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Regelmatig wordt nieuwe informatie aan onze website toegevoegd. Zo zijn er nu drie nieuwe pagina’s 
gemaakt met interessante beelden en korte uitleg van microscopisch,  röntgenologisch en echografisch 
onderzoek: http://www.ossehoofd.nl/diagnostiek_algemeen.html 

Voor iedereen die geïnteresseerd is in de diergeneeskunde écht de moeite waard om eens te bezoeken.  

Ook aan de veel voorkomende oorproblemen is een geheel nieuwe pagina gewijd op onze website.  
Het bloedoor  
Vooral bij de hond komt het regelmatig voor dat de oorschelp zich met vocht vult en daardoor verdikt 
raakt en onder spanning komt te staan. Een wijd verspreid misverstand is dat een dergelijk verdikking 
komt door het knappen van een bloedvaatje. In werkelijkheid blijkt het te gaan om een ontsteking van de 
haarvaten (vasculitis), waardoor bloedplasma uit de haarvaten lekt en zich tussen de huid en het kraak-
been ophoopt. De oorzaak van een dergelijke haarvatontsteking is niet altijd bekend. Het met de oren 
schudden is gewoonlijk niet de oorzaak. 

Leest u verder op: http://www.ossehoofd.nl/cl_uitwendige_geh.html#andere  

Diergeneeskundig interessant 
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 Lief en leed 
Een kat die kan voorspellen wanneer een mens dood gaat 
Het vermoeden dat de Amerikaanse kat Oscar kan voorspellen wanneer 
iemand gaat sterven is door een Amerikaanse professor bevestigd. 
In het bejaardentehuis, waarin de kat al jaren woont, was het de  
medewerkers opgevallen dat Oscar letterlijk een neus had voor sterfge-
vallen. Vanaf dat hij zes maanden was, was Oscar niet weg te slaan bij 
bewoners die op het punt stonden te overlijden. Naar nu is gebleken, wist 
hij de dood van 50 patiënten te voorspellen.  
Er is een boek geschreven over Oscar door Dr. David Dosa, welke in 2007 
hoorde van de bijzondere gaven van het beest; hij besloot hem verder te onderzoeken en om sympathie 
te wekken. "Iedereen was immers bang geworden voor de kat, want als hij in je bed kwam liggen, wist je 
al bijna zeker dat je snel dood zou gaan", schrijft hij. "Maar ik wil dat Oscar wordt gezien als een soort  
‘Angel of death’ die je juist kan steunen als je terminaal ziek bent". Volgens de onderzoeker is er geen  
wetenschappelijk verklaring voor de gave van het beest, maar waarschijnlijk reageert hij op een geur die 
iemand krijgt als hij op het punt staat te sterven en die wij niet herkennen. Hij denkt dan ook niet dat  
Oscar uniek is. "Er zijn gewoon weinig katten die in zorgcentra leven. Zo heb je ook honden die kanker 
kunnen ruiken en vissen die zich anders gaan gedragen, vlak voor een aardbeving".  

Je zou er haast bang van worden wanneer een kat gezellig bij je komt liggen... 
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Twee nieuwe gezichten 
Naast de vertrouwde gezichten van dierenarts van Os, dierenarts van Nieuwenhuijzen en dierenarts  
mevrouw E. Hoogland, zijn er sinds een aantal maanden twee nieuwe dierenartsen bijgekomen:  
mevrouw K. de Jager en mevrouw S. Laagland Winder.  

Deze uitbreiding is mede in verband met het te verwachten zwangerschapsverlof van onze praktijkmana-
ger Elma en twee van onze paraveterinairen Mariska en Marije, waardoor dierenarts van Os tijdelijk meer 
managementtaken op zich zal nemen. 

De komst van twee nieuwe dierenartsen maakt het tevens mogelijk om de afsprakentijden uit te breiden.  

Zo is er alweer enige tijd een dierenarts op donderdag in Zuid-scharwoude en worden de  
afspraaktijden voor vaccinaties op dinsdagavond en donderdagavond in Heerhugowaard verruimd. 

 
Onze nieuwe collega’s in het kort: 

Dierenarts mevrouw K. de Jager 
Kelly is geboren en getogen in IJmuiden. In december 2009 heeft ze haar opleiding diergeneeskunde  
afgerond en sindsdien werkt ze bij ‘t Ossehoofd. Ze houdt zich vooral bezig met de dieren in de  
opname. Werken bij ‘t Ossehoofd vindt ze een uitdaging, omdat het werk zo gevarieerd is. Tevens ervaart 
ze deze werkplek als een goede en veelzijdige leerschool, omdat er zoveel kennis en ervaring in huis is 
dat patiënten maar zelden doorverwezen hoeven te worden naar gespecialiseerde klinieken.  
Voor meer informatie over Kelly en haar foto kunt u even kijken op onze website:  
http://www.ossehoofd.nl/dierenarts_de_Jager.html 
 
Dierenarts mevrouw S. Laagland Winder 
Sylvia’s roots liggen in Den Helder. Ze heeft haar studie diergeneeskunde in 2007 in België afgerond. 
Daarna heeft ze 2,5 jaar gewerkt in een kleine dierenartsenpraktijk in Schagen. Sinds januari 2010 werkt 
ze bij ’t Ossehoofd dat door de vele mogelijkheden en de praktijkgrootte nieuwe uitdagingen en kansen 
biedt. Sylvia werkt hoofdzakelijk in de vestiging in Heerhugowaard en af en toe in de praktijk in Zuid-
Scharwoude.   
Ook van Sylvia staat meer informatie en een foto op de website:  
http://www.ossehoofd.nl/dierenarts_Laagland_Winder.html 
 
Door het op handen zijnde zwangerschapsverlof van onze praktijkmanager Elma van de Poppe zal  
dierenarts Van Os de komende vijf maanden wat meer betrokken zijn bij het management en dus iets 
minder tijd hebben voor het beantwoorden van email en het doen van consulten. Graag uw begrip hier-
voor. Uiteraard gaan onze dienstverlening gewoon door zoals u dat van ons gewend bent.  

Ossehoofd in ontwikkeling 

Goed om te weten 
Verzekering dier melden vóór consult! 

Wij verzoeken u vóór een consult te melden als een dier verzekerd is, zodat we dat kunnen registeren in 
de computer. De dierenarts kan er dan rekening mee houden dat de aantekeningen op de patiëntenkaart 
duidelijk en inzichtelijk zijn voor de verzekeringsmaatschappij. Na afloop kunt u aan de balie een uitdraai 
opvragen en deze meteen meenemen. Als u de gegevens achteraf opvraagt, moet de behandelde dieren-
arts de interne notities uitwerken, wat extra tijd kost en waarbij uiteraard voor u een wachttijd ontstaat. 

Bij langdurige ziektegevallen kan dit natuurlijk beter aan het eind van de behandeling gebeuren.  
Daar wij geen kosten in rekening willen brengen voor deze administratieve afhandeling, is dit de reden 
voor ons u te vragen dit van te voren duidelijk aan te geven en te zorgen dat u direct alle informatie  
meekrijgt om dit met de verzekering af te handelen. 
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 Hill’s acties 
 Na jarenlange prijsverhogingen, heeft Hill's besloten de prijs per kilo voor de  
 grotere verpakking te verlagen en die van andere verpakkingen niet verder te  
 verhogen. 
 De grote verpakking van 14 kilo wordt teruggebracht naar 12 kilo; dit uiteraard  
 zonder prijsverhoging.  

 
Verder houdt Hill's regelmatig acties; kijk op onze website voor de actieprijzen.  
http://www.ossehoofd.nl/acties.html 

Dierenkliniek ‘t Ossehoofd blijft daarnaast uniek in zijn prijsstelling doordat we inkoopkortingen op een 
aantal grotere voeren aan de cliënt doorgeven, waardoor we deze blijvend lager in prijs aanbieden. 

Program-actie verlengd: nu 2e injectie voor de halve prijs  
Vlooienbestrijding bij de kat met twee keer per jaar een injectie is nu mogelijk met Program. Het middel 
zorgt ervoor dat de vlo onvruchtbaar wordt en zich dus niet meer kan voortplanten.  
 
U zult zien dat onze injectieprijs voor program in vergelijking met andere praktijken laag is. Omdat  
program alleen bevredigend werkt als het gedurende het hele jaar werkzaam kan zijn, bieden wij u de 
tweede injectie voor een gereduceerd tarief aan. 
U rekent in één keer beide injecties af en ontvangt een tegoedbon voor de tweede injectie. Na een half 
jaar ontvangt u een oproep voor deze tweede injectie.  
Kijkt u voor de tarieven op de website: http://www.ossehoofd.nl/tarieven.html#vlo 

Kort samengevat zorgt de injectie ervoor dat de vlo onvruchtbaar wordt, zodat zij zich niet meer kan 
voortplanten en een behandelde kat geen vlooienplaag meer kan veroorzaken. Door de injectie worden 
de vlooien echter niet gedood. Zijn er bij de start van de behandeling vlooien, dan wordt het gebruik van 
een adulticide middel, zoals Advantage, geadviseerd zodat de kat volledig vlo vrij is. Ideaal voor katten 
met een vlooienallergie!     

Metacam blijvend in prijs verlaagd 
Door goede afspraken met de fabrikant kunnen wij u Metacam voortaan tegen een gereduceerd tarief 
aanbieden. 

Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe prijzen. 

De Metacam 180 biedt geen prijsvoordeel meer, reden om dit uit het assortiment te halen. 
 

Acties 

Product Oude 
prijs 

Nieuwe 
prijs 

Vaste kor-
ting 

Prijs per 
ml 

Metacam 10 ml 19.13 14.50 24% 1.45 

Metacam 32 ml 32.30 24.95 23% 0.78 

Metacam 100 ml 62.93 45.95 27% 0.46 

Metacam kat 10 24.69 18.95 23% 1.90 

Metacam kat 3 - 14.50 - 4.83 
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Nieuwe producten 

Metacam kat suspensie 3 ml 
Naast de bestaande verpakking van de Metacam kat (de 15 ml) is er nu ook een kleinere  
verpakking verkrijgbaar, namelijk een verpakking van 3 ml. 

Nieuw injectie middel in de strijd tegen artrose  
Van de bestaande middelen (de NSAID’s) is bekend dat het de klachten goed wegneemt en de achteruit-
gang van de slijtage van het kraakbeen vertraagd. 
Bij niet al te ernstige artrose en als nabehandeling van artrose beschikken we nu over een injectieprepa-
raat wat in een 4 wekelijks serie herstel van kraakbeen kan bevorderen. Mail voor meer info naar  
dierenkliniek@ossehoofd.nl 

Advantix: Advantage met werking tegen teken voor de hond 
Advantage, het onovertroffen middel tegen vlooien, is nu ook te verkrijgen met permetrine als toevoe-
ging. Permetrinen zijn bij honden veilig toe te passen en zijn in staat om de aanhechting van teken te 
voorkomen. Permetrinen bestonden als los middel, maar zijn nu met Advantage gecombineerd voor  
groter gebruiksgemak. Het middel is ook geschikt voor het buitenland vanwege de werking tegen  
zandvliegjes (Leishmania).  

Prac-tic voor de hond 
Dit is een goed alternatief voor de behandeling tegen vlooien en teken. Teken hechten met dit middel wel 
kortdurend aan, maar kunnen geen infecties overbrengen en vallen dood op de grond.  

Teken en vlooien bij de kat  
Veel middelen die geschikt zijn voor de hond zijn dat niet voor de kat. Zoekt u iets tegen teken voor de 
kat, dan is hiervoor de vernieuwde Frontline combo het meest geschikt. 

Hill’s: Nieuw onderhoudsvoer voor hond en kat bij de  
dierenarts 
Ziet u door de bomen het bos niet meer en raakt u een beetje 
de weg kwijt door alle superlatieven en verschillende voeren 
en wilt u graag een goed voer bij uw dierenarts kopen?  
Dan is dit misschien iets voor u!  
Als introductieaanbieding ontvangt u bij elke eerste zak voer 
een tegoedbon waarmee u het hele aankoopbedrag vergoed 
krijgt en korting krijgt op de volgende zak. 

Gecapsuleerde medicijnen 
Capsules met medicijnen worden door dierenartsen  
gewoonlijk besteld bij de Universiteitsapotheek.  
Hierbij worden kosten berekend welke gebaseerd zijn op een vergoeding voor de tijd welke een  
dergelijke “op maat bereiding” door een apotheker met zich mee brengt. Bovendien stelt de Universiteits-
apotheek zich op het wettelijke standpunt dat elk recept apart gemaakt dient te worden; op voorraad  
bereiden wordt dus niet gedaan. 

Door een goede en persoonlijke band met de humane apotheker in deze regio is deze altijd bereid  
geweest deze capsules voor ons te maken. Niet alleen was dit veel praktischer en sneller, maar de huma-
ne apotheek kende lange tijd één (gemiddeld) tarief voor alle recepten. Of dit nu om het afleveren van 
een kant en klaar doosje medicijnen ging of om speciaal bereidde recepten (zogenaamde magistrale  
bereiding). Hierdoor was de bereiding van capsules relatief goedkoop.  
Per 1 januari 2010 is, door een gewijzigd tariefsysteem bij de humane apotheker, het niet meer mogelijk 
de capsules voor het lage tarief te laten maken. Dit betekent dat het maken van capsules in de toekomst 
duurder zal worden. We zijn genoodzaakt deze kosten aan u als cliënt door te bereken. 

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 
K. de Jager 

S. Laagland Winder 
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