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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 

2011 

 Lief en leed 
Fonds ‘t Ossehoofd 

U heeft ze vast wel eens zien staan op de balie, die groene collectebussen. De donaties die we ontvangen, 
worden gebruikt voor zieke en gewonde dieren die bij ons worden binnengebracht, waarvan de eigenaar 
niet bekend is. Want ook deze dieren willen we graag helpen. Wij en de eigenaarloze dieren zijn u erg 
dankbaar voor uw financiële steun in het verleden en in de toekomst!  
 
Behandeling postnatale depressie van een tijger 
In een dierentuin in Californië was een tijgerin bevallen van drie welpjes. Helaas kreeg de moeder een 
vroeggeboorte door complicaties tijdens de zwangerschap en zijn de babytijgertjes kort na de geboorte 
overleden.  
Na herstel van de geboorte verslechterde de toestand van de moedertijger terwijl ze lichamelijk toch in  
orde was. De dierenartsen vermoedden dat de tijgerin door het verlies van haar jongen depressief was 
geworden en dat ze op zou knappen als ze voor andere welpen zou kunnen zorgen. Maar helaas waren in 
er in de hele VS in geen enkel dierentuin moederloze welpen van dezelfde leeftijd beschikbaar. 

Nood breekt wetten. Een heel enkele keer ‘adopteert’ een moederdier de jongen van een andere  
diersoort. De enige geschikte ‘kandidaten’ waren vijf gespeende weesbiggetjes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De hamvraag: zou de tijgerin de biggetjes accepteren of zou ze ze zien als een smakelijk varkenslapje? 
De biggetjes zijn aangekleed met een tijgervelletje en bij de tijgerin geplaatst. 
En zie hier het resultaat: een gelukkig gezinnetje! Echte moederliefde overwint alles. 
 

Vertrek van onze collega Nikki 
Nikki was het bekende gezicht aan de balie en stond altijd klaar om u te helpen. Sinds kort is Nikki  
gestart met een opleiding in de geestelijke gezondheidszorg. Met een gezellige avond en een muziekquiz 
onder leiding van Din van Nieuwenhuijzen hebben we afscheid genomen van onze collega.  

We zullen haar missen en wensen haar natuurlijk veel succes en vast tot ziens ! 

Geen nieuw personeel 
Als u denkt dat we nieuw personeel hebben, heeft u het mis: het is gewoon de nieuwe look van Sophie! 

mailto:dierenkliniek@ossehoofd.nl


Diergeneeskundig interessant 
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Op maat vaccineren 

Iedere eigenaar houdt zijn dier op zijn eigen manier. De ene kat woont op een flat, de andere verblijft  
regelmatig in een kattenpension of leeft vooral buiten. De ene hond komt nauwelijks van het erf af, de  
ander gaat mee met een uitlaatservice of speelt graag met soortgenoten tijdens wandelingen. 

Daarnaast is voor het ene dier een infectie van bijvoorbeeld de luchtwegen veel ernstiger dan bij het  
andere dier. Naast leeftijd, de bouw van de luchtwegen, een eventueel hartprobleem, speelt ook persoon-
lijke aanleg mee. Een kennelhoest infectie bij een nestje jonge honden verloopt veel ernstiger dan bij  
volwassen honden. Een hond die van nature al wat nauwere luchtwegen heeft (zoals de rassen met een 
korte snuit) zullen veel sneller hinder ondervinden dan een hond met normale luchtwegen. 
Kennelhoest is overigens een misleidende naam, ook contact buiten de kennel brengt de infectie over 
zie ook http://www.ossehoofd.nl/clienteninfo-hond.html#kennelhoest 

Daarnaast spelen persoonlijke wensen een rol. Wilt u liever geen puppytrainingen missen omdat uw  
hond aan het hoesten is, of wilt u lekker slapen en niet wakker gehouden worden door een hoestende  
hond? Voor katten speelt vooral contact met andere katten en het aantal katten dat u heeft een rol.  
Niesziekte is voor elke niet-ingeënte kat zeer vervelend en kan tot levenslang gesnotter leiden. De kans 
dat ze het krijgen heeft sterk met hun leefomgeving te maken. 

Voor andere ziekten zoals kattenziekte, is dit weer niet van belang. Deze ziekten zijn zo besmettelijk en 
kunnen zo makkelijk van buiten meegenomen worden, dat bij elke uitbraak uw kat risico loopt. 

Ook bezoek aan het buitenland kan reden zijn voor een, al dan niet-verplichte, extra vaccinatie. 
Zie hiertoe onze speciale pagina op de website: 
http://www.ossehoofd.nl/clienteninfo-alg.html#reis 
 

Vaccineren is dus maatwerk 

Hoe vaak en waarmee gevaccineerd moet worden is dus afhankelijk van veel factoren. Informeer ons over 
wijzigingen in de leefomgeving en het leefpatroon van uw kat. Gaat uw kat verhuizen van een flat naar 
een woning? Krijgt uw kat nieuwe katten als huisgenoot? Gaat hij mee op vakantie? Aan de hand van uw 
informatie kunnen wij, indien nodig, de vaccinaties van uw kat aanpassen.  

Goed om te weten 

 

 

Kiplekker: weet wat uw dier eet!  

Bij sommige supermarkten is een boterhamproduct verkrijgbaar dat de misleidende naam ‘kipfilet’ 
draagt. Het is gemaakt van separatorvlees. Dit is mechanisch van het karkas verwijderde vleesdrab, nadat 
de poten en de borst eraf zijn gehaald. Deze drab heeft naast een kipsmaak ook een erg weeë smaak. 
Reden waarom het alleen in (boterham)worst of bijvoorbeeld kipnuggets kan worden verwerkt na  
toevoeging van allerlei specerijen. 

Dit boterhamproduct heeft net zoveel met kipfilet te maken als een 
frikadel met een biefstuk.  

 
Indien u van ons het advies krijgt om uw huisdier kipfilet te laten  
eten, let er dan goed op dat u échte kipfilet geeft!  

http://www.ossehoofd.nl/clienteninfo-hond.html#kennelhoest
http://www.ossehoofd.nl/clienteninfo-alg.html#reis
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Medicijngebruik: zorgvuldig voorschrijven en controleren van medicijngebruik  
 
De dierenarts heeft van de overheid een poortwachterfunctie in diverse zaken, waaronder het  
medicijngebruik. Met name het antibioticagebruik is een belangrijk gedeelte. Door antibioticagebruik 
kunnen resistentieproblemen ontstaan, waardoor infecties zeer moeilijk behandelbaar blijken.  
Verantwoord antibioticagebruik is dus niet alleen van belang voor uw dier, maar ook voor de mensen in 
hun omgeving. Dit betekent dat dierenartsen terughoudend en zorgvuldig moeten zijn met het juist  
voorschrijven van antibiotica. Om deze reden kan de assistentie u niet eenvoudig iets meegeven als u 
even een kuurtje komt halen of een zalfje voor een zeer oog of zeer oor.  
In het algemeen moet de dierenarts het dier hiervoor beoordelen. 
 
Ook voor andere receptplichtige medicijnen en diëten heeft de dierenarts zorgplicht. De assistentie (met 
paraveterinaire opleiding) verstrekt wel vaak de medicijnen van een herhalingsrecept voor een chronische 
aandoening, maar zal u tevens vragen stellen over de gezondheid van het dier en het ziekteverloop om 
zodoende de behandelende dierenarts te informeren. De dierenarts controleert zo dagelijks van vele  
patiënten het medicijn- en dieetgebruik. 

Indien u dus vragen krijgt of een mailtje ontvangt over het medicijngebruik, weet u nu waarom we dit 
doen. De overheid heeft de mogelijkheid om hoge boetes uit te delen om dit beleid kracht bij te zetten. 

Ossehoofd in ontwikkeling 

Nieuwe beroepscode van dierenartsen gepubliceerd 

In deze beroepscode is vastgelegd wat mag worden verwacht van een dierenarts. Niet alleen in de onder-
linge contacten, de bedrijfsvoering of de contacten met u als cliënt, maar ook ten aanzien van het dier.  
Niet zelden zit de dierenarts in een spagaat tussen wat de eigenaar wenselijk vindt, wat de wetgever hem 
voorschrijft en wat de dierenarts wenselijk vindt voor het dier. 
 
Een voorbeeld als het couperen van oren, heeft afgelopen jaar regelmatig aandacht gekregen in het 
Noord-Hollands Dagblad. De eigenaar vindt het mooi en de verkoper van de pups haalt de hondjes  
daarom illegaal zonder de benodigde invoervergunningen uit het Oostblok waar couperen niet verboden 
is en biedt ze bij de dierenarts aan voor een vaccinatie en een gezondheidskeuring.  
 
Er zijn nog legio andere voorbeelden waarbij de overheid of de beroepscode van de dierenarts verwacht 
dat hij als dienstverlener anders handelt dan de cliënt verlangt. Even een kuurtje of een zalfje terwijl de 
dierenarts het dier in geen jaren heeft gezien. 
 
Helemaal moeilijk wordt het als mensen met ernstig vermagerde, uitgeputte dieren en zieke dieren  
komen - soms zelfs met het directe verzoek om euthanasie - in de stellige overtuiging dat ze alles voor 
het dier gedaan hebben. Dit terwijl er geen dierenarts is geraadpleegd.  
Als de discussie met de eigenaar wordt aangegaan en de feiten van het ziekteverloop boven water  
komen, wordt dit de dierenarts lang niet altijd in dank afgenomen.  
Zeker niet als uit alles blijkt dat de eigenaar eerder met het dier had moeten komen.  
 

Stuur ons rustig een mailtje als u niet goed weet wat u ervan moet denken. Bijvoorbeeld bij in huis  
plassen, vreemd gedrag, veranderde eetlust, stijfheid bij uit de mand komen, ineens niet meer kunnen 
springen. Kortom, alles wat u al probeert op te zoeken op internet of vraagt aan kennissen. 

De dierenarts is een deskundige die voor het dier opkomt, omdat het niet voor zijn eigen welzijn kan  
zorgen. Onze kennis kan vaak meer bijdragen dan u denkt. 
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Zakken voer van Hill’s  
Hill’s heeft de lay-out van de verpakkingen van haar voer veranderd. De enige voeding waarvan de samen-
stelling is veranderd betreft Hill's Prescription Diet Feline C/D Multicare in de chicken-variant. Van dit  
product is de vorm van de brok en de smakelijkheid verbeterd. Deze verandering geldt niet voor de 
‘Ocean fish’ variant. Van al het andere voer is, voor zover ons bekend, de samenstelling ongewijzigd  
gebleven. 

Nieuw voer voor de kat 
Royal Canin komt met een nieuw voer, namelijk ‘Urinary S/O Moderate Calorie portieverpakking met 
zalm’. Met deze introductie biedt Royal Canin zowel een optimale natvoeding voor katten met neiging tot 
overgewicht als een nieuwe variëteit door de toevoeging van zalm. 

Trovet: moderne verpakking 
Trovet (hond) heeft een iets andere verpakking en mogelijk een iets andere kleur en textuur van de brok. 
De nieuwe zakken kunt u herkennen aan de sticker op de zak, met de tekst ‘Latest Product Update’. 
De samenstelling/receptuur van alle voeren blijft hetzelfde! 

Program-actie: De injectie tegen de vlo bij de kat  

Graag willen we u aan het begin van de lente attenderen op de mogelijkheid vlooien te bestrijden bij de 
kat via injecties. Een uniek product qua veiligheid en werkzaamheid. 

Met één prikje per half jaar blokkeert u de voortplanting van de vlo voor zes maanden en voorkomt u 
vlooienplagen zonder gebruik van een bestrijdingsmiddel. Het middel is prima te combineren met  
bijvoorbeeld een bezoek voor een vaccinatie. 
Deze injectie kost 35 euro. 

Voor diegene die nog geen gebruik van maken van dit middel, geldt een bijzonder introductieaanbod! 

Introductieaanbod: de tweede injectie over een half jaar gratis. 
Dus een heel jaar vlooienbestrijding voor 35 euro!  

Voor diegene die het middel al eerder heeft laten toedienen aan een kat geldt het gereduceerde tarief: 
tweede injectie voor de halve prijs. 

Voor meer informatie lees onze website http://www.ossehoofd.nl/acties.html#vlo 

(Notabene: Deze injectie is niet geschikt als vervanger van Advantage bij reeds bestaande vlooienplagen 
of bij katten die allergisch zijn voor vlooien). 

Nieuwe producten 

Acties 

Meloxidyl: voordelig alternatief voor Metacam 
Eerder werd de prijs van Metacam al sterk verlaagd (nieuwsbrief). 
Sinds kort is het goedkopere alternatief Meloxidyl beschikbaar. Dit medicijn bevat dezelfde werkzame 
stof, heeft dezelfde verpakkingsgrootte maar is een stuk goedkoper!  

produkt Metacam  Meloxydil  Uw  voordeel  

Kat 15 ml 19.00 10.28 45% 

Hond 10 ml  14.75   8.74 40 % 

Hond 32 ml 24.88 15.78 36% 

Hond 100 ml  45.36 32.88 27% 

http://www.ossehoofd.nl/acties.html#vlo
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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 
K. de Jager 

S. Laagland Winder 

Het SureFlap® kattenluik, een topper ! 
Het SureFlap kattenluik laat alleen gechipte katten binnen! 

Komen uw katten veel buiten, heeft u geen zin om hun ‘persoonlijke portier’ te zijn, maar wilt u geen 
vreemde katten in huis die van uw kattenluik gebruik maken? 
Dan is een kattenluik van SureFlap* misschien iets voor u! 

 Het kattenluik leest de chip van uw kat en gebruikt die als  
elektronische sleutel.  

 Geheugen voor 32 verschillende chips.  

 Simpel programmeren met een knop. Houdt uw dier bij het luikje 
en bevestig eenmalig met de knop dat deze chip toegang heeft.  

 Handmatig slot en gemotoriseerd slot. 

 Het kattenluik werkt op vier penlight batterijen (niet bijgesloten). 

 De microchiplezer heeft een uitstekend leesbereik.  

 
Notabene: Bij dikke deuren, deuren met een al bestaand te groot gat of 
glasdeuren is een extra hulpstuk nodig om het luik goed passend te 
maken. 
 

We hebben een demonstratiemodel op de praktijk staan; komt u  
gerust even langs om dit te bekijken en te testen! 

Prijs: € 99.95  is zonder meer een uitstekende prijs te noemen. Kijk en vergelijk rustig op internet  
 
 
Actie prijs bij ’t Ossehoofd! 
 
Zoals u wellicht bekend is, is dierenkliniek ’t Ossehoofd al jaren sterk voorstander van het chippen van 
katten. We vergeten wel eens hoe bijzonder het eigenlijk is dat katten in dit land buiten mogen lopen. 
Voor een gering bedrag is het voor een ieder mogelijk u te bereiken als er zorgen zijn over uw kat. 
 
Voor cliënten die hun katten bij ons hebben laten chippen willen we daarom iets speciaal doen. 
Zijn al uw katten gechipt, bij ons ingeschreven en is het chipnummer met uw adres vindbaar op internet? 

Dan kunt u de SureFlap aanschaffen voor de actieprijs van € 85,- ! 
 
Laat u minimaal drie katten chippen, dan krijgt u korting op het chippen en kunt u de SureFlap aanschaf-

fen voor de speciale prijs van slechts € 75,- !    
(Actieprijs chippen: http://www.ossehoofd.nl/tarieven.html#chippen) 
 

Deze informatie over het SureFlap kattenluik kunt u ook vinden op onze website: 
http://www.ossehoofd.nl/producten.html#Sureflap 

http://www.ossehoofd.nl/tarieven.html#chippen
http://www.ossehoofd.nl/producten.html#Sureflap

