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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 

 Lief en leed 
Moeders in onze kliniek 
Misschien had u het al gezien of geproefd, maar onze balie is de laatste 
maanden regelmatig versierd met beschuit met blauwe en roze muisjes. 

Afgelopen periode hebben we er drie kersverse en trotse mamma’s op de 
praktijk bij gekregen. Onze praktijkmanager Elma is bevallen van haar zoon 
Leon, paraveterinair Mariska van haar dochter Lynn en paraveterinair Marije 
van haar zoon Tijn! 

In september is Elma weer begonnen na haar zwangerschapsverlof en vanaf december komen Mariska en 
Marije het team weer versterken.  

Assistente Ryanne  
Je bent jong en de hele wereld ligt nog aan je voeten. Met die gedachte in haar achterhoofd is Ryanne  
vertrokken voor een reis naar Australië voor een jaar. 

Nog nooit zijn zoveel van onze eigen dieren zo ziek geweest 
Jip (2 jaar) de chihuahua van Annemieke heeft een hernia en was zelfs even verlamd. Pup Max van dieren-
arts Esther Hoogland heeft een week doodziek in de kliniek gelegen, maar is er gelukkig weer bovenop 
gekomen. Nicole heeft haar hond Katouche helaas moeten laten inslapen, omdat haar lichaam niet meer 
wilde. Katouche is 14 jaar geworden. Timou, de kat van Milou, heeft een hardnekkige alvleesklierontste-
king en haar paard Knakker wordt ook wat ‘knakkermikkig’. De Franse bul Kay van Melanie had een  
ernstige borstholte-infectie.  

Badu 
Helaas zullen wij de Ridgeback van dierenarts Van Os niet meer met wapperende oren over het plein zien 
rennen als hij op weg is naar zijn rondje door het park. Badu is geheel onverwacht overleden op de leef-
tijd van drie jaar. Van Os is zijn hondenmaatje kwijt en ook de mensen van de praktijk missen hem 
enorm. 
 

 

Van Dam tot Dam loop (en anderen)  
Deze populaire hardloopwedstrijd inspireerde een aantal  
assistentes en een dierenarts tot deelname. Onder het motto 
‘Voor uw beestjes lopen wij nog harder’, zijn alle deelnemers 
zegevierend over de finish gegaan. Deze sportieve prestatie 
inspireerde ook tot deelname aan een Canicross, waarbij  
baasje en beestje samen een parcours af moesten leggen. 
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Aan de website van onze praktijk wordt veel aandacht besteed. Dat dit steeds vaker zijn vruchten afwerpt 
is te merken aan het terugvinden van eigenaren van hun verloren voorwerpen en vondelingen. 

Om de toenemende hoeveelheid informatie makkelijk vindbaar te maken is recent een alfabetische index  
toegevoegd, zie http://www.ossehoofd.nl/abc.html 

Veel aandacht is besteed aan de diagnostiek. Immers een goede diagnose zorgt voor correct inzicht in 
het ziekteproces zodat een passende behandeling kan worden ingezet. 
Naast een beschrijving van de mogelijkheden en beperkingen ervan zijn via een uitklapmenu ook veel  
leuke voorbeelden te vinden over de mogelijkheden die onze kliniek u zoal biedt. 

Het is daarbij goed te weten dat dierenkliniek ‘t Ossehoofd u veel te bieden heeft en zich kan beroepen 
op een goede expertise bij het uitvoeren en interpreteren van onderzoeksgegevens. 

Ossehoofd in ontwikkeling 

Goed om te weten 
In de wet is per diersoort vastgelegd wanneer een jong dier op zijn vroegst van zijn moeder mag worden 
gescheiden. Eerder is strafbaar. Dit geldt voor alle dieren, dus ook voor dieren die geen stamboom  
hebben of niet tot een bepaald ras behoren!  

Kittens en pups mogen op zijn vroegst met zeven weken van hun moeder af. Niet alleen kan het vroegtij-
dig scheiden gedragsproblemen, socialisatieproblemen, onrust en onnodige stress geven, maar ook de 
gezondheid loopt onnodig risico. De ontwikkeling van de darmen en het afweersysteem wordt positief 
beïnvloed door de moedermelk waar allerlei stoffen inzitten die de gezondheid van het jonge dier ten 
goede komen. Dieren die jong van moedermelk verstoken zijn, ontwikkelen vaak levenslange allergieën 
en darmproblemen. 

7 weken is een wettelijke minimumnorm. Echter langer is beter! Veel rasverenigingen voor katten  
schrijven een leeftijd van 12-14 weken voor dat de kittens naar hun nieuwe baasje gaan. Als de eigenaar 
ervoor kiest om de kittens voor deze 12-14 weken bij de moeder weg te halen, moeten ze tenminste  
gevaccineerd worden. Normaal gebeurt dit op een leeftijd van 9 en 12 weken, maar bij kittens die vroeg 
weggaan is het verstandig een keer extra te vaccineren op de leeftijd van 6 weken. 

Kitten en pup moeten ontwormd zijn en geen vlooien of oormijt hebben. Hier moet bij voorkeur vroeg 
mee worden gestart en de eerste periode elke 2 weken herhaald worden. Het is verstandig om even met 
de dierenarts te overleggen over het ontwormen en het ontvlooien.   
Zie ook: http://www.ossehoofd.nl/clienteninfo-alg.html#parasieten 

U kunt als nieuwe eigenaar meehelpen kittens en pups een goede start te geven door: 

 Ze zo lang mogelijk bij de moeder te laten. 

 Van de verkoper te verlangen dat ze niet alleen goed gevaccineerd zijn, maar tevens ontwormd, 
ontvlooid en gechipt zijn bij de dierenarts. Wat heeft u anders aan het vaccinatiebewijs?  

Een goed middel wat werkt tegen vlooien en wormen in één is Stronghold. 
Zie http://www.ossehoofd.nl/producten.html#stronghold 
 

Illegale hondenhandel 
Help mee de illegale hondenhandel het land uit te krijgen! Zie ook de documentaire op SBS6 
http://www.sbs6.nl/web/show/id=117418/langid=43/media=183113/page=1 
 

Huisdierverzekering 
De situatie voor verzekerde patiënten blijft bij ons ongewijzigd. U betaalt na de behandeling uw rekening 
aan de balie. Daarna kunt u de factuur declareren bij uw verzekeringsmaatschappij.  

http://www.ossehoofd.nl/abc.html
http://www.ossehoofd.nl/clienteninfo-alg.html#parasieten
http://www.ossehoofd.nl/producten.html#stronghold
http://www.sbs6.nl/web/show/id=117418/langid=43/media=183113/page=1


Ossehoofd korte mededelingen 

De nieuwe pasjes van Proteq 
Proteq heeft een nieuwe pas voor haar verzekerden geïntroduceerd. U kunt echter geen gebruik maken 
van deze pasjes bij ‘t Ossehoofd.  

Nieuw telefoon systeem 
Wij zijn langzaam aan het overgaan op een nieuw telefoonsysteem. Dit kan soms wat ongemakken geven 
zoals het niet, of langer overgaan voordat er wordt opgenomen. Onze excuses hiervoor. 

Vissen 
Bij dierenarts Din van Nieuwenhuijzen kunt u terecht met vragen over vissen en aquaria. Ook op de  
website is een pagina toegevoegd over deze diersoort waar veel mensen een geweldig leuke hobby aan 
hebben! 

Etalage 
Het zal velen al zijn opgevallen dat onze etalage een facelift heeft ondergaan! Modern, tikkie design en 
elke seizoen weer anders. Ingrid Jansen, bedankt! 

Otoscoop 
Altijd al willen weten wat uw dierenarts ziet als hij in de oren van uw hond of kat kijkt? Wel eens oormijt 
over het beeldscherm zien kruipen? Het kan met het nieuwe digitale ‘oorkijk apparaat’ (de Otoscoop). 

Diergeneeskundig interessant 

Acties  

Hills R/D voer in de aanbieding! * 
Weer heeft Hills een nieuwe actie en is het R/D voer voor de hond en de kat in prijs verlaagd.  
 
Hills R/D hond, 12 kg: 
De normale adviesprijs van Hill's is        € 64,00 
En met de actieprijs betaalt u                 € 55,50 

Hills R/D kat, 5 kg: 
De normale adviesprijs van Hill's is       € 51,00 
En met de actieprijs betaalt u                € 42,95  * De actie geldt tot zolang de voorraad strekt 

Nieuw ECG apparaat 
Hartproblemen bij hond en kat komen net als bij de mens veelvuldig voor. Hartproblemen zijn vaak goed 
te behandelen. De meest voorkomende aandoening bij de kat is zelfs in een deel van de gevallen te  
genezen.  
Naast het luisteren naar het hart en het voelen van de pols zijn vooral röntgenfoto’s en echo van belang 
bij het onderzoeken van hartproblemen. Het klinkt misschien vreemd, maar goede betrouwbare bloed-
drukmeting is bij de hond eigenlijk pas sinds een paar jaar mogelijk. Alleen geavanceerde software en 
apparatuur kan de, in vergelijking met de mens, kleine slagaderen in staart en onderpoten vinden. 

Eenzelfde probleem doet zich voor met ElectroCardioGram. Het ECG is bij de mens een zeer belangrijke 
manier om de werking van het hart in beeld te brengen. Met een hoop snoeren wordt er in rust, maar ook 
bij inspanning op de fiets gekeken hoe het hart onder belasting functioneert. 
Maar hoe moet dat dan bij hond en kat indien er alleen bij inspanning klachten zijn en onderzocht moet 
worden of dit door het hart komt? 
Speciaal voor de diergeneeskunde is een klein stukje elektronica ontwikkeld wat draadloos het ECG door-
geeft of bewaard op een geheugenkaart. Hiermee kan nu zelfs een ECG in de thuissituatie worden  
gemaakt. Het apparaat is ook zeer geschikt om dieren in de opname in de gaten te houden zonder dat 
het dier in zijn beweging wordt belemmerd door snoeren en kabels. 

Een welkome aanwinst dus! 



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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In het verleden werden adviestarieven opgesteld door onze beroepsvereniging. Deze waren gebaseerd op 
de werkelijk kosten. Als kliniek hebben we vanaf de start onze prijzen gebaseerd op de kostprijs en niet 
op wat gangbaar is of wat collega’s ervoor durven te vragen. In onze opinie is dit de meest eerlijke  
manier van afrekenen, al knijpen wij in bijzondere gevallen ook wel eens een oogje dicht. 
 
Dit leidt in toenemende mate tot grote prijsverschillen, iets waar recent in de media aandacht aan is 
besteed. Daarnaast proberen wij als kliniek altijd te kijken of er geen mogelijkheden zijn om behandelin-
gen minder kostbaar te maken door het anders te organiseren. Zo worden sterilisaties van honden bij ons 
alleen door zeer ervaren dierartsen uitgevoerd. Niet alleen betekent dit dat uw hond korter onder narcose 
is, maar ook dat de incisie slechts enkele centimeters groot is en dat het manipuleren in de buik tot een 
minimum kan worden beperkt. Dit resulteert in een (veel) lager tarief in vergelijking met andere praktij-
ken terwijl het niets afdoet aan de kwaliteit van de behandeling. Steeds meer eigenaren van elders uit het 
land, weten de weg naar Heerhugowaard, ook voor specialistische ingrepen, te vinden.  

Informatie 
Als praktijk vinden wij het belangrijk dat u zo goed mogelijk geïnformeerd bent. Met name het geven van 
informatie blijkt veel tijd te kosten. Wij vragen u dan ook als cliënt actief gebruik te maken van onze  
website en dit ook te melden. Dit maakt ook betaalde diergeneeskunde in de toekomst mogelijk. 
Indien u niets kunt vinden, laat het ons dan weten. Daarnaast bevat onze website ook gewoon leuke  
informatie voor iedereen die wat meer wil weten van ons boeiende en zeer brede vak. 

Nieuw: Milbemax smakelijk (kauw)tablet voor honden 
Voor honden is er een nieuw tablet ontwikkeld voor de ontworming. Naast de 
gewone Milbemax tabletten zijn er nu ook de Milbemax smakelijke 
(kauw)tabletten. Meerdere tests zouden hebben aangetoond dat de nieuwe 
kauwtabletten de hond trakteren en ontwormen, tegelijkertijd! 

Royal Canin Calm Diet 
Voor honden of katten die erg stressgevoelig zijn is er nu een nieuw dieet ontwikkeld. Bepaalde  
voedingsstoffen welke in het voer zitten kunnen een rustgevende werking en/of een positief effect op de 
gemoedstoestand hebben. Door deze stoffen aan dit voer toe te voegen kunnen de symptomen van 
stress bij dieren aanzienlijk verminderd worden. Daarnaast kan het voer ook een rol spelen bij het bestrij-
den van de lichamelijke klachten ten gevolge van stress. Voor meer informatie kunt u aan de balie naar 
de folder vragen. 

Bestellen via de website  
Het bestellen van voer en/of medicatie dient bij voorkeur via de website te geschieden.  
Door het invullen van het bestellingformulier komt de bestelling direct bij de juiste persoon terecht.  
Tevens komt het formulier bij de dierenarts binnen, welke de medicatie controleert. Kortom: het invullen 
van het formulier is een fluitje van een cent en zo is er altijd controle over het medicijngebruik!  
Het formulier kunt u hier vinden: http://www.ossehoofd.nl/contact.html#formulier 

  

Nieuwe producten 

Acties (vervolg) 

http://www.ossehoofd.nl/contact.html#formulier

