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 Jaargang 7, nr. 2 

Hond in huis blijkt gezond voor baby's 

Een hond in huis beschermt kinderen tegen ademhalingsproblemen en infecties. Dat suggereert 
een Finse studie.  
De onderzoekers ontdekten dat Finse baby's die leven met een hond of - in mindere mate - met een kat in 
huis minder vaak last hadden van oorontsteking, hoesten of een loopneus. Ook bleken ze minder vaak 
antibiotica nodig te hebben dan kinderen die niet met huisdieren samenwoonden. 

Een mogelijke verklaring is volgens Dr. Eija Bergroth van Kuopio University Hospital dat vuil en allergenen 
van dieren goed zijn voor de ontwikkeling van het immuunsysteem van baby's. 

De onderzoekers volgden 397 baby’s die in het onderzoeksziekenhuis werden geboren tussen september 
2002 en mei 2005. De ouders hielden vanaf dat de baby's negen weken oud waren wekelijks een  
dagboek bij over de gezondheid van de baby en hun contact met katten en honden. Ze deden dit tot de 
baby’s een jaar oud waren.  

Minder vaak ziek 
Op basis van deze dagboeken en een vragenlijst aan het einde van het eerste  
levensjaar van de baby stelden de onderzoekers vast dat de baby's die in contact 
kwamen met honden minder weken ziek waren dan de baby's die niet met  
honden in contact kwamen. Al langer is bekend dat een strikte hygiëne leidt tot 
een minder goede rijping van het immuunsysteem met als gevolg meer  
allergieën. Uit dit onderzoek blijkt nu ook dat allerlei luchtwegklachten minder 
vaak voorkomen bij baby’s die contact hebben met een hond (of kat).  

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het tijdschrift Pediatrics.  

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 

2012 

 Lief en leed 
Dierenarts Kelly Schoorstra–De Jager en haar te vroeg geboren dochter  
Zoals geschreven in een voorgaande nieuwsbrief ben ik een jaar terug veel te vroeg bevallen van een  
dochter: Britt. Na een periode van 10 weken ziekenhuis mochten we onze dochter meenemen naar huis. 
In het begin was dit erg spannend, maar nu we maanden verder zijn niet meer. We hebben een gezonde, 
eigenwijze dochter waar alles goed mee gaat en waar we volop van genieten! 
Groeten, Kelly. 

Lichaam en geest. 
Dierenarts Esther Hoogland heeft na een langere periode met gezondheidsproblemen besloten haar werk 
als dierenarts te beëindigen. Ook dierenarts Van Os heeft een paar moeilijke maanden achter de rug voor-
dat duidelijk werd dat hij weer problemen met zijn hart had. Gelukkig zijn er buiten ‘t Ossehoofd ook 
kundige artsen en heeft hij na een dotteringreep zijn oude energie weer terug. 

mailto:dierenkliniek@ossehoofd.nl
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Goed om te weten 
Wat te doen met vermiste of gevonden dieren (Bron LICG) 
Dat huisdieren eigenlijk in eigendom zijn van hun baasjes zullen ze zich niet realiseren. Dieren kunnen 
van u weglopen, vooral katten, maar het kan ook gebeuren dat honden, paarden, katten of andere dieren 
gestolen worden. Tevens kan iemand zich over uw dier ontfermen omdat gedacht wordt dat het een weg-
gelopen huisdier betreft. 

Als u uw dier kwijtraakt moet u er aantoonbaar alles aan doen om deze terug te krijgen. U verliest name-
lijk het eigendom als het dier de vrijheid opzoekt en u niet direct probeert het dier op te sporen, of uw 
pogingen daartoe te snel staakt. De wet schrijft voor dat u onder andere contact moet opnemen met de 
burgemeester. In de dagelijkse praktijk is hiertoe in veel gemeentes een asiel of de dierenopvang aange-
wezen. U moet daar melding maken dat uw huisdier is vermist. Andere instanties die u kunt waarschuwen 
zijn de politie, de dierenambulance en Amivedi.  
Als u een dier heeft gevonden moet u daar ook melding van maken bij de door de gemeente daartoe aan-
gewezen instanties. Dit bent u verplicht volgens het Burgerlijk Wetboek. In de praktijk moet u dus ook 
een gevonden dier bij het asiel of de dierenopvang aanmelden of brengen.  

Wilt u meer achtergrondinformatie over dit onderwerp, kijkt u dan op onderstaande link/site:  
http://www.licg.nl/22s/praktisch/welzijn-bescherming-en-wetten/vermiste-gevonden-of-achtergelaten-
dieren-wetgeving.html   

De ziekte van Aujeszky (pseudo-rabiës) en het eten van rauw varkensvlees  
De ziekte van Aujeszky  is een bij varkens voorkomende vrij ongevaarlijke ziekte. Indien andere dieren en 
met name honden geïnfecteerd worden treedt echter aantasting van het zenuwstelsel op met verschijnse-
len die aan rabiës (hondsdolheid) doen denken. Vanwege de verschijnselen wordt de ziekte van Aujeszky 
ook wel pseudo-rabiës genoemd. Als honden de ziekte van Aujeszky krijgen verloopt de ziekte altijd fa-
taal. De mens is niet gevoelig voor de infectie. 

Verspreiding van de ziekte onder varkens gebeurt vooral via de ingeademde lucht en door direct contact  
van de dieren onderling. Het Aujeszky-virus overleeft niet makkelijk buiten het varken. Hitte, droogte, 
koude maar ook zeep maken het virus snel onschadelijk. Daardoor is het virus ook relatief gemakkelijk 
uit te roeien. 

Hoewel (boerderij)honden besmet kunnen worden door direct contact met varkens of via de lucht worden 
honden en katten eigenlijk altijd besmet door het eten van ongekookt varkensvlees of slachtafval.  

Sinds tientallen jaren is de EU bezig de ziekte van Aujeszky uit te roeien, net als andere ziekten zoals 
mond-en-klauwzeer, brucellose en tbc. Dit gebeurt vooral omdat de ziekte schade toebrengt aan de var-
kensstapel. 

Nederland is al jaren Aujeszky-vrij. Nu België sinds vorig jaar ook officieel Aujeszky-vrij is, zijn eigenlijk al 
onze omringende landen zoals Duitsland, Denemarken, Frankrijk en Engeland vrij van Aujeszky en vormt 
de ziekte geen reële bedreiging in Nederland. Daardoor is in 2007 besloten om ook het vaccineren van 
varkens te stoppen en over te gaan op preventieve controle. Zo’n 20 jaar geleden werden honden nog wel 
eens tegen de ziekte van Aujeszky gevaccineerd als ze op vakantie gingen naar het platteland. 

Aujeszky is dus, zover dit achteraf al een probleem vormde, al jaren niet meer waargenomen in Neder-
land. Angst voor besmetting met de ziekte van Aujeszky via rauw varkensvlees als diervoeding is dan ook 
eigenlijk ongegrond. Bovendien is de meeste ‘vers-vleesvoeding’ ingevroren geweest. 
Dat neemt niet weg dat er aan het voeren met rauw vlees, ongeacht de diersoort waarvan dit afkomstig is,  
de nodige risico's kleven. Deze risico’s gelden echter voor vlees afkomstig van alle diersoorten en hebben 
dus niets te maken met de ziekte van Aujeszky. 

Zoals met meer nieuwe ontwikkelingen het geval is: het duurt lang voordat de samenleving de nieuwe 
inzichten geheel oppikt. Op internet wordt op fora nog steeds specifiek gewaarschuwd voor de ziekte van 
Aujeszky via rauw varkensvlees. Aujeszky is dus geen risico. Alle rauw vlees wel! 

 

 

http://www.licg.nl/22s/praktisch/welzijn


Verplicht chippen van honden is nog ‘in de maak’. 
Al langere tijd heeft de overheid het voornemen het chippen van honden verplicht te stellen. Een dergelijk 
besluit moet echter door vele instanties bekrachtigd worden en zoals bekend draaien ambtelijke molens  
langzaam. Als gevolg hiervan is de informatie die hierover is te vinden vaak tegenstrijdig. De informatie 
op de officiële site van de overheid is daarbij zelfs niet altijd gelijkluidend met de informatie die wij via 
onze beroepsorganisatie krijgen. 

Lastig voor u als eigenaar van een nestje honden, die van ons als dierenarts te horen krijgt dat chippen 
misschien wel verstandig is maar nog geen wettelijke verplichting. Om vervolgens van een aspirant-koper 
of een andere dierenarts te horen dat chippen wel verplicht is en u het gegeven advies van ons daardoor 
niet meer vertrouwt.... 

De Rijksoverheid is wel van plan om het chippen en registreren van honden verplicht te stellen. Het is 
echter nog niet bekend wanneer deze verplichting ingaat. De verplichte identificatie en registratie van 
honden is een onderdeel van de Nota Dierenwelzijn*. De ministerraad en de Tweede Kamer hebben al  
ingestemd met deze nota. De ontwerp-AmvB, die de verplichte hondenchip mogelijk maakt is echter nog 
niet van kracht. Overigens wordt het chippen van katten vooralsnog niet verplicht.  

Verder lezen? Zie ook informatie van de rijksoverheid: 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/dieren/vraag-en-antwoord/wat-is-de-overheid-van-plan-met-het-verplicht-chippen-van-
honden.html 

* voor de Nota Dierenwelzijn, klik hier:  
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/notas/2012/02/23/nota-dierenwelzijn-en-diergezondheid.html 

  

 
Smakelijke tabletten 
Steeds meer tabletten voor dieren zijn verkrijgbaar met een voor het dier lekker 
smaakje. Dat kan een voordeel zijn als het dier de medicatie als een traktatie gaat 
zien en vanzelf klaar gaat zitten voor zijn ‘snoepje’. Dat kan de therapietrouw  
bevorderen. Er zijn ook nadelen aan deze smakelijke tabletten: ze zijn bijvoorbeeld 
niet altijd geschikt voor honden en katten met een voedingsallergie. Verder zijn de 
smakelijke tabletten duidelijk duurder dan de gewone tabletten terwijl met name veel 
honden de gewone tabletten (eventueel met wat lekkers) eenvoudig innemen.  
Daarom bieden we u niet altijd de ‘smakelijke’ variant aan. Dagelijkse medicatie is 
vaak al duur genoeg.  
Mocht uw dier problemen hebben met de ‘gewone’ medicatie of wilt u gewoon de smakelijke variant  
proberen vraagt u dan gerust eens of deze voor de medicatie van uw huisdier bestaat. 
 

Diepvriesvoer voor honden 
Diepvriesvoeren voor de hond zijn erg in opkomst en dat is op zich niet verkeerd. De commercie ruikt 
echter zijn kansen en het diepvriesvoer hoeft in tegenstelling tot brokvoer nog nauwelijks aan wettelijke 
eisen te voldoen. Als consument moet u daarom wel extra kritisch zijn.   

Kwaliteit  
Alle van dieren afkomstige producten moeten officieel voldoen aan dezelfde eisen die ook voor humane 
consumptie gelden. Hondenvoer is echter een makkelijk achterdeurtje om afgekeurd vlees kwijt te raken. 
Hoed u dus voor handige figuren die u op deze wijze aan een partijtje goedkoop vlees helpen. 

Vers vlees versus rauw vlees  
Het meeste verse vlees dat is bestemd als diervoeding wordt aangeboden als diepvriesvlees. Invriezen  
vermindert een aantal risico’s van dergelijke voeding maar bij het woord ‘vers’ kan dus ook een product 
horen dat al veel te lang in de diepvries heeft gelegen. 

Compleet  
Veel diepvriesvoeren zijn geen compleet voer. ‘Compleet voer’ is een wettelijke vastgelegd begrip en mag 
dus alleen op diervoeding staan als dit werkelijk het geval is. Handige omschrijvingen als ‘totaalvoeding’ 
zijn bedoeld om u om de tuin te leiden!  

Indien een diepvriesvoer een compleet voer is staat dit op de verpakking. Het betekent dat het voer  
voldoet aan de minimum wettelijke eisen die er gesteld worden aan dit soort voeren en dat er naast dit 
voer in principe geen ander voer hoeft te worden gegeven.  
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http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/dieren/vraag-en-antwoord/wat-is
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/notas/2012/02/23/nota-dierenwelzijn-en-diergezondheid.html


Alleen vlees 
In tegenstelling tot wat veel gedacht wordt zijn honden van oorsprong vleeseters 
maar heeft de soort zich in de evolutie aangepast aan het eten van niet-dierlijke 
producten. De hond is net als de mens een omnivoor (in tegenstelling tot de kat). 
Dat betekent dat alleen vlees minder natuurlijk is dan vaak wordt gesuggereerd.  

Botten en calcium  
Al decennia is bekend dat met name grote hondenrassen in de groei erg gevoelig zijn voor een teveel van 
(of scheve verhouding van) calcium en fosfor in het voer. Wat in veel diepvriesvleesmixen opvalt is het 
verhoudingsgewijs hoge percentage (gemalen) bot: tot wel 25% . Een dier heeft voor het slachten gemid-
deld 4-5 % bot. Dus op deze wijze krijgt de hond veel meer bot (en calcium en fosfor) binnen dan natuur-
lijk is. Dit is het gevolg van het feit dat voor deze vorm van diervoeding veelal karkassen worden gebruikt 
waarvan het echte vlees al is verwijderd (bijvoorbeeld bij de kip zijn de poten en de borstfilet al voor  
humane consumptie weggenomen). Voor volwassen honden kan een dergelijke overmaat aan bot 
(mineralen) niet direct kwaad. Voor jonge honden van snel groeiende rassen is dit niet echt aan te raden. 

Besmettingsgevaar 
Ook als het  verkregen vlees aan humane consumptie-eisen voldoet (hetgeen dus een wettelijke verplich-
ting is) kan het besmet zijn met allerlei bacteriën die ook voor de mens een risico vormen (bijvoorbeeld 
salmonella en campylobacter, yersinica, listeria ). De productie, het slachtproces en de controles zijn na-
melijk niet ingericht om producten te leveren die rauw gegeten moeten worden. Alle vlees voor humane 
consumptie dient eerst verhit te worden. 

Varkenslever bijvoorbeeld is regelmatig met salmonella besmet maar wie eet er nu als mens rauwe lever.. 

Verhalen als dat de maag van hond of kat alle bacteriën zou doden zijn onjuist. Op zijn gunstigst zijn de 
bacteriën even niet in staat om zich verder te delen. 

Het risico geldt niet alleen voor uw hond of kat maar ook voor u als mens. Vooral kinderen kunnen zich 
gemakkelijk infecteren met dergelijke van dier op mens overdraagbare infecties (zoönose). Immers ook 
als de hond niet ziek wordt kan (indirect) contact met de bek, de vacht en de uitwerpselen een besmet-
ting opleveren. 
Maar ook bij het verwerken van rauwe producten in de eigen keuken kunnen door kruisbesmetting (via 
handen of voorwerpen) bacteriën gemakkelijk overgebracht worden op ons eigen voedsel.  

Via sla brood en dergelijke kunnen dan ernstige ziekteverschijnselen ontstaan. 
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Ossehoofd in ontwikkeling 
De ontwikkelingen hebben de afgelopen zomer stilgelegen. Dit komt vooral door de gezondheidsproble-
men van dierenarts Van Os en de afwezigheid van de praktijkmanager door zwangerschap. Ook deze 
nieuwsbrief verschijnt daardoor later dan gepland. Zoals al aangegeven in het voorwoord is dit alles  
achter de rug en is er weer gelegenheid om de plannen op te pakken.  

Ontwikkelingen webshop 
Het is al langer mogelijk om diverse producten via onze website te bestellen. Door een aantal zaken aan 
elkaar te koppelen is het de bedoeling dat het allemaal gemakkelijker wordt. Het zou bijvoorbeeld fijn 
zijn als u medicijnen via de website zou kunnen bestellen. De wet schrijft echter terecht voor dat medicij-
nen niet rechtstreeks mogen worden aangeboden. Wij menen een oplossing gevonden te hebben in een 
webshop die via uw eigen account alleen die medicijnen aan u laat zien die reeds door uw huisdier  
gebruikt worden en besteld mogen worden. 

Dit heeft nog al wat voeten in de aarde en het is dan ook spannend voor ons om te zien of dit gereali-
seerd kan worden zoals wij dat graag zouden willen. Tevens zou uw eigen account ook toegang moeten 
geven tot veel van de patiëntgegevens van uw huisdier en nog veel meer ........ 

Verbouwing en uitbreidingsplannen 
Het blijft spannend of datgene wat wij voor ogen hebben ook uit te voeren is. Om voor nu en in de  
toekomst nog meer 24 uursservice te kunnen bieden willen we permanente bewoning boven het nieuw te 
bouwen deel mogelijk maken. Een verzoek om dat te mogen doen is bij de gemeente ingediend. 

(dit alles: wordt vervolgd...) 



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 

K. de Jager 
S. Laagland Winder 
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Nieuw konijnenvaccin beschikbaar. 
Myxomatose wordt via muggensteken van een besmet op een gezond konijn overgebracht. Myxomatose 
komt vooral voor in gebieden die rijk zijn aan wilde konijnen zoals duinen en zandgronden. Het gevaar 
voor myxomatose in Heerhugowaard en directe omgeving is dan ook beperkt. Woont u dichter bij de  
duinen of neemt u het konijn mee op vakantie of naar pension dan is vaccineren van groter belang.  

Tot op heden gaf het gebruikte vaccin tegen myxomatose een relatief korte gegarandeerde bescherming. 
Het vaccin moest daarom bij voorkeur voor de zomermaanden worden toegediend. Sinds kort is er een 
nieuw vaccin wat wel een heel jaar beschermt en dus op elk moment van het jaar kan worden toegediend. 

Het nieuwe vaccin is wel wat duurder zodat we hebben besloten beide vaccins te blijven aanbieden. In 
overleg met u kan afhankelijk van de situatie worden gekozen voor het oude of het nieuwe vaccin.  

Bescherming tegen myxomatose kan ook geschieden door het hok af te timmeren met horrengaas en de 
konijnen zo te beschermen tegen stekende insecten. Zo voorkomt u niet alleen myxomatose maar be-
schermt u het konijn ook tegen de groene vlieg. Deze legt door steken haar eieren in de huid van het  
konijn. Bij warm en vocht weer kunnen deze binnen 24 uur als maden uitkomen met vaak fatale afloop.  

Het buitenhok aftimmeren met horrengaas is misschien een mooi klusje voor de wintermaanden. 

Nieuwe producten 

 

Acties 
Hill’s  
Hill’s heeft regelmatig acties waarbij een van de voeren tegen een gereduceerde prijs wordt aangeboden. 

Deze acties zijn beperkt van duur en worden gewoonlijk aangekondigd via de website. 

Op dit moment is de R/D al een aantal weken tegen een gereduceerd tarief verkrijgbaar.  
Kijk op onze website onder acties als u niets wilt missen! http://www.ossehoofd.nl/acties.html 

 

 

 

Program: de injectie tegen de vlo voor de kat die 2 x per jaar moet worden gegeven 
Indien u voor een jaar afrekent krijgt u de tweede injecties voor de halve prijs 
 
Program 40: injectie voor katten met een gewicht onder de 4 kg 
1e injectie, indien gegeven tijdens een (vaccinatie) consult ......................................  € 35.50 
2e injectie halve prijs ............................................................................................................. € 17,75 
(De 2e injectie dient bij de eerste te worden afgerekend). 

Het totaalbedrag voor (het toedienen van) Program komt dan op ............................  € 53,25 

Program 80: injectie voor dieren met een gewicht boven de 4 kg 
1e injectie, indien gegeven tijdens een (vaccinatie) consult ...................................... € 39,00 
2e injectie halve prijs ............................................................................................................. € 19,50 
(De 2e injectie dient bij de eerste te worden afgerekend) 

Het totaalbedrag voor (het toedienen van) Program komt dan op ............................ € 58,50 
(De injectie wordt op afspraak door een paraveterinair toegediend. Geen consultkosten!) 

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

