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Biotex niet geschikt voor de wonden 
Huismiddeltjes: iedereen kent de tips die in alle bladen opduiken en iedereen geeft ze aan elkaar door 
alsof het onwrikbare wetenschap betreft. Wat nu als de tip niet klopt, of gewoonweg schadelijk is? Dan 
hebben we met zijn allen een lange weg te gaan voordat dit weer bekend is. Eerder hebben we in een 
nieuwsbrief al aandacht besteed aan de onjuistheid van gekookt water in het oog  
(zie: http://www.ossehoofd.nl/Nieuwsbrief/7Nieuwsbrief%20januari%2020071.pdf).  
Zo geldt dit ook voor Biotex in wonden. Biotex was ooit het eerste bekende wasmiddel met enzymen. Dit 
was revolutionair. Enzymen breken eiwitten af. Dit betekende een nieuwe manier van schoonmaken.  
Echter Biotex bevat zoveel meer. Iedereen die wel eens wond bij zichzelf met Biotex heeft schoonge-
maakt, weet dat dit prikt. Prikken betekent beschadiging van weefsel. Biotex vernietigt gezond weefsel en 
dat is niet de bedoeling van het reinigen van een wond. Biotex is dan ook niet meer van deze tijd.  
Gelukkig zijn er meer goede websites die hier aandacht aan besteden. Wonden kunnen het best gereinigd 
worden met lauw (zout) water. Koken van ons uitmuntende Nederlands kraanwater is onzin aangezien 
ons kraanwater van drinkwaterkwaliteit is. Met name bijtwonden zijn echter eigenlijk altijd iets om even 
mee langs te gaan. 

Diergeneeskundig interessant 

 

Heeft u een mededeling, vraag of suggestie met betrekking tot de inhoud van deze nieuwsbrief?  

Stuur een e-mail naar de redactie: 

dierenkliniek@ossehoofd.nl 

2010 

 Links of rechts ? 

“Nee dokter, ik bedoel het andere rechterbeen”. Geboren en getogen in Twente ben ik als dierenarts wel 
wat gewend. De woorden rechts en links betekenen daar hetzelfde, namelijk: afslaan. Als je een  
Twentenaar de weg vraagt, kun je dus beter letten op de armen en niet op wat hij zegt. 

Bij kreupele viervoeters geldt eigenlijk hetzelfde. Mensen weten ineens niet meer wat links en rechts is: 
“Ja dokter, ik kijk natuurlijk van voren en dan is links rechts en omgekeerd”. Als je dan vraagt wat hun 
eigen rechterhand is of wat mijn rechterhand is, of wat je bedoelt als iemand links is, dan valt bij de 
meeste mensen alsnog het kwartje. We vragen daarom gewoonlijk het zere been even aan te wijzen. Niet 
altijd even makkelijk bij een heen-en-weer springende pluizenbol of een stramme eigenaar. 

Nog leuker wordt het als er twee mensen met de patiënt meekomen. Ze lijken het zelden eens. Wat  
eigenlijk niet vreemd is, omdat we van nature het verkeerde been aanwijzen.  

 “Jawel dokter, maar door dát been knakt hij heen”. Als dierenarts wordt je al vroeg geleerd dat je ‘op het 
gezonde been valt’. Om te snappen wat hiermee wordt bedoeld, moet u nu even een potlood in uw rech-
terschoen leggen en daarmee proberen te lopen. Omdat dit zeer onaangenaam is, probeer je de pas op 
die voet zo kort mogelijk te maken en laat je je tijdens de pas vallen om de druk op de voet te  
verminderen. Gevolg is dat je het vallende lichaam op het linkerbeen krijgt en hier wat doorheen zakt. 
Bij onze viervoeters zijn er nog andere manieren om dit op te vangen. Bijvoorbeeld door bij problemen 
aan het achterbeen meer gewicht te verplaatsen op het voorbeen aan de andere zijde, waardoor een  
kreupelheid achter niet opvalt en het lijkt alsof het voorbeen het probleem is. Ook zijn er veel problemen 
met gewrichten aan beide zijden. De klachten kunnen dan van dag tot wisselen, ook omdat door  
overbelasting het probleem makkelijk verschuift naar het andere ook niet-gezonde been. 
Kortom, als iemand roept dat zijn hond rechtsachter kreupel is, dan is het zomaar het tegenovergestelde. 
Katten en kleine hondjes zijn meestal makkelijker. Zij lopen zo makkelijk op drie poten dat ze bij de  
minste klachten dit deel van hun landingsgestel intrekken. Behalve als ze afgeleid zijn, bijvoorbeeld als 
ze een dierenarts zien, en van schrik weer op vier poten lopen. “Nou moe en thuis liep hij mank ……….” 

http://www.ossehoofd.nl/Nieuwsbrief/7Nieuwsbrief%20januari%2020071.pdf
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Vernieuwde etalage  
Misschien is het u al opgevallen; niet alleen de buitenzijde van het gebouw, maar ook de etalage van  
onze kliniek in Heerhugowaard is in een nieuw jasje gestoken. Onze trouwe rieten vogels die getuige zijn 
geweest van vele vernielingen en pogingen tot inbraak, hebben na jaren trouwe dienst hun stekkie  
verlaten om plaats te maken voor een meer moderne etalage. Hun bewakersrol is overgenomen door drie 
webcams die dag en nacht beelden opnemen van alles wat er zich onder de luifel en in de wachtkamer 
afspeelt. 
 
Leuke foto’s gezocht voor ons wachtkamerscherm 
Heeft u een leuke foto van uw huisdier die het goed zal doen op ons wachtkamerscherm? Mail hem voor 
de rubriek ‘Foto van de Maand’ naar dierenkliniek@ossehoofd.nl  
De leukste inzendingen worden vertoond. 

Ossehoofd in ontwikkeling 

Goed om te weten 
Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) 
De Raad voor Dieraangelegenheden bekijkt de positie van de Nederlandse dierenarts en in het bijzonder 
het vervullen van zijn rol voor het algemeen belang. Hierover is een rapport gemaakt wat in het kort op 
het volgende neerkomt:  

Naast de wensen van de diereigenaar moeten dierenartsen ook rekening houden met: 

1.  Algemene maatschappelijke belangen. 
2.  Het belang en welzijn van het dier. 
3.  Regelgeving omtrent medicijngebruik. 

Het komt regelmatig voor dat eigenaren zich niet realiseren dat al betalen ze voor de dienstverlening, wij 
als dierenartsen niet alles willen kunnen of moeten doen wat gevraagd wordt. Dit kan conflicten geven bij 
bijvoorbeeld euthanasie, verzoek om medicijnen, niet willen behandelen, onvoldoende ziektepreventie et 
cetera. Als dierenartsen zijn wij er niet alleen voor u maar zijn wij niet zelden een beetje advocaat voor 
het dier. 

Nieuwe regeling agressieve honden 
De politie mag vanaf volgend jaar alle honden die zich in het openbaar ‘ongewenst agressief’ gedragen in 
beslag nemen. Het maakt niet uit wat voor ras het is; van grote beesten tot kleine keffertjes. Bij de oude 
regeling werd een hond beoordeeld op het uiterlijk en niet op het gedrag. Zo werden bijvoorbeeld de pit-
bulls verboden, ongeacht hun karakter.  

Dit is dus nu veranderd. Honden die agressief gedrag vertonen moeten een gedragstest ondergaan. Criti-
ci zijn bang dat ze daarbij veel te snel het etiket ‘ongewenst gedrag’ opgeplakt krijgen, met alle gevolgen 
van dien. 

Bron: één vandaag 

 
Rode auto’s 
Als u binnenkort in aanmerking komt voor een nieuwe auto van de zaak, hebben we nog nieuws dat u bij 
uw keuze kan helpen. Dat zuinige auto's een fiscaal gunstige behandeling krijgen was u waarschijnlijk 
wel bekend, maar wist u ook dat u met een rode auto meer kans heeft op dierschade? 

Merkwaardig 
Een verzekeringsmaatschappij kwam erachter dat dieren op de een of andere manier agressief reageren 
op rode auto's. Er kwamen diverse merkwaardige claims binnen waar een rode auto bij betrokken was. 
Een groep paarden bleek een rood autootje gebeten te hebben. Een kalkoen ging door het lint na het zien 
van een rode auto en takelde het voertuig flink toe. En als klap op de vuurpijl was er nog het paard dat 
besloot bovenop een rode auto te gaan zitten. De verzekeringsmaatschappij neemt de zaak serieus en 
gaat met een dierentolk om tafel zitten om erachter te komen waarom de dieren zo'n bloedhekel hebben 
aan rode auto’s. 
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Praktijk Zuid-Scharwoude 
 

Voorburggracht 228 

1722 GE Zuid-Scharwoude 

Tel. 0226-313872 

Dierenkliniek ‘t Ossehoofd 
 

Berckheidelaan 8   

1701 VG Heerhugowaard  

Tel. 072-5744959   

Dierenartsen 

D.L. van Os 
D.A. van Nieuwenhuijzen 

E.M. Hoogland 
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Februari: maand van het gebit 
Omdat het gebit van onze huisdieren meer aandacht verdient, heeft een dertigtal dierenartsen een aantal 
jaar geleden de ‘Werkgroep Veterinaire Tandheelkunde’ opgericht. Ook dierenarts D.L. van Os is lid van  
deze werkgroep.  
Het doel van de werkgroep is niet alleen meer aandacht te besteden aan het belang van een gezond gebit 
voor uw huisdieren, maar ook om een landelijk netwerk op te zetten voor de behandeling van meer  
bijzondere gebitsaandoeningen.  
Dierenkliniek ‘t Ossehoofd maakt deel uit van dit netwerk, zie: 
http://www.werkgroepveterinairetandheelkunde.nl/  
 
In februari organiseert ‘t Ossehoofd, net als zoveel andere dierenartspraktijken, 
de ‘Maand van het gebit’. 
Tijdens een gratis gebitsconsult wordt het gebit van uw dier goed bekeken en 
krijgt u uitgebreid advies over het behoud van een gezond gebit.  
In Heerhugowaard kunt u voor een gebitsconsult op afspraak terecht op dinsdag 
en donderdag.  
Nieuw is dat we dit jaar ook een gebitsspreekuur in Zuid-Scharwoude houden. 
Dit is op dinsdagochtend van 10.30 uur tot 11.30 uur. U hoeft hiervoor geen 
afspraak te maken zoals in Heerhugowaard, maar u kunt hier gewoon binnenlopen met uw hond of kat. 
 
Voor elk dier dat een gebitsconsult heeft gehad, hebben wij een leuk pakketje klaarliggen.  
Tevens willen wij nog graag onder de aandacht brengen dat de dierverzekeringen van tegenwoordig vaak  
gebitsverzorging in hun pakket hebben, Proteq vergoedt bijvoorbeeld eenmaal in de twee jaar een  
gebitsbehandeling, dus het afsluiten van een verzekering voor uw huisdier is zeker het overwegen waard. 
 
 
D.L. van Os - dierenarts en lid  van de werkgroep Veterinaire Tandheelkunde 
Mélanie Bouwens -paraveterinair gebitsverzorging  
 
 

Urineoverlast 
Er is een nieuw middel ontwikkeld voor mensen die last hebben van in huis plassende/sproeiende katten. 
Dit is een spray of tapijtreiniger die de penetrante geur van kattenurine neutraliseert. Het verwijdert de 
geur die katten steeds weer naar dezelfde plek lokt. Dit kan een oplossing zijn voor urineproblemen in 
uw huis. 
 
Nieuwe pijnstiller/ontstekingsremmer 
Sinds kort verkopen wij een nieuwe pijnstiller/ontstekingsremmer die vooral voor katten met artrose en 
andere pijn- en ontstekingsklachten werkt. Wilt u hier meer over weten, dan kunt u onze dierenartsen 
mailen of onze assistentes aan de balie naar meer informatie vragen. 

Nieuwe producten 

Acties 

http://www.werkgroepveterinairetandheelkunde.nl/

