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VAN DE VOORZITTER

voor de deur staan. Dit wordt op 3 september in Hoogeveen. Georganisserd. Het bestuur 
is daar op dit moment nog volop mee bezig. Er is heel wat te regelen voordat deze dag 
weer achter ons ligt. Het is en buitenshow en we hebben geen mogelijkheid om naar bin-
nen te gaan. Duimen dus dat de weer goden ons gunstig gezind zijn die dag.
Op kortere termijn hebben regiovertegenwoordigers nog wel het een en ander voor u op 
het programma staan. Raadpleeg hiervoor de agenda op deze site. De regio van Marjolein 
( noord/west Nederland) organiseert pas in september weer een wandeling.
Het bestuur wenst Marjolein een spoedig herstel van haar operatie en alle leden een hele 
fijne vakantie. We hopen u allen na de zomervakantie weer ergens te ontmoeten op e.o.a. 
activiteit. 

Lizie van Heel 

VAN DE VOORZITTER

Foto: Gerrit de Boorder

Na weer een aantal clubbladen op papier is het weer 
tijd voor de zomer editie, het digitale en dikke vakantie 
exemplaar. Half september valt de gedrukte versie weer 
bij u op de mat. Onderstaand een overzicht van de 
activiteiten van Club van afgelopen periode. We heb-
ben de “Hond van het jaar dag” gehad die wat opkomst 
van de leden enigszins is tegen gevallen. Het bestuur 
en regiovertegenwoordiger hadden meer deelnemers 
verwacht, daar deze activiteit op verschillende lokaties 
in den lande werden georganiseerd. De leden die aan-
wezig waren bij op de lokaties waar wat georganiseerd 
werd hebben het reuze naar hun zin gehad en hopen 
dat dit een jaarlijks terugkomend evenement is. Daar 

zijn we als bestuur en regiovertegenwoordigers natuurlijk wel blij mee. Volgend jaar orga-
niseren we zeker weer dergelijke activiteiten. Vroeg in het jaar gaat bestuur en regioverte-
genwoordigers dit plannen. Iedereen kan de datum dan al in zijn agenda zetten. Hoe meer 
zielen hoe meer vreugde is de gedachte. Waarschijnlijk weer op meerdere locaties, zodat 
er meestal niet langer dan 2 uur in de auto gereden moet worden. 

Een aantal van u zal zeker bekend zijn met het jaarlijks terugkerende EURO-OES week-
end. Dit wordt ieder jaar in een ander Europees land georganiseerd. Weekend bestaat be-
halve dat er een show georganiseerd wordt met meestal zo’n 150 tot 200 bobtails ook uit 
informele en formele avonden en middagen. Hier worden ervaringen tussen de internatio-
nale fokkers uitgewisseld en ontstaan vriendschappen. Dit jaar was de beurt aan Tsjechië 
om het te organiseren en wel in het plaatsje Pilsen. Een erg mooie locatie. Zaterdag’s bij 
aankomst was het mooi zonnig weer. Konden we nog even van de zon gezeten. Helaas 
ging het aan het begin van de avond regenen en bleef het doen tot half 10 de volgende 
morgen. De dag van de buitenshow. De exposanten waren natuurlijk niet blij met de 
regen. Helaas was er geen mogelijkheid om naar binnen uit te wijken. Alles moest buiten 
gebeuren. U zult begrijpen dat de exposanten niet echt blij waren met dit weer. Zoals ik 
wel vaker zeg als het regent bij een buitensghow “ach, van 10 tot 5/ 6 uur wordt het droog, 
daarna mag het weer regenen. Kreeg weer gelijk. Tijdens het showen bleef het droog. 
Rond 5 uur begon het wel het dreigen maar de donkere wolken trokken over. Er waren 
een aantal Nederlanders die niet onverdienstelijk waren met het showen. In de puppyklas 
reutjes ging de 1e prijs naar de familie Meijer, met Danish Delight Quarterbackde 3e prijs 
naar de familie Philips met Youandi Dutch Dream Team. Bij de baby klas teven was de 
beurt aan de familie ter Mors met Vigilat’s Notre dame die er met de 3e prijs vandoor ging. 
Ook de 3e prijs bij de tussenklas teven ging naar de familie ter Mors met Hockesberghe’s 
Walc Attitude Bij de open klas teven kaapte de familie Meijer de 1e plaats weg met Any 
Way Any How of Fool’s Paradise en of het nog niet genoeg was ging ook de 1e prijs van 
beste baby/puppy naar de familie Meijer met Danish Delight Quarterback.

De euro-oes kon niet meer stuk voor deze Nederlandse exposanten. 
De gala avond was weer een Deense happening. Op deze gala-avond wordt ook altijd 
bekend gemaakt wie er over 2 jaar de euro-oes mag organiseren. De beurt viel nu aan 
Nederland. In 2013 mogen wij deze happening organiseren. 17 jaar geleden hebben wij 
deze happening voor het laatst georganiseerd. Het bestuur zal de komende periode haar 
handen vol hebben om e.e.a. op poten te zetten. 
Eerst hebben we dit jaar nog de Jonge Honden Dag & Kampioen Club Match
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JONGE HONDENDENDAG 
& 

KAMPIOEN CLUB MATCH
3 SEPTEMBER IN HOOGEVEEN

Op 3 september is het dan weer zover!!!! De jaarlijkse kampioenschapsclub-
match van de Old English Sheepdogclub Nederland is weer aangebroken.Dit 
jaar staat de Kampioenschapsclubmatch die voor het eerste keer dit jaar word 
gehouden op de zelfde dag waarop ook de Jonge hondendag wordt gehouden 
bewust gepland op een en de zelfde dag.Dit in verband met een eveneens 
groot evenement dat dit weekend in Leeuwarden wordt gehouden, namelijk de 

Euro Dogshow.
Dit heeft de organisatie van de Old English Sheepdog Club Nederland doen 
besluiten groots uit te pakken en de combinatie van de Jongehondendag en de 
Kampioenschapsclubmatch een Internationaal karakter mee te geven.Tevens 
heeft u de mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief uw hond(en) in te 

schrijven voor beide evenementen.
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DE FCI CENTENARY EUROPEAN DOG SHOW ZAL VAN 1 T/M 
4 SEPTEMBER 2011 GEHOUDEN WORDEN IN HET WTC EXPO 

IN LEEUWARDEN. 
TER GELEGENHEID VAN HET 100-JARIG JUBILEUM VAN DE 
FCI IS BESLOTEN DE ORGANISATIE VAN DEZE SHOW TOE 
TE VERTROUWEN AAN NEDERLANDSE KENNELCLUB “RAAD 

VAN BEHEER”.

WTC-EXPO 
LEEUWARDEN

Bobtales  Juni  2011 07

BLOED BIJ DE ONTLASTING

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 informa-
tie 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 
dramatisch 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 dieren-
arts te raadplegen, als uw huisdier bloed bij de 
ontlasting heeft. Wat zijn nu eigenlijk de meest 
voorkomende oorzaken voor het verschijnsel bloed 
bij de ontlasting? We zetten de aandoeningen voor 
u op een rijtje. 

COLITIS
Een colitis, oftewel dikke darmontsteking is waar-
schijnlijk de meest voorkomende oorzaak voor 
bloederige ontlasting. Vooral bij honden zien we 
deze aandoening nogal eens. De hond (of zeld-
zamer, de kat) vertoont dan het volgende beeld: 
papperige ontlasting, veel aandrang om te poepen, 
kan het vaak niet goed ophouden, telkens gaan zit-
ten 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 specifiek 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 im-
mers voor zowel de patiënt als voor de eigenaar 
niet echt prettig en dan is het fijn om snel een 
verbetering te kunnen bewerkstelligen. Sommige 
honden hebben een telkens terugkerende colitis. 
Vaak kunnen we met behulp van een vezelprepa-
raat (Protexin Profibre®) de kans op recidief enorm 
verkleinen. Ook homeopathisch zijn er mogelijk-
heden 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, 

ALS EEN HOND 
OF KAT VERS 
BLOED BIJ DE 
ONTLASTING 

HEEFT

EURO DOGSHOW
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BLOED BIJ DE ONTLASTING
niet eten en drinken en het braken snel uitge-
droogd. Dit is dus een heel ander beeld dan het 
hierboven beschreven 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 onder-
steunende maatregelen zoals infusen, antibiotica 
en medicijnen die braken tegengaan. Sinds enkele 
jaren is er ook interferon voor honden en katten 
beschikbaar, waardoor we de specifieke afweer te-
gen het virus kunnen verhogen. Helaas is de kans 
dat een dier geneest van een parvovirus infectie 
nog steeds gering. Daarom is preventie door mid-
del van vaccinaties  van groot belang. 

CORONAVIRUS
Een coronavirus infectie kan lijken op een parvovi-
rus 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 behandeling 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 ontlasting 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 normale weerstand en een gezond maag-
darmkanaal 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 mogelijkhe-
den. 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, drink-
bakken regelmatig verschonen, etc. 

TRICHURIS
Een worminfectie met de Trichuris worm, ook wel 
zweepworm of kennelworm genoemd, kan ook lei-
den 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 hon-
den die onder niet al te hygiënische omstandighe-
den 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 
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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 optil-
len 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 doorbloeding 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 buik-
pijnklachten. Maar ook shock verschijnselen zijn 
mogelijk. Als de buikvliesontsteking al wat langer 
bestaat kan er vocht in de buik worden aangetrof-
fen. Bij een volledige darmafsluiting (=ileus) zal er 
na enige tijd geen ontlasting meer geproduceerd 
worden, maar de eerste paar dagen en zeker bij 
een gedeeltelijke afsluiting van de 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 natuurlijk 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, fistels of abcessen van de anaalklie-
ren kunnen een bloederige afscheiding veroorza-
ken 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 ontste-
kingsremmers), soms moet er chirurgisch worden 
ingegrepen.

BESCHADIGING VAN HET 
RECTUM 
(aatste stuk van de darm)
Dit zien we vooral na trauma, zoals bekkenbreuken 
na een aanrijding of bij een val van grote hoogte 
(kat). De breuk en vervolgens de instabiliteit van 
het bekken zorgt ervoor dat het rectum in meer 
of minder ernstige mate bekneld raakt tussen 
de verschillende breukstukken. Meestal is de 
beschadiging slechts een kneuzing, waardoor het 
darmslijmvlies wat gaat bloeden. Bij een perforatie 
van de darm (bijvoorbeeld door een scherpe splin-
ter 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 behande-
ling 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 ontlasting, wel 
of geen slijm bij de ontlasting, algemene ziektever-
schijnselen, vermagering, braken, etc.
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Bron: http://www.kc-delft.nl
Tekst: Sandra Hurkmans

• Honden kunnen in vergelijking met ons maar 
heel beperkt hun overtollige warmte kwijtra-
ken: via hun bek (hijgen) en via hun poten. 
Zij kunnen niet, net als wij, over hun hele 
lichaam zweten. Honden hebben daardoor 
meestal veel eerder en meer last van warmte 
dan wij, en lopen eerder gevaar. Een zon-
nesteek, coma en zelfs de dood kunnen het 
gevolg zijn. 

• Daarom de volgende tips: 
• Neem uw hond bij warm weer (vanaf zo’n 

20ºC) niet mee naast de fiets. Hij kan niet 
profiteren van de rijwind om af te koelen, want 
hij zweet niet. Hij kan de warmte niet via zijn 
voetzolen kwijtraken vanwege het warme as-
falt. En hij moet zich ook nog eens veel meer 
inspannen dan u!

• Let goed op bij balspelletjes en dergelijke. 
Sommige honden zijn vaak zo fanatiek dat 
zij doorgaan tot ze er letterlijk bij neervallen. 
Vooral veel herdershonden kennen wat dit 
betreft hun grenzen niet, maar ook bij andere 
rassen zal dit voorkomen. Ook hiervoor hoeft 
het niet eens zo warm te zijn, zeker bij hon-
den met dikke vachten.

• Zorg bij warm weer altijd voor voldoende 
schaduw en drinkwater voor uw hond.

• Als uw hond graag gaat zwemmen om zich 
af te koelen, is daar niets op tegen. Hou hem 
echter tegen als u dooie vissen of watervo-
gels in het water ziet, en laat hem dan ook 
niet uit dat water drinken! Zorg bovendien dat 
uw hond is ingeënt tegen de ziekte van Weil 
(onderdeel van de jaarlijkse cocktail).

• Laat uw hond NOOIT met warm weer alleen 

achter in een auto, ook niet met het raam op 
een kier en ook niet als de auto in de scha-
duw staat. Na verloop van tijd kan de auto im-
mers toch in de zon komen te staan. Jaarlijks 
sterven vele honden een afschuwelijke dood 
in auto’s. U kunt niet voorzichtig genoeg zijn. 
Ook bij koeler, zonnig weer kan de tempera-
tuur in de auto behoorlijk oplopen.

• Oudere honden hebben, net als oudere men-
sen, meer te lijden van de warmte. Zorg dus 
voor een lekker koel plekje voor uw ouwetje 
en let extra op.

• Bedenk u goed of u uw hond wel een plezier 
doet als u hem mee neemt op vakantie. 
Lange ritten naar en door zonnige oorden 
kunnen een ware kwelling voor uw hond zijn! 
Ook zijn honden in het buitenland lang niet 
overal toegestaan en moet u bedacht zijn op 
ziekten die uw hond in warme landen kan 
oplopen, waarvan sommige een dodelijke 
afloop hebben. 

• Mocht het eens mis gaan en uw hond be-
vangen raken door de warmte, moet u het 
volgende doen: 

• Laat uw hond niet verder lopen, maar leg hem 
op een koele plek neer.

• Koel het dier door koud water over hem heen 
te gieten, vooral op de poten en in de bek 
(geen ijs, want dan vernauwen de bloedvaten 
zich). Kijk echter ook weer uit dat uw hond 
niet onderkoeld raakt!

• Vervoer hem zo snel mogelijk naar de 
dierenarts. Deze kan zuurstof en medicijnen 
toedienen. Ook als uw hond hersteld lijkt, is 
het raadzaam hem na te laten kijken op even-
tuele beschadigingen van inwendige organen. 

        Sandra Hurkmans 

HONDEN KUNNEN 
HEEL BEPERKT HUN 

OVERTOLLIGE WARM-
TE KWIJTRAKEN

HONDEN IN DE ZOMERSE WARMTE
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WHG Dierenziekenhuis Rotterdam, Pascalweg 4, 
3076 JP Rotterdam – Lombardijen; 010-4925151; 
www.whgdierenartsen.nl 
N.B.
De teksten van onze hand-outs worden vervaardigd 
aan de hand van niet alleen wetenschappelijke litera-
tuur, maar ook van onze eigen inzichten op basis van 
persoonlijke ervaringen. Daarom kan de informatie 
voor een deel afwijken van de gangbare literatuur.

INLEIDING
Soms is er een probleem met de bloedstolling. Een 
bloeding houdt niet op of ontstaat zomaar spon-
taan. Het probleem kan veroorzaakt worden door 
een giftige stof of een storing van de leverfunctie 
of de aanmaak van bloedplaatjes in het beenmerg. 
In een aantal gevallen is er sprake van een erfelijk 
stollingsprobleem. Het is fijn om dat te weten, 
vooral voor een operatieve ingreep.
Een bloeding is eigenlijk niets anders dan een 
beschadiging van een bloedvat. Het lichaam 
herstelt het beschadigde bloedvat door middel van 
een uitgekiende keten van op elkaar afgestemde 
reacties. Dit wordt de stollingscascade of hemo-
stase genoemd.

HEMOSTASE
De hemostase wordt onderverdeeld in twee fases, 
de eerste fase of primaire hemostase en de 
tweede fase of secundaire hemostase.
In de primaire hemostase worden er in het bloed 
bloedplaatjes (thrombocyten) aangevoerd naar 
de beschadigde plek in de bloedvatwand. Deze 
thrombocyten vormen een plug die dient als raam-
werk voor de tweede fase in de bloedstolling. Dit 
bestaat uit een uitgekiend systeem waarin verschil-
lende stollingsfactoren deelnemen. Wanneer alle 

stollingsfactoren aanwezig zijn is de beschadiging 
hersteld en de bloeding stopt.

STORINGEN IN DE BLOED-
STOLLING
Er kunnen echter ook storingen optreden in dit 
mechanisme. Deze zijn onder te verdelen in storin-
gen in de primaire hemostase en storingen in de 
secundaire hemostase.

Wat kunt u nu zien aan uw dier ? 

Verschijnselen van storingen in de eerste fase:
• Kleine bloedingen: speldenknopgrote rode 

puntjes. 
Deze zien we meestal in de huid en slijmvliezen 
• Bloedverlies in de urine 
• Bloedneus 
 
Verschijnselen van storingen in de tweede fase:
• Grotere bloeduitstortingen. Deze zien we 

meestal in de huid als grote blauwpaarse 
plekken. 

• Soms zijn deze bloeduitstortingen minder 
zichtbaar, maar meer voelbaar als zwellingen 
in de spieren en gewrichten 

ALS EEN BLOEDING 
NIET OP HOUDT OF 

ZOMAAR SPONTAAN 
ONTSTAAT
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• Wat weer kan leiden tot kreupelheid 
• Soms zie je ze helemaal niet, het bloed zit 

dan in een lichaamsholte; de borst of de buik, 
waardoor het dier benauwd kan zijn en een 
dikke buik hebben 

OORZAKEN
Storingen in de primaire hemostase ontstaan 
meestal door een verminderde functie van de 
bloedplaatjes of een tekort aan bloedplaatjes.

Die verminderde functie van de bloedplaatjes kan 
in een uitzonderlijk geval berusten op een aange-
boren defect van de bloedplaatjes, maar een veel 
vaker voorkomende en veel bekendere oorzaak 
is de verminderde functie ten gevolge van het 
gebruik van NSAID’s!! Dit zijn pijnstillers / ontste-
kingsremmers zoals aspirine, maar ook Tolfedine®, 
Metacam®, Rimadyl®, Zubrin®, etc.

Een tekort aan bloedplaatjes kan een gevolg 
zijn van een verminderde aanmaak ervan, een 
verhoogde afbraak ervan of een ophoping ervan 
in de milt.

Een verminderde aanmaak van bloedplaatjes zien 
we bijvoorbeeld bij problemen met het beenmerg. 
Dit kan bijvoorbeeld een tumor zijn die de normale 
functie van het beenmerg verstoort, maar het kan 
ook een gevolg zijn van bepaalde medicijnen of 
een overvloed aan oestrogenen (dit zijn vrouwe-
lijke geslachtshormonen, die geproduceerd worden 
in de eierstokken maar ook wel eens worden toe-
gediend bij bijvoorbeeld een ongewenste dekking).

Een verhoogde afbraak van bloedplaatjes zien we 
in het kader van immuunstoornissen. In het artikel 
over AIHA kunt u lezen over een immuungemedi-
eerde afbraak van de rode bloedcellen; eenzelfde 
fenomeen kennen we ook voor de bloedplaatjes. 
En soms worden zowel de rode bloedcellen als de 
bloedplaatjes tegelijk afgebroken door het lichaam 
zelf. Er zijn ook medicijnen die de afbraak van 
bloedplaatjes kunnen stimuleren.

Een ophoping van bloedplaatjes in de milt zien we 
bij een ernstige vergroting van de milt. Omdat de 
meeste bloedplaatjes zich dan dus in het miltweef-
sel bevinden, zijn er minder in de perifere bloed-
baan op dat moment.

Een andere oorzaak voor een storing in de pri-
maire hemostase is een erfelijke ziekte: “de ziekte 
van von Willebrand”. Bij deze aandoening is er een 
tekort aan de zogenaamde “von Willebrandfactor” 

(vWF). Dit is een belangrijke stollingsfactor die 
ervoor moet zorgen dat de aanhechting van de 
bloedplaatjes aan het defect in de bloedvatwand 
goed verloopt en er tevens voor zorgt dat de zo-
genaamde factor VIII (dit is een andere belangrijke 
stollingsfactor) goed kan werken.

Storingen in de secundaire hemostase ontstaan 
door een tekort aan één of meerdere stollings-
factoren. Dit wordt meestal veroorzaakt door 
de opname muizen of rattengif of een ernstige 
leveraandoening.

Maar er zijn ook erfelijke stollingsstoornissen. De 
belangrijkste erfelijke stollingsstoornissen bij de 
hond zijn Hemofilie A (dit is een tekort aan stol-
lingsfactor VIII en Hemofilie B (dit is een tekort aan 
stollingsfactor IX).

Een andere situatie waarin de gehele stolling vol-
ledig verstoord kan raken is een aandoening die 
DIS (Diffuse Intravasale Stolling) wordt genoemd. 
Dit is een situatie waarin enerzijds op verschillende 
plaatsen in het lichaam de stolling juist geactiveerd 
wordt en anderzijds elders er een tekort aan de 
diverse stollingsfactoren ontstaat. Het is eigenlijk 
een uiting van een volledig uit de hand gelopen 
ziekteproces in het lichaam. Zo’n achterliggend 
ziekteproces kan bijvoorbeeld een tumor zijn, maar 
ook een heel heftig ontstekingsproces of een ver-
giftiging. Ook een ernstige shock zoals we kunnen 
zien bij een maagtorsie, oververhitting of uitgebreid 
trauma kan leiden tot DIS.

MUIZEN OF RATTENGIF 
Muizen of rattengif vangt Vitamine K weg. Vier stol-
lingsfactoren in de tweede fase van de bloedstol-
ling zijn afhankelijk van vitamine K.

Wat ziet of merkt u aan uw hond of kat bij een 
vergiftiging met muizen of rattengif?

• Plotseling flauwvallen, pijn in de borststreek, 
hoesten, benauwdheid 

• Bloedingen in de borstholte en longen, of in 
de buikholte 

• Oppervlakkige bloedingen in de oksels en 
liezen 

• Bloedingen in de slijmvliezen (binnenzijde 
lippen) 

• Bleke slijmvliezen 
• Plotseling dood door een bloeding in het 

zenuwstelsel of het hart 

Maar net na het opeten ziet u waarschijnlijk 
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helemaal niets aan uw dier! Om bovenstaande 
ellende te voorkomen is het dus van belang dat, 
als u denkt dat uw huisdier dit gif heeft gegeten, 
dan altijd zo spoedig mogelijk contact op te nemen 
met uw dierenarts. Die zal het dier zo snel mogelijk 
laten braken (of u vertellen hoe u dit kunt bewerk-
stellingen) en maatregelen nemen om de opname 
van het gif vanuit het maagdarmkanaal naar het 
bloed zoveel mogelijk te beperken. 
Neem altijd de verpakking van het gif mee, als u 
die nog heeft. Uw dierenarts kan dan zien wat voor 
gif er precies is opgenomen!
Verder zijn er gelukkig mogelijkheden om het tekort 
aan Vitamine K op te vangen. De behandeling 
bestaat uit het geven van vitamine K1, in de vorm 
van een injectie en/of tabletten. 
Meestal is, als er eenmaal bloedingen zijn opgetre-
den, een zeer intensieve behandeling noodzakelijk 
(soms zelfs een bloedtransfusie) en kan het dier 
het beste verzorgd worden op een intensive care. 
Tijdens de behandeling moet regelmatig de mate 
van stolling van het bloed worden bepaald en aan 
de hand daarvan moet de dosering van de vita-
mine K1 worden bijgesteld tot volledige genezing 
bereikt is.

DIAGNOSTIEK
Bij de diagnostiek van stollingsstoornissen zijn er 
verschillende onderzoeken van belang. Allereerst 
is er natuurlijk het klinisch onderzoek, maar ook 
het verhaal van de eigenaar. 
Dus met andere woorden: zien we symptomen aan 
het dier die op stollingsproblemen kunnen duiden 
of vertelt een eigenaar ons dingen die ons alert 
moeten maken op dergelijke problemen. Zoals: 
frequent bloedneuzen, overdreven lang of heftig 
bloeden uit een wondje of bij het tanden wisselen, 
of na het geven van een injectie.

Om uit te vinden of er daadwerkelijk een stollings-
probleem is en wat de mogelijke oorzaak ervan 
kan zijn kunnen we de verschillende stollingstij-
den bepalen. Dit onderzoek moet echter zo snel 
mogelijk na de bloedafname gebeuren. Het bloed 
kan dus niet een dag onderweg zijn naar een 
laboratorium!

Een mogelijke oplossing voor dit probleem is 
om het bloed direct na afname op ijs naar het 
laboratorium van het dichtst bijzijnde ziekenhuis 
te vervoeren. Er moet dan wel ook bloed van een 
gezonde hond of kat worden meegegeven, om de 
stollingstijden van de patiënt mee te kunnen verge-
lijken. De stollingstijden van mensen zijn namelijk 
absoluut niet vergelijkbaar met die van honden of 

katten. 
We kunnen natuurlijk ook een van stollingsproble-
men verdachte patiënt doorsturen naar de Univer-
siteit Kliniek voor Gezelschapsdieren in Utrecht 
(UKG). Daar kunnen ze alle onderzoeken direct 
uitvoeren in hun eigen laboratorium.

De erfelijke stollingsstoornissen kunnen we mid-
dels een bloedonderzoek opsporen en er zijn ook 
DNA testen mogelijk (in NL in ieder geval voor de 
ziekte van von Willebrand en Hemofilie A).

Foto: Cees Bol
Sophie
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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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HOND EN BLOEDTRANSFUSIE

Ik kan me voorstellen dat een hond na een on-
geval zoveel bloed kan verliezen dat hij best wat 
extra bloed zou kunnen hebben via een transfu-
sie. Dit bracht me bij de volgende vraag:
Kan een hond wel een bloedtransfusie onder-
gaan?
In het ‘Medisch Handboek Honden’ vond ik het 
antwoord:
Ja, een bloedtransfusie voor honden kan. De 
reden dat het zo weinig gebeurt, is dat er weinig 
hondenbloed beschikbaar is.

Net zoals bij mensen hebben honden verschil-
lende bloedgroepen (weet je dat ook meteen). De 
donorhond en de hond die het bloed zou krijgen, 
moeten dus een passende bloedgroep hebben. 

Blijkbaar zijn er dierenpraktijken die lijsten bijhou-
den met gezonde (liefst grote) honden waarvan de 
eigenaars al hun toestemming hebben gegeven 
om in geval van nood het bloed van hun hond 
beschikbaar te stellen.

Bij gebrek aan bloed wordt er ook een bloed-
vervangende vloeistof gebruikt met de naam 
oxyglobine.

Misschien is een bloedbank voor honden wel een 
gat in de markt? Wie voelt zich geroepen?

Bron: www.hondentips.com
Tekst: Rudi van Dijck

HOND 
EN 

BLOEDTRANSFUSIE

Foto: Cees Bol
Shara

Foto: Cees Bol
Sophie
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N AT U U R L I J K  G E N E Z E N

De gezondheidszorg voor zowel mens 
als dier is de afgelopen decennia sterk 
verbeterd; er zijn veel nieuwe medicij-
nen en behandelmethoden ontwikkeld 
om ziektes te diagnosticeren en behan-
delen. Helaas, méér is niet altijd béter. 
Het overmatig gebruik van antibiotica 
heeft ertoe bijgedragen dat er meer re-
sistente bacteriën zijn en vaak zijn de bij-
werkingen van de medicijnen erger dan 
de kwaal waar ze voor gebruikt worden.
Misschien is het wel de moeite waard eens 
te proberen om op een natuurlijke manier 
sommige kwalen van je hond te behande-
len en in je keukenkastjes te duiken voor 
een veilige en simpele oplossing in plaats 
van te grijpen naar de chemische medicij-
nen van de dierenarts of dierenapotheker.

POMPOEN BIJ DIARREE OF CON-
STIPATIE

Pompoen is bijvoorbeeld een goed middel om 
zowel diarree als constipatie (verstopping) te 
verhelpen. Het is een goede bron van vezels en 
heeft een hoog vochtgehalte. Het vocht hydra-
teert de darmen en verzacht zo de constipatie 
en de vezels absorberen het overtollige vocht 
dat de oorzaak is van de te zachte ontlasting in 
de geprikkelde darm bij diarree. Door pompoen-
puree aan het eten van je hond toe te voegen, 
kunnen  de symptomen al binnen een paar uur 
verlicht worden. Het is ook veilig voor puppies en 
drachtige teven en de meeste honden vinden het 
zelfs lekker. Je kunt de puree aan de avondmaal-
tijd toevoegen, zodat deze door het spijsverte-
ringskanaal  opgenomen wordt terwijl de hond 
lekker slaapt. Onthoud dat diarree een symptoom 
is en geen ziekte. Diarree die gepaard gaat met 
braken, heeft een andere aanpak nodig, waar je 
de dierenarts voor moet consulteren.

HOEVEEL POMPOENPUREE MOET 

JE GEVEN? 

Gebruik als richtlijn de volgende hoeveelheden:

Gewicht van de hond tot 9 kg
1 tot 2 theelepels 
9 – 22 kg
1 tot 2 eetlepels
22 kg en zwaarder
2 tot 5 eetlepels
 
Hoewel je pure pompoenpuree misschien bij 
sommige speciaalzaken ingeblikt kunt kopen 
(koop geen puree voor taartvulling, hierin zitten 
allerlei toevoegingen), kun je deze ook heel goed 
zelf maken. Het meest geschikt hiervoor zijn 
mooie, kleine en smakelijke pompoenen, niet die 
hele grote “Halloween pompoenen”, aangezien 
die vaak te vezelig en draderig zijn en lastiger 
te bereiden. Een mediumformaat pompoen van  
ongeveer 1,8 kg is genoeg voor een hoeveel-
heid puree van ongeveer 350 ml. Na bereiding 
is de puree ongeveer drie dagen houdbaar in de 
koelkast. Je kunt het ook heel goed invriezen, 
zodat je ook voor buiten het pompoenseizoen een 
voorraadje kunt maken. Het blijft zes maanden 
goed in de vriezer.

Er zijn twee goede manieren om een pompoen in 
puree te veranderen.

DE BAKMETHODE

1. Verwarm de oven voor op 190 graden 
(of 180 graden voor een heteluchtoven)
2. Snij de pompoen door de helft, verwijder het 
draderige pulp in de kern en de stengel (bewaar 
de zaden om te drogen en voor jezelf te rooste-
ren!)

3. Leg de twee helften met de gesneden kant 
naar beneden in een ondiepe ovenschaal en dek 
af met aluminiumfolie
4. Bak ongeveer anderhalf uur voor een medi-

N AT U U R L I J K  G E N E Z E NN AT U U R L I J K  G E N E Z E N

umgrote pompoen, of langer, totdat de pompoen 
zacht en gaar is en laat deze afkoelen
5. Schep het afgekoelde vruchtvlees uit de schil 
en pureer het

DE KOOKMETHODE

1. Snij de pompoen door de helft en verwijder het 
draderige pulp
2. Schil de pompoen en snij het vruchtvlees in 
stukjes
3. Doe de stukjes in een kookpan en doe er water 
bij tot alles onder staat
4. Breng aan de kook en kook dit totdat de pom-
poen gaar en zacht is
5. Laat afkoelen en pureer het met  de staafmixer 
of aardappelstamper

Bron:
Kirsten Bunschoten
Redactie BCN
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FOTOGRAFIE
 CEES BOL
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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
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Bon Appétit !

BENODIGHEDEN

2 eieren
400 gram volkorentarwebloem
100 ml melk
2 gepureerde bananen
2 eetlepels honing

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.

BANAAN HONING 
KOEKJES 

Meng alle ingredienten door elkaar en kneed het deeg goed door.
Verwarm de oven voor op 150 graden. 

Bekleed het bakblik met bakpapier, en leg toefjes van het beslag op de bakplaat. 
Bak de koekjes in 30 minuten bruin. 

Bewaar de koekjes in een papieren zak.

NIKAN’S KOOKBOEK
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Foto: Cees Bol
Shara
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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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 VAN DE BESTUURSTAFEL

Tijdens de korte vergadering van 11 mei j.l. is o.a. 
onderstaand aan bod gekomen.
• KCM/JHD  . Het meeste is al geregeld.  Inschrijvin-

gen komen mondjesmaat binnen.
• Dag van de Hond.  Alles is geregeld.  Ook hier 

komen de  aanmeldingen mondjesmaat van bin-
nen.

• Lezing “Doofheid bij honden”  . Er is contact ge-
weest met een dierenarts die een datum zal prik-
ken  na de zomervakantie.

• Copy Clubblad.  We zouden graag meer input zien 
van de leden.  Via een oproep via internet en dit 
Clubblad hopen we dat de redactie meer leuke 
verhalen binnen krijgt. 

• Het Clubblad zal voortaan niet meer 6 keer maar 
5 keer op papier verschijnen en 1 maal , in de zo-
merperiode,  digitaal.  Het is financieel niet meer 
haalbaar om het Clubblad 6 maal op papier uit 
te brengen.  

VAN DE BESTUURSTAFEL

Vol spanning kijken veel  leden iedere keer weer uit naar het Clubblad.
Het liefst lezen ze verhalen van belevenissen van Oesen die herkenbaar zijn.
Helaas zijn er maar weinig leden die regelmatig in de pen  klimmen om één en ander 
neer te schrijven.  Dat is zooooo  jammer.  Ons ras is niet zomaar een ras.  De mees-
ten  zouden het niet gek doen als Clown.  Verhalen genoeg dus  om andere oeslovers  
te laten genieten. Al dan niet voorzien met foto’s 
Lieve mensen, aarzel niet en schrijf een leuk verhaal over gebeurtenissen  van jullie 
OES. Indien mensen een idee hebben voor een vast item willen we dat natuurlijk ook 
graag horen.

Het Bestuur en de redactie

COPY VOOR HET CLUBBLAD
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Regelmatig krijg ik van mijn vrienden filmpjes waar ik enorm van kan genieten.
Altijd vindt ik het weer jammer dat het geen OES is die de hoofdrol speelt in dat 

filmpje.
Daar wil ik dus verandering in brengen.  

Kijk naar het filmpje middels onderstaande link.
http://www.youtube.com/watch_popup?v=EVwlMVYqMu4&vq=medium#t=125 

Maak  soortgelijk filmpje van jullie OES(en)  en ding mee naar de prijs. 
Heel veel succes.  

Wie weet welk talent uw OES heeft.  Hollywood kijkt mee op internet .

Groeten Rosita 

FILMWEDSTRIJD 
MET MOOIE PRIJS 
EN VERMELDING OP  

WEBSITE
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Onze kennis en ervaring houden 

uw hond en kat in topconditie.

Betaalbaar voor u, 

en ze vinden het heerlijk.

Vraag er naar bij uw dierenspeciaalzaak 
www.vobra.nl

Carocroc

Carocroc

Carocroc

ADVERTENTIE
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FILMWEDSTRIJD

FOTOGFIE CEES BOL
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LEVENSGEVAARLIJKE ZOMERPERIKELEN

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.
Onze hand-outs worden 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 
Het is pas mei, maar we hebben een maand april 
achter de rug die qua temperaturen meer bij de zo-
mer dan bij de lente past. Dat belooft nog wat voor 
de komende maanden. Katten kunnen vrij goed 
tegen hoge temperaturen, maar honden hebben 
al vrij snel last van temperaturen boven de 20°C. 
Dat heeft alles te maken met een niet zo efficiënte 
manier van warmte kwijt raken.  Vooral wat oudere 
honden of honden die van nature eigenlijk niet zo 
goed tegen warm weer kunnen (Sint Bernhard-
hond, New Foundlander, Siberische Husky, de 
kortsnuitige rassen, etc.) komen gemakkelijk in de 
problemen. Of honden met hartproblemen. Deze 
honden kunnen het flink benauwd hebben met 
langdurig extreem warm weer. Nog afgezien van 
relatief milde ongemakken bij warm weer, kunnen 
er ook echt gevaarlijke situaties ontstaan bij warm 
zomerweer. En vooral in een periode waarin het 
een aantal weken achtereen flink warm is, zoals 
we momenteel meemaken. We bespreken een 
aantal “zomergevaren”.

OVERVERHITTING
Oververhitting van een huisdier is een regelmatig 

voorkomende, levensgevaarlijke toestand die zeer 
snel kan ontstaan bij hogere omgevingstempera-
turen. Helaas zijn er ieder jaar in de zomer weer 
gevallen van oververhitting bij honden, soms zelfs 
met fatale afloop... Ook worden er ieder jaar weer 
knaagdieren of konijnen die in een benauwd, warm 
hok hebben gezeten oververhit binnen gebracht. 

HOE ONSTAAT 
OVERVERHITTING?
Oververhitting ontstaat vaak doordat honden opge-
sloten worden in ruimtes met een slechte ventilatie, 
bijvoorbeeld in een auto. Zelfs op een gematigd 
warme dag kan dit fataal zijn. De temperatuur in 
een gesloten auto staande in de zon kan in minder 
dan 20 minuten tot boven de 49° C stijgen terwijl 
het buiten slechts 24° C is!!!
Honden kunnen onder deze omstandigheden bin-
nen één uur sterven. Grote honden met een korte 

OVERVERHITTING VAN 
EEN HUISDIER KAN 

LEVENSGEVAARLIJK 
ZIJN
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schedel zijn extra gevoelig. Vetzucht en een dikke 
vacht zijn ook risicofactoren. Ook als u stilstaat 
in de file en u heeft geen airconditioning kan uw 
hond oververhit raken! Ook kan een oververhitting 
tijdens een wandeling op een warme of benauwde 
dag ontstaan. Een lange wandeling, intensief 
spelen of werken met uw hond (terwijl er geen 
afkoeling in het water mogelijk is) kan dan aanlei-
ding zijn tot een oververhitting. Knaagdieren en 
konijnen moeten verkoeling kunnen zoeken op een 
warme dag en vanzelfsprekend mogen hun hokken 
daarom niet volop in de zon staan.

WAT ZIJN DE SYMPTO-
MEN? 
De verschijnselen die u kunt zien bij een overver-
hitte hond zijn erg hijgen, braken, diarree, sloom-
heid, gaan liggen tijdens de wandeling, slingerend 
lopen en het krijgen van een blauwe tong. De 
dieren kunnen in shock en uiteindelijk in coma 
raken. De rectale temperatuur is gestegen naar 
41° tot 43° C.
Knaagdieren en konijnen zijn sloom en slap en 
ademen erg snel.

WAT KUNNEN WE ER 
AAN DOEN? 
Een oververhitte hond is een spoedgeval. De 
behandeling van de hond bestaat uit het afkoelen 
met koel (maar geen ijskoud) water bij voorkeur in 
een bad totdat de lichaamstemperatuur weer bijna 

normaal is. De normale lichaamstemperatuur van 
een hond is 38° tot 39° C.
Verder is het van levensbelang om de shock te 
behandelen. Dit wordt gedaan middels een infuus 
rechtstreeks in de bloedbaan (intraveneus). Door 
de oververhitting en shock als gevolg kunnen 
diverse organen ernstig beschadigd zijn of raken. 
Ernstige gevallen van oververhitting moeten na 
het afkoelen daarom opgenomen worden op de 
opnameafdeling voor infuus en nadere observatie. 
De prognose is afhankelijk van de schade die de 
organen geleden hebben. Het lichaam kan ernstig 
in de problemen komen door al de weefselschade. 
Ondanks een intensieve behandeling kunnen de 
dieren alsnog op een later tijdstip overlijden.

BLAUWALGEN IN ZWEM-
WATER 
Blauwalgen of blauwwieren zijn eigenlijk bacteriën 
die eruit zien als wier. Als ze gaaf zijn hebben de 
meeste blauwalgen een blauwgroene kleur, enkele 
zijn roodbruin. 

Vóórkomen en risico
Blauwalgen kunnen bij warm weer in het water ont-
staan. Ze komen vooral voor in zoet, stilstaand wa-
ter van vijvers, maar ook in zwemplassen. Drijvend 
aan het wateroppervlak vormen ze een laag die 
op olie lijkt. Als de laag dikker wordt en de algen 
minder ruimte hebben, gaan ze afsterven. Blauw-
alg vormt dan een groenachtige, stinkende brei. Bij 
het afsterven produceert blauwalg giftige stoffen, 
die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier. Deze 
komen altijd via de mond het lichaam binnen; van 
blootstelling via de huid is geen sprake. 

Gezondheidseffecten
Vanwege de productie van giftige stoffen is blauw-
alg schadelijk voor de gezondheid. Gezondheidsef-
fecten komen het meeste voor bij kleine kinderen, 
omdat deze tijdens het zwemmen veel water bin-
nenkrijgen. Hetzelfde geldt voor onze honden. De 
verschijnselen van blauwalg vergiftiging bij mensen 
worden zichtbaar twaalf uur nadat er gezwommen 
is. De symptomen van blauwalg vergiftiging zijn 
nogal uiteenlopend: hoofdpijn, huiduitslag op ar-
men of benen, maagkramp, misselijkheid, braken, 
diarree, koorts, een pijnlijke of rode keel, oorpijn, 
oogirritaties, lopende neus of gezwollen lippen. De 
verschijnselen houden ongeveer vijf dagen aan 
en verdwijnen vanzelf. Bij de honden kunnen de 
verschijnselen wat erger zijn, in ernstige gevallen 
kunnen zij zelfs na een halve dag overlijden. Be-
langrijk is het volgende: laat uw dier niet zwemmen 

Foto: Pluni Hoogwerf
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in stilstaande wateren. Heeft uw hond toch in ver-
dacht water gezwommen raak dan niet in paniek 
maar hou uw dier goed in de gaten. Het heeft geen 
zin om de dieren te laten braken. Ook bijvoorbeeld 
NORIT helpt niet. Wanneer het dier toch snel ziek 
wordt raadpleeg dan uw dierenarts. Helaas kan 
ook de dierenarts niet alles oplossen. Zieke dieren 
worden aan het infuus gelegd en kunnen slechts 
symptomatisch ondersteund worden.
Dus: om problemen te voorkomen adviseren wij 
u sterk om dieren niet in stilstaand water te laten 
zwemmen. Laat u uw hond toch zwemmen let dan 
op de olieachtige materie op het wateroppervlak.

BOTULISME BIJ DE HOND 
Botulisme is een ziekte, veroorzaakt door het 
opnemen van neurotoxines van de bacterie Clost-
ridium botulinum. Elke (warme) zomer zien we 
deze ziekte bij wilde (water)vogels, zeker als het 
een warme zomer betreft; de ideale omstandighe-
den voor aanmaak van het gif door de bacterie is 
namelijk een watertemperatuur tussen de 20 en 25 
gr. C. in combinatie met een eiwitrijke en zuurstof-
arme omgeving. Dit zorgt dat elk ondiep, stilstaand 
water in de zomer een potentiële infectiebron 
vormt.

Terminologie
Het botulisme gif blokkeert het contact tussen de 
zenuwen en de spieren met verlammingen als ge-
volg. Deze verlammingen kunnen enkel het maag-
darm stelsel treffen, maar ook het hele lichaam 
verlammen. De meeste vormen van Botulisme 
ontstaan door het opnemen van het neurotoxine 

door de hond, bij andere diersoorten zijn gevallen 
beschreven waarbij de bacterie zich in het dier 
vermenigvuldigde en daar de toxines vormde. 
Bij de hond is dit nog niet gedocumenteerd. Hier 
spreekt men dus beter van voedselvergiftiging dan 
van een infectie.

Besmetting
Watervogels besmetten zich bij het zoeken naar 
voedsel. Bij het eten van voedsel krijgen zij sporen 
van de bacterie binnen, bijvoorbeeld uit besmette 
dierlijke resten zoals kadavers van vissen of van 
dode soortgenoten. Zodra er dode vogels in het 
water liggen is er een exponentiele groei van 
de bacterie. Deze bacterie gaat het neurotoxine 
produceren dat in het water terecht komt. Honden 
kunnen de ziekte krijgen tijdens het zwemmen in 
besmet water. Zij worden ziek doordat ze water 
inslikken met hierin het neurotoxine. Daarnaast 
kunnen honden, en overigens bijna alle andere 
dieren, ziek worden door het eten van besmette 
kadavers.
Er wordt onderscheid gemaakt in verschillende 
types botulisme toxines. Niet elke diersoort is 
gevoelig voor hetzelfde type. Bij de hond gaat het 
voornamelijk om het type C neurotoxine.

Klinisch beeld 
Tussen de 3 en 7 dagen na het inslikken van de 
toxines beginnen de symptomen van de ziekte. 
Soms zijn er geen symptomen, maar sterven de 
dieren zonder eerst ziek te worden. Vaker zien we 
bij honden eerst maagdarm problemen ontstaan 
zoals braken, misselijkheid en diarree. Daarnaast 
zien we een stijve gang, zwakte in de spieren en 
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hierdoor verminderde reflexen. Vaak wil of kan het 
dier niet meer drinken en eten. In ernstige gevallen 
zal het toxine alle spieren uiteindelijk verlammen 
en treedt sterfte op door ademstilstand.

Diagnose 
De diagnose botulisme is lastig te stellen. In princi-
pe moet elk dier met progressieve zenuwverschijn-
selen zoals zwakte van de ledematen, kauw- en 
slikproblemen verdacht worden. Het is belangrijk 
na te gaan of het verdachte dier gezwommen heeft 
in stilstaand water, in de zomer en of het eventueel 
kadavers gegeten kan hebben. Als het mogelijk is 
kan een monster van het water of een stukje van 
het opgegeten kadaver opgestuurd worden om 
te onderzoeken op aanwezigheid van botulisme 
toxine. Ook kan het bloed, de ontlasting of braak-
sel onderzocht worden op aanwezigheid van het 
toxine.

Behandeling
Er is geen specifiek tegengif voor botulisme. Be-
handeling is dan ook niet echt mogelijk. Het enige 
dat gedaan kan worden is de patiënt ondersteunen 
tot het toxine uit het lichaam is verdwenen. Moge-
lijk is infuus nodig en sondevoeding. Als de hond 
niet te erg aangetast is kan spontane genezing 
optreden. Matig aangetaste patiënten kunnen 
overleven mits voldoende intensieve zorg. Als er te 
zware verlammingen optreden zal het dier sterven 
aan de gevolgen hiervan. 

Vóórkomen en voorkómen 
De ziekte komt in de hele wereld voor. Er zijn 
verschillende typen botulisme toxinen, type A t/m F. 
Ze zijn niet allemaal even gevaarlijk. Voor de mens 
zijn de typen A, B en E gevaarlijk, voor andere 
zoogdieren vooral de types C en D. Bij de hond 
wordt vooral type C geassocieerd met ziekte. Dit 
type toxine is vreemd genoeg ongevaarlijk voor 
de mens. De ziekte komt vooral voor in de zomer 
(hoge temperatuur) en wordt vooral gezien wan-
neer er zich dode dieren in water bevinden.
Zoals eerder gesteld is de ziekte niet goed te 
genezen. Dit betekent dat het gezegde ‘voorkomen 
is beter dan genezen’ bij botulisme zeker opgaat. 
Het is verstandig uw dieren in de zomer, met name 
op erg warme dagen, niet te laten zwemmen in 
ondiep stilstaan water. Met name wanneer er zich 
dode dieren (vissen of watervogels) in het water 
bevinden is het risico op botulisme aanwezig.

MADEN
Maden zijn larven van (blauwe) vliegen die nor-

maliter kadavers opeten. In warme zomers zijn er 
meer van dit soort vliegen en dan komt het nogal 
eens voor dat onze levende huisdieren er het 
slachtoffer van worden.

Risico’s
Hoe minder een dier beweegt, hoe groter het risico 
dat een vlieg de kans krijgt om eitjes te leggen in 
de vacht van dat dier. Dus bijvoorbeeld de oudere 
langharige hond die zich vanwege de warmte 
nauwelijks beweegt overdag, maar ook het konijn 
dat zich niet zo lekker voelt. Ontstoken wonden of 
ontlasting in de vacht maken het nog wat aantrek-
kelijker voor vliegen om eitjes te leggen. Let dus 
goed op bij wonden of bij (langharige) dieren met 
diarree, waarbij de ontlasting in de vacht blijft 
hangen.

Gevolgen
De vliegeneitjes komen binnen 1-2 dagen uit en 
worden dan larfjes (maden). Deze maden voeden 
zich met dierlijk materiaal/weefsel. Ze vreten zich 
in rap tempo door de huid naar binnen en kunnen 
zo grote vieze wonden veroorzaken. Het dier zal 
door de pijn, de ontsteking en het afsterven van 
weefsel zich snel ziek gaan voelen. Vooral kleinere 
dieren kunnen vrij snel in shock raken en uiteinde-
lijk zelfs doodgaan. 

Behandeling
De behandeling bestaat uit het schoonmaken van 
de wond, het bestrijden van de maden (dit kan 
bijvoorbeeld door wassen met een antiparasitaire 
shampoo, maar ook door middel van een injectie 
met Ivermectine) en het behandelen van de ontste-
king met behulp van pijnstillers en antibiotica.
Verder is het natuurlijk zaak om de oorsprong van 
het probleem (klitten, diarree, ontstekingen aan de 
huid) aan te pakken.

Voorkómen 
Zorg bij konijnen voor een schoon hok, vermijd 
voedingsmiddelen die diarree kunnen veroorzaken 
(teveel bladgroenten bijvoorbeeld, maar ook teveel 
krachtvoer en te weinig hooi). Verwijder eventueel 
aangekoekte ontlasting uit de vacht van hond, kat 
of konijn. Scherm konijnenhokken af met vliegen-
gaas, of bestrijdt vliegen met speciale lampen of 
plakstrips. Borstel langharige dieren regelmatig en 
controleer de huid op open plekken of ontstekin-
gen. Eventueel kunt u langharige dieren ook laten 
scheren in de zomer. 

Wees alert op vieze luchtjes bij huisdieren, die zijn 
vaak een teken aan de wand!
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Bron:  Hondentips Magazine 
www.hondentips.com
Tekst: Rudi van Dijck

De meeste honden zullen wel eens een keertje 
een ritje meerijden in de auto. Is het niet voor een 
leuk uitstapje dan is het wel voor een bezoek aan 
de dierenarts. Om problemen te voorkomen is het 
belangrijk dat je je hond al vanaf jonge leeftijd leert 
kennis maken met de auto. 
Angst en onzekerheid zijn vaak oorzaken van dat 
je hond ziek wordt in de auto. Hij weet niet wat er 
gaat gebeuren, het is in zijn ogen allemaal nieuw 
en eng. Het kan ook zijn dat hij zich de voorgaande 
keren herinnert. De keren dat hij naar de dierenarts 
moest of naar het hondenpension. Ervaringen die 

hij dan automatisch linkt aan het autorijden. Om 
problemen zoveel mogelijk te voorkomen laat je de 
hond al van jongsaf op een positieve manier ken-
nismaken met de auto. Neem hem mee voor korte 
ritjes, ga daarna leuke dingen doen. Bijvoorbeeld 
een wandeling in het bos of op het strand, even 
spelen in het park, mee op bezoek, kortom een 
ritje met telkens op het eind een leuke verrassing. 
De meeste honden die last hebben van reisziekte 
groeien er na hun eerste levensjaar over heen. 
Natuurlijk is het goed dat de rit met de auto een 
leuke ervaring blijft.

Als het echt reizen met de auto een probleem blijft, 
kun je het in overleg met de dierenarts oplossen 
met medicijnen.

WIST JE DAT...?  

WIST JE DAT?

ZOMER

WAT ALS MIJN HOND ZIEK WORDT 
IN DE AUTO?

Foto’s: Cees Bol
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GROETEN 
UIT ZWITSERLAND

Wij zijn Ruud en Betsy Hazewinkel en wonen sinds december 
2009, samen met onze bobtail Nona, in het Walliser dorp Fie-
schertal (Zwitserland), waar we vakantiewoningen verhuren. 
Hiermee is een lang gekoesterde wens en droom van ons in 
vervulling gegaan. Ook Nona heeft het ontzettend naar haar zin 

in dit mooie gebied. 

Na in het verleden al 2 bobtails gehad te hebben, vonden wij in de zomer van 
2004 Nona via internet. Ze zat op dat moment in een asiel in België, was ruim 
1 jaar oud en zwaar verwaarloosd. Ze was totaal niet verzorgd, ondervoed en 
mishandeld. Net als onze vorige 2 bobtails, die ook in een asiel zaten, wilden 
we Nona graag een nieuw leven en een nieuwe kans geven. We hebben haar 
dan ook mee naar ons huis in Nederland genomen en van haar vervilte vacht 
ontdaan, toen pas was te zien dat het een teefje was. Na 5 uur knippen en 2 kg 
vilt kwam er een magere maar blije bobtail naar voren, waar wij nog dagelijks 
volop van genieten. Na haar stap voor stap “ontwikkeld” te hebben (qua ver-
zorging, voedsel en spieren) kregen en krijgen we nog steeds veel vertrouwen 
en dankbaarheid van Nona terug. We kunnen ons dan ook niet voorstellen dat 
men haar in het eerste levensjaar zo behandeld heeft. Zeker nu we een eigen 
bedrijf hebben en Nona bijna de gehele dag aandacht krijgt, weet ze de harten 

van de plaatselijke bevolking en vakantiegasten te stelen.  

In het verleden brachten wij onze vakanties regelmatig door in Zwitserland en 
sinds we Nona hebben ging zij jaarlijks met ons mee. Sinds 2006 brachten wij 
onze vakanties door in Fieschertal, aan de voet van de grote Aletschgletsjer, 
waar het zomers prima wandelen is, natuurlijk ook met de hond. Toen wij in 
2007 het aanbod kregen om een bedrijf in het verhuren en beheren van va-
kantiewoningen in Fieschertal over te nemen was de keuze snel gemaakt. Dit 
was een kans om onze droom in vervulling te laten gaan: “wonen en werken in 
Zwitserland”. Na ruim 2 jaar van voorbereiding, het verkopen van onze woning 
in Nederland en het opgeven van onze banen, zijn we naar Zwitserland ver-
trokken. Bij de start in 2009 verhuurden en beheerden we 6 vakantiewoningen, 
inmiddels zijn dit er 13. Daar wij in het verleden vaak moeilijk vakantiewoningen 
konden vinden, waar een hond toegestaan is, wilden wij zeker enkele woningen 
aanbieden waar een hond wel welkom is. Op dit moment bieden we dan ook 4 w
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hondvriendelijke woningen in Fiesch en Fie-
schertal aan. 

Sinds juli 2007 hanteert Zwitserland, net als 
de EU-landen,  de wetten voor het vervoer 
van honden. Iedere hond, die de grens over-
gaat, heeft en Europees paspoort nodig en 
identificatie via een chip of tatoeage is ver-
plicht. Daarnaast moet de hond tegen rabiës 
ingeënt zijn. Voorheen gold voor Zwitserland  
dat de rabiësinenting niet ouder mocht zijn 
dan één jaar, tegenwoordig geldt de geldig-
heidsduur, die bepaald wordt door de aanbe-
veling van de producent van het vaccin (de 
termijn staat in de bijsluiter). Men mag echter 
pas 21 dagen na de (her)inenting de grens 
over. De dierenarts moet de geldigheidsda-
tum in het paspoort vermelden, dit om mis-

verstanden aan de grens te voorkomen.

Mocht u geïnteresseerd zijn om met uw hond 
op vakantie naar Zwitserland te gaan, bezoek 
dan onze homepage www.fieschertal-ferien.
ch voor de mogelijkheden. U en uw hond zijn 

bij ons van harte welkom!me

Vermietung und Verwaltung
Wichelweg 9
3984 Fieschertal
Schweiz
Tel: +41 (0)27 - 5271275
www.ferienwohnungenhazewinkel.ch
www.fieschertal-ferien.ch
E-mail: 
info@ferienwohnungenhazewinkel.ch

GROETEN UIT ZWITSERLAND
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ARTROSE IS TE GENEZEN

Bron: Internet
http://www.dierenkliniekrhenen.nl

Jarenlang hebben wij als dierenartsen moeten 
vertellen dat artrose niet te genezen is. Ook al 
zijn er de laatste jaren goede alternatieven om 
pijn te verzachten en te zorgen dat de honden 
minder lijden onder de artrose, een echte oplos-
sing was er niet. Nu is er eindelijk een therapie 
die artrose geneest. Dierenkliniek Rhenen en 
Fat-Stem hebben een uniek samenwerkingsver-
band in de regio Midden Nederland waardoor 
de mogelijkheid nu bestaat om in Nederland 
de Fat-Stem therapie toe te passen. Bij deze 
methode worden lichaamseigen stamcellen uit 
het vet van de hond geïsoleerd en na bewerking 
in het gewricht gespoten waardoor kraakbeen 
herstelt. Bij bijna 90% van de behandelde hon-
den is deze therapie succesvol. In Amerika zijn 
reeds duizenden honden behandeld. Dieren-
kliniek Rhenen is een van de eerste dierenkli-
nieken in Nederland waar deze vernieuwende 
therapie toegepast wordt. 

ARTROSE
Artrose is één van de meest voorkomende oorza-
ken van chronische pijn bij honden. Meer dan 20% 
van de honden krijgt vroeg of laat last van artrose. 
Slijtage wordt het in de volksmond genoemd. Artro-
se is een aandoening waarbij het gewrichtskraak-
been steeds slechter wordt. Het gewrichtskraak-
been raakt beschadigd, kan zich niet herstellen en 
kan uiteindelijk geheel verdwijnen. Een gewricht 
met artrose kan schokken minder goed opvangen 
waardoor bewegen moeilijk en pijnlijk wordt. Door-
dat er geen gezond gewrichtskraakbeen is kunnen 
problemen aan het bot ontstaan. Het gewricht kan 
uitsteeksels vormen, dikker worden en een andere 

vorm krijgen. 
Als reactie op de pijn gaat de hond minder bewe-
gen, wat weer stijfheid en slappe spieren veroor-
zaakt. Er kunnen hierbij ook ontstekingen in de 
gewrichten ontstaan, het gewricht wordt dan warm 
en er ontstaat vochtophoping. 

FAT-STEM
DE BEHANDELING
Deze - voor Nederland - nieuwe behandeling wordt 
in de VS al jaren succesvol toegepast. Het principe 
berust op het oogsten van stamcellen en het 
herstel van het kraakbeen. De stamcellen worden 
behandeld en terug ingespoten in het aangedane 
gewricht, waar deze stamcellen nieuw kraakbeen 
zullen gaan vormen.
De behandeling is relatief weinig belastend voor de 
hond en verloopt als volgt: •Eerst wordt bepaald of 
de hond voor deze therapie in aanmerking komt. 
Dat is bijvoorbeeld afhankelijk van de algehele ge-
zondheid en om welk(e) gewricht(en) het gaat. On-
der algehele narcose wordt een kleine hoeveelheid 
vet (30 gram, dat is vergelijkbaar met enkele thee-
lepels) afgenomen middels een snede. De snede 
wordt weer gehecht en deze zal snel genezen. 
Als de hond slaapt wordt er ook bloed afgenomen. 
Het materiaal wordt door een koerier opgehaald 
en naar het laboratorium in België gebracht. Daar 
worden stamcellen uit het vet geïsoleerd. Door 
precursors toe te voegen kunnen de stamcellen 
gestuurd worden om kraakbeen te gaan vormen. 
Na ongeveer twee weken komt de hond terug voor 
een tweede afspraak in de dierenkliniek. Dan wordt 
het transplantaat in het gewricht ingespoten. Dit 
gebeurt steriel en om de pijn te verminderen is er 
voor deze tweede behandeling een narcose nodig. 
In het gewricht ontwikkelt zich dan nieuw kraak-
been Het materiaal wat hiervoor gebruikt wordt is 
dus volledig lichaamseigen materiaal, daardoor 
is er geen kans dat het transplantaat afgestoten 
wordt.

FAT-STEM 
EEN NIEUWE UNIE-

KE METHODE
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ARTROSE IS TE GENEZEN
HERSTEL
De eerste weken zal de hond volledige rust moe-
ten houden. Na 2 weken tot ongeveer 3 maanden 
komt het genezingsproces op gang. Nieuw kraak-
been wordt gevormd kraakbeen dat kapot was 
wordt hersteld. De schokdempende werking van 
het kraakbeen is terug. Verdere slijtage van het bot 
wordt voorkomen en de pijn zal volledig of sterk 
gereduceerd worden. Meer dan 80% van de dui-
zenden honden die tot nu toe behandeld zijn heeft 
baat bij de behandeling. Honden zijn minder kreu-
pel, hebben minder pijn en de gewrichtsstijfheid 
wordt minder. De behandelde hond zal zich veel 
makkelijker gaan bewegen. De therapie is echter 
geen wondermiddel. Een verbeteringspercentage 
van 40% per individu ligt in de lijn der verwachting. 
De onderzoeksresultaten wijzen uit dat het succes 
van de behandeling gemiddeld vier jaar duurt.

STAMCELLEN
Stamcellen zijn cellen die zichzelf nog niet gespe-
cialiseerd hebben. Ze kunnen zich in een later 
stadium differentiëren tot bijvoorbeeld vetweefsel, 
kraakbeen, bot of spierweefsel.
Stamcellen bevinden zich op veel plaatsen in het 
lichaam, zoals in het beenmerg en in de navel-
streng. Deze cellen zitten ook in vetweefsel. Het 
oogsten van stamcellen uit vetweefsel is het 
makkelijkste, minder pijnlijk en het herstel is snel. 
Iedere hond heeft voldoende vetweefsel om deze 
operatie te ondergaan, er zijn slechts enkele thee-
lepels vet voor nodig.

VOORDELEN
Het eerste voordeel dat genoemd moet worden is 
dat dit de enige methode is om artrose te genezen. 
Honden die op deze manier behandeld worden 
zullen minder pijn hebben en daardoor hun speels-
heid weer terugkrijgen. Het is in de meeste geval-
len niet meer nodig om pijnstillers te geven, of 
om dieetvoeding of voedingsadditieven te geven. 
Na enkele maanden is er geen bewegingsregime 
meer nodig, de hond kan weer vrijuit spelen en 
wandelen. Door het toepassen van deze therapie 
is het voor enkele honden mogelijk om ingrijpende 
operaties te voorkomen. Uiteindelijk is het doel van 
de therapie de levenskwaliteit te verbeteren.
Voor welke gewrichten?
Niet alle gewrichten kunnen succesvol worden 
behandeld. Honden met klachten van artrose aan 
ellebogen, knieën of heupen komen wel in aanmer-
king voor behandeling. Eenmalige afname van 
bloed en vet zijn geschikt voor behandeling van 
één of twee gewrichten. Wanneer artrose (ook) 
in de rug of tenen zit is de hond geen geschikte 

kandidaat. Voorwaarde is dat de hond overigens 
gezond is. Een algeheel klinisch onderzoek zal 
hiervoor eerst uitgevoerd worden en zo nodig 
wordt er ook bloedonderzoek gedaan en/of rönt-
genfoto’s genomen.

VEILIGHEID EN INTERNATIONALE 
SAMENWERKING
De technische toepassing is voor de dierenartsen 
van Dierenkliniek Rhenen eenvoudig. Zowel het af-
nemen van vet en van bloed als het inspuiten van 
gewrichten is een routinebehandeling. Algehele 
narcose wordt onder volledige bewaking gedaan, 
met een anaesthesie-assistente, met gasnarcose 
en bewakingsapparatuur. Veiligheid staat hoog in 
het vaandel. In België wordt de Fat-Stem therapie 
ook toegepast ,onder meer aan de universiteit van 
Gent. Het laboratorium levert dezelfde diensten 
ook aan andere landen zoals Spanje, Duitsland en 
Frankrijk . Omdat het een nieuwe therapie betreft 
achten de dierenartsen van Dierenkliniek Rhenen 
een internationale samenwerking zeer belangrijk. 
Er is regelmatig contact met ervaren collega’s in 
België. 
Zo zal ook iedere kandidaat voorafgaande aan 
de therapie zorgvuldig onderzocht worden. Onder 
andere door een intensieve samenwerking met 
een orthopedisch chirurg kan voor iedere patiënt 
zorgvuldig afgewogen worden of de Fat-Stem 
therapie de juiste therapie is.

ANDERE TOEPASSINGEN
Stamceltherapie heeft zijn eerste toepassingen 
gehad in de paardengeneeskunde waar Fat-Stem 
met veel succes heel veel paarden met peesruptu-
ren en botfracturen behandeld zijn. 
Deze methode van stamcellen oogsten en ontwik-
kelen lijkt ook een prachtige ontwikkeling in de 
humane geneeskunde. Toepassingen op het 
gebied van bijvoorbeeld suikerziekte, reuma en 
veel andere auto-immuungemedieerde ziekten 
zijn momenteel in onderzoeksfase en bieden 
mooie perspectieven voor de toekomst. In Europa 
bestaan er al privéklinieken die de stamceltherapie 
bij mensen toepassen.

Honden met reuma komen ook in aanmerking voor 
behandeling. Doordat er cytokines worden uitge-
scheiden door de stamcellen is er een uitgebreid 
effect op het immuunsysteem. Honden die een 
ernstige vorm van reuma hebben worden met een 
andere methode behandeld. De het transplantaat 
wordt niet in een enkel gewricht ingespoten maar 
in de aderen, waardoor het door het hele lichaam 
effect zal hebben.
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OPVOEDING VAN EEN BOBTAIL

De Bobtail (Old English Sheep Dog) moet, net als alle andere honden-
rassen, opgevoed worden wanneer het een pup is. Wanneer dit niet 
gebeurt, kan de hond abnormaal gedrag gaan vertonen en het huis-
houden gaan regeren; de hond weet dan niet wat zijn of haar plaats is 
binnen het gezin. In dit artikel staat alles over de opvoeding van Bobtails 
beschreven. 

OPVOEDING VAN DE BOBTAIL
De pup die bij u in huis komt zit nog midden in zijn socialisatiefase. Het 
is na de fokker nu uw beurt om hier zo goed mogelijk gebruik van te ma-
ken. De pup moet op een zo prettig mogelijke manier met veel verschil-
lende mensen en dieren in aanraking komen. Het is goed om hem overal 
mee naar toe te nemen. In deze periode kan hij ook al het een en ander 
leren; het geleerde zal namelijk heel gemakkelijk blijven ‘hangen’.

De Bobtail wordt een grote hond en daar moet u al bij de opvoeding van 
uw pup rekening mee gaan houden. Als u niet wilt dat de hond later op 
stoelen en banken gaat zitten, dan moet u hem dat als pup al duidelijk 
gaan maken. U moet namelijk ook van een pup niet goed vinden, wat 
u later van de volwassen hond niet wilt tolereren. Een pup is natuurlijk 
nog maar een hondepeutertje en er moet niet te veel van hem verlangd 
worden. Consequent, maar op een speelse manier moet u hem het 
nodige bijbrengen.

Er zijn Bobtailpups met een bazige aanleg; zij brommen als u hem iets 
wilt afnemen, bijvoorbeeld hun etensbak. Dit moet u nooit goed vinden, 
want hij is maar een ondergeschikt hondje en u bent de grote roedel-
leider die het voor het zeggen heeft. Als u ooit in de gelegenheid bent 
geweest om te zien hoe volwassen honden met pups omgaan, dan weet 
u dat zij weliswaar veel dingen accepteren, maar dat er een duidelijke 
grens is. Bij het overtreden hiervan wordt er min of meer hardhandig 
ingegrepen en zal de pup zich onderdanig moeten tonen.

U, als leider van de huismeute, moet ook staan op dit soort respect. De 
opstandige pup kan aan het nekvel een eindje boven de grond opgetild 
worden bij een ernstig vergrijp, of met het hoofd op de grond worden 

Bron: Internet
www.hikariaantje.com
Foto’s: Pauline Ham
            Taner Ayhan
            Paula de Kunder
            Cees Bol
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OPVOEDING VAN EEN BOBTAIL

gedrukt bij een wat minder ernstige overtreding. Als u zich door een pup 
van deze leeftijd al laat ‘overwinnen’, kunt u er zeker van zijn dat u het 
ook van hem gaat verliezen als hij volwassen is. De hond wordt dan 
onhoudbaar en zelfs gevaarlijk.

Om uw gezag op een prettige manier te bevestigen kunt u de hond aller-
lei dingen aanleren. Door dit op een leuke, speelse manier te doen, krijgt 
de hond er aardigheid in. U kunt van een jonge hond uiteraard nog niet 
te veel verlangen; een hondje dat bijvoorbeeld al weet wat ‘blijf’ is, kan 
dit niet tien minuten lang onthouden. Wees dus tevreden met een minuut 
en bouw de oefening langzaam op.

De oefening ‘komen’ levert wel eens problemen op. Een pup in huis zal 
al gauw zijn naam kennen. Als u hem roept en hij komt, kan hij beloond 
worden met een hondekoekje. Al snel zal hij dan zijn naam met een be-
loning verbinden en snel komen. Buiten gaat u hier gewoon mee door: u 
roept hem, doet hem dan niet aan de riem, maar geeft hem iets lekkers 
als hij komt. Herhaal dit tijdens de wandeling een paar keer.

Ga echter nooit achter de hond aan als hij niet wilt komen; honden 
vinden dit een zalig spelletje, maar met uw gezag is het afgelopen. Een 
hond die komt, ook al heeft het heel lang geduurd, is altijd braaf. Geef 
hem nooit op zijn kop omdat hij u zo lang heeft laten wachten, maar blijf 
rustig, aai hem over de bol en doe hem aan de riem.

Bobtails zijn over het algemeen niet vechtlustig. U kunt hem leren vreed-
zaam tegen andere honden te zijn door hem als jonge hond veel met 
vreemde, vriendelijke honden te laten spelen. De cursus ringtraining, 
die door de plaatselijke kynologenclubs gegeven wordt, kan daarbij heel 
nuttig zijn. De pup ziet daar honden van allerlei formaat, soort en leeftijd, 
en went aan de gedragingen van die honden.

Gewoonlijk gaat men pas op de leeftijd van 7 à 8 maanden echt met 
de hond oefenen; de dingen die hij heeft geleerd in zijn socialisatiefase 
weet hij dan nog en van daaruit wordt zijn verdere training opgebouwd. 
Het is erg goed om juist in deze periode uw gezag te versterken, omdat 

ROMEO
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OPVOEDING VAN EEN BOBTAIL

de hond nu de opstandige puberteitsperiode nadert. Mocht de hond, 
meestal geldt dit alleen voor een reu, toch op zeker moment grommend 
en met ontblote tanden voor u staan, dan aarzelt u geen moment en 
geeft hem er flink van langs, net zolang tot hij zich onderdanig toont. Met 
een beetje goede wil staat u dan ten opzichte van uw hond weer stevig 
in de schoenen.

Honden die goed opgevoed en enigszins getraind zijn, hebben ondanks 
een eventueel bazige aard meestal geen opstandige neigingen; zij heb-
ben zich er al bij neergelegd dat u een te sterke leider bent die niet te 
overtroeven valt.

Een goede opgevoede hond is een rustige, zelfbewuste hond die zich 
gemakkelijk aanpast en daarom overal mee naar toegenomen kan 
worden. Een dergelijke hond maakt zich bemind in familie- en kennis-
senkring en wekt de bewondering op van de mensen in de straat.

OP LES
Het is goed om een pup op een speelse manier al het een en ander te 
leren. Thuis kunt u de basis leggen door het komen, zitten, liggen, als-
mede het volgen en blijven te oefenen. Een paar minuten per dag heeft 
meer effect dan een keer in de week een half uur.

De plaatselijke kynologenverenigingen geven meestal gehoorzaam-
heidscursussen. De puppycursus is bestemd voor pups die de defini-
tieve inentingen gehad hebben. Het is erg goed en leuk voor een jonge 
hond gedurende zo’n cursus om te gaan met andere jonge honden van 
grotere en kleinere rassen.

Na het afsluiten van deze cursus, soms met een echt diploma, volgt de 
beginnersgroep, of misschien wel gelijk de Elementaire Gehoorzaam-
heidscursus (E.G.). Deze laatste leidt op voor het E.G.-diploma, ook 
wel Clubdiploma genoemd, waarvoor de eisen bij nagenoeg iedere club 
gelijk zijn: volgen aan de lijn, zitten, liggen, staan en betasten, en een 
eenvoudige vorm van blijevn (zitten of liggen) zijn, naast een goede om-
gang baas-hond en hond-hond, de eisen waaraan voldaan moet worden 

FELLOW
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om het diploma te bemachtigen.

Als men alleen maar een goed opgevoede hond wil hebben, en men 
niet gegrepen is door de lust om door te zetten, is het E.G.-diploma vol-
doende. Maar, een Bobtail is een intelligente hond, die veel meer kan...

na het E.G. volgen dan nog trainingen in verschillende niveaugroe-
pen die uiteindelijk leiden tot het afleggen van het officiële Gedrag en 
Gehoorzaamheidsexamen (G.G.), dat afgenomen wordt door keurmees-
ters van de Koninklijke Nederlandse Kennelclub ‘Cynophilia’. Een hond 
die daar voor slaagt mag achter zijn naam ‘G.G.’ zetten, en ook bij de 
nakomelingen wordt deze titel op hun stamboom achter de naam van 
het ouderdier gezet.

Voor het G.G. diploma moet de hond aan de volgende eisen voldoen:

• Volgen aangelijnd
• Volgen onaangelijnd
• Zitten
• Liggen
• Staan en betasten
• Terug sturen naar de plaats
• Vooruitsturen en terugroepen
• Blijven met de baas uit zicht
• Een goede omgang hond - hond
• Een goede omgang baas - hond

Al deze oefeningen moeten zeer nauwkeurig worden uitgevoerd om het 
vereiste aantal punten te kunnen behalen. In de loop der tijd heeft men 
de behoefte gevoeld om voor honden met het G.G. diploma nog vervolg-
examens in te stellen. In Nederland kennen we nu ook het G.G.-II en 
zelfs G.G.-III. Als men daarvoor gaat trainen, is men op hoog wedstrijd-
niveau bezig.

In België is er een soortgelijk, wat moeilijkheidsgraad betreft oplopend 
gehoorzaamheidsprogramma.

ROMEO
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OPVOEDING VAN EEN BOBTAIL

DE WERKENDE BOBTAIL
Het gebeurt nog maar zelden dat de Old English Sheepdog gebruikt 
wordt voor zijn oorspronkelijke werk. Toch zijn er nog honden die zeer 
goed in staat zijn tot het drijven van koeien of schapen. Voor een boer 
is het prettig als de koeien tegen melktijd opgehaald worden door een 
betrouwbare hond. Er zijn Bobtails die deze kunst ook nu nog uitstekend 
verstaan.
Als men een Bobtail koopt, vergeet men wel eens dat men een hond in 
huis haalt die van oorsprong gefokt is voor het werk. Het is dus geen 
luxe hond, al beschouwt men hem tegenwoordig vaak als zodanig, 
maar een individu dat graag bezig is en gemakkelijk en met veel plezier 
leert. Er zijn Bobtails die met zeer veel succes deelnemen aan gehoor-
zaamheidscursussen. Een jaar of twintig geleden bereikte een Engelse 
Bobtail-teef in een competitie met zeer sterkte concurrentie een eerste 
plaats, en versloeg zij hiermee vele Border Collies en Working Sheep-
dogs.

ZARAH
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In onze streken maakt men vrij weinig gebruik van de werkaanleg 
van de Bobtail. Er zijn eigenlijk maar weinig mensen die met hem een 
gehoorzaamheidscursus volgen. Dat is erg jammer, want zowel de hond 
als de baas kunnen daar veel plezier aan beleven. Iedere vorm van 
‘werk’ verstevigt de band tussen eigenaar en hond. Met het leren van de 
hond neemt diens zelfvertrouwen toe en wordt hij een steeds prettigere 
kameraard. Er zijn Bobtails die op zeer hoog niveau zijn gekomen door 
training. Zij hebben een officiële werkhonddiploma behaald, zoals Ver-
dedigingshond I, II en zelfs III. Er zijn er die niet alleen op de shows veel 
presteren, maar ook voortreffelijke speur- en reddingshonden zijn. De 
eigenaars van dergelijke dual-purpose honden, dat wil zeggen honden 
die geschikt zijn voor werk en show, hebben wel een zware dobber aan 
de extra vachtverzorging. Een hond die een dag op het puin naar slacht-
offers heeft gezocht, heeft heel wat stof en vuil in zijn vacht gekregen en 
hij moet ‘s avonds zorgvuldig geborsteld worden om hem weer toonbaar 
te maken.! 

DAZZLE, FLORANCE EN ROMEO

SARAH SOPHIE
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KAMPIOENSCHAPSCLUBMATCH 
EN 

JONGEHONDENDAG 

KAMPIOENSCHAPSCLUBMATCH 
EN 

JONGEHONDENDAG 

Op 3 september is het dan weer zover!!!! 
De jaarlijkse kampioenschapsclubmatch van de Old English Sheepdog-
club Nederland is weer aangebroken. Dit jaar staat de Kampioenschaps-
clubmatch die voor het eerste keer dit jaar word gehouden op de zelfde 
dag waarop ook de Jonge hondendag wordt gehouden bewust gepland op 

een en de zelfde dag.
Dit in verband met een eveneens groot evenement dat dit weekend 

in Leeuwarden wordt gehouden, namelijk de Euro Dogshow
Dit heeft de organisatie van de Old English Sheepdog Club Nederland doen 
besluiten groots uit te pakken en de combinatie van de Jongehondendag 
en de Kampioenschapsclubmatch een Internationaal karakter mee te ge-
ven. Tevens heeft u de mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief uw 

hond(en) in te schrijven voor beide evenementen.

Nieuwe locatie!!
Gekozen is voor de mooie lokatie van de kc in Assen die zeer goed te be-
reiken is vanuit alle windstreken, maar vooral voor de exposanten die de 
tocht naar Nederland gemaakt hebben en graag hun kwaliteiten zullen wil-

len meten op de Kampioenschapsclubmatch en de jongehondendag.
 Voor meer informatie over deze uniek dag verwijzen wij u graag naar de 

Keurmeesterslijst

LET OP LOCATIE GEWIJZIGD!!!!!

03 SEPTEMBER 2011
nu online

kampioenschapsclubmatch
Mevr. June Wilkinson (UK) Tussenklasse

Openklasse
Kampioensklasse

Dhr. Mark Wibier (D) Puppieklasse
Jeugdklasse
Veteranenklasse
Koppelklasse
Groepsklasse

jongehondendag
Mevr. Heidi Müller (D)

PROGRAMMA VAN DE DAG
08:00 uur:  Terrein open

09:25 uur:  Opening door de voorzitter
09:30 uur:  Start keuringen Jongehondendag

13:45 uur:  Beste van de Jongehondendag keuring
12:00 uur:  Lunch

12:30 uur:  Start keuringen KCM
17:30 uur:  Best in Show keuring

LOCATIE !!
KC ASSEN DIJKVELDPAD 1  

TEL.: 0592 - 34 07 85
HOTEL VAN DER VALK, ASSEN
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De route naar het showterrein bij “KC Assen” kunt u vinden op

http://www.kc-assen.nl/locatie.html 

U kunt op het inschrijfformulier aangeven of u deelneemt aan de lunch, 
ook bezoekers kunnen zich opgegeven voor de lunch.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de showmanager
Diane Sari 

Tel.nr.+31(0)528-352514
email:  sro.sarisins@planet.nl. 
Informatie over de betalingen

oescn@oldenglishsheepdog.nl 

kampioenschapsclubmatch  42,50      
jongehondendag  35,00 
kombi kcm + jhd  72,50

 lunch p.p  16,00
advertentie  15,00

online inschrijvingen via  
www.oldenglischsheepdog.nl

JHD KCM 
2 x CAC

JHD + KCM

1 Babyklasse 
3 tot 6 maanden

2 Puppyklasse 
6 tot 9 maanden

3 Jeugdklasse 
9 tot 18 maanden

4 Jongehondenklasse 
15 tot 24 maanden

5 Fokkersklasse 
vanaf 9 maanden
eigenaar is fokker          

6 Openklasse 
vanaf 15 maanden      
       

7 Kampioensklasse 
vanaf 15 maanden   

8 Veteranenklasse 
vanaf 8 jaar       
        

9 Koppelklasse
reu en teef op naam van 
dezelfde eigenaar

10 Groepsklasse
minimaal 3 honden van 
dezelfde kennelINSCHRIJVING TOT 14 AUGUSTUS 2011

Onderliggende aandacht punten Klasse-indeling 
Kijk in welke klasse en voor welke show uw hond 

ingeschreven kan worden
De klassen 1, 2, 9 en 10 

doen niet mee voor het CAC of de titel Clubwinnaar
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BRIEF VOOR MIJN MOEDER

18 maart 2011

Lieve mamma,

Deze keer maar wat minder lang gewacht voor ik 
aan een verse brief begon. Lees maar wat ik al-
lemaal  weer heb meegemaakt…

Sinds ik weer naar school ga, naar die ontzettend 
leuke cursus, staan er paaltjes bij ons in de tuin. 
Vrouwtje oefent regelmatig met mij om mij te leren 
hoe ik daar doorheen moet zigzaggen. Ik snap het 
al best wel! Al is het pas een klein beetje. Want ik 
blijf vinden dat het op mijn manier echt veel sneller 
is. Waar het goed voor is om er slingerend door 
heen te gaan blijft mij een raadsel. Volgens mij 
gaan mensen wel eens slingerend lopen, maar dan 
hebben ze iets gedronken wat heel vreemd ruikt. 
En dat is vast geen koffie, want daar heb ik ook 
wel eens van mogen proeven en toen slingerde ik 
daarna toch echt niet. Tyca is héél gek op koffie. 
Als zij de kans krijgt lebberd ze zo bij de mensen 
uit de mok. Ze staat er gewoon om te schooien. En 
de mensen daar maar om lachen terwijl ze tegen 
mij zeggen dat ik niet schooien mag. En als Tyca 
het doet lachen ze er om.  Mensen! Snap jij er wat 
van?
Maar goed, ik had het dus over die paaltjes. Als ik 
er dan zo nodig tussendoor moet, waarom zetten 
ze die dingen dan niet wat verder uit elkaar. Dan 
kan ik er met mijn grote sprongen veel makkelijker 
tussendoor. Het is toch niet eerlijk dat een dwerg-
pincher dezelfde afstand tussen die paaltjes heeft 
als ik. Ja, echt! Er loopt op mijn school zo’n klein 
mormeltje dat ook de hindernissen neemt. En voor 
dat beesie leggen ze wel alle latjes zo ongeveer 
op de grond. Waarom voor mij dan niet die paaltjes 
verder uit elkaar? Ik zal er denk ik nooit achter 
komen….
En aan het eind van die les kregen we te horen 
dat  we een week later naakt gaan trainen. Nu 
heb ik wel eens gehoord dat ze daar een film 
over gemaakt hebben: naakt over de schutting.  
Zouden wij dan ook model moeten gaan lopen 
voor zo’n film? Of maken ze zo’n film maar 1 keer? 
In ieder geval gingen onze baasjes en vrouwtjes 

protesteren. Vrouwtje zag het ook niet zo zitten 
om speciaal voor deze school al mijn haar af te 
moeten scheren en zelf zonder kleren aan mee 
te moeten rennen. Maar toen werd er uitgelegd 
wat ze daarmee bedoelen: we mogen dan geen 
halsband meer om hebben. Is dat nou alles? En 
dat noemen ze naakt??
Hier even een paar foto’s, met dank aan Lynet!

BRIEF VOOR MIJN MOEDER
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En toen was ik weer jarig! Ik werd door vrouwtje 
weer eens toegetakeld; voor de foto’s. Ik werd 
daar even helemaal volgehangen met ballonnen! 
Daarna begon ze weer met die camera te klikken.  
Want foto’s horen volgens haar op zo’n speciale 
dag genomen te worden. Maar volgens mij vind ze 
wel heel vaak een reden om een dag tot een speci-
ale dag te maken. Want ze is heel vaak met die 
camera in de weer. Kijk hieronder wat het resultaat 
van deze verjaardagsfoto’s is:
Mamma, ik kreeg ook post. Knap dat die op het 

goede adres is bezorgd! Op de een stond Gini 
Roelofs (wat een rare naam) en op de ander Gini 
Twee. Hoezo twee? Ik heet toch Not Too Late Of 
Padirac. En ze noemen mij altijd Gini, of Kleintje, 
of Slijmbal, of Monstertje, Drukbol, Schaduw, 
Shadow, Vrouwtjes Meisje, Knuffelkont, Schatje, 
Scheetje en zo heb ik nog wel wat titels. Maar 
Roelofs of Twee? Die kende ik nog niet.
Behalve post kreeg ik ’s avonds ook nog een lek-
ker groot varkensoor en Tyca kreeg er ook een. 
Alleen was die volgens mij kleiner, want zij had 
hem veel sneller op. Of zou ze sneller eten? Want 
al heeft ze nog maar hele kleine tanden, ze kan er 
nog heel snel mee eten! Bij Tyca valt goed te zien 
dat tanden krimpen bij het ouder worden: ze heeft 
van haar voortanden nog maar stompjes over. Dat 
is volgens mij het enige wat aan Tyca krimpt. De 
mensen-oma die hier in het voorhuis woont krimpt 
helemaal, behalve haar tanden. Raar eigenlijk: 
mensen krimpen precies andersom  dan wij!

Baasje was op een ochtend weg en kwam als een 
soort indiaan terug. Hij had gekke pleisterstrepen 
boven zijn ogen, die ook nog eens blauw waren 
geworden. En dat terwijl ze normaal groen zijn! Zijn 
ogen waren ook dikker geworden en daar moest 
hij elke paar uur zakjes opleggen met eten erin! Er 

zaten kleine ronde groene dingen in. Ik vond dat 
wel interessant en wilde dat nader bekijken. Als ik 
de kans kreeg probeerde ik zo’n zakje te pakken, 
maar dat mocht dan weer niet. Raar hoor, om eten 
op je ogen te leggen. 

Tyca had vorige week een nieuw spelletje: tiktik 
wie ben ik. Hoe ze dat deed? Door eerst een 
heel eind achter te blijven op de wandeling.  Ze 
had ondertussen een halve walnootdop over een 
voetzooltje weten te krijgen en daar kwam ze 
aan: tik, tik, tik, tik, tik. Er zat wel een mooi ritme 
in haar loopje. Al liepen we in het donker, ik wist 
meteen dat zij het was. Dat is niet zo moeilijk, want 
ze sleept nog steeds met de nageltjes van haar 
achterpoten over het asfalt. Dat doet ze al bijna 
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haar hele leven. Ze heeft dat overgehouden nadat 
ze als pup een ongeluk heeft gehad. Volgens mij 
was ze wel blij dat vrouwtje de halve noot er weer 
afhaalde. Want ik geloof dat het een beetje pijn 
ging doen. Daarna liep ze ook weer vlotter door. 
En afgelopen zondag moest het een groot feest 
worden voor ons, zo had vrouwtje beloofd. We 
zouden een hele grote wandeling gaan maken, 
met wel een stuk of 60 honden! Leek mij wel leuk. 
Dus opgewonden sprongen Tyca en ik in de auto. 
We hebben onszelf de hele weg op die wandeling 
zitten verheugen. Maar wat een teleurstelling…
Er waren inderdaad een heleboel honden, alleen 
was er niet één bobtail bij. Dus deze keer geen 
bobtailwandeling, zoals vrouwtje die altijd organi-
seerde. En dat was een grote domper voor Tyca en 
mij. We misten al onze OES vrienden en vriendin-
nen. Toch wilden we er het beste van maken, dus 
zijn we maar mee gegaan. Omdat ik bang was dat 
vrouwtje mij in die reuze-kudde kwijt zou raken ben 
ik als een soort jojo naast haar blijven lopen. Dat 
vond ze voor een paar keer nog wel leuk, maar al 
snel kreeg ik het commando “laag”. Dat hielp dan 
heel even en daarna begon ik weer te springen. 
Een paar keer durfde ik een stukje mee te rennen 
met andere honden. Daarna moest ik zo snel 
mogelijk het vrouwtje weer gaan zoeken. Want dan 
had ik ze zo maar een halve minuut alleen gelaten, 
en dat kan natuurlijk niet. 

Alles bij elkaar ben ik wel vijf keer samen met Tyca 
meegerend met een groep honden. Om vervolgens 
mijn jojo truc weer uit te voeren.
Mamma, ik heb je al meer dan een jaar geleden 
verteld over een rare oude meneer die voor baasje 
kwam, op zijn verjaardag. Hij heette Abraham 
en kwam om een potje mosterd te brengen. Nu 
gebeurde vorige week weer zoiets, alleen was het 
nu voor vrouwtje. Al heeeel vroeg kwamen maar 
liefst drie van die oude taarten, die alle drie Sarah 
heetten! Ze hadden een doos vol met lekkers bij 
zich voor vrouwtje. Ik hoorde ze aankomen en heb 
mijn alarm ingeschakeld. Vrouwtje vond het in het 
begin geloof ik niet zo leuk: ze wilde uitslapen. 
Maar dat kon toch niet, want die drie oude dames 
gingen haar bezoeken. Ik heb horen vertellen dat 
ze alle drie bij vrouwtje op bed hebben gelegen! 
Er werd zo hard gelachen dat Tyca en ik het onder 
konden horen.
‘s Avonds kwamen er nog twee van die oudjes, 
alleen andere dan van die ochtend. Nu waren Tyca 
en ik er bij in de buurt. Eentje was heel gemeen 
tegen mij: die maakte mij expres bang. Omdat 
ik niet goed wist wat ik er mee aan moest ben ik 
maar gaan staan blaffen. Uiteindelijk hielp dat wel 
want ze gingen toen weer weg!  Maar niet nadat ze 
eerst een tijd in huis hadden gezeten. Het vreemde 
aan deze oudjes was dat ze geen woord hebben 
gezegd! 
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Er stond ook nog zo’n groot opblaasomaatje in de 
wei; wel een meter of 10 hoog, of zoiets. 
En er hingen heel veel foto’s van vrouwtje. De 
meesten van haar alleen, maar ook een waar ik bij 
op stond, en dat vond ik natuurlijk de allermooiste! 
En als je dan denkt dat we alles gehad hadden heb 
je het mis. Op zaterdagavond kwamen heel veel 
mensen om vrouwtje te feliciteren. En, je raad het 
misschien al, er kwam weer zo’n oude  taart. En 
ook zij zei geen woord. Raar hoor, zouden mensen 
als ze zo oud worden hun stem kwijtraken? Of zou 
die met hun lijf mee krimpen waardoor er geen 
geluid meer uit komt? Weet jij het misschien?

Mamma, ik baal behoorlijk want ik mag ineens niet 
meer naar school. En het is niet eens vakantie. 
Wel ben ik weer loops geworden. Zou het daar 
mee te maken hebben? Maar dat zou ik raar 
vinden, want ik kan toch nog gewoon lopen, ren-
nen en springen. Dus kan ik toch ook gewoon de 
hindernisbaan nemen. Ik heb gehoord dat ik maar 
liefst drie weken niet op school mag komen. Wat 
een straf! 
Ja, en dan heb ik je geloof ik wel weer helemaal 
bijgepraat. Je mag de groeten weer overbrengen 
op je huisgenoten, dikke lebber van je allerliefste 

Gini

Laatste nieuws!!
Vrouwtje had de brief nog niet verzonden, dus dit 
kon er nog net gauw in: 
IK BEN WEER GESLAAGD!!
Doordat ik loops was mocht ik een paar weken niet 
naar school. Eigenlijk mocht het volgens vrouwtje 
nog net niet, maar we zijn zaterdag toch naar 
school gegaan. Gelukkig maar want vorige week 
zijn de examens gelopen en omdat er nog een 
hond deze week examen mocht doen konden wij 
ook meteen meedoen. Ik had er, zoals gewoonlijk, 
weer reuze zin in. Alles ging heel goed, ondanks 
dat ik volgens vrouwtje bijna tè fanatiek was. 
Alleen was er één onderdeel dat ik nog nooit had 
gedaan, en daar moest vrouwtje mij af en toe 
terugroepen. Dat waren wel 7 hoogtesprongen die 
als een soort 8 gelopen moesten worden. Daar 
wilde ik tè graag en lette dan net niet goed genoeg 
op vrouwtje. Daar kreeg ik een +/- voor. Er waren 
in totaal 15 +jes te behalen. Om te slagen moest 
je er minimaal 9 hebben en ik had er 14! Alleen 
die ene heb ik dus gemist. Maar als je het dan 
goed bekijkt heb ik er eigenlijk veertien en een 
half. Maar dat maakt volgens mij niet echt meer 
uit, want ik ben weer dik geslaagd. En dat na drie 
weken niet trainen!

Foto: Taner Ayhan
Bearke

Foto: Taner Ayhan
Conny Smeets met Romeo
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Drs. Nicole Landsbergen, dierenarts, verbonden aan 
WHG Roest Praktijk voor Gezelschapsdieren, Park-
weg 211, 2271 BA Voorburg; T 070-3870893; www.
whgdierenartsen.nl

N.B.
Deze cliënten hand-out is bedoeld als ondersteuning 
van het consult door de dierenarts. De tekst gaat er-
van 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 dieren-
arts! 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 wetenschap-
pelijke literatuur, maar ook van onze eigen inzichten 
op grond van persoonlijke ervaringen. Daarom kan 
de informatie voor een deel afwijken van de gangbare 
literatuur.

De term PRA wordt, vooral in de fokkerswereld, 
gebruikt voor een hele groep van aandoeningen 
aan het netvlies in het oog, waardoor er afwijkin-
gen aan het gezichtsvermogen ontstaan. Om te 
kunnen begrijpen wat deze aandoeningen inhou-
den zal in dit artikel ingegaan worden op de bouw 
en functie van de retina, een andere naam voor het 
netvlies.
 

INLEIDING
Ons netvlies bevat lichtgevoelige cellen, en zorgt 
er dus voor dat we kunnen zien! Het bestaat uit 
een binnen- en een buitenblad. Het buitenblad 
wordt gevormd door het pigmentepitheel. Het bin-
nenblad is het sensorische deel van het netvlies, 

Fig. 1 Zo ziet het netvlies er normaal uit!

waar de staafjes en kegeltjes zich bevinden. De 
staafjes zijn heel gevoelig voor licht en beweging, 
en zijn vooral van belang voor het zien bij schemer. 
De kegeltjes zijn minder gevoelig voor licht en zijn 
juist bedoeld voor het onderscheiden van details 
en kleuren. Bij de hond is duidelijk aangetoond, en 
bij de kat heel aannemelijk gemaakt, dat zij kleuren 
kunnen zien! Honden blijken over twee fotopig-
menten te beschikken, namelijk violet en groen. 
Alleen bij de primaten, dus bij de mens en bij apen, 
zijn drie fotopigmenten aangetoond, namelijk 
blauw, groen en rood.

HOOFDGROEPEN
Progressieve retina atrofie wordt gekenmerkt door 
progressieve, onomkeerbare afwijkingen van het 
netvlies en er worden een aantal hoofdgroepen 

DIERENARTS...
WORDT MIJN HOND 

OF KAT BLIND?
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onderscheiden:

• Erfelijke dagblindheid
• Erfelijke nachtblindheid
• Erfelijke progressieve nachtblindheid, voor-

heen gegeneraliseerde PRA genaamd
• Pigment epitheel dystrofie PED

Het is eigenlijk de vraag of PED nog wel tot de 
groep van erfelijke netvliesaandoeningen mag 
worden gerekend. Recent onderzoek geeft na-
melijk aan dat voeding als oorzaak een rol speelt, 
en dat de aandoening vaker in bepaalde families 
voorkomt.

ERFELIJKE DAGBLINDHEID
Na een aanvankelijk normale ontwikkeling raken 
bij deze aandoening de kegeltjes aangetast. Deze 
zeldzame dagblindheid is gevonden bij de Alaskan 
Malamute met een begin op 6 maanden leeftijd, en 
is erfelijk bepaald (enkelvoudig recessief). De af-
wijking wordt vrijwel alleen herkend aan het gedrag 
van de hond, want bij oogonderzoek worden geen 
duidelijke afwijkingen gezien. Wel kan de diagnose 
bevestigd worden door het maken van een ERG 
(zie kopje Ziekteverschijnselen).

ERFELIJKE NACHTBLINDHEID
Hierbij zijn de honden (Briards) nachtblind, maar bij 
daglicht kunnen ze redelijk zien. Bij het oogonder-
zoek zijn geen afwijkingen zichtbaar, maar bij het 
maken van een ERG (zie kopje Ziekteverschijnse-
len) zijn er wel afwijkingen.

ERFELIJKE PROGRESSIEVE 
NACHTBLINDHEID
Deze vorm kan weer in 5 subtypes worden onder-
verdeeld, dit is vooral van belang in verband met 
de leeftijd waarop de verschijnselen van nacht-
blindheid het eerst optreden. 
Zijn de staafjes en/of kegeltjes verkeerd aange-
legd, dan zullen zij ook al heel vroeg degenereren. 
Dat houdt in dat de nachtblindheid dan ook al 
binnen de eerste 6 levensmaanden zal optreden, 
en die dieren zijn op 1-2 jarige leeftijd helemaal 
blind. De rassen waarbij deze vorm voorkomt zijn: 
Ierse en Gordon Setter, collies, Dashond ruwhaar, 
Shetland Sheepdog, Noorse Elandhond, Abessijn 
en Pers. 
Bij de laat beginnende vormen zijn de staafjes nor-
maal aangelegd en begint de degeneratie ook laat. 
De dieren zijn bij deze vormen met 3-5 jaar nacht-
blind en met 6-9 jaar geheel blind. Deze vormen 
komen voor bij de Poedel, Drentse Patrijshond, 
Schapendoes en de Engelse en Amerikaanse 

Cocker Spaniël.
Er zijn ook tussenvormen, waarbij de dieren 
nachtblind zijn met 1-2 jaar en geheel blind met 3-5 
jaar. Deze vormen komen voor bij de Schnauzer 
(dwerg), Tibetaanse Terriër, Labrador Retriever 
en Abessijn. Er zijn zelfs rassen, waarbij minstens 
twee vormen voorkomen, zoals de Elandhond, 
Ierse Setter, Dashond ruwhaar, Schotse herder en 
de Abessijn.
Al deze vormen hebben wel gemeen dat ze, op 
een enkele uitzondering na, op dezelfde manier 
erfelijk bepaald zijn (enkelvoudig recessief) en dat 
de symptomen vrijwel identiek zijn. 

PIGMENT EPITHEEL DYSTROFIE 
(PED)
Bij deze afwijking wordt in eerste instantie het 
pigmentepitheel aangetast, hierna worden de ke-
geltjes aangetast, en uiteindelijk het hele netvlies. 
Deze afwijking is vastgesteld bij de Briard, Golden- 
en Labrador Retriever, collies, Shetland Sheepdog, 
Engelse Cocker- en Springer Spaniël en de Welsh 
Corgi (Cardigan). Recent onderzoek wijst erop dat 
voedingsfactoren een rol spelen, namelijk vitamine 
E en taurine, en dat de aandoening vooral binnen 
bepaalde families voorkomt.
De symptomen bestaan uit minder kunnen zien op 
3-5 jarige leeftijd bij vol licht, beweging wordt wel 
waargenomen, maar stilstaande objecten worden 
slechter gezien dan normaal. Meestal zijn de die-
ren uiteindelijk op een leeftijd van 5-9 jaar blind, al 
treedt er niet altijd volledige blindheid op.

Fig. 2. dit is het netvlies van een hond met PRA
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ZIEKTEVERSCHIJNSELEN
De ziekteverschijnselen bij PRA hebben natuurlijk 
te maken met het afgenomen gezichtsvermogen. 
Zo kan de hond of kat wijde pupillen hebben en 
vertraagde pupilreflexen, en neemt het gezichts-
vermogen bij schemer af. Een heel oplettende ei-
genaar zal dit soms opvallen als een wat angstiger, 
voorzichtiger gedrag bij schemer. Bij het oogonder-
zoek bij de dierenarts zijn bij het zogenaamde 
“spiegelen”van het netvlies kleurverschuivingen 
te zien en neemt de reflectie toe, en worden de 
bloedvaatjes in het netvlies dunner. 

Vaak treedt in het eindstadium van PRA staar op, 
dit is een troebeling van de lens, waardoor het net-
vlies niet meer in zijn geheel te beoordelen is! En 
zo heeft een staaroperatie ook alleen maar zin bij 
honden waarvan het netvlies in een goede conditie 
is, zodat te verwachten is dat het gezichtsvermo-
gen zal toenemen als de lens verwijderd wordt! 
De echte diagnose PRA kan alleen maar gesteld 
worden door een oogspecialist, die speciale ap-
paratuur heeft om naar het netvlies te kijken. Door 
het netvlies te onderwerpen aan lichtprikkels kun-
nen in delen daarvan elektrische potentialen opge-
wekt worden, en deze kunnen dan geregistreerd 
worden in de vorm van een elektro-retinogram, 
of een ERG. Hiermee kan de diagnose worden 
bevestigd.

THERAPIE
Helaas is een therapie niet beschikbaar. De dieren 
die PRA hebben worden, afhankelijk van welke 
vorm ze hebben, in meer of mindere mate blind. 
Maar blinde honden en katten kunnen zich prima 
redden zolang ze in een voor hen bekende omge-
ving zijn, en weten waar bijvoorbeeld de meubels 
in de huiskamer staan!

PREVENTIE
Dieren met verschijnselen van PRA kunnen maar 
beter als PRA-lijder worden aangemerkt, totdat het 
tegendeel is bewezen. Verder is het van belang 
om een oogspecialist de juiste diagnose te laten 
stellen. Als je het baasje van een hond of kat met 
PRA bent is het belangrijk dat je dit meldt aan de 
rasvereniging en aan de fokker van de ouderdie-
ren. Dan kunnen zij gelijk er voor zorgen dat de 
directe familie ook op de afwijking wordt gecontro-
leerd, want zo kan je beter opsporen wie er drager 
is van de aandoening. Het fokken met dieren die 
de aandoening hebben of met de directe familie 
wordt namelijk sterk afgeraden!

FOTO: ELLY STOKKERMAN

HAILEY EN GINA
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Tekst: Paulien Noest
Foto’s: Paulien Noest

GASSELTE WANDELING 

Het was toch ECHT de 1ste Zondag van de 
maand, namelijk 1 Mei. Verwarrend omdat het 
eerst 8 Mei leek te zijn, maar door een show op de 
8ste Mei leek de 1ste Mei toch de beste, als ook 
de enige juiste wandeldag. En………wat hadden 
we een geweldige opkomst en prachtig weer. We 
gokten op zo’n 25 personen (dat waren de perso-
nen die zich hadden opgegeven maar onverwachts 
komen er mensen opdagen als ook hele families 
met de aangemelde wandelaars mee).
Al dagen is het prachtig weer, en zijn er gevaren in 
de droge bossen, maar bij ons leek daar niets van. 
Het was heerlijk koel in het bos, dus alle Bobbers 
konden heerlijk raussen en ravotten. Dit keer de 
verhouding van fiftyfifty pups tegen de volwassen 
Oessen. Het totaal van 16 staat natuurlijk in schril 
contrast met afgelopen Maart. Toen samen met 
de Bearded Collies was de opkomst enorm, maar 
goed dat is weer iets voor volgend jaar, toch Anita 
??
In de groep ook weer Björn en Monique en hun 

jongste Shovel, als ook Heleen Kruyt en haar pup 
Berber (van Monique en Björn).
Even na elven gingen we op weg. Halverwege is 
Paulien met de puppen mensen als ook enkele 
senioren waaronder onze Pebbles afgeslagen 
voor de route van een halfuur. Zij hadden dus ook 
eerder koffie .
Het grote rondje duurde tot zegmaar kwart over 
twaalf voordat je koffie verdient had, maar ja dan 
klets je wat langer onderweg, komt een enkele 
wandelaar tegen, komt over de dagcamping, naar 
het verder te volgen bospad, tot je uiteindelijk weer 
op de parkeerplaats aankomt. Wat zijn onze Bob-

GASSELTE WANDELING
1 MEI 2011
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bers dan goed opgevoed, zo lijkt het wel, keurig 
onder commando tussen de caravans en spelende 
kinderen heen.
Dan op de parkeerplaats aangekomen staat alles 
reeds klaargezet door Paulien en hebben we kof-
fie/thee en fris plus………..een heerlijke plak cake 
met ADVOCAAT. Tja, weer eens wat anders.
We denken dat iedereen er weer van heeft ge-
noten, en dan is het nu 3 Juli 2011 zijnde de 1ste 
Zondag van de komende oneven maand, waar we 
weer op een mooie opkomst hopen.

De agenda staat in de Bobtales, elke 1ste Zondag 
in de ONEVEN maand om 11.00 uur, in het bos bij 
Gasselte.
Wandelen met de OESCN Regio Noord Oost. 

Voor de navigatie in de auto: Houtvester Jansen-
weg 1 te Gasselte

Wil je meewandelen ?! 
Meld je dan altijd even aan bij:  
regionoordoost@oldenglishsheepdog.nl  of
Mobiel 06-24589112.  

Groeten,
Paulien, Max, Pebbles, Demi en Nynke
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KUNSTJES

Bron: Kynologenclub Delft
http://www.kc-delft.nl

Van kunstjes vinden veel hondeneigenaren: “dat 
hoeft mijn hond niet te doen, al die onzin”. Wat 
jammer! Want door die houding missen die bazen 
een heleboel. Erger nog: hun hond ook! 

KUNSTJES ZIJN LEUK!
Met het aanleren van kunstjes kun je veel plezier 
beleven met je hond. Er zit geen dwang voor per-
fectie achter, je kunt meestal lachen om zijn mis-
lukte pogingen het gedrag onder de knie te krijgen, 
je gaat heerlijk ontspannen met je hond om. 
De hond vindt het daardoor ook heel leuk om te 
doen, zeker als er van alles te verdienen valt! 
Tenzij het ze tegen wordt gemaakt door mopperen, 
dwang of zelfs pijn, vinden de meeste honden het 
leren van iets nieuws hoe dan ook erg leuk. Ook 
voor gevorderde of oudere honden, die op ge-
hoorzaamheidsgebied niets meer te leren hebben, 
kan het leren van nieuwe kunstjes weer wat extra 

plezier in het leven brengen. Joepie, leuk samen 
met de baas iets nieuws doen! 

KUNSTJES ZIJN NUTTIG!
Kunstjes zijn op vele manieren nuttig. Doordat je 
plezier hebt met je hond, leer je hem meer waar-
deren, en de hond jou. Onzekere honden kunnen 
van kunstjes veel zelfvertrouwen krijgen omdat ze 
op een leuke manier succes boeken en nieuwe 
dingen leren. Wat al te zekere honden kunnen 
leren dat samen met de baas en voor de baas 
leuke dingen doen heel fijn is, zodat ze ook in het 
verdere leven makkelijker luisteren. 
Veel honden hebben niet alleen lichaamsbeweging 
nodig, maar ook mentale stimulans. Als ze niet 
voldoende hun koppie moeten gebruiken, gaan ze 
de behoefte die ze hieraan toch hebben op andere, 
vaak zeer ongewenste manieren bevredigen. Geef 
dit soort honden steeds weer nieuwe dingen te 
leren. Geef ze bovendien ook iets om te puzzelen 
om hun eten te krijgen, bijvoorbeeld door ze het 
voer in voerballen of -kubussen aan te bieden. 

KUNSTJES ZIJN 
LEUK!

FOTO”S:
PLEUNI HOOGWERF
CHARLOTTE VAN WAUWE
CEES BOL
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Hierdoor verbruiken ze die mentale energie en 
komen ze meer tot rust. 
Soms kunnen bepaalde kunstjes zeer goed van 
pas komen als je last hebt van je gezondheid. Zo 
heb ik mijn Dalmaat geleerd om voorwerpen op te 
pakken en in mijn hand te leggen. Ook opruimen 
kun je een hond leren: voorwerpen naar een doos 
brengen. En voor wie niet steeds op wil staan uit 
zijn luie stoel: leer je hond de deur dicht doen! 
Door kunstjes kun je andere mensen een enorm 
plezier doen. Een extreem voorbeeld zijn zieke 
mensen of bange kinderen, die door die malle 
kunstjes weer wat lol kunnen krijgen in het leven of 

in honden zelf. En misschien kunnen kunstjes ook 
helpen om mensen in uw omgeving honden in een 
wat positiever daglicht te laten zien, en minder als 
op de stoep poepende blafmachines. 
Tenslotte is het aanleren van kunstjes aan uw hond 
een leuke manier om de hond veel beter te leren 
kennen. U leert bijvoorbeeld hoe u hem kunt mo-
tiveren om iets te doen, hoe lang achter elkaar hij 
kan oefenen, hoeveel herhaling hij nog leuk vindt 
en hoe snel hij iets nieuws leert. 

TIPS VOOR HET AANLEREN
Zoals gezegd vinden de meeste honden het erg 
leuk iets nieuws te leren - als het maar leuk wordt 
aangeleerd. Zeer belangrijk is dat de hond goed 
gemotiveerd is om iets te leren. Dat gaat altijd nog 
het beste met een beloning waar hij graag wat 
voor wil doen. Dat kunnen voertjes zijn (van eigen 
brokken tot biefstuk) of speeltjes en spelen met 
de baas. En dan zijn er nog honden die genoegen 
nemen met een knuffel of een lovend woord. Bij-
zonder zeldzaam, maar dit soort honden bestaan. 
De overgrote meerderheid verlangt echter een wat 
betere beloning. Wat ook belangrijk kan zijn, is het 
geven van een zogenoemde ‘jackpot’. Als de hond 
ineens heel snel iets doorheeft, of na veel moeite 
eindelijk een doorbraak heeft, kunt u hem extra 
verwennen met bijvoorbeeld extra lekkere of extra 
veel koekjes. Hierdoor zal hij die doorbraak beter 
onthouden. 
Als u een nieuw kunstje gaat aanleren, zorgt u 
ervoor dat er niet te veel afleiding is. Dan heeft uw 
hond alle aandacht voor u en leert hij des te snel-
ler. Als hij het gedrag aardig kent, is meer afleiding 
mogelijk. Wel kan het zijn dat u dan even helemaal 
opnieuw moet beginnen met aanleren, maar u zult 
zien dat uw hond het de tweede keer veel sneller 
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door heeft. Een betrekkelijk simpel gedrag zoals 
een poot geven, kunt u in één stap aanleren. Als 
u echter een ingewikkelder gedrag wilt, kunt u het 
gedrag beter stap voor stap aanleren. Breek de 
oefening op in onderdelen. Om de hond bijvoor-
beeld plat te leren liggen (helemaal op zijn zij), zal 
hij eerst al moeten willen gaan liggen (af gaan). Als 
u hem vervolgens in 1 keer op zijn zij wilt lokken 
met een brokje, hebt u goede kans dat dit nog 
te ingewikkeld is, de hond ontmoedigd raakt en 
het opgeeft. Dus kunt u hem beter een paar keer 
in tussenfasen al belonen. Bijvoorbeeld als hij in 
plaats van in een sfinx-houding, meer op 1 heup 
gaat liggen. 
Daarna beloont u hem als hij net een beetje meer 
overhelt. De volgende stap kan zijn dat hij bijna op 
zijn zij ligt, maar dat zijn kop nog omhoog gericht 
is. De laatste stap is dan dat hij helemaal plat ligt, 
met zijn kop op de vloer. Voorkom dus dat uw hond 
het opgeeft, en beloon hem voor tussenstappen. 
Daarmee zult u uiteindelijk veel sneller resultaat 
boeken. 
Uiteraard is clicker-training een geweldige manier 
om kunstjes aan te leren. Met de clicker (of een 
woordje, of een tongklak, al werkt de clicker beter) 
kunt u uw hond precies vertellen: “DAT was goed, 
DAARVOOR krijg je nu een beloning”. De hond 
heeft sneller door wat u van hem verwacht, en 
een doorgewinterde clickerhond zal systematisch 
uitproberen wat de volgende stap nou is. 

BESLIST NIET DOEN!
Honden vinden het absoluut niet prettig om in 
positie geduwd of getrokken te worden. Net als wij 
mensen. Het wekt alleen maar weerstand. 
Waar u ook op moet letten, is dat u niet te lang 
doorgaat. Probeer voor of op een hoogtepunt te 
stoppen. Train dus steeds heel kort, hooguit 3-5 
minuten. Dan heeft de hond er de volgende keer 
nòg meer zin in. 
Probeer ook niet te lang door te gaan met het 
lokken met een voertje. Lok zo snel mogelijk met 
uw lege hand (of helemaal niet meer). Desnoods 
doet u op dat moment even een paar stapjes terug, 
zodat de hond duidelijk merkt dat het volgen van 
die lege hand zeker loont! Als u te lang met koek-
jes blijft werken, zal de hond er zo afhankelijk van 
worden, dat u hem er bijna niet meer vanaf krijgt. 
Straf (= slipkettingcorrectie, maar ook mopperen of 
zelfs ongeduldig zuchten) de hond beslist niet voor 
fouten als u een kunstje traint. Het is absoluut on-
nodig en bederft de pret voor u en uw hond. Als uw 
beloning goed genoeg is (in de ogen van uw hond, 
uw mening telt hierbij niet !!!), zal hij er graag voor 
werken. Als iets niet goed gaat, deed hij het zeker 
niet expres, en negeren (even geen aandacht en 
geen beloning) werkt op dat moment beter dan 
straffen. De hond raakt door straf verward, teleur-
gesteld, onzeker, dwars, enzovoort. Wat het effect 
ook is, de volgende keer zal de hond beslist niet 
meer zoveel zin hebben in dat kunstje. 
Als u boos dreigt te worden tijdens een training, 
stop dan ook onmiddellijk. Zet voor uzelf een kopje 
koffie of thee, bedenk waarom het fout ging en 
verzin een manier zodat het volgende keer wel 
goed mòet gaan. 
Maar wat is een kunstje eigenlijk? Iets dat de 
hond leert te doen, vaak op aanwijzing van de 
baas, waarvoor hij dikwijls een beloning verdient. 
In hoeverre verschilt dit van een gewone gehoor-
zaamheidsoefening? 
Voor de hond maakt het niets uit of het om een 
kunstje gaat of om een gehoorzaamheidsoefening. 
Alleen wordt het ene vaak veel leuker aangeleerd 
dan het andere. De eisen worden minder snel 
opgeschroefd, en de baas legt de hond bij een 
kunstje vaak minder druk op. Het verschil zit hem 
dus niet in de oefening zelf, maar in de manier van 
aanleren en onderhouden van de oefening. Dus 
als u merkt dat uw hond kunstjes veel leuker vindt 
om te doen dan gehoorzaamheidsoefeningen: leer 
die ‘serieuze’ oefeningen dan veel meer 
Geniet van het trainen, samen met uw hond! 

Sandra Hurkmans 
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SPELLETJES SPELEN MET DE HOND
De meeste honden zitten vol energie en genieten volop van de aandacht 
die je ze geeft. Gelukkig zijn er daarom een heleboel spelletjes die je veilig 
met de hond kunt spelen. Voor de meeste spelletjes die hieronder staan 
beschreven heb je speeltjes nodig, maar deze zijn allemaal te koop in de 
dierenspeciaalzaak.

WAAROM SPELLETJES SPELEN MET DE HOND?
• Spelletjes spelen met de hond zorgt voor uren vermaak voor zowel de 

hond als het baasje.
• Spelen met de hond kan een uitlaatklep zijn om spanningen op een 

positieve manier af te reageren.
• Door spelletjes te spelen met de hond, zul je je minder vervelen.
• Het verstevigt de band tussen hond en baasje.
• Met sommige spellen kun je je hond goed duidelijk maken dat je de 

baas bent over hem en dat hij je kan vertrouwen.
• Door het spelen van spelletjes met de hond kan je voorzien in je be-

hoefte aan lichaamsbeweging (en ook die van de hond!).
• Wanneer je hond sommige spelletjes heel leuk vindt, kun je deze 

gebruiken als beloning in plaats van snoepjes. Dit is beter voor de 
gezondheid van de hond.

• Wanneer de hond bang is in sommige situaties, kan je hem geruststel-
len door een van zijn favoriete spelletjes te spelen.

• Wanneer je tijdens het wandelen met de hond af en toe spelletjes speelt 
met hem, kan dit helpen om de aandacht van de hond vast te houden.

SPELLETJES
DOOSJE 
Nodig: iets wat je hond lekker vindt en een rond doosje of bakje.
Leg een lekkere snack onder het ronde doosje en laat je hond zijn fantasie 
gebruiken om het eronder uit te krijgen. Dit kan hij doen door het te kantelen, 
naar een drempel te schuiven etc.

VERSTOPPERTJE 
Maak een wandeling (bijvoorbeeld in een park) met de hond en verstop je 
snel als de hond even zijn aandacht op iets anders heeft gericht. Je zult 
merken dat de hond dolblij en enthousiast is als die je uiteindelijk heeft 
gevonden omdat honden het van nature leuk vinden om te speuren en hij zal 
zijn aandacht meer bij jou houden.

SORTEERSPELLETJE 
Voor dit spelletje heb je veel geduld nodig, maar dit wordt rijkelijk beloond 
want je leert je hond een heel leuk trucje! Je hebt er enkele (niet meer dan 
3 of 4!) voorwerpen voor nodig en je moet je moet voor je hond namen met 
de voorwerpen zien te verbinden. Bijvoorbeeld ‘bal’ of ‘fles’. Je kunt ook zelf 
woorden verzinnen, maar zorg ervoor dat het korte woorden zijn en dat je ze 
duidelijk uitspreekt. Gebruik slechts 1 voorwerp per keer omdat het anders 
te verwarrend wordt voor je hond. Wanneer je alle voorwerpen apart hebt 
behandeld en je hond de namen ervan weet, leg je ze allemaal naast elkaar 
en je noemt de naam van 1 voorwerp. Het is de bedoeling dat je hond dit 
voorwerp dan aan je geeft. Het kan zijn dat het meerdere dagen duurt voor-
dat je hond het spelletje doorheeft, maar het is een heel leuk trucje om aan 
vrienden te laten zien!

APPORTEERSPELLETJES 
Nodig: Balletje, frisbee of een stok.
Honden zijn doorgaans dol op bewegende voorwerpen en dit spelletje is heel 
gemakkelijk. De hond begrijpt direct wat ermee wordt bedoeld en daarom is 
dit spel ook geschikt voor pups. Je gooit de bal, frisbee of stok weg en de 
hond gaat er direct achteraan om hem voor je terug te brengen in de hoop 
dat je het nog een keer weggooit.H
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ADVERTENTIE

PRO THERM WELLNESS CENTER

BOVENGRONDSE SPA’S BINNENZWEMBADEN INGRAAF SPA’S

ZIJN SAMEN GEVESTIGD IN WOONARENA
Aan de Rooiseweg 1 te Schijndel

STEENGOEDKADO & PRO-THERM WELLNESS 
OUTDOORLIVING

Bobtales  Juni  2011

U vind daar een breed assortiment aan Home, Gift en Garden

BUITENZWEMBADEN

LEVERANCIERS & MERKEN

STOOM DOUCHE 
WHIRPOOLDOUCHE WHIRPOOL

OPENINGSTIJDEN
Maandag: Gesloten

Dinsdag t/m donderdag
10:00 tot 18:00

Vrijdag: 10:00 tot 21:00
Zaterdag: 10:00 tot 17:00

Voor zwembaden en spa’s kan dit 
ook op afspraak. ( 073-5494453)

http://steengoedkado.hyves.nl http://www.steengoedkado.nl
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REGIO MEDEDELINGEN 2011
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REGIO NOORD OOST
regionoordoost@oldenglishsheepdog.nl

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

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

3 juli 2011 Beeckestijn Velsen 11:00 uur
11 september 2011 Strand Ijmuiden 11:00 uur

6 november 2011 Duinvermaak Bergen
11:00 uur

REGIO ZUID OOST
briesvd@gmail. com

03 Juli 2011 lokatie nog niet bekend
04 September 2011 lokatie nog niet bekend
06 November 2011 lokatie nog niet bekend

ZUID OOST NEDERLAND
briesvd@gmail. com

VACANT

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

VACANT

NOORD OOST NEDERLAND
regionoordoost@oldenglishsheepdog.nl

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

ZUID WEST NEDERLAND
regiozuidwest@oldenglishsheepdog.nl

Rosita Guérand 
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

Peter Schonewille

WIL JE MEE WANDELEN ?
bel DE regiovertegenwoordiger 

voor een afspraak

58 59



Bobtales  Juni 2011

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.lawoflove.nl

Definitely Xquiszt
Willy en Ron van Opijnen

Kortlandstraat 30
2911 BG

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

Info@definitely-Xquiszt.nl
www.definitely-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

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

REDACTIE MEDEDELING

KENNELADRESSEN
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FOTO: MARISKA DE BIE “PAIGE”
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