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Anti-trektuig  
Komt u ook wel eens op straat een hond tegen die zijn baasje voorttrekt? Of 
ziet u in het park een dolenthousiaste pup die vurig aan zijn slipketting 
trekt omdat hij zo graag naar zijn vriendjes toe wil? Of ziet u op het school-
plein een hond tegen iemand opspringen met daarnaast een omvergetrok-
ken kind huilend op de grond?  

Regelmatig maken wij mee dat eigenaren met vragen komen over hun aan 
de riem trekkende hond. Zij hebben vaak al verschillende dingen gepro-
beerd, maar niets werkt blijvend.... Wij hebben in de praktijk al jaren goede 
ervaringen opgedaan met het gebruik van het anti-trektuig. Reden om dit een keer wat extra aandacht te 
geven.  

Op het moment dat de hond trekt geeft het tuig druk in de oksels. Als gevolg van een reflex stopt de 
hond al bij zeer lichte druk met trekken. Uiteraard werkt het tuig optimaal in combinatie met de juiste 
trainingstechniek. Het anti-trektuig is nooit een op zich staande oplossing, de hond belonen op het  
moment dat hij netjes naast u loopt is van groot belang.  

De halti (tuigje om de neus, zoals een paardenhalster) is niet voor elke hond geschikt.  
Met name een wat onderdanige, angstige of nerveuze hond zal een halti niet prettig vinden. De meeste  

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 

2011 

 Lief en leed 

Baby op komst 
Er was u misschien al iets aan haar opgevallen en inderdaad....dierenarts Kelly de Jager is in 
verwachting! Vanaf januari zult u haar enige tijd niet meer op de praktijk tegenkomen in 
verband met haar verlof, ze geniet dan vervolgens van haar zoon of dochter!  

Bomani...   Dat is de naam van de hond van dierenarts Van Os. Ook nu heeft hij weer gekozen voor een 
Rodesian Ridgeback en deze jonge hond is nog een echte spring in het veld. Rondjes lopen in de praktijk 
en stiekem wat voer stelen uit het voerhok? Daar draait hij zijn poot niet voor om! Gelukkig wordt bij ons 
in de praktijk alles vastgelegd op camera en was het snel bekend dat hij de dader was...... 

Dam tot Dam-loop: 
Ook dit jaar werd er volop en met veel plezier getraind voor de Dam tot Dam-loop. Echter het blessure-
leed sloeg ernstig toe binnen onze in eerste instantie zo frisse Ossehoofd-groep. Een nekhernia,  
gescheurde enkelbanden en knieblessures zorgden voor een dramatische uitdunning van ons team. 
Uiteindelijk hebben Sylvia en Annemieke de race wel gelopen met als schrale troost dat de tijd wat sneller 
was dan vorig jaar... 
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Goed om te weten 

honden zullen overigens in eerste instantie proberen de halti met de voorpoten van de neus af te trekken. 
Echter, bij sommige (stoere) honden kan een halti wel een uitkomst bieden. Zogezegd: wél in combinatie 
met de juiste training.  

Gedragsspreekuren 
Het komt regelmatig voor dat een gedragprobleem tijdens een consult bij de dierenarts ter sprake komt. 
De dierenarts is drukbezet en kan daar vaak op dat moment niet alle benodigde aandacht aan schenken. 
Toch willen wij als praktijk voorkomen dat problemen uit de hand lopen en dat de eigenaar bij ons op de 
stoep staat als het niet meer houdbaar is of erger, met een vraag over euthanasie.  
Sinds een paar jaar houd ik als paraveterinair gedragsspreekuren. U kunt bijvoorbeeld bij mij terecht met 
katten die in huis plassen, honden die teveel blaffen of niet corrigeerbaar zijn en aan de lijn trekken of 
met katten en honden die bijten, angstige zijn of hun nieuwe huisgenootje niet zo leuk vinden. Kortom: 
met alles wat vaak voor een dier misschien gewoon gedrag is, maar voor de eigenaar ongewenst. 

Tijdens de gedragsspreekuren help ik de eigenaar van het dier op weg met tips en aanwijzingen. In  
sommige gevallen verwijs ik naar een professionele gedragstherapeut.  

Inmiddels hebben wij ook al jaren goede ervaringen met een diergeneesmiddel voor moeilijke situaties. 
Dit is een veilig middel dat de aanmaak van het stresshormoon in de hersenen blokkeert. Indien nodig 
kunnen er dus ook middelen ingezet worden om tot een gewenst resultaat te komen.  

Voor de eigenaar is het beïnvloeden van het gedrag van het huisdier meestal een tijdrovende en energie-
kostende bezigheid. Tijdens een gedragsspreekuur kan ik alleen de adviezen geven, maar niet het dier 
heropvoeden: dat moet het baasje met de eventueel andere gezinsleden zelf doen!  

In sommige gevallen is het nodig dat eerst een medische oorzaak voor de gedragsproblemen uitgesloten 
wordt door een dierenarts, bijvoorbeeld bij in huis plassende katten.  

Voor meer informatie of tips kunt u mij mailen of bellen.  
(Zie ook: http://www.ossehoofd.nl/paraveterinairen.html) 

Mariska van Vliet, Paraveterinair Dierenkliniek ‘t Ossehoofd 

Bloedtest Rabiës UK verdwijnt 
Vanaf 1 januari 2012 veranderen de regels voor het vervoeren van uw huisdier naar Engeland.  
Momenteel is er nog een bloedtest op Rabiës titer nodig voordat u uw huisdier mee mag nemen, maar 
vanaf januari is dit niet meer nodig. Vanaf dat moment zullen de regels voor invoer naar Engeland gelijk 
zijn aan de regels voor invoer in alle landen binnen Europa.  

Aan welke regels moet uw huisdier vanaf volgend jaar voldoen? 
- Uw huisdier moet een (geregistreerde) chip hebben. 
- Uw huisdier moet gevaccineerd zijn tegen Rabiës. 
- De enting moet minimaal 21dagen voor vertrek gegeven zijn (korter is niet toegestaan). 
- Uw huisdier moet tussen 24 en 48 uur vóór inchecktijd behandeld zijn tegen wormen en teken (door  
  een dierenarts). 
- Uw huisdier dient een Europees dierenpaspoort te hebben. 
 
Op de volgende site vindt u meer informatie over hoe de regels nu en vanaf januari 2012 zijn: 
http://www.defra.gov.uk/wildlife-pets/pets/travel/pets/pet-owners/ 

Ophef over verzekeringsmaatschappijen 
Het is bij velen onbekend dat er verzekeringsmaatschappijen en fabrikanten zijn die geld bieden aan  
dierenartsen om aan cliënten te komen. Wij vinden het geheel niet passend bij de ethiek van ons beroep 
en de vertrouwenspositie die wij als dierenartsen innemen om op zulke aanbiedingen in te gaan. We  
betreuren het dan ook dat dit standpunt niet door alle collega’s en praktijken wordt gedeeld. 

Dierenkliniek ’t Ossehoofd heeft zich van oudsher altijd op het standpunt gesteld dat onze adviezen  
betrouwbaar en onpartijdig moeten zijn. Dit betekent dat wij onder geen beding geld of goederen  
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aannemen of ons laten uitnodigen door de industrie om bepaalde producten of diensten te promoten. Of 
het nu gaat over het wel of niet verzekeren, de keuze van het crematorium of van een dieet voor uw  
huisdier. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u terecht in ons heeft. 

 
Tien uitspraken over het dwergkonijn: waar of niet waar? 
Is het dwergkonijn de ideale huisgenoot? Dat zou best kunnen, want hij 
heeft veel gemeen met onze katten en kleine honden. Of een dwergkonijn 
echt iets voor u is, kunt u hieronder lezen. 

1: Het dwergkonijn is net zo aanhankelijk als een kat. 
Dit is waar: Een konijn reageert op zijn naam, is gek op knuffelen en  
herkent zijn baas. Door zijn lichaamstaal geeft hij uiting aan zijn  
levensvreugde. Net een kat dus. 

2:  Het dwergkonijn kan loslopen in huis. 
Dit is waar: Sterker nog: het is zelfs noodzakelijk voor zijn gezondheid! Een konijn in een hok ontwikkelt 
allerlei symptomen van stress zoals agressiviteit en angstigheid maar ook osteoporose (botverval) is on-
der andere het gevolg van te weinig beweging. Voor zijn welzijn is het noodzakelijk dat een konijn min-
stens drie uur per dag vrij rond kan lopen. Of dit in huis is of buiten maakt niet uit.  

3: Hij moet ook naar de dierenarts. 
Dit is waar: Zelfs als het konijn het huis niet verlaat, is het verstandig te vaccineren tegen myxomatose en 
VHD (een virale ziekte waartegen geen medicatie bestaat). Zowel nagels als tanden moeten regelmatig 
worden gecontroleerd en eventueel geknipt door de dierenarts. 

4. Het dwergkonijn kan commando’s leren. 
Dit is waar: Het konijn kan korte commando’s leren zoals ‘Nee!’ en ‘In je bak’ om zijn behoefte te doen. 
Met geduld en training kan een konijn leren mooi te zitten, over hindernisjes te springen of om zijn hok 
heen te rennen. 

5. Het konijn doet zijn behoefte waar het hem uitkomt. 
Dit is niet waar: de opvoeding van een konijn moet wel zo vroeg mogelijk beginnen. Door hem conse-
quent te wijzen waar zijn bak staat en hem daarop te zetten als hij aanstalten maakt om te plassen of te  
keutelen zal hij snel zindelijk worden. Een gewone kattenbak met kattenbakvulling volstaat goed. Houd 
de bak wel goed schoon. 

6: Het konijn moet gewassen worden. 
Dit is niet waar: Net als een kat wast een konijn zich zeer regelmatig. Als gevolg hiervan hoeft hij niet  
gewassen te worden.  

7. Het konijn is een ideaal maatje voor kinderen. 
Dit is waar én niet waar: Het dwergkonijn is knuffelig en aanhankelijk maar het is belangrijk hem daarbij 
niet als een speelgoedbeest te benaderen! Het konijn houdt er niet van om gedragen te worden. Het  
konijn kan als hij niet gesteriliseerd of gecastreerd is in de pubertijd (4-8 maanden) nerveus en agressief 
worden. 

8. Het konijn knabbelt overal aan. 
Dit is waar: De gordijnen, elektriciteitsdraden, tafelpoten, niets is veilig voor de knaagzucht van een  
konijn! Geef hem zijn eigen objecten waar hij zijn tanden veilig in kan zetten: lege kartonnen dozen,  
tegels van zeegras, een flinke pluk hooi of een tak. Zorg dat er geen elektriciteitskabels op de vloer  
liggen en zet giftige planten en alles wat gevaar voor hem oplevert buiten zijn bereik.  

9. Alleen zijn vindt een konijn niets. 
Dit is waar: een konijn heeft echt behoefte aan gezelschap! Zorg ervoor dat u dagelijks met hem  
bezig bent of neem een tweede konijn als maatje. Denk er hierbij aan dat u geen twee rammelaren 
(mannetjes konijnen) samen zet evenals een rammelaar en een voedster (vrouwtjes konijn).  

10. Het konijn kost niets. 
Dit is niet waar: Een konijn kost in aanschaf niet zoveel en soms krijgt u het konijn zelfs voor niets mee. 
Voor de maandelijkse kosten van een konijn moet u echter toch rekenen op zo’n € 30,-. Dit betreft voer, 
kattenbakvulling, verschoning van het hok en behandelingen bij de dierenarts.  
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Ossehoofd in ontwikkeling 

Enquêtes 
Kent u dat?  U stelt een vraag aan een bedrijf en u krijgt nog voor het antwoord is ontvangen een  
enquête met 100 vragen en 2 dagen later een herinnering dat u nog niet heeft gereageerd. 
Of u vult al jaren in dat u over een bepaalde dienst niet erg tevreden bent en er verandert niets. 
 
Van ‘t Ossehoofd zult u niet snel een enquête ontvangen, wel houden we zeer veel zaken in de gaten en 
staan we altijd open voor suggesties. 
Dus valt u iets op of lijkt u het logischer dat we ons werk op een andere manier doen, aarzel dan niet dit 
te laten weten! Vele suggesties uit het verleden hebben geleid tot veranderingen in positieve zin. 

 Nieuwe systeem website: Ossehoofd Online 
 We zijn bezig om eigenlijk alle gegevens van uw huisdier beschikbaar te  
 maken  voor u als cliënt. Röntgenfoto’s, echo’s, microscopische onderzoeken,
 bloedonderzoeken, kortom alles wat wij over uw huisdier aan gegevens  
 beschikken kunt u dan zelf inzien.  
 

Van deze mogelijkheid kunt u bijvoorbeeld gebruik maken om gegevens op te zoeken waar de verzeke-
ringsmaatschappij van uw huisdier om vraagt, of om gewoon zelf de medische geschiedenis van uw dier 
te kunnen volgen. Het kan ook leuk zijn om de gegevens na te lezen en de betekenis van alle benamin-
gen op te zoeken. 

Dat we de gegevens voor u inzichtelijk maken vloeit voort uit onze gedachte dat wij u zo goed mogelijk 
willen laten zien wat wij doen en waarom.  
Ook het gebruik van de webcams die wij al vele jaren hebben en waarmee u naar uw opgenomen huisdier 
of de operatie van uw dier kunt kijken, past in deze gedachte. 
Binnenkort hoort u meer!  

Acties 

Wereld Dierendag! 
Op 4 oktober was het weer Wereld Dierendag: dé dag om alle dieren in het zonnetje te zetten! 
Vooral kinderen vinden het op deze dag geweldig hun huisdier extra te verwennen. Omdat er ook wel 
eens een miscommunicatie bestaat tussen mens en dier, hebben wij op ’t Ossehoofd de zogenaamde ge-
dragsspreekuren waarin we onder andere de eigenaren regelmatig vertellen wat een hond nu eigenlijk 
bedoelt met zijn lichaamstaal: de stand van de oren, hoe de staart wordt gedragen, de uitdrukking op zijn 
snoet. De meest kwetsbare groep -kinderen- bereiken wij hier helaas niet mee. Het is soms wél nodig dat 
kinderen kennis hebben van de lichaamstaal van hun huisier.  

Het LICG (Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren) is een organisatie die alle informatie heeft over 
huisdieren voor huisdiereigenaren. Het informatiecentrum besteedt veel aandacht aan de band tussen 
kinderen en hun huisdieren. Het LICG heeft in Nederland een programma georganiseerd genaamd ‘De 
Blauwe Hond’: een programma dat door een stichting in Engeland is ontwikkeld. Het doel hiervan is kin-
deren te leren op een veilige en verantwoorde wijze om te gaan met honden. Dit voorlichtingsprogramma 
(in Engeland heet dit ‘Blue Dog’ ) wordt vertegenwoordigd door de blauwe hond Max. De kleur blauw is 
gekozen om te voorkomen dat Max geassocieerd wordt met honden van een bepaalde kleur. Max staat 
voor alle rassen, alle kleuren en alle honden! Dat zijn tanden duidelijk zichtbaar zijn refereert aan het risi-
co dat honden kunnen bijten, hoe lief, vriendelijk en vertrouwd ze ook zijn.  

Om hierop in te spelen hebben wij een speciale ‘les’ gehouden op de praktijk, waarbij de praktijkhonden 
het levend lesmateriaal waren voor een groep kinderen van de Jeroen Bosch school in Heerhugowaard. 
Onze praktijkhonden dienden als levend lesmateriaal en lieten de kinderen zien wat ze bedoelen met hun  
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Nieuwe producten 

lichaamstaal. Veel belangrijker is dat de kinderen leren wanneer een (vreemde) hond aaibaar is en  
wanneer niet. Ook de pers en een gedragsdeskundige waren van de partij!  
Uiteraard stond veiligheid voorop! Onze praktijkhonden zijn betrouwbaar en werden gescheiden van de 
kinderen getoond. Na afloop van de les ontvingen de kinderen een certificaat van deelname. En natuurlijk 
mocht de favoriete hond geknuffeld worden!  
Voor meer informatie over het LICG, zie http://www.minderhondenbeten.nl/wcs/mhb/nl/4475/de 

Ontwormen: herinnering per sms 
Wormen zijn vervelende parasieten en uw huisdier kan er flink ziek van worden. Vaak wordt vergeten dat 
wormen ook gevaarlijk kunnen zijn voor mensen (vooral voor kinderen met astma).  
Wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat vier keer per jaar ontwormen de overlevingskans van de 
wormen tot een minimum beperkt, waarmee infecties voor mens en dier kunnen worden voorkomen. 

Om u eraan te helpen herinneren uw huisdier(en) te ontwormen, biedt de firma Novartis u een sms-
service aan. Deze service is gratis. U betaalt alleen bij aanmelding het gebruikelijke tarief voor de verzen-
ding van een sms-bericht binnen Nederland. 

Wilt u gebruik maken van deze service? 
U vindt de aanwijzingen op de verpakking. 

Vuurwerkangst enquête: begin op tijd! 

De zomer is voorbij en de gezellige donkere dagen komen er alweer aan. Misschien denkt u, dat is een 
beetje voorbarig. Wij willen u er echter nu al op attenderen dat de decembermaand voor uw huisdier niet 
altijd de plezierigste maand hoeft te zijn.  

Al vele jaren helpen wij dieren die angstig zijn voor vuurwerk door de jaarwisseling heen. Maar ook de 
dagen en soms zelf weken ervoor zijn voor sommige huisdieren een erg angstige periode. Wij maken u 
erop attent dat het van belang is op tijd te beginnen met trainen, eventueel met de geluiden-cd en  
angstverminderende hulpmiddelen en medicijnen. Wij adviseren in oktober/november al met trainen te 
starten. De meeste angstverminderende middelen geven het beste effect als er ongeveer 4  
weken voor de jaarwisseling mee gestart wordt.  

Zie ook onze website voor de vuurwerkangst-enquête en lees hoe u aan de gratis geluiden-cd kunt  
komen: http://www.ossehoofd.nl/vuurwerk.html. 

Wilt u meer informatie, dan kunt u altijd langskomen op het gedragsspreekuur bij assistente Mariska.  

Urinary S/O Diet Droogvoeding nu ook in 9 kg te krijgen 
Naast de verpakkingen van 1,5 kilo, 3,5 kilo en 6 
kilo, is de ‘Urinary S/O Diet droogvoeding’ nu ook 
verkrijgbaar in een verpakking van 9 kilo!  
 

Royal Canin Urinary S/O Diet droogvoeding is  
speciaal ontwikkeld ter ondersteuning van de  
behandeling van aandoeningen van de lagere  
urinewegen.  

Formaat zak Prijs  

1.5 kg € 17,75 

3.5 kg € 33,95 

6 kg € 50,95 

9 kg € 69,50 
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