
 

 NIEUWSBRIEF 

De waarschijnlijkheidsdiagnose 
Op basis van het ziektebeeldverloop en onderzoek kan een diagnose meer of minder aannemelijk zijn. 
Eigenlijk is bijna elke diagnose een waarschijnlijkheidsdiagnose. De diagnose moet daarbij gezien worden 
als een puzzel. Hoe meer puzzelstukjes je van een puzzel hebt, hoe beter de puzzel laat zien waar het 
over gaat. Omdat een diagnose complex en moeilijk met zekerheid te stellen kan zijn, én eigenaren graag 
zekerheid willen, wordt door veel (dieren)artsen de diagnose gebracht als een zekerheid. Hier geldt ech-
ter het oude gezegde: “Alleen een gek weet alles zeker”. 

Het makkelijkst is gewoon alles te onderzoeken wat relevant is. In de diergeneeskunde concentreren we 
ons echter vooral op het onderzoek dat met de minste belasting voor het dier en de portemonnee van de 
eigenaar, een zinvolle behandeling kan opleveren of een verkeerde of te late behandeling kan voorko-
men. Meer zekerheid betekent daarbij gewoonlijk meer onderzoek waarbij de kosten en de belasting voor 
het dier vaak sterker toenemen dan de zekerheid die gezocht wordt.  

Denk bijvoorbeeld aan MRI- en CT-scans. Ze gebeuren bij dieren onder narcose en laten het lichaam op 
een andere manier zien dan met echo- of röntgenapparatuur. Deze nieuwe stukjes van de puzzel geven 
echter maar zelden een heel ander inzicht of andere behandelingsmogelijkheid. De waarde van deze  
onderzoeken ligt vooral in ‘het meer weten’.  
Een beperking bij het stellen van een diagnose is dat veel diereigenaren een beperkt budget voor onder-
zoek en behandeling hebben. Het spreken over een misser als een ziektebeeld toch een uitzondering 
kent of zich ineens anders ontwikkelt, doet dan vaak ook geen recht aan de situatie. Feit blijft dat  
onderzoek en behandeling van dieren meer nog dan bij mensen óók bestaat uit het maken van 
(financiële) keuzes.                      (lees verder op de volgende pagina) 
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 Lief en leed 
Ik hou van jou, alleen van jou, er is geen wereld zonder jou... 
Het hondenverblijf voor dieren van onze dierenartsen en assistenten 
is misschien niet erg groot, maar ondanks dat staan er meerdere man-
den waar de honden lekker in kunnen liggen. Joep (de hond van die-
renarts Laagland Winder) en Bomani (de hond van dierenarts Van Os) 
hebben niet echt een eigen mand nodig. Deze beste maatjes demon-
streren hier hoe er praktisch met de ruimte kan worden omgegaan! 

Elma onze praktijkmanager is op 27 april bevallen van haar tweede 
zoon Thijs. Ze heeft het druk met haar 2 jonge kinderen, maar zal 
weer volledig aanwezig zijn vanaf eind juli. 

Van Rhodesian Ridgeback naar Hollandse Ritsbuik… 
Bomani, de tweejarige tot nu toe kerngezonde hond van dierenarts Van Os, is dit weekeind ernstig ziek 
geweest. Zaterdag was hij wat hangerig en wilde niet eten; zondag moest hij met spoed geopereerd  
worden aan een zelden voorkomende milt-torsie. Met de patiënt gaat het goed ondanks dat hij nog lang 
niet zo hard kan rennen als hij wel zou willen. 
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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 

mailto:dierenkliniek@ossehoofd.nl
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Goed om te weten 
De Proteq Dier & Zorg Klantenpas 
Proteq lanceerde enige tijd terug een klantenpassysteem. Bij het tonen van de klantenpas kon de dieren-
arts de rekening rechtsreeks bij de verzekering indienen. Eigen bijdragen van de cliënten zouden dan 
door de verzekeraar bij de klant worden teruggehaald, zo was de gedachte.  
Omdat we twijfels hadden over de haalbaarheid van dit systeem, hebben we als praktijk destijds besloten 
hier niet aan mee te doen. Dit blijkt een goede beslissing te zijn. De kosten van het gebruik van de  
klantenpas bleken veel hoger te zijn dan vooraf was ingeschat.  
Vanaf 1 april is dit systeem dan ook goeddeels teruggedraaid. Alleen nota’s van €500,- en hoger 
komen nog in aanmerking voor het direct uitkeren aan de praktijk.  
Daarnaast hebben zowel Proteq als Petplan tal van maatregelen moeten nemen om de premies in 
de hand te houden. Zo wordt u nu geacht rekeningen over een langere periode op te sparen. 
Vanwege de sterk stijgende administratieve lasten hebben we er als praktijk in 2005 al bewust 
voor gekozen niet meer op rekening te werken. Ook voor klanten van Proteq blijft dus gelden dat 
alles direct bij de praktijk moet worden afgerekend. Indien u verzekerd bent declareert u deze rekening 
als vanouds zelf bij de verzekeringsmaatschappij. 

Meldnummer ‘144, red een dier’ 
Sinds november 2011 kan dierenleed worden gemeld door het bellen van telefoonnummer 144. Dit meld-
nummer is ondergebracht bij het KLPD (Korps Landelijke Politiediensten). De meldingen worden beoor-
deeld door speciaal opgeleide politiemensen. Tegelijk zijn de strafeisen tegen mensen die zich schuldig 
maken aan dierenmishandeling verhoogd en heeft het OM het strafvorderingbeleid verzwaard. 
Het streven is dat bovenstaand nummer net zo vanzelfsprekend wordt als het meldnummer 112. 
Het nummer kan worden gebeld bij vermeende verwaarlozing, mishandeling of een dier dat door eigen 
toedoen in nood is gekomen. Afhankelijk van de aard en de ernst van de melding beoordelen de centra-
listen van 144 wat er moet gebeuren en wie er in actie moet komen om het dier te helpen. Wanneer er 
mogelijk sprake is van een strafbaar feit wordt de (dieren)politie gewaarschuwd. Wanneer het dierenwel-
zijn van landbouwhuisdieren in het geding is wordt de Nieuwe Voedsel en Warenautoriteit (nVWA)  
ingeschakeld. Bij gezelschapsdieren en in kleine aantallen gehouden hobbydieren wordt bij een mogelijk 
strafbaar feit de Landelijke Inspectie Dienst (LID) van de Dierenbescherming ingezet. Wanneer dieren  
gewond zijn wordt de Dierenambulance gewaarschuwd en de opvang van dieren wordt door de  
Dierenbescherming verzorgd. 

Dierenartsen waarschuwen voor zieke Oost-Europese pups 
Bron: LICG (Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren) 
Regelmatig worden dierenartsen geconfronteerd met pups die ern-
stig ziek blijken te zijn. De hondjes zijn vaak niet goed gevaccineerd 
tegen diverse ziektes, of komen van ouderdieren die niet zijn getest 
op erfelijke afwijkingen. De pups zijn daarbij vaak afkomstig van 
grote Oost-Europese fokkers (puppyfarms) en worden in Nederland 
tegen lage prijzen aangeboden. Het lijkt een buitenkansje en het is 
ook erg verleidelijk zo’n schattige pup voor een klein prijsje direct te 
kunnen meenemen. Zeker als met ‘weg is weg’ wordt geschermd. 
Maar let op: goedkoop is in deze gevallen vaak duurkoop en dit kan u veel zorgen en verdriet brengen. 
Bovendien houdt u daarmee dieronwaardige praktijken in Oost-Europa in stand.                                      
(lees verder op de volgende pagina)  
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Ervaring speelt een grote rol bij het stellen van een diagnose. Subtiele verschillen in het ziektebeeld of  
symptomen die ontbreken of er juist niet in passen, worden sneller herkend door een (dieren)arts die 
meer patiënten met een bepaalde aandoening heeft gezien. Een ervaren arts heeft daardoor vaak minder 
onderzoek nodig om tot een (waarschijnlijkheids)diagnose te komen.  

Hierin kan zich de waarde van een goed functionerende groepspraktijk bewijzen. Ziektebeelden die  
anders op de behandeling reageren of symptomen vertonen die er niet in passen, kunnen eenvoudig  
besproken worden met artsen die meer ervaring hebben met dit specifieke ziektebeeld. 

Zie voor meer informatie en boeiende voorbeelden onze website:  
http://www.ossehoofd.nl/diagnostiek_algemeen.html 

http://www.ossehoofd.nl/diagnostiek_algemeen.html


Paraveterinaire consulten:  Seniorenconsult.  
Al enige jaren besteden wij in de vorm van kosteloze paraveterinaire consulten aandacht aan: 

• het gebit van huisdieren; 
• het gewicht van huisdieren; 
• het gedrag van honden en katten; 
• het opgroeien van puppy’s. 

Sinds een aantal maanden is het ook mogelijk een afspraak te maken indien u vragen heeft over uw ouder 
wordende huisdier. 

Door goede zorg en voeding bereiken veel huisdieren een respectabele leeftijd, maar hoe ziet u of uw 
huisdier het nog prettig heeft en geen onaanvaardbare of verborgen ongemakken heeft. En gaat het daar-
bij om ‘gewone’ ouderdom of om ziekte die beter op tijd onderkend en behandeld kan worden.  

Te denken valt aan:  

• Dementie gerelateerde gedragsstoonissen, blaffen, niet alleen kunnen zijn; 
• Bemoeilijkte ademhaling, verminderd uihoudingsvermogen; 
• Veranderde omgang met andere dieren of personen in huis;  
• Gewrichtsklachten, rugklachten; 
• Minder willen eten en drinken, gewichtsverlies; 
• Incontinentie, doofheid, blindheid; 
• Niet meer willen wandelen, niet naar buiten (willen) gaan, angstig worden; 
• Omdraaien van dag- en nachtritme, nachtelijke onrust; 
• Bij katten: veel staren naar niets of heel klaaglijk miauwen. 

 

Soms zijn er ouderdomsklachten bij uw dier of vragen die u niet direct met de dierenarts hoeft of wilt be-
spreken, of is het fijner als eerst even alles op een rijtje wordt gezet zonder dat hier meteen kosten aan 
zijn verbonden.   

Uiteraard kunnen onze paraveterinaire medewerkers goed inschatten of het alsnog nodig is een  

Wilt u een pup kopen, denk dan aan bovenstaande waarschuwing en gebruik de LICG puppychecklist 
http://www.licg.nl/z8/praktisch/aanschaffen-van-huisdieren/de-aanschaf-van-een-hond.html 

Op de site van onze praktijk is bovendien informatie te vinden omtrent het nut van stambomen. 
Lees hiertoe ook onze website: http://www.ossehoofd.nl/clienteninfo-hond.html#aanschaf  

Tuig versus anti-trektuig (Mariska van Vliet, u kunt bij haar terecht voor gedragsconsulten)  
Het assortiment in de dierenwinkels is de laatste jaren erg uitgebreid. Ei-
genaren willen steeds vaker dat hun huisdier er mooi uitziet. Mooie acces-
soires en riemen bestaan al langer, evenals borsttuigen met allerlei leuke 
benamingen. Een tuig met de naam Macho bij een klein hondje of eentje 
met Bodyguard bij een grote hond kan erg leuk staan.  

Wat echter wel eens vergeten wordt is de oorsprong van zo’n tuig. Dit 
soort tuigen is in eerste instantie gemaakt voor sledehonden of honden 
die moeten trekken. In tegenstelling tot wat soms beweerd wordt, gaat 
zo’n tuig het trekken aan de riem dan ook niet tegen maar maakt het juist 
makkelijker voor de hond omdat er niet aan de hals wordt getrokken. Een 
borsttuig geeft de hond meer kracht in zijn voorhand, het gedeelte waar 
hij mee trekt. Het trekken wordt daardoor voor u moeilijker te controleren.  

Een goed opgevoede hond hoort niet aan de riem te trekken tenzij het hem gevraagd wordt. Mocht een 
hond toch ongewenst aan de riem trekken dan kan een training met een anti-trektuig helpen, zie hiervoor 
ook een eerder verschenen artikel in onze nieuwsbrief van september 2011:  
http://www.ossehoofd.nl/Nieuwsbrief/11Nieuwsbrief%20september%202011.pdf   
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http://www.licg.nl/z8/praktisch/aanschaffen-van-huisdieren/de-aanschaf-van-een-hond.html
http://www.ossehoofd.nl/clienteninfo-hond.html#aanschaf
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Nieuwe verpakking en samenstelling Royal Canin Young (Fe)Male 
De kattenvoeren Young Female, Young Male en Young Adult van Royal Canin zijn  
samengebracht in één nieuw voer: Royal Canin Neutered Satiety Balance. Dit voer is nu 
dus voor zowel poezen als katers geschikt. Deze innovatieve voeding zorgt voor een 
optimale verzadiging door verhoging van het vezelgehalte en toevoeging van speciale 
vezels. Daarnaast helpt het L-carnitine in het voer de opslag van vetten te verminderen.  

Voor de oudere kat worden de huidige Mature- en Seniorvoeren vervangen door twee 
nieuwe voedingen die helpen het ouderdomsproces te vertragen. Senior Consult Stage 1 
is bestemd voor de vitale 7+ kat. Senior Consult Stage 2 is voor de 7+ kat met ouder-
domsverschijnselen. De receptuur is sterk verbeterd en onder meer verrijkt met  
phosphatidylserine en L-tryptofaan. 

Doordat de receptuur is veranderd, is het verstandig het nieuwe voer te mengen met het 
huidige voer. Zo kan uw kat rustig wennen aan de smaak en samenstelling van het vernieuwde voer. 

 
NIEUW: Hills Feline Y/D 
De fabrikant Hill’s heeft een nieuw dieetvoer op de markt gebracht, namelijk Hill’s Feline Y/D. 
Dit voer is een alternatief voor medicatie van katten met schildklierproblemen (hyperthyroïde katten). 

Behandeling van schildklierproblemen bij katten bestaat uit het normaliseren van de hoeveelheid schild-
klierhormoon en kon tot nu toe op drie manieren gebeuren: 

- Het geven van medicatie. 
- Het operatief verwijderen van de zieke schildklier (één– of beiderzijds). 
- Behandeling met radioactief jodium. 

Dit kunnen we nu uitbreiden met een vierde behandelmethode, namelijk 
het geven van dieetvoer. 

Door zorgvuldige selectie en controle van de grondstoffen wordt er in dit  
dieet een zeer laag jodiumgehalte bereikt. Jodium is nodig voor het produ-
ceren van het schildklierhormoon.  
Indien de kat zich strikt aan het dieet weet te houden is de inname van jo-
dium via het voer zo gekozen dat de juiste hoeveelheid schildklierhormoon 
wordt geproduceerd. Een elegante oplossing die eigenlijk alleen geschikt is 
voor binnenkatten en eigenaren die kans zien om zich strikt aan het dieet 
te houden. Voer van andere katten en extraatjes waaronder vis en vlees, 
kattenmelk, kattensnoepjes en dergelijke, maken het effect van het dieet 
ongedaan. Voor die katten die zich strikt aan het dieet kunnen houden is 
het een effectieve methode. 

Het voer mag gegeten worden door andere katten, maar niet door drachti-
ge katten, zogende katten, kittens en nierpatiënten. 

Eventueel overschakelen op Y/D en afbouwen van de medicatie moet in 
overleg met uw dierenarts gebeuren.  
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Nieuwe producten 

 

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 

dierenarts te consulteren en aan u uitleggen waarom dat nodig is.  

Heeft u interesse of wilt u gewoon even komen praten over uw oudere dier? Dan kunt u een afspraak  
maken voor een kosteloos consult.  
Zie onze website http://www.ossehoofd.nl/paraveterinairen.html#senior 

mailto:dierenkliniek@ossehoofd.nl
http://www.ossehoofd.nl/paraveterinairen.html#senior
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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 

Dierenkliniek ‘t Ossehoofd ontwikkelt zich actief op meerdere terreinen. We realiseren ons daarbij goed 
dat dit niet ten koste mag gaan van de directe patiëntenzorg. Ontwikkeling gaat dan soms ook wat lang-
zamer dan eigenlijk gewild, bijvoorbeeld als er veel patiëntenaanbod is of collega’s afwezig zijn door 
zwangerschapsverlof of langdurige ziekte. Bovendien speelt mee dat de diverse ontwikkelingen vaak in 
elkaar grijpen waardoor het ene niet kan zonder het andere ook aan te pakken. 
 

Verbouwplannen 
Na jaren van voorbereiding leken eind december 2011 alle hobbels genomen. Reden om te berichten dat 
we zouden beginnen met een verbouwing. Maar bij dit soort grote projecten lopen zaken wel eens anders 
dan gedacht. Geen nood, we hadden gelukkig al plan B klaarliggen. Dit betekent wel dat we zaken in een 
andere volgorde uitvoeren, dus laat de verbouwing nog even op zich wachten. Wordt vervolgd! 

 
Nieuw softwaresysteem 
Naast de verbouwplannen die er zijn, zijn we al lange tijd bezig om speciale software te ontwikkelen voor 
ons patiëntenadministratie systeem. We doen dit om meer en uitgebreidere informatie van patiënten op 
te kunnen slaan. Het nieuwe systeem maakt het mogelijk sneller inzicht te krijgen in welke onderzoeken 
of medicijnen uw dier eerder heeft gehad, zonder de vaak tientallen tot honderden contacten te hoeven 
doorzoeken. Het nieuwe systeem importeert daartoe dagelijks gegevens uit het oude systeem zodat we 
kunnen doordraaien op het oude systeem zolang het nieuwe systeem nog niet uitontwikkeld is. 
 

Avond- en weekenddiensten 
Steeds meer praktijken in de regio verwijzen mensen gedurende avonden en weekenden naar andere 
praktijken op grote afstand (tot aan Amsterdam!). Een slechte ontwikkeling voor eigenaren die met hun 
dier om spoedeisende hulp verlegen zitten.   

Wij willen deze ontwikkeling graag een tegenwicht bieden en willen ook in de toekomst bereikbaar zijn 
voor mensen die in de avond of het weekeinde naar een dierenartsenpraktijk op zoek zijn waar zij goed 
kunnen worden geholpen, maar die niet te ver weg is. Dit vergt wel afspraken en afstemming met 
buurtcollega’s op allerlei gebied, dus ook dit wordt vervolgd! 

    Verdere ontwikkelingen 

Nieuw Seresto (Bayer)  
Het eerste product dat de twee beste werkzame middelen tegen teken en vlooien combineert voor zowel 
hond als kat.  

Het aantal teken neemt toe in Nederland. Dit heeft naast klimaatveranderingen ook te maken met ander 
beheer van parken en groenstroken. Teken klimmen in lang gras naar de top en wachten daar op argelo-
ze voorbijgangers die zich in het hoge gras begeven. Met de keuze van onze gemeente voor ander groen-
beheer en minder maaien neemt de kans op besmetting met teken dan ook toe. 

Daarnaast is het weer van grote invloed. Het RIVM heeft daarom, samen met onder andere de Universiteit 
van Wageningen, een objectieve site opgezet waar de actuele situatie wat betreft 
het risico op teken en een tiendaags voorspelling wordt weergegeven.  

Zie: www.tekenradar.nl  

We zijn geen praktijk om u angst voor teken aan te praten. Infectie door teken 
die werkelijk klachten geven bij uw huisdier zijn een relatieve zeldzaamheid en 
deze zijn in het algemeen goed behandelbaar. Maar het is goed om te weten dat 
er nu een band is die het hele teken seizoen (6-8 maanden) een goede bescher-
ming geeft tegen vlooien en teken. De band doodt de teek of weert ze af.  

www.tekenradar.nl

