het platte land werden Bobtailachtige honden 
door de schapen en vee houdende bevolking gehouden. Toen het ras 
de aandacht van het grotere publiek begon te trekken, werden er pups 
van de boerderij aan de liefhebbers in de steden verkocht. Deze honden 
hadden geen stamboom en hun afstamming was meestal onbekend. 
Toch waren er enkele zeer kenmerkende dieren onder, die een grote 
betekenis voor het ras zouden krijgen.

WAT HEBBEN WE NU
Het is voor de hedendaagse Bobtailliefhebber zeer interessant om te 
lezen wat iemand die het ras heeft meehelpen opbouwen als ideaal zag. 
Nu zijn we bijvoorbeeld van mening dat een witte vlek in het gekleurde 
gedeelte al te veel is. Maar Mr. Tilley kende zelfs geheel witte honden! 
De enorme vacht die we nu zien op onze showhonden was voor de 
werkhond van vroeger een nadeel. De vacht zal toen niet zo lang zijn 
geweest, en het werk in ruig terrein zal ook voor ‘uitdunning’ hebben 
gezorgd. Er zijn honden die takjes, spiretjes en zaden die in hun vacht 
vast komen te zitten, zelf verwijderen. Er zal dan ook wel eens wat haar 
mee uitgetrokken worden, amar daar zal de herder zich vroeger zeker 
niet druk om hebben gemaakt!

HONDENSHOW 2009
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Drs. Amanda van Grondelle, dierenarts, verbonden 
aan WHG Westerhuis Kliniek voor Gezelschapsdieren, 
Dalwagen 29c, 6669 CA Dodewaard; T 0488-410040; 
www.whgdierenartsen.nl 
N.B. De teksten van onze hand-outs worden vervaar-
digd aan de hand van niet alleen wetenschappelijke 
literatuur, maar ook van onze eigen inzichten op basis 
van persoonlijke ervaringen. Daarom kan de informatie 
voor een deel afwijken van de gangbare literatuur. 

INLEIDING
Als een hond of kat vers bloed bij de ontlasting 
heeft, is dit vaak zeer verontrustend voor een 

eigenaar. Het ziet er natuurlijk ook behoorlijk dra-
matisch uit. Vooral als het gaat om helder rood (dus 
vers) bloed. In veel gevallen is er ook iets ernstigs 
aan de hand, maar gelukkig niet altijd. In ieder geval 
is het altijd raadzaam om uw dierenarts te raadple-
gen, als uw huisdier bloed bij de ontlasting heeft. 
Wat zijn nu eigenlijk de meest voorkomende oorza-
ken voor het verschijnsel bloed bij de ontlasting? We 
zetten de aandoeningen voor u op een rijtje. 

COLITIS
Een colitis, oftewel dikke darmontsteking 
is waarschijnlijk de meest voorkomende 

oorzaak voor bloederige ontlasting. Vooral bij hon-
den zien we deze aandoening nogal eens. De hond 
(of zeldzamer, de kat) vertoont dan het volgende 
beeld: papperige ontlasting, veel aandrang om te 
poepen, kan het vaak niet goed ophouden, telkens 
gaan zitten en persen op een klein beetje ontlasting, 
slijm en/of vers bloed bij de ontlasting. Verder is het 
dier meestal niet ernstig ziek; we zien vrijwel nooit 
koorts, braken of verminderde eetlust bijvoorbeeld. 
Een colitis is goed te behandelen met medicijnen 
die specifi ek de ontsteking in de dikke darm de kop 
indrukken. Vaak geven we om wat sneller effect 
te hebben voorafgaand aan de tabletten kuur een 
injectie met een ontstekingsremmer. De verhoogde 
aandrang en bijkomende onzindelijkheid is immers 
voor zowel de patiënt als voor de eigenaar niet echt 
prettig en dan is het fi jn om snel een verbetering te 
kunnen bewerkstelligen. Sommige honden hebben 
een telkens terugkerende colitis. Vaak kunnen we 
met behulp van een vezelpreparaat (Protexin Pro-
fi bre®) de kans op recidief enorm verkleinen. Ook 
homeopathisch zijn er mogelijkheden om iets te doen 
aan zo’n recidiverende of chronische colitis. 

PARVOVIRUS
Een parvovirus infectie bij de hond geeft een 
ernstige waterige en bloederige diarree. De 

hond (meestal een jonge hond, die niet of nog onvol-
doende beschermd is door vaccinaties tegen parvo) 
is doodziek. We zien koorts en veelvuldig braken. 
De hond raakt door de ernstige diarree, niet eten en 
drinken en het braken snel uitgedroogd. 
Dit is dus een heel ander beeld dan het hierboven be-
schreven beeld bij de colitis. Katten kunnen ook een 
parvovirus infectie hebben. Het kattenziekte virus 
is namelijk ook een parvovirus. Bij katten zien we 
koorts en heftig braken, de bloederige diarree komt 
meestal pas in een later stadium. Ook bij katten zijn 
jonge dieren het meest gevoelig voor deze infectie. 
Een parvovirus infectie is eigenlijk alleen maar 
te behandelen met ondersteunende maatregelen 
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zoals infusen, antibiotica en medicijnen die braken 
tegengaan. Sinds enkele jaren is er ook interferon 
voor honden en katten beschikbaar, waardoor we de 
specifi eke afweer tegen het virus kunnen verhogen. 
Helaas is de kans dat een dier geneest van een parvo-
virus infectie nog steeds gering. Daarom is preventie 
door middel van vaccinaties  van groot belang. 

CORONAVIRUS
Een coronavirus infectie kan lijken op een 
parvovirus infectie. Ook bij deze infectie zien 

we namelijk heftig braken en waterige diarree die 
oranje-achtig gekleurd kan zijn en zelfs vers bloed 
kan bevatten. De honden kunnen meer of minder 
ernstig ziek zijn. Vooral bij pups kan ook dit virus 
fataal zijn. We zien vaak in een bepaalde omgeving 
meerdere honden met een dergelijk beeld, hetgeen 
aangeeft hoe besmettelijk dit virus is. De behande-
ling is net als bij parvo ondersteunend: infusen, 
antibiotica en medicijnen die braken tegengaan.

GIARDIA
Een giardia infectie veroorzaakt meestal 
een chronische, recidiverende diarree. Soms 

zit daar ook wat vers bloed bij. De diarree is niet 
waterdun, maar (net als bij de colitis) papperig, 
slijmerig en (zurig) stinkend. Vaak bevat de ontlas-
ting veel vet, ten gevolge van de slechte vertering. 
Dit kan verwarrend zijn en doet het beeld denken 
aan een probleem met de alvleesklier. Meestal is de 
eetlust goed, soms zelfs wat meer dan normaal. Op 
enkele uitzonderingen na zijn de dieren niet ernstig 
ziek. De dieren zijn vaak wel wat te mager. Jonge 
dieren, beneden de leeftijd van 1 jaar, zijn het meest 
gevoelig. Maar ook dieren die om een of andere 
reden een verminderde weerstand hebben pikken de 
infectie sneller op. Volwassen dieren met een nor-
male weerstand en een gezond maagdarmkanaal zijn 
waarschijnlijk niet of nauwelijks gevoelig voor de 
infectie. We zien giardia infecties zowel bij honden 
als bij katten. De infectie is goed te behandelen. Er 
zijn verschillende mogelijkheden. Het meeste succes 
wordt bereikt met een behandeling met metronidazol 
of fenbendazol. Alle dieren in 1 huishouden of groep 
dienen behandeld te worden. Verder zijn hygiënische 
maatregelen van belang; kattenbakken of kennels 
regelmatig goed schoonhouden, ontlasting opruimen, 
drinkbakken regelmatig verschonen, etc. 

TRICHURIS
Een worminfectie met de Trichuris worm, ook 
wel zweepworm of kennelworm genoemd, 

kan ook leiden tot bloederige diarree. De worm 
komt eigenlijk alleen bij honden voor, in Nederland 
zelden of niet bij katten. En dan nog alleen bij grote 
groepen honden die onder niet al te hygiënische 
omstandigheden worden gehouden. Hiermee wordt 
bijvoorbeeld een kennel bedoeld, die niet regelmatig 
goed wordt schoongemaakt zodat er (resten van) 

ontlasting blijven liggen. De worm leeft in de blinde 
darm en veroorzaakt het beeld van een persisterende 
colitis (zie boven), maar dan met vermagering en 
algehele slechte conditie. Een worminfectie is goed 
te behandelen met ontwormingsmiddelen. Verder is 
het van belang dat de omgeving goed wordt ontsmet.

ILEUS
Een ileus is een darmobstructie. Zo’n obstruc-
tie kan veroorzaakt worden door een vreemd 

voorwerp dat de darm afsluit of bijvoorbeeld een 
invaginatie (=het in elkaar schuiven van delen van 
darmlissen). We zien bij een ileus vrijwel altijd 
ernstig en hardnekkig braken en misselijkheid, 
weinig tot geen eetlust en symptomen van buikpijn. 
Deze buikpijn kan zich uiten in janken bij optillen 
of gaan liggen, niet willen gaan liggen, onrust en het 
aannemen van vreemde houdingen. Bij lichamelijk 
onderzoek zal de hond of kat ook pijn aangeven bij 
het voelen in de buik. Nog ernstiger wordt het als 
het vreemde voorwerp de darmwand beschadigt of 
als het voorwerp zo klem zit in de darm dat de door-
bloeding van de darmwand in het gedrang komt. De 
darmwand kan dan gaan lekken, met als gevolg een 
buikvliesontsteking. Bij een buikvliesontsteking zien 
we koorts en heftige buikpijnklachten. Maar ook 
shock verschijnselen zijn mogelijk. Als de buikvlies-
ontsteking al wat langer bestaat kan er vocht in de 
buik worden aangetroffen. Bij een volledige darmaf-
sluiting (=ileus) zal er na enige tijd geen ontlasting 
meer geproduceerd worden, maar de eerste paar 
dagen en zeker bij een gedeeltelijke afsluiting van de 

 BLOED BIJ DE ONTLASTING

Foto: Anita Akkermans....”Oeska”
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darm zien we gewoon ontlasting of zelfs bloederige 
diarree. De behandeling is een operatie, waarbij het 
tevens van belang is om met infusen de uitdroging 
en/of shock die bij een ileus ontstaat adequaat te 
behandelen.

TUMOR
Een tumor in het laatste deel van de darm kan 
in de omgeving van de anus kan natuur-

lijk ook vers bloed bij de ontlasting veroorzaken. 
Vaak zal het dier dan ook moeite hebben met het 
kwijtraken van de ontlasting of zelfs pijn tonen bij 
het poepen. De ontlasting kan afgeplat zijn (dit is 
overigens ook het geval bij een vergrote prostaat!) 
De behandeling is, indien mogelijk en zinvol, een 
operatie.

ANAALKLIERPROBLEMEN
Ontstekingen, fi stels of abcessen van de 
anaalklieren kunnen een bloederige afschei-

ding veroorzaken die bij persen op de ontlasting 
op de ontlasting terecht kan komen. Het dier zal 
veelvuldig aan de anus likken en mogelijk ook 
pijn vertonen bij het poepen. De behandeling is 
afhankelijk van de ernst van de ontsteking. Soms kan 
worden volstaan met een (locale) behandeling met 
antibiotica (en ontstekingsremmers), soms moet er 
chirurgisch worden ingegrepen.

BESCHADIGING VAN HET RECTUM 
Dit zien we vooral na trauma, zoals bekken-
breuken na een aanrijding of bij een val van 

grote hoogte (kat). De breuk en vervolgens de insta-
biliteit van het bekken zorgt ervoor dat het rectum in 
meer of minder ernstige mate bekneld raakt tussen 
de verschillende breukstukken. Meestal is de bescha-
diging slechts een kneuzing, waardoor het darm-
slijmvlies wat gaat bloeden. Bij een perforatie van 
de darm (bijvoorbeeld door een scherpe splinter van 
de breuk) moet de darm zo goed mogelijk gehecht 
worden. Dat laatste valt niet mee, omdat het rectum 
slecht bereikbaar is. Een beschadiging van het 
rectum kan ook ontstaan door een vreemd voorwerp 
(bijvoorbeeld een stukje hout, een botsplinter of een 
steen) die opgegeten is en reeds het hele darmkanaal 
gepasseerd is.

CONCLUDEREND
Zoals u ziet zijn er vele mogelijke oorzaken 
voor bloed bij de ontlasting. Een gedegen 

onderzoek is daarom altijd noodzakelijk, voordat 
een behandeling ingesteld kan worden. Het is van 
belang dat u, als eigenaar, let op boven beschreven 
symptomen die kunnen helpen bij het onderscheiden 
van deze verschillende oorzaken. Zoals pijn bij het 
poepen, heftig persen op de ontlasting, wel of geen 
diarree, waterdunne ontlasting of papperige ontlas-
ting, wel of geen slijm bij de ontlasting, algemene 
ziekteverschijnselen, vermagering, braken, etc.

 BLOED BIJ DE ONTLASTING

Guinefort is waarschijnlijk de enige heilige 
hond. Het verhaal gaat dat Guinefort van 
Bourgondië, een windhond, die iets voor de 
13de eeuw leefde in de buurt van Lyon een 
baby in een wieg tegen een slang verde-
digde. De vader van het kindje zag toen hij 
thuiskwam de omgevallen wieg en de hond 
die onder het bloed zat. De vader dacht 
dat de hond het bloedbad had veroorzaakt 
en het kind had gebeten. De vader sloeg 
de hond dood, maar zag kort daarna het 
huilende, maar ongedeerde kind. Ook vond 
hij de doodgebeten slang.
Opeens werd het hem duidelijk. Guinefort 
had het kindje juist verdedigd. De hond 
werd alsnog met alle eer begraven.
Al snel deden de geruchten de ronde dat 
er wonderbaarlijke genezingen bij het graf 
hadden plaatsgevonden. De hond werd ver-
eerd en speciaal de vrouwen kwamen naar 
het graf van de hond en brachten hun zieke 
kinderen mee op bedevaart naar het graf. 

Guinefort is waarschijnlijk de enige heilige 

HEILIGE 
HOND

GUINEFORT
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“Luna” “Luna”Foto: Joyce Sol   “Luna”

Foto: Mariska de Bie  “Storm en Yentl”Foto: Mariska de Bie  “Yentl”
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INLEIDING 
Als uw huisdier komt te overlijden, kan het zijn 
dat uw behandelend dierenarts u vraag of er sectie 
verricht mag worden. Deze vraag roept vaak andere 
vragen op zoals: ‘ Wat is eigenlijk precies een sec-
tie?’’ en ‘Wat gebeurt er dan precies?’’ Waarom zou 
ik sectie laten verrichten, ik krijg er mijn geliefde 
huisdier toch niet mee terug?’’ 
De omstandigheden waarin verdriet of andere emo-
ties overheersen, maken het soms moeilijk om met 
zulke wedervragen te komen, terwijl de antwoorden 
op deze vragen toch belangrijk zijn om te kunnen 
bepalen of u wel of geen toestemming wilt verlenen. 
Deze folder is bedoeld om duidelijke antwoorden te 
geven op uw vragen en u te helpen bij uw besluit.
We leggen uit waarom sectie zo belangrijk is en wat 
er bij dit onderzoek allemaal gebeurt. Neemt u de 
tijd om de informatie goed te lezen en spreek met de 
dierenarts het tijdstip af waarop u uitsluitsel geeft 
over uw beslissing. Het is voor de kwaliteit van het 
onderzoek van belang om zo spoedig mogelijk na het 
overlijden van uw huisdier deze beslissing te nemen. 
Als u na het lezen nog vragen heeft, kunt u deze na-
tuurlijk altijd stellen aan uw dierenarts. Hij of zij zal 
u helpen een weloverwogen beslissing te nemen. 

WAT IS EEN SECTIE? 
Sectie is een inwendig onderzoek op een overleden 
dier. Het wordt ook wel een lijkopening of necropsie 
genoemd. Het onderzoek wordt verricht door een 
veterinair patholoog. Dit is een dierenarts die gespe-
cialiseerd is in deze vorm van onderzoek. Een sectie, 
het inwendig onderzoek, is een vrij omvangrijk 
onderzoek, waarbij alle organen van het overleden 
dier onderzocht worden. Een sectie is daarom dan 
ook enigszins te vergelijken met een operatie. Het 

onderzoek wordt uiteraard op respectvolle wijze 
verricht.

WAAROM SECTIE? 
Het doel van een sectie is het geven van een verkla-
ring van het ziektebeeld van het overleden huisdier 
en het vaststellen van de doodsoorzaak. Het is op het 
moment van overlijden namelijk niet altijd duidelijk 
waaraan een dier precies is gestorven. Eigenaren en 
dierenartsen willen graag weten hoe het ziekteproces 
en de daaropvolgende dood precies verlopen zijn. 
De sectie is hét hulpmiddel bij uitstek om goed te 
onderzoeken wat in de laatste levensfase met een 
patiënt is gebeurd. Dierenartsen willen bovendien 
graag controleren of een medische behandeling juist 
is geweest. Dat zal niet meer van betekenis zijn voor 
uw overleden huisdier, maar wel voor volgende pa-
tiënten, die kunnen profi teren van de lessen die van 
een sectie geleerd worden. Ervaring heeft uitgewe-
zen dat ook bij patiënten waar het allemaal duidelijk 
leek, zich nog zaken kunnen voordoen die niemand 
had verwacht. De informatie die een sectie oplevert 
helpt de dierenartsen om kritisch naar de door hen 
ingestelde behandeling te kijken. Een andere reden 
kan zijn om vast te stellen of de ziekte besmettelijk 
of erfelijk is. In het geval van een besmettelijke 
ziekte moet actie worden ondernomen om eventueel 
andere besmette dieren op te sporen, te onderzoeken 
en indien nodig te behandelen. Bij een erfelijke 
ziekte is het verstandig de ouderdieren van een 
overleden nakomeling uit te sluiten van de fokkerij. 
Daarnaast kan sectie ook gebruikt worden om na te 
gaan of er sprake is geweest van vergiftiging. 
Dit kan van belang zijn voor andere dieren en soms 
ook voor mensen uit de omgeving van het overleden 
dier. Sectie is tevens belangrijk voor de wetenschap. 
Een groot deel van de kennis over ziektes ontlenen 
we aan studies van sectiemateriaal. De secties die 
het Veterinair Pathologisch Diagnostisch Centrum 
(VPDC) van de Faculteit der Diergeneeskunde ver-
richt, worden vrijwel altijd gebruikt voor onderwijs 

 SECTIE BIJ HUISDIEREN

WAT GEBEURT ER 
DAN PRECIES 

TIJDENS DE 
SECTIE?
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aan studenten en specialisten in opleiding en zijn 
daarom van groot belang voor de opleiding van 
dierenartsen en veterinair pathologen. 

WAT GEBEURT ER BIJ 
EEN SECTIE?
Voordat de patholoog aan de sectie begint, onder-
zoekt hij het lichaam van het overleden dier eerst 
uitgebreid van buiten: het uitwendig onderzoek. 
Daarna wordt het lichaam van een overleden dier 
geopend en worden de organen in het lichaam 
geïnspecteerd. Vervolgens worden ze meestal één 
voor één uit het lichaam verwijderd en ingesneden 
om de binnenkant te kunnen beoordelen. Vaak wordt 
er vervolgens uit organen een kleine stukje weefsel 
genomen om microscopisch te onderzoeken. Dat is 
belangrijk, omdat niet alle afwijkingen met het blote 
oog herkenbaar zijn.

WAT GEBEURT ER NA DE 
SECTIE? 
Het lichaam en de onderzochte organen worden 
vervolgens overeenkomstig wettelijke voorschriften 
verbrand. Voor gezelschapsdieren is het mogelijk om 
dieren door een speciaal dierencrematorium te laten 
cremeren. Als crematie gewenst is, is het belangrijk 
om dit duidelijk kenbaar te maken als het dier voor 
sectie wordt aangeboden. Het kan gebeuren dat u 
wel toestemming wilt geven voor sectie maar dat 
u uw overleden huisdier na het onderzoek nog wilt 
zien. De patholoog verricht dan een zogenaamde 
cosmetische sectie, waarbij uw huisdier na de sectie 
weer zodanig wordt gesloten dat er vrijwel niet te 
zien is dat er sectie is verricht. Deze vorm van sectie 
heeft echter beperkingen waardoor het onderzoek 
minder uitgebreid is en de kans aanwezig is dat er 
onvoldoende gegevens worden verkregen. Daarom 
wordt over het algemeen een cosmetische sectie 
niet aanbevolen door de patholoog. Voor het laten 
cremeren van uw huisdier is het niet noodzakelijk 
om een cosmetische sectie te laten verrichten. Ook 
na afl oop van een ‘gewone’’ sectie kan uw huisdier 
zonder probleem door een dierencrematorium wor-
den gecremeerd. 

HOE IS DE PROCEDURE?
Stap 1:
De procedure begint met de vraag van uw dierenarts 
of sectie mag worden verricht. Uw dierenarts zal ver-
volgens bij u informeren of u nog vragen heeft. U als 
eigenaar bent degene die besluit of u toestemming 
verleent voor sectie. Besluit u geen toestemming te 

verlenen, dan wordt geen sectie verricht.
Stap 2:
Als u toestemming geeft, vult uw dierenarts een 
sectieformulier in. Daarop vermeldt hij onder andere 
de gegevens van het overleden dier, de ziektege-
schiedenis en eventueel de ingestelde behandeling. 
De dierenarts geeft hierop ook aan of er een cosme-
tische sectie met eventueel achteraf crematie moet 
plaatsvinden.
Stap 3:
Vervolgens wordt het overleden huisdier naar een 
veterinair pathologisch diagnostisch centrum over-
gebracht. U kunt het transport zelf verzorgen, maar u 
kunt ook gebruik maken van de dierenambulance of 
andere vervoersdiensten.
Stap 4:
Na aankomst op het pathologisch centrum verricht 
de patholoog binnen afzienbare tijd (meestal één 
werkdag) de sectie. Mocht de periode voor sectie 
te lang duren, bijvoorbeeld bij overlijden in het 
weekend, dan kan daar in overleg een oplossing 
voor worden gevonden. Het hele onderzoek, zoals 
hierboven beschreven, neemt ongeveer één tot drie 
uur in beslag.
Stap 5:
Daarna nemen we desgewenst contact op met een 
dierencrematorium en haalt het betreffende cremato-
rium het overleden dier op voor de crematie. Meestal 
neemt het crematorium contact met u als eigenaar 
op, voordat de crematie plaatsvindt. Het cremato-
rium stuurt u een aparte rekening voor de kosten van 
de crematie.
Stap 6:
Na de sectie maakt de patholoog een verslag dat 
hij opstuurt naar de dierenarts die de sectie heeft 
aangevraagd. Meestal rondt de patholoog binnen vier 
weken na het verrichten van de sectie het verslag af. 
Als u daar prijs op stelt, maakt uw dierenarts vervol-
gens een afspraak met u om de bevindingen van de 
patholoog met u te bespreken. Als u dan nog vragen 
heeft, kunt u deze met de dierenarts bespreken. Als 
het nodig mocht zijn, kan de dierenarts weer contact 
opnemen met de patholoog voor nader overleg
N.B. Bij acute problemen waarbij meerdere dieren 
ziekteverschijnselen vertonen, bijvoorbeeld bij ziekte 
in een nest, zal de patholoog veelal op een zo kort 
mogelijke termijn een voorlopige indicatie van het 
onderliggende probleem doorgeven aan de behande-
lend dierenarts, zodat deze zo spoedig mogelijk een 
behandeling kan instellen. 
Vragen? 
De aanvragend dierenarts zal uw wensen en bezwa-
ren nooit naast zich neerleggen. Uiteindelijk bepaalt 
u als eigenaar van de patiënt wat er gebeurt. Als u 
nog vragen heeft, kunt u deze bespreken met uw 
dierenarts.

Tekst Veterinair Pathologisch Diagnostisch Centrum 
(VPDC), afdeling Veterinaire Pathologie

 SECTIE BIJ HUISDIEREN
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HOND MEE OP WINTERSPORT 

Bron: Telegraaf

Hondentruitjes, hondenbrillen en hondenbier. Je kunt 
het zo gek niet bedenken of het is er. Allemaal onzin 
of misschien stiekem wel handig & verstandig wan-
neer u uw hond meeneemt op wintersportvakantie?
 

De hond gaat steeds vaker mee op reis. Maar denkt u 
dan ook aan de veranderende weersomstandigheden 
voor uw trouwe viervoeter? Immers, niet elke hond 
heeft een dikke vacht die het lijf warm houdt. Of wel 
eens gedacht aan bescherming van de ogen bij felle 
zon, wind of kou? Wij mensen zetten toch ook een 
zonnebril op als we lekker gaan skiën in de schit-
terende witte sneeuw.

BRIL
In omstandigheden waarin we onze ogen moeten 
beschermen, zetten we een bril op. Dus waarom ook 
niet de ogen van uw trouwe hond koesteren? Zelfs 
voor een aantal oogaandoeningen zijn deze brillen 
een goede bescherming tegen schadelijke uv-straling 
en worden traanogen bij wind voorkomen. De 

gepatenteerde hondenbrillen van Dog-Goes zijn er 
in de Modellen Pro en Basic, met blauw spiegelglas. 
Uiteraard in 4 verschillende maten, want niet één 
hond is hetzelfde.

SCHOENEN EN BONTJAS
De zachte kussentjes op de voetzolen van uw vier-
voeter moeten ook verwend worden bij veranderende 
weersomstandigheden. IJs en pekel kunnen het voet-
bed beschadigen en wondjes veroorzaken. Vandaar 
dat er voor de tere pootjes, speciale hondenschoenen 
zijn ontworpen. Lekker warm en comfortabel. Met 
klittenband om de poot te winden.
Tip: voor u op vakantie gaat met een langharige 
hond is een bezoekje aan de trimsalon een goed ad-
vies. Laat de haren tussen de voetzolen en de lange 
haren om de poten heen wegknippen. Dit voorkomt 
klontvorming van ijs tussen de voetzolen wat pijnlijk 
is voor uw hond. En inmiddels zijn we er wel aan 
gewend: de hondenkleding. 
Vooral voor oude en minder bewegelijke honden 
zeer nuttig in de sneeuw. 

Tip: honden houden zich in koude omstandigheden 
alleen op temperatuur door te bewegen. Dus voor-
kom dat uw hond lange tijd stilstaat.

MET JE HOND OP 
WINTERSPORT
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APRÈS-SKI
Als je huisdier dan toch al volledig van de partij is 
tijdens de wintersport, laat hem dan ook meegenieten 
van de après-ski. Het moet niet gekker worden, maar 
er is zelfs al speciaal hondenbier op de markt.

HOND MEE OP WINTERSPORT 

Bron:  Hondentips Magazine 
www.hondentips.com

Tekst: Nanny van Dijck

Met het wisselend weer van de afgelopen dagen 
weet je niet of je nu op pad moet met de paraplu 
of niet. Gelukkig is de temperatuur best te doen 
dus al zou jij tijdens een wandelingetje met je 
hond toch niet op tijd een droog plekje kunnen 
opzoeken dan is het nog niet zo’n ramp. Maar als 
je hond mee in huis gaat, zit je wel met een natte 
hond en meestal heeft zo’n dier dan niet zo’n 
aangename vachtgeur. 

Hoe je het ook draait of keert, als je een hond in 
huis hebt blijf je dat altijd ruiken. Misschien jijzelf 
niet meer, maar je bezoek ruikt dat de hond in 
huis mag. Je kan dit natuurlijk beperken door een 
goede vachtverzorging en regelmatig stofzuigen 
en schoonmaken in huis. De hondenlucht wordt 
veroorzaakt door allerlei stoffen die in de vacht 
worden gevormd, vaak onverzadigde vetzuren, 
deze zuren veroorzaken de geur. De vetten zijn 
een natuurlijk beschermingsmiddel. Regen blijft 
niet in de vacht hangen, gelukkig maar anders 
zou je hond na een regenbui of een duik in de 
vijver er als een gevulde spons bijlopen. Dus je 
mag best je hond wassen met shampoo maar 
juist om de natuurlijke bescherming niet weg te 
nemen zou ik dit niet te vaak doen. Ik begrijp het, 
een lekker shampoogeurtje zou ook mijn keuze 
zijn. Maar als de hond mocht kiezen dan wist hij 
het wel, laat mij maar lekker mijn vachtgeurtje 
houden, zou hij zeggen. 

Een eetlepeltje maïsolie of schapenvet door het 
voer van je hond zou kunnen helpen omdat dit 
producten zijn die uit onverzadigde vetzuren 
bestaan en in sommige gevallen helpen deze 
bij het regelen van de stofwisseling. Er zijn ook 
hondeneigenaars die zweren bij het toevoegen 
van bietensap en wortelsap in het voer. 

Een tip die zeker zijn nut heeft bewezen is je 
hond gewoon lekker even afdrogen nadat hij nat 
is geweest. Je hebt beslist wel wat oude hand-
doeken die je hiervoor kan gebruiken.

WAT TE DOEN TEGEN 
EEN STINKENDE 
HONDENVACHT?



Bobtales  Februari 2011

ADVERTENTIE

Tel. (0513) 57 11 91 • www.energique.nl

Voer uw 
hond 
kerngezond

In de diepvries

bij uw 

dierenspeciaalzaak

Vers vlees voor
uw hond
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Bron:  Hondentips Magazine 
www.hondentips.com
Tekst: Nanny van Dijck

Wist je dat de hond/wolf van nature niet alleen 
vlees eet? Als hij een prooi vangt of vindt, eet hij 
het liefste de maag van zijn prooi het eerst op. Dus 
ook de inhoud. Deze inhoud is voor hen een soort 
vitaminekuur. De maag zit vol gras, mineralen, 
granen en andere voedingsstoffen die hun prooi 
eerder heeft gegeten. Ja voor ons mensen niet echt 
appetijtelijk om te lezen maar voor de hondachtige 
puur overlevingsinstinct. Zo krijgt de hond de nodige 
voedingsstoffen binnen. 

De fabrikanten van hondenvoeding houden hier 
rekening mee bij het samenstellen van de voeding en 

voegen supplementen toe om zo een goede maaltijd 
voor je hond te bereiden. Een goede reden om je 
hond geen afval van de tafel te geven.

De behoefte aan deze extra voedingsstoffen zou een 
logische verklaring lijken voor het eten van gras. 
Toch is dit niet waar...
Als een hond iets onverteerbaars in de maag heeft, 
gebruikt hij het eten van gras als natuurlijk braak-
middel. Vooral als je hond echt gaat ‘grazen’ is dit 
al een duidelijke aanwijzing voor problemen met de 
maag. 
Dit wil niet zeggen dat je een pup of hond moet toe-
laten om van je kamerplanten te eten. Gras kan geen 
kwaad, kamerplanten kunnen giftig zijn.
Als je hond een keer gras eet, is dit dus geen ramp. 
Komt het regelmatig voor, dan kun je dit het best 
even melden bij je dierenarts.

WIST JE DAT...?  

WIST JE DAT?

KYRA

WAAROM EET JE HOND GRAS? 

Foto’s: Ria Ruitenberg
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Bon Appétit !

BENODIGHEDEN

50 gr. boter
100 spekblokjes of hamreepjes
200 gr. bloem
200 gr volle kwark of crème fraìche
1 ei
1/2 appel, geschild en in kleine blokjes 
gesneden.
2 eetl. geraspte kaas
snufje zout
2 eetl. witte suiker. 

Nikan, “de OES Jamie Olivier” wil gaarne mee-
werken om in het Clubblad een vaste rubriek te 
vullen met heerlijke recepten voor zijn vriendjes.
Al zijn recepten zijn goedgekeurd door zijn vast 

proefteam.
Alleen als zij niets aan te merken hebben wordt 

het recept geplaatst.
Tips en suggesties zijn van harte welkom.

Fellow cookies 
Verhit de oven voor op170 graden. 

Bak de spekblokjes in 50 gram boter krokant. 
Schep de spekblokjes uit het vet en bewaar het vet. 

Zeef de bloem boven een kom. doe er vervolgens de kwark, het ei en 3 eetlepels spekvet 
bij. Roer eerst met een lepel alles door elkaar en kneed verder met de hand.

Laat het deeg even rusten. 
Voeg appel, kaas, spek, zout en suiker toe en kneed alles goed door. Het deeg moet enigs-
zins plakkerig zijn, maar niet echt aan de handen blijven plakken. Is het deeg te massief 
iets meer kwark toevoegen. Bekleed de bakplaat met bakpapier en verdeel het deeg met 
behulp van 2 theelepeltjes in bolletjes op het bakblik. Wil je een kluifvorm maken dan 

telkens 2 bolletjes naast elkaar leggen, recht stukje deeg en weer 2 bolletjes naast elkaar. 
zorg dat het deeg goed tegen elkaar ligt. Bak de koekjes in 35 minuten in het midden van 

de oven. Laat de koekjes afkoelen .

NIKAN’S KOOKBOEK

34



Bobtales  Februari 2011

ADVERTENTIE

Vraag voor meer informatie naar onze folder.

Vobra Special Petfoods BV - Postbus 64  5460 AB Veghel
Tel. 0413 22 94 43 - Fax 0413 22 99 63

www.vobra.nl - info@vobra.nl

Vraag ook 

naar onze 

Carocroc Lam & Rijst 

en Carocat 

producten.

Vraag ook 

naar onze 

Carocroc Lam & Rijst 

en Carocat 

producten.

Onze kennis en ervaring
houden uw hond in topconditie

p g
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Special care voor hond en kat
1001 producten voor trimsalon en vachtverzorging.

Kijk op www.velapet.com of bel +32(0)11 823633 / +31(0)413 264232.

Velapet_ad_130x90mm_cmyk.indd   1 16-01-2009   13:02:05

ADVERTENTIE
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 TETANUS BIJ KAT EN HOND

N.B.
Onze hand-outs worden vervaardigd aan de hand van 
niet alleen wetenschappelijke literatuur, maar ook van 
onze eigen inzichten op grond van persoonlijke ervarin-
gen. Daarom kan de informatie voor een deel afwijken 
van de gangbare literatuur.

INLEIDING
Tetanus wordt veroorzaakt door een krachtig toxine 
dat wordt gevormd in het lichaam na infectie met een 
bacterie genaamd Clostridium tetani. De sporen (in-
actieve vorm) van deze bacterie zijn overal te vinden 
in de omgeving vooral in aarde. Deze sporen zijn 
erg resistent en kunnen maanden tot jaren overleven 
ook bij slechte omstandigheden. In vergelijking tot 
mensen komt deze aandoening gelukkig weinig voor 
bij honden en katten. Dit komt omdat zij een goede 
natuurlijk weerstand hebben voor het toxine van 
deze bacterie. 

ONTSTAAN
Tetanus kan ontwikkelen wanneer er sporen in 
wonden terecht komen, meestal van de huid. Maar 
het kan bijvoorbeeld ook na de bevalling van de teef 
optreden. De sporen voelen zich het meest thuis in 
een zuurstofarme (anaerobe) omgeving. De bacterie 
gaat in de wond een gevaarlijk toxine produceren, dit 
toxine heet tetanospasmine. Tetanospasmine dringt 
binnen in de zenuwcellen van de dichtstbijzijnde 
spieren en kan zich via deze banen lokaal en zelfs 
door hert hele lichaam verspreiden. 

ZIEKTEVERSCHIJNSELEN
De symptomen van tetanus beginnen 5 dagen tot 
3 weken na infectie. Dit kan dus betekenen dat bij 
honden de wond via welke de sporen zijn binnen-
gekomen reeds geheeld zijn. Katten hebben meer 
weerstand tegen de ziekte dus hun wonden zullen 
vaak uitgebreider zijn en dus nog wel te zien bij 

het ontstaan van de symptomen. Hoe dichter bij het 
hoofd hoe sneller en hoe ernstiger het ziektebeeld 
zal ontstaan. Er zijn 2 uitingsvormen van tetanus, 
gegeneraliseerd (over hele lichaam) of lokaal. 
De lokale vorm komt het meest voor bij katten 
vanwege de grotere weerstand. Men ziet een stijfheid 
van de spieren van een gedeelte of de gehele poot. 
Deze stijfheid kan zich uitbreiden. Dieren met gege-
neraliseerde tetanus lopen met een stijve gang en een 
gestrekte of naar de rugzijde gebogen staart. Ze kun-
nen moeilijk liggen en staan vanwege het ongemak 
dat zij ondervinden van hun stijve spieren. De oren 
worden omhoog gehouden en de lippen teruggetrok-
ken met een gerimpeld voorhoofd zodat het net lijkt 
de hond continu lacht. Naar voren schuiven van het 
derde ooglid en teruggetrokken oogbollen wordt 
vaak gezien. Ook treed vaak kaakklem op in combi-
natie met kwijlen en hijgen, Regurgitatie (teruglopen 
van voedsel) als gevolg van megaoesophagus (ver-
wijding van de slokdarm) en oesophegale hernia kan 
optreden. Dit kan een verslikpneumonie veroorzaken 
wat de grootste complicatie is van tetanus. Het dier 
reageert heftiger op visuele en tactiele stimuli waar-
door de krampen kunnen verergeren. Zowel brady-
cardie (lage hartslag) als tachycardie (hoge hartslag) 
kunnen worden gezien. Bloedonderzoek geeft vaak 
weinig afwijkingen behalve de ontstekingreactie van 
de oorspronkelijke wond of verhoogde spierenzy-
men. De ziekte kan de dood veroorzaken door het 
verkrampen van de ademhalingsspieren, ernstige 
spasmes van de larynx (strottenhoofd), verhoogde 
secretie van de luchtwegen of het uitvallen van de 
ademhaling op hersenniveau. Als dieren minder 
ernstig ziek zijn kunnen ze ook herstellen.
 
DIAGNOSE
Tetanus is een van de weinige infectieziekten welke 
gediagnosticeerd kan worden op het klassieke 
klinische beeld. Om de diagnose waarschijnlijk te 
maken kunnen de antilichamen tegen het toxinen 
worden gemeten in het bloed (serum). Deze waarde 
wordt dan vergeleken met die van gezonde dieren. 
Een kweekje van de wond maken is weinig zinvol 

INFECTIE MET 
EEN BACTERIE 

GENAAMD CLOST-
RIDIUM TETANI
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daar de bacteriën hier slechts in lage concentraties 
aanwezig zijn. 

BEHANDELING
De behandeling van zieke dieren is langdurig en 
duur. De dierenarts zal met de eigenaar uitvoerig 
doorspreken wat de mogelijkheden zijn, de kansen 
op complicaties en prognose. Milde gevallen kunnen 
genezen door alleen de wond te behandelen. In ern-
stige gevallen zal het dier zonder behandeling zeker 
overlijden. Als eerste zal uw dier moeten worden 
behandeld met antitoxine, echter de eliminatie van 
het tetanustoxine gebeurt geleidelijk en het anti-
toxine levert hieraan maar een kleine bijdrage. Het 
voorkomt wel de verdere binding van het toxine dat 
nog vrij in het lichaam aanwezig is. Het antitoxine 
kan intraveneus en lokaal worden toegediend. Lokale 
toediening geschiedt rond de wond waar de Clostri-
dium bacterie zich bevindt. Aangezien dit antitoxine 
een heftige allergische reactie kan veroorzaken wordt 
15 minuten voor intraveneuze toediening eerst een 
kleine hoeveelheid in de huid gespoten. Atropine, 
corticosteroïden en antihistamine worden klaargezet 
voor onmiddellijke toediening indien een allergische 
reactie optreed. Na toediening blijft het antitoxine 2 
weken actief in het lichaam dus een tweede toedie-
ning zal zelden noodzakelijk zijn. Lokale en systemi-
sche antibiotica worden ingezet om de Clostridium 
bacterie te doden. Penicilline G (4 x daags 20.000-
50.000 IU/kg IV gedurende 10 dagen) heeft een 
goede werking en/of metronidazole (indien alleen 
metronidazole; 3 x daags 10 mg/kg PO gedurende 10 
dagen, indien gecombineerd met penicilline G; lager 
doseren). Het operatief reinigen en verwijderen van 
aangedaan weefsel kan een belangrijke bijdrage le-
veren om het vrijkomen van toxines te beperken. Het 
ondersteunen van het zieke dier is cruciaal voor het 
herstel. Opname van het dier zal hier vaak bij nodig 
zijn voor infuus, dwangvoeding en sedatie zodat de 
negatieve effecten zoveel mogelijk kunnen worden 
opgevangen. Tevens rust: zo min mogelijk prikkels, 
zoals licht, geluid en aanraken.

PROGNOSE
Bij milde infectie treedt meestal na 3 weken 
behandeling herstel op. Een ernstig ziek dier heeft 
helaas een grote kans te overlijden aan deze ziekte of 
complicaties. 

PREVENTIE
Vaccinatie voor tetanus wordt niet geadviseerd bij 
honden en katten in tegenstelling tot mensen en 
paarden..
Indien u denkt dat uw dier symptomen vertoont van 
tetanus is het verstandig zo snel mogelijk contact op 
te nemen met uw dierenarts. Belangrijk is dat een 
goede wondverzorging de kans op tetanus aanzien-
lijk zal verkleinen

 TETANUS BIJ KAT EN HOND

Bron:  Hondentips Magazine 
www.hondentips.com
Tekst: Rudy van Dijck

Wat te doen als je pup zijn voer niet eet wat je 
hem voorzet?
Gewoon een lekker stuk biefstuk bakken en hem 
deze voorzetten...of kijken wat hij wel lust, als hij 
maar eet. 

Nee, grapje!

Over de voeding voor honden zijn veel punten 
die wel eens vaker tot hoog oplopende discus-
sies kunnen leiden. We willen het nu dus niet 
hebben over wat jij het beste kan geven en wat 
beter niet. De fokker of dierenarts zal je op dit 
gebied goed kunnen adviseren.

Als je pup niet meteen begint te eten van het 
voer dat je hem voorzet dan ga je niet meteen 
op zoek naar ander voer. Eet hij niet meteen dan 
laat je het voer 5 minuten staan. Begint hij er niet 
aan dan neem je het weg, dek het af en zet het 
hem na een uurtje opnieuw voor. 
Blijft hij het weigeren dan kan je er wat warm 
water aan toevoegen zodat het wat sterker ruikt 
en aantrekkelijker wordt. 

Voor puppy’s of honden die voor het eerst in huis 
komen is het normaal dat ze de de eerste dagen  
niet meteen goed eten. Ze moeten nog een 
beetje wennen aan de omgeving en hebben vaak 
nog wat last van stress. Dus maak je niet teveel 
zorgen als ze niet meteen op het eten vliegen als 
je het ze voorzet. 

WAT ALS MIJN 
PUP ZIJN VOER 
NIET WIL ETEN?
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HAPPY VALENTINE’S DAY...Foto’s: Pleuni Hoogwerf en Cees Bol
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VOOr ALTIJD IN 
ONS HART...BOY..

27 september 1997
28 januari 2011

At the end of a rainbow
You’ll fi nd a pot of gold
At the end of a story
You’ll fi nd it’s all been told 

But our love has a treasure
Our hearts can always spend
And it has a story
Without any end 

At the end of a river
The water stops its fl ow
At the end of a highway
There’s no place you can go 

But just tell me you love me
And you are only mine
And our love will go on
Till the end of time 

At the end of a river
The water stops its fl ow
At the end of a highway
There’s no place you can go 

But just tell me you love me
And you are only mine
And our love will go on
Till the end of time
Till the end of timeTill the end of timeTill the end of time
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 IN MEMORIAM BOY

Tekst en foto’s: Cees Bol
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AFSCHEID VAN 
EEN GENTLEMAN

Ik weet nog goed het moment dat ik Boy ophaalde 13 jaar geleden, 
Ik was een keer wezen kijken bij het gezin waar hij toen woonde in 
Friesland. Dit keer had ik halverwege afgesproken… Thuisgekomen 
ben ik met hem gaan wandelen… En het was alsof het nooit anders 
was geweest.. Thuis snuffelde hij wat, ging liggen, sloot zijn ogen 
en dacht het is goed…. Vanaf dat moment veranderde mijn leven, 
we werden maatjes, deelgenoten in goede en slechte tijden. Wat 
een broekie was het nog amper een jaar oud.. maar toen al was hij 
sterk, beresterk…. Vaak togen we naar het strand, met tennisballen 
en maakte lange tochten door bos en duin. 
 En vanaf toen ging Boy er voor om zijn roedel uit te breiden, en 
binnen een half jaar had hij er een vrouwtjes baas bij en twee vrien-
den voor het leven… Youri en Cassie… Ik weet nog in het begin 
als ik naar Hanneke reed, bij Wierden ging hij overeind zitten in de 
kofferbak van mijn oude Ford Sierra.. de neus omhoog , hij rook het 
en wist waarschijnlijk al wat ik niet wist, we komen in de buurt van 
mijn nieuwe huis…. 
Het eerste wat hij deed was rondjes rond het huis rennen, wat een 
tuin, dacht hij, wat een lol, Wat een hondengeluk… en dat was 
het ook…. Hoewel het in het begin nog niet helemaal boterde met 
Youri, twee reuen en een dame geeft natuurlijk wat rivaliteit…. maar 
met de jaren die verstreken… ( en wat gingen ze snel ) werden alle 
plooien glad gestreken… 
En zo kabbelde het leven voort, rustig, de seizoenen verstrijkend, 
de vakantie ’s de uitjes, de dagjes strand en de weekjes Waddenei-
landen…. Heerlijk was het weer op het strand te zijn…. De wolken 
het zand, de golven…. En altijd wis je de weg… al was je er vijf jaar 
niet meer geweest Boy wist waar hij heen moest…. 
En toen kwam de dag dat Cassie ging, en Youri werd ouder en ou-
der, maar onze Boy bleef sterk en in de bloei van zijn leven maakte 
we lange wandelingen door de bossen. 
Sophie kwam en Youri ging….. en toen was Boy de oudste, en 
nu na dertien jaar kijk ik terug…. En denk aan de tijd dat je met 
boomstammen sjouwde… je aan touwen in bomen hing in nijd dat 
het niet los wilde komen… je een robbertje vechten niet uit de weg 
ging…. En tennisballen van - tig jaar oud opgroef twee meter diep 
…. Maar als een echte OES je altijd nabij was, dichtbij was…. in 
mijn hart was, en dat zal je altijd blijven… Boy. 

 Je moest gaan, je kon niet meer… Hoe graag wilde je blijven, hoe 
graag wilde ik dat je bleef……. Er is een leegte in huis… Maar voor 
jou is het beter… je bent bij je vrienden… Ons hart is vol met herin-
neringen…. aan die good old Boy…. 
Tussen alle hartverwarmende berichtjes op Facebook en Hyves ( 
dank jullie daarvoor ) zag ik een zin die me aansprak en ik hier wil 
aanhalen…. 
DE ALLERBESTE PLAATS OM EEN LIEVE TROUWE HOND TE 
BEGRAVEN, IS IN HET HART VAN ZIJN BAAS. 
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EEN BOBTAIL PUP IN HUIS 

De Bobtail is een bijzondere hond, en de pups zien er geweldig uit. Heeft 
u een pup van de Bobtail gekocht? Gefeliciteerd. Hier vindt u een handig 
artikel, waarin beschreven staat wat u allemaal nodig heeft voordat de 
pup bij u thuis komt, en ook wat u moet doen als de langverwachte pup 
eindelijk in huis is! 

BENODIGDHEDEN
Nadat u vanaf het moment van uitzoeken ‘in verwachting’ bent geweest 
van de nieuwe gezinsuitbreiding, is dan toch eindelijk het moment aan-
gebroken dat de pup opgehaald kan worden. Voordat hij arriveert heeft 
u van de fokker al g ehoord wat hij moet eten en heeft u het nodige al in 
huis gehaald.

De meeste fokkers geven een soort van voedingslijst mee. Het is 
verstandig om deze de eerste tijd aan te houden. Zelfs al zouden u en 
de dierenarts liever een andere manier van voeden kiezen, dan nog is 
het verstandig om de eerste tijd de voedingsaanwijzingen op de lijst op 
te volgen. Dit voorkomt dat de pup, die in zijn nieuwe omgeving toch al 
zoveel vreemde indrukken opdoet, van streek raakt en diarree krijgt.

EEN SLAAPPLEK
Er zijn enkele dingen die al voor de komst van de pup aangeschaft 
kunnen worden. De jonge hond heeft een slaapplaats nodig. Dit kan 
een kist zijn, een rieten mand, een zelf getimmerde bak op pootjes, een 
stretcher, een schuimrubberen mand of een mand van kunststof. Een 
schuimrubberen mand is voor een pup een onding; of liever gezegd: 
voor u is het een onding en voor de pup een gevaarlijk maar leuk stuk 
speelgoed. Schuimrubber laat zich namelijk heerlijk versnipperen tot 
een enorme hoeveelheid vlokken. Maar als een pup het schuimrubber 
(perongeluk) opteet, is dat zeer ongezond voor de pup.

Een rieten mand is moeilijk schoon te maken, maar levert over het 
algemeen geen gevaar op als er op geknabbeld wordt. Een stretcher is 
heel geschikt voor een oudere hond, maar een pup kan er niet lekker 
in weg kruipen (hiermee neemt u zijn gevoel van veiligheid deels weg!). 
Een zelf getimmerde bak is, met een lekkere deken erin, prima, evenals 
een kunststof mand. Aan beide kan door een pup geknabbeld worden, 
zonder dat er echt veel vanaf komt. Let er echter wel op, dat er geen 
giftige verf of lak op de bak zit. Een kist, waar de pup niet uit kan komen, 
is misschien een goed hulpmiddel bij het ‘s nachts zindelijk maken.Bron: Internet

www.hikariaantje.com
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EEN BOBTAIL PUP IN HUIS 

SPEELGOED
De jonge hond moet speelgoed hebben waarop hij kan bijten, waar hij 
achteraan kan hollen en waar hij aan kan sjorren. Bijvoorbeeld een oude 
wollen of katoenen sok, een bal, die dan echter wel zo groot moet zijn 
dat hij absoluut niet in zijn keel kan schieten. Ook een rundermergpijp 
die zo lang gekookt werd dat hij keihard is geworden en een oude thee-
doek met een knoop erin zijn fi jn speelgoed.

ETENSBAK
De pup, en later ook de oudere hond, kunnen het beste eten uit een 
roestvrij stalen bak, of eventueel een stenen voerbak. Een aantal 
honden heeft een sterke hekel aan plastic bakken; de geur die eraan zit, 
of misschien wel de smaak, kunnen er voor zorgen dat die honden hun 
eten laten staan. Ook de waterbak moet van steen of roestvrij staal zijn.

HALSBAND EN RIEM
Als halsband en riem voldoet voor de Bobtailpup een zacht leren, of 
nylon halsbandje met een los riempje voorzien van een musketonsluiting 
het beste. Pups moeten altijd halsbanden hebben die, ook al trekken zij 
achteruit, niet over hun hoofd kunnen schieten. Doordat een pup met 
nog zoveel dingen kennis moet maken, is de kans groot dat hij geregeld 
ergens van schrikt en in een refl ex achteruit trekt; hij zou dan zo uit een 
te wijde halsband kunnen schieten. Sliplijnen en tentoonstellingslijntjes 
zijn weliswaar prettig licht van gewicht, maar niet geschikt en zeker niet 
veilig voor angstige pups.

RUSTPLEK
Het is voor uzelf fi jn als u een veilige plaats heeft voor de pup, waar u 
hem zo af en toe even kwijt kunt. Als u een oude babybox kunt be-
machtigen, is deze heel geschikt als kamerkenneltje. En wellicht ook als 
nachtelijke slaapplaats. Bent u van plan hem in bijvoorbeeld de keuken 
te laten als u even weg moet, dan zult u alle snoeren en dergelijke goed 
moeten weg werken. Een pup is nu eenmaal ontzettend nieuwsgierig en 
wil alles in zijn mond nemen om het te onderzoeken.

VOER
Al voordat u de pup in huis krijgt, krijgt u van de fokker te horen welk 
merk en type voer de pups krijgen. Zorg (zeker in het begin!!!) dat u dit 
aanbevolen voer ook in huis heeft. Het hoeft nog niet veel te zijn, een 
zak is voldoende.

PAPIERWINKEL
De vragen die de afgelopen weken bij u zijn opgekomen over de pup, of 
over het ras in het algemeen, kunt u bij het ophalen van de pup aan de 
fokker stellen. Deze zal u dan de nodige adviezen en de voedingslijst 
geven en u vragen hoe de hond moet heten. De meeste fokkers geven 
het nest een bepaalde letter, waarmee dan alle voornamen van de pups 
moeten beginnen. Natuurlijk kunt u de hond voor in huis een andere 
naam geven dan zijn offi ciële stamboomnaam.

De aanvraag voor de stamboom wordt ingevuld en aan de groene oren 
van de pups kunt u zien dat zij getatoueerd zijn. In Nederland krijgen de 
pups een nummer in het Nederlands Honden Stamboek (N.H.S.B.) toe-
gewezen en ontvangt de fokker na een aantal maanden de stambomen 
van de door hem gefokte pups, waarna hij deze aangetekend doorstuurt 
naar de nieuwe eigenaren. In België worden de pups ingeschreven 
in het L.O.S.H.-stamboek. Zowel in Nederland als in België vallen de 
nationale overkoepelende kynologische verenigingen (de Raad van 
Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland respectievelijk Koninklijke 
Maatschappij Sint-Hubertus) onder de F.C.I. (Fédération Cynologique 
Internationale) de internationale kynologische organisatie.
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EEN BOBTAIL PUP IN HUIS 

HET GROTE MOMENT
De meeste fokkers hebben het een moment moeilijk als hun pup het 
huis uitgaat; zij vragen zich af of u er wel goed voor zult zorgen. Om de 
overgang voor de kleine zo glad mogelijk te laten verlopen, geven zij een 
voedingslijst en soms ook een lapje uit de slaapplaats van de pup mee.
De pup reist het prettigst als hij bij iemand op schoot mag zitten. U 
moet echter wel een handdoek binnen bereik houden, want hij kan op 
zo’n eerste reis wat wagenziek worden. In zijn nieuwe omgeving moet 
hij eerst naar het plaatsje gebracht worden waar hij zijn behoefte mag 
doen. Dit kan een afgezet stukje tuin, een krant in de keuken of op 
het balkon zijn. Als de pup daar iets doet, is hij heel braaf en wordt hij 
geprezen. Laat de eerste keer het plasje liggen, dan is dat voor hem een 
geheugensteuntje als hij er weer heengebracht wordt.
Laat hem vervolgens rustig in de kamer rondscharrelen, zodat hij de om-
geving kan verkennen. Til hem verder zo min mogelijk op; iedere hond 
behoort met vier benen op de grond te staan.
Misschien is hij moe, of heeft hij honger na de reis; geef hem wat te eten 
en laat hem op zijn plekje, de mand of de kist rustig wat slapen.
De eerste nacht kan nog wel eens wat problemen opleveren. De pup 
voelt zich erg ongelukkig, omdat hij voor het eerst van zijn leven alleen 
is, en dan ook nog in een geheel vreemde omgeving. De minste kans op 
schreeuwpartijen heeft u als u hem naast uw bed in een kist of doos laat 
slapen. U kunt hem dan over zijn bolletje aaien en sussend toespre-
ken tot hij slaapt. Mocht hij ‘s nachts wakker worden, omdat hij er ‘uit’ 
moet, dan kunt u hem even naar zijn uitlaatplaatsje brengen. Een goed 
ingepakte, stalen warmtekruik in z’n slaapplaats helpt om de pup op zijn 
gemak te stellen. Hij heeft het niet koud, maar hij mist wel de warmte en 
geborgenheid van zijn nestgenoten; de warme kruik geeft hem het idee 
dat hij niet alleen is.
Als de pup ouder wordt, en gewend is geraakt aan uw huis, klunt u hem 
bijvoorbeeld in een mand in de hal of keuken laten slapen.
Het zindelijk worden
De pup is het snelst zindelijk als hij na het slapen, na het eten en na het 
spelen direct uitgelaten wordt. Daar tussendoor kunt u hem het beste ie-
dere twee uur even naar buiten brengen. Bobtails zijn over het algemeen 
snel zindelijk.
Bij de zindelijkheidstraining worden echter nog wel eens wat fouten 
gemaakt. Een jonge pup die iets in huis doet, moet niet bestraft, maar 
genegeerd worden. U ruimt het ongelukje op en u brengt de pup even 
naar buiten. Alles wat hij daar doet is geweldig en hij wordt er enorm 
voor geprezen; zelfs hondekoekjes kan hij hiermee verdienen! U kunt 
hem zo min of meer op commando iets leren te doen.
De laatste maaltijd van de dag moet een droge maaltijd zijn. Geef de 
pup ongeveer een half uur na de laatste maaltijd géén drinken meer; dit 
zal hem helpen om ‘s nachts droog te blijven.

INENTEN
Bij de fokker zal de pup ingeënt zijn tegen Parvo en Hondeziekte. Dit is 
dan de zogenaamde puppie-enting, die slechts korte tijd bescherming 
biedt. Uw pup moet daarom op een leeftijd van 12 weken met een zoge-
naamde cocktail-injectie worden ingeënt tegen:

- Hondeziekte (als herhaling),
- Parvo (eveneens als herhaling),
- Leptospirose (Ziekte van Weil),
- Hepatitis (besmettelijke leverontsteking),
- Darminfecties en
- Kennelhoest.
De inenting tegen Leptospirose moet, om volledig bescherming te 
bieden, na ongeveer een maand herhaald worden en op een leeftijd van 
ongeveer 20 weken krijgt de jonge hond gewoonlijk zijn eerste inenting 
tegen Hondsdolheid (Rabies). De gegeven inentinge nstaan vermeld 
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EEN BOBTAIL PUP IN HUIS 
op een vaccinatiebewijs, waarop tevens de data voor de herhalingsen-
tingen staan aangegeven. De entingen tegen Leptospirose, Parvo en 
Rabies moeten ieder jaar herhaald worden. De overige entingen worden 
gewoonlijk om de twee jaar gegeven.
Een hond die op tijd zijn entingen krijg is goed beschermd, en zijn eige-
naar kan hem met een gerust hart laten zwemmen, spelen met andere 
honden en meenemen naar het buitenland.

ONTWORMEN
De fokker heeft de pup voordat u hem meeneemt al een paar keer 
ontwormd. Tot de hond ongeveer 7 maanden oud is, kunt u hem het 
beste iedere maand een door de dierenarts verstrekte wormkuur geven. 
De meest voorkomende soorten wormen zijn spoelwormen bij de jonge 
hond en lintwormen bij honden van alle leeftijden.
Lintwormen worden overgebracht door vlooien; het is dus een eerste 
vereiste om hond en huis vlo-vrij te houden. Men kan aan de op ‘rijste-
korrels’ lijkende stukjes op de ontlasting van de hond zien dat hij een 
lintworm heeft. Uw dierenarts heeft een uitstekend middel tegen deze 
wormen.

UITWENDIGE PARASIETEN
Tot de uitwendige parasieten bij de hond rekenen we de vlooien en 
teken. Eigenlijk horen hier ook nog luizen bij, maar deze komen vandaag 
de dag nog maar zeer zelden voor. Iedere zomer weer heerst er onder 
de honden en katten een ware vlooienplaag. De Bobtail, met zijn enorme 
vacht, kan soms maar moeilijk vlo-vrij gehouden worden. Er zijn er die 
bijna nooit vlooien hebben (misschien is hun vacht te dicht?), maar er 
zijn er ook die hele kolonies herbergen. De vlooienband heeft meestal 
niet zoveel effect bij de Bobtail. Tegenwoordig zijn er nieuwe middelen 
in de handel met een zeer doeltreffende werking. Daarbij moeten dan 
enkele druppels op de nekhuid van de hond worden aangebracht.
Teken komen voor in struiken en kreupelhout. Het zijn kleine, spinach-
tige diertjes die zich op de hond laten vallen en zich met de kop in het 
vel boren om zich daarna vol bloed te zuigen. Een volgezogen teek is 
grijs van kleur en zo groot als een fl inke doperwt. Als men een druppeltje 
ether of aceton op de teek doet, laten zijn kaken los, en kan hij er na een 
paar minuten met een voorzichttige draaiende beweging gemakkelijk uit 
getrokken worden. Als de kop blijft zitten, kan dat een lelijke ontsteking 
en plaatselijk haaruitval veroorzaken.
Een hond die mee gaat naar het Middellandse Zeegebied moet voor 
vertrek ingeënt worden tegen Babesiosis, een voor honden dodelijke 
ziekte die door de teken aldaar wordt overgebracht. Informeer ruim voor 
de vertrekdatum bij uw dierenarts om welke gebieden het precies gaat 
en laat uw dierbare hond tijdig inenten!

BOODSCHAPPENLIJSTJE
In dit lijstje staan alle dingen die u moet aanschaffen duidelijk onder 
elkaar. Elk artikel is hierboven al besproken, maar om het overzichte-
lijk te maken, voor u nog even in een duidelijke lijst gezet. Voor meer 
informatie over de aan te schaffen artikelen raadt ik u aan om nog even 
terug te lezen.

- Iets om op te slapen.
- Een kist of bak (voor ‘s nachts) zodat de pup sneller zindelijk wordt.
- Speelgoed om op te bijten.
- Speelgoed om achteraan te rennen.
- Speelgoed waar aan getrokken kan worden.
- Waterbak van steen of roestvrij staal.
- Drinkbak van steen of roestvrij staal.
- Een zak voer (door de fokker aanbevolen).
- Zacht leren of nylon halsbandje.
- Losse riem voorzien van musketonsluiting. 
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Tekst: Paulien Noest
Foto’s: Paulien Noest

Wandeling 
9JANUARI 2011
Eindelijk was het dan weer zover, het jaarlijkse 
event: “de erwtensoep wandeling”, 1 weekje later 
dan het standaard eerste weekend van de oneven 
maand, i.v.m. het oud/ Nieuwjaarweekend.
Vanmorgen vroeg 08.30 uur de erwtensoep opgezet 
(lekker hoor zo vroeg in de ochtend, op je nuchtere 
maag). Ook de kippensoep natuurlijk, en niet te 
vergeten Glühwein, je wordt dan al dronken van de 
lucht. Roggebroodjes al de vorige dag gesmeerd, 
want je hebt het al druk genoeg met roeren…………
10.30 uur alles in de auto geladen en op weg gegaan 
naar boswachterij Gieten bij Gasselte.
Daar stonden al heel wat wandelaars te wachten, 
Menno en Neeltje natuurlijk met Kelwyn, en hun 
nieuwste aanwinst Jazz die ze net gister hadden 
opgehaald. Wat een lieffi e zeg! Jazz was helemaal on 
the Jazzzzz.
Zoveel nieuwe speelkameraadjes, het ging prima. Er 
waren ook een paar enthousiaste nieuwe wandelaars 
Suzanna met haar vriend en Luna. Andre en Karin 
met Ozzy en ook Ed en Ute met Lukas en Gabi, 

helemaal uit Enter. En natuurlijk niet te vergeten 
Anita Keuter met Tender met wie we op 6 Maart een 
gezamenlijke wandeling gaan doen. Bearded collies 
en wij met de Bobbers.
In totaal waren we dit keer met 22 man + 25 dog-
gie’s !
Wat hadden we weer ontzettend mazzel met het 
weer, droog en zelfs nog een zonnetje wat wil je 
nog meer !De wandeling was dus bij voorbaat al 
geslaagd. Tom van Roosmarie had af en toe het idee 
dat Roos weer terug was gelopen J werd hij geroepen 
met “Tom” wist hij niet wie dat was, maar werd er 
geroepen “Dombooooo” kwam hij er als een speer 
aangerend !!!!  Ach ja.. mannen hè J. 

ERWTENSOEPWANDELING 
9 JANUARI 2011 
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De eerste plas die we tegenkwamen was natuurlijk 
feest, er lag nog een beetje ijs op, maar dat duurde 
niet lang,  na wat krak krak viel een koude slobber 
wel in de smaak. Hierbij werd er natuurlijk volop ge-
fotografeerd, en was Linda blij met Aart en Max, kon 
ze weer overeind komen J. Demi vond Roos ook erg 
interessant want die had lekkere koekjes in haar zak 
J. Ook Aart was voor vele Bobbers in the picture, 
want hij deelde met regelmaat brokjes uit, en dat gaf 
ook een mooie foto waarbij de Bobs hem adoreer-
den. Op het grote veld aangekomen konden we even 
heerlijk van het zonnetje genieten waar we alvast 
wat plannetjes konden smeden met Anita over de 
gezamenlijk wandeling van 6 Maart. Wij als OES re-
gio Noord-Oost gaan samen met de Bearded Collies 
Club wandelen. Hoe meer zielen (en hondenzieltjes) 
hoe meer FUN . Aangekomen op de parkeer plaats 
stond de trimtafel al klaar. Er was koffi e en thee, en 
heerlijke erwtensoep en kippensoep met roggebrood 
en Quiche. Als afsluiter een glaasje Glühwein J (niet 
te veel natuurlijk). De wandeling was weer zeer 
geslaagd, en nu op naar 6 Maart waarbij we samen 
met de N.B.C.C. (Bearded Collie Club) door het bos 
gaan struinen. Meld je aan !
Aanmelden kan via 06-24589112 of via de mail: 
regionoordoost@oldenglishsheepdog.nl
Check ook: www.oeswandelingen.hyves.nl

Max Paulien Pebbles en Demi.
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Nu in een nieuwe 
verpakking, die 

duidelijk laat zien wát 
u koopt en waar het 
goed voor is. 

Elke leeftijds-
categorie heeft 
een eigen kleur 
en de product-
voordelen zijn 

in kleurbalkjes op 
de voorzijde van 

de verpakking 
vermeld.

Canex Dynamic, een merk van Arie Blok Diervoeding
Postbus 30 · 3440 AA Woerden · www.canex.nl

Met hondenvoeding van Canex 

Dynamic weet u zeker dat uw 

hond het allerbeste krijgt om 

hem gezond en fit te houden. Puur 

natuurlijke voeding van puppy tot 

senior; samengesteld uit eersteklas 

grondstoffen. Eiwitten, vetten, kool-

hydraten, vitaminen en mineralen 

komen in de juiste hoeveelheden voor; 

afgestemd op de grootte en leeftijd van 

uw hond.

Kies bewust 
Canex Dynamic 

puur natuurlijke 
voeding

NATURES
BEST

uw hond.

Wij hebben een unieke 

kennel regeling
Bel hiervoor met onze 

verkoopbinnendienst:

tel. 0348 - 574729!

voordeel

ADVERTENTIE
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 COMPETIIE 2010
R
E
U

E
N

1 Ch. Vigilat's: License To Love 215
2 Ch. Delacy Cap-a-Pie Cartouche 72
3 Milagro Cachorros: Airin 66
4 Milagro Cachorros: Andor 52
5 Hot’nSpicy aus dem Elbe-Urstromtal 40
6 Ch.Xicko of Fool’s Paradise 38
7 Ela Zoran from Rockey’s Desteny 37
8 First Fellow Cap-a-Pie Cartouche 31
9 Brwyn’s What You’re Proposin 28

10 Kerjalee Defi natly Moments 26

T
E
V
E
N

1 Law of Love: English Summer Love 131
2 Image Unique: This is Angels 81
2 Himmlisch aus dem Elbe-Urstromtal 81
3 Any way how of Fool’s Paradice 66
4 Trackery Island’s Quality street 59
5 Kerjalee Mystical Moments 39
6 Gipsy Girl of Snowboot Bear`s 38
7 All of me Tacota Wicocage 37
8 Manrose Marquesa di Brera 32
9 Y’Wild thing of Snowboot Bears 32

J
E
U

G
D
 R

E
U

E
N

1 Incognito of Snowboot Bears 41
2 Ela Zoran from Rocky’s Desteney 33
3 Zuma of Padirac 23
4 Hockesberghe’s Walc: Angel Eye 18

J
E
U

G
D
 T

E
V
E
N

1 Incredible of Snowboot Bears 77
2 Fayola Yentl From Rockey’s Desteny 41
3 Irrisistable of Snowboot Bears 36
4 Sweet Expression’s On Stage 33
5 Any Way any How of Fool’s Paradise 16
6 Kerjalee Showgirl Moments 15
7 Babooshka of Padirac 14
8 Himmlisch aus dem Elbe-Urstromtal 13
8 Vigilat’s Myfanway Moina 13
8 Hockesberghe’s Walc All over You 13

FOTO NIET BESCHIKBAAR

FOTO NIET BESCHIKBAAR
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REGIO MEDEDELINGEN 2010

W

E
D
N
A

N
D
A

L
A
G
E

REGIO NOORD OOST
regionoordoost@oldenglishsheepdog.nl

Alle wandelingen vinden plaats op dezelfde 
plek in het bos bij Gasselte.

09 Januari 2011 om 11:00 uur
Erwtensoepwandeling

06 Maart 2011 om 11:00 uur            
01 Mei 2011 om 11:00 uur
03 Juli 2011 om 11:00 uur
04 September 2011 om 11:00 uur
06 November 2011 om 11:00 uur

REGIO ZUID OOST & MIDDEN 
regiomidden@oldenglishsheepdog.nl

Geen wandelingen gepland

REGIO ZUID WEST
regiozuidwest@oldenglishsheepdog.nl

Geen wandelingen gepland

REGIO NOORD WEST
regionoordwest@oldenglishsheepdog.nl

De aanvang is altijd om 11:00 uur
Zondag 2 januari in Huizen

REGIO ZUID OOST
briesvd@gmail. com

Geen wandelingen gepland

ZUID OOST NEDERLAND
briesvd@gmail. com

Brigitte van Doormalen 
Helmond
tel: 0492-553174

ZUID OOST & MIDDEN NE-
DERLAND
regiomidden@oldenglishsheepdog.nl

Wilma Roelofs 
Gendt 0481-422999
06-10753276
06-43546099

NOORD OOST NEDERLAND
regionoordoost@oldenglishsheepdog.nl

paulien.noest@home.nl
Paulien Noest 
Nieuwe Pekela
tel: 06-24589112

ZUID WEST NEDERLAND
regiozuidwest@oldenglishsheepdog.nl

Rosita Guèrand 
Koewacht
tel: 0114-361553

NOORD WEST NEDERLAND
regionoordwest@oldenglishsheepdog.nl

Marjolein Voorberg en Heilo 
tel: 072-5321046
Mike Bing 
tel: 06-45988937

AANSPREEKPUNT REGIO’S
regio@oldenglishsheepdog.nl

Roosmarie Wibier

WIL JE MEE WANDELEN ?
bel DE regiovertegenwoordiger 

voor een afspraak
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KENNELADRESSEN
Wicked Wisdom

Arie en Alida Bloemendaal
De Eikelaars 40

7681 EN Vroomshoop
Tel: +31 (0) 546 644292
abloemendal@home.nl
www.wickedwisdom.n

Of Padirac
Broer & Ria van der Wal

Tolhuis 1
9111 GN Burdaard

Tel: +31 (0) 519 332503
riavdwal_padirac@hotmail.com

www.padirac-oes.com

Milagro Cachorros
Monique Schonewille
Duinkerkenlaan 6
9501 RZ Stadskanaal
Tel: +31 (0) 599 614824
milagro@home.nl
www.milagro-oes.nl

Law of Love
Lies van Heel
De Zuid 9 
8251 BG  Dronten 
Tel : +31 (0) 652660413 
l.vanheel@fotovanheel.nl
www.lawofl ove.nl

Defi nitely Xquiszt
Willy en Ron van Opijnen

Kortlandstraat 30
2911 BG

  Nieuwerkerk aan den Ijssel
Tel:+31 (0) 180 316250

Info@defi nitely-Xquiszt.nl
www.defi nitely-xquiszt.nl

Cap-a-pie Cartouche
Fam. van der Nat

Molendijk 29
3248 BA Melissant Zuid-Holland

Tel: +31 (0) 187 600011
cap-a-pieCartouche@chello.nl

www.cap-a-piecartouche.nl

Vigilat’s
Eef en Rita ter Mors
Gaffelhoek 69
7546 MT Enschede
Tel: +31 (0) 53 4771117
Fax: +31 (0) 53 4771117
vigilats@hetnet.nl
www.vigilats.com

Trademark
Annelies de Vries
Renswoudsestraatweg 15a
6741 ME Lunteren
Tel: +31 (0) 342 491811
annelies@afi las.nl

Wobbling Sound
Jeanne & Rinus Jaarsveld

Achtmaalsweg 47
4881 VH Zundert
Tel: 076-5975545

Knuckleheads Old English Sheepdogs
Monique Cobussen & Bjorn van Rees

De Moorstraat 16
6826 NV Arnhem

Tel: 026 - 4465075
bvanrees@tele2.nl

www.knuckleheads-oes.nl

Sweet Expression’s
Mark & Roosmarie Wibier de Jonge
Heckenweg 5
49744 Geeste-Groß Hesepe
Tel: +49 (0) 5937 971778
Mob: +49 (0) 172 8018716
Sweetexpressions@t-online.de
www.sweetexpressions.info

Brwyn’s
Rosita Guérand
Matthijsstraat 30
4576 CP Koewacht
Tel: +31 (0) 114 361553
oesbrwyn@zeelandnet.nl
www.oes.nl/brwyn
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Of Snowboot Bears
Chris van Beirendonck

Berkelheide 40
2290 Vorselaar

Tel +32 (0) 14 881534
info@bobtail.be
www.bobtail.be

Wobble Fashion
Elwi Kornips

Groenstraat 23
6067 AX Linne

Tel: +31 (0) 475 466707
wobblefashion@hetnet.nl

http://home.kpn.nl/elwikornips

From Rocky’s Desteney
Mariska de Bie &Theo van Eeren
Boerendijk 24
4793 RV Fijnaart
Tel: +31 (0) 168 467972
madame@home.nl
www.from-rockys-desteney.nl

Family Friend
Angelique vd Steen-Klarenbeek
Teeuwishoek 35
5481 VR Schijndel
Tel: +31 (0) 73 5943993
+31 (0) 6 29371255
Fax: +31 (0) 73 5474123
familyfriend_oes@yahoo.com

The Right Move
Anneke Kamstra

St.Jacobiparochie
Tel: 0518-491478

http://home.hetnet.nl/~oeskamstra/

Revelation D‘Amour
Bea Raven 

Zandstraat 155
4551 LE Sas van Gent 

Tel: 0624597296
bobtail_sandy@hotmail.com. 

Have You Met
Anja en Gerrit 
Krabbenbos
Ploeg 36
7671 NE Vriezenveen
Tel +31 (0) 546 561918
info@haveyoumet.nl
www.haveyoumet.nl

Wiggly Scamp’s
Paul en Annemarie Philips                                                  
Steylerstraat 5
5931 BJ Tegelen
Tel:+31(0)77-3736213
oeswiggl@home.nl
www.wigglyscamps.nl

REDACTIE MEDEDELING

KENNELADRESSEN
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Foto: Cees Bol   “Sophie”



DE LAAGSTE PRIJS VOOR EEN KLASSE A SPA

INVESTEER IN UZELF !

pro therm wellness center

BOVENGRONDSE SPA’S INGRAAF SPA’S

BINNENZWEMBADEN BUITENZWEMBADEN

DOUCHE  WHIRPOOL STOOM DOUCHE WHIRPOOL

Pro-Therm bv
Wellness Center

Molendijk Zuid 23A   Schijndel    
telefoon:  073-5480354    
website: www.ptsp.nl

ook voor onderhoudsproducten voor 
Zwembad en Spa`s

pro therm wellness center

BOVENGRONDSE SPA’S

 

 

BINNENZWEMBADEN BUITENZWEMBADEN

 

 

LAGE PRIJS
HOGE 

KWALITEIT

IEDERE
MAAT

MOGELIJK

ADVERTENTIE
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