
 

 NIEUWSBRIEF 

 Jaargang 8, nr. 2 

Het gebruik van middelen tegen parasieten bij hond, kat en andere diersoorten  
 
Een middel voor een hond van 20 kilo hond is niet geschikt voor 4 katten van 5 kilo! 
Omdat inhoud en prijs van producten weinig met elkaar te maken hebben komen mensen op creatieve 
ideeën. Een middel bedoeld voor een hond van 20 kilo kun je vast wel veilig verdelen over twee honden 
van 10 kilo. Of over vier katten van 5 kilo? Afgelopen jaren hebben we verschillende gevallen van vergifti-
ging gehad door verkeerde toepassing van producten. 

Stofnaam en merknaam  
Er zijn vele werkzame stoffen onder verschillende namen tegen parasieten als vlooien, teken en wormen 
te verkrijgen. Door combinatie van oude en nieuwe middelen ontstaan bovendien weer nieuwe middelen.  
Fipronil bijvoorbeeld is bekend geworden als Frontline, maar is inmiddels onder vele namen te verkrijgen 
al dan niet in combinatie met andere stoffen. Van andere middelen als Stronghold en Advantage is dit 
nog niet of maar beperkt het geval.  

 

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 

2013 

 Lief en leed 

Vertrek dierenarts Din van Nieuwenhuijzen  
Veel van onze cliënten zullen al op de hoogte zijn van het feit dat dierenarts Din van Nieuwenhuijzen toe 
was aan een wisseling van loopbaan en tot onze spijt sinds september in IJmuiden/Velzen werkt. We heb-
ben op een hele leuke manier afscheid van hem genomen in zijn pittoreske woning met grandioos uit-
zicht op de polder. We zullen hem net als vele klanten erg missen, en we willen hem langs deze weg nog-
maals veel succes wensen voor nu en in de toekomst! 

Twee nieuwe collega’s  
Het vertrek van dierenarts Van Nieuwenhuijzen betekent ook de komst van een nieuwe dierenarts. Na een 
korte sollicitatieprocedure bleek dierenarts Olivier Boon al snel een geschikte kandidaat om het team van 
‘t Ossehoofd te komen versterken. Op onze website stelt hij zich aan u voor: 
http://www.ossehoofd.nl/dierenarts_Boon.html 

Daarnaast hebben we ook een nieuwe balieassistente in ons midden. Haar naam is Chantal Bos en u zult 
haar vast tegenkomen achter een van onze balies in Heerhugowaard of Zuid-Scharwoude. Zij gaat ons hel-
pen om aan alle nieuwe administratieve verplichtingen te voldoen. Ook van Chantal zal snel een stukje op 
de website komen te staan waarin zij zich aan u voorstelt. 

Goed om te weten 

mailto:dierenkliniek@ossehoofd.nl
http://www.ossehoofd.nl/dierenarts_Boon.html
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Wijze van toediening en giftigheid 
De wijze van toediening bepaalt ook hoe effectief en veilig een middel is. Sommige middelen geven geen 
vergiftiging als ze per ongeluk worden opgelikt of via het voer worden gegeven (Stronghold). Andere mid-
delen daarentegen zijn juist weer erg giftig als ze in plaats van op het dier in het dier terecht komen 
(Advocate). Met voedsel of juist zonder voedsel een middel innemen kan ook een verschil maken.  

Diersoort en giftigheid 
Er zijn per middel grote verschillen in giftigheid voor de diverse diersoorten. Fipronil (Frontline) bijvoor-
beeld is een van de weinige middelen die werkzaam en veilig is tegen teken bij de kat. Bij het konijn daar-
entegen is Fipronil juist weer erg giftig. Middelen die zeer veilig zijn voor hond, konijn en kat kunnen 
daarentegen weer zeer giftig zijn voor andere diersoorten zoals bijen, vogels en vissen. Niet elk dier 
waarvoor een middel wel of niet gebruikt kan worden staat vermeld op de verpakking.  

Leeftijd en dracht  
Middelen die veilig zijn voor volwassen dieren kunnen bij jonge drachtige of melkgevende dieren juist 
niet veilig zijn.  

Erfelijkheid  
Bij een aantal hondenrassen ontbreekt een mechanisme om bepaalde stoffen af de breken (MDR1).  
Gewone, normale middelen kunnen voor deze honden een probleem zijn. Andere middelen juist weer 
niet. 

Commercieel misleidende informatie  
Veiligheid kan ook als misplaatst argument gebruikt worden. Een wormmiddel dat niet wordt opgenomen 
door de darm wordt als zeer veilig aangeprezen, ook bij pups en kittens. Maar wat heb je aan zo’n middel 
als je weet dat juist de larfjes in de pups of kittens een bedreiging vormen voor de gezondheid, die niet 
door dit middel worden bereikt. 

Vraag gerust per e-mail voor een goed advies  
Heeft u andere ideeën over toepassing van een middel of wilt u gewoon een goed en betaalbaar advies, 
aarzel dan niet om ons een e-mail te sturen via ons contactformulier op de website. Niet behandelen kan 
daarbij ook een optie zijn. Gezondheid van de dieren is voor ons belangrijker dan verkoop van een mid-
del.  
(Contactformulier op de website: http://www.ossehoofd.nl/contact.html#contact). 

Advantage en Advantix: verschillen en overeenkomsten! 
Advantage is al jaren verkrijgbaar als een veilig en goed werkzaam middel tegen vlooien. Door toevoe-
ging van een tweede stof is het middel nu ook werkzaam tegen teken (Advantix). Maar let wel: ondanks 
dat beide middelen dezelfde werkzame stof bevatten tegen vlooien en de namen erg op elkaar lijken zijn 
ze niet onderling uitwisselbaar! 

Advantage: vlooienbestrijding voor kat én hond. 
De grote verpakkingen zijn verhoudingsgewijs goedkoper en geschikt voor meerdere dieren. Een verpak-
king voor een grote kat kan gebruikt worden voor twee kleine katten of een kleine kat en een kleine 
hond. Omdat het een zeer veilig middel is, is een kleine overdosering niet direct een probleem. 

Advantix: vlooien- en tekenbestrijding voor de hond 
Dit middel heeft nog een extra werkzame stof, namelijk Permetrin, dat een repellerende (afwerende) wer-
king heeft tegen teken maar ook tegen muggen en vliegen. Teken krijgen geen kans omdat bij aanraking 
van de vacht de kaken verlamd raken en ze zich dus niet kunnen ingraven. De teken gaan niet dood maar 
vallen van het dier af. 
Let op! Gebruik géén Advantix voor katten. Vanaf de jaren ‘70 zijn ernstige vergiftigingsverschijnselen 
bekend! De verpakking waarschuwt hiervoor met een waarschuwend rood kruis door een kat. Ook hebben 
wij nog een extra gele sticker op de verpakking geplakt met daarop de mededeling ‘Niet voor  
katten’. 
Misschien had u de gewoonte om Advantage voor de hond met enig rekenwerk te verdelen over de  
katten. Bij Advantix kan dat dus echt niet!! 

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


De betrouwbaarheid van diagnostisch testen  
Voor het stellen van een diagnose zijn vaak testen nodig. Voor veel ziekten en aandoeningen zijn testen 
beschikbaar. Echter, testuitslagen zijn zelden 100% betrouwbaar. Testen kunnen onjuiste uitslagen  
geven, zogenaamde vals positieve en vals negatieve uitslagen.  

Als voorbeeld de lichaamstemperatuur. Een verhoogde lichaamstemperatuur duidt op ziekte. Een dier 
met een normale lichaamstemperatuur kan echter wel degelijk ziek zijn. Dit heet een vals negatieve uit-
slag. Het omgekeerde geldt ook: een hoge lichaamstemperatuur kan ook het gevolg zijn van warmte en 
stress. Een dier met een hoge lichaamstemperatuur is dus niet altijd ziek (vals positief).  
 
Het volgende is mij verschillende malen overkomen. Een eigenaar die in paniek opbelt dat hun dier  
hartstikke ziek is. Op de praktijk aangekomen lijkt het dier echter kerngezond. Dus je vraagt voorzichtig 
waar de eigenaar aan kan zien dat het dier ziek is. “Mijn hond heeft een temperatuur van 40.6 graden, 
dokter”. Deze temperatuur is inderdaad veel te hoog, maar waarom heeft u de hond getemperatuurd en 
wat heeft u nog meer gezien? “Niets, maar we hebben een nieuw batterijtje in de thermometer gedaan en 
we wilden hem even proberen”. 
 
Dit voorbeeld illustreert gelijk het volgende: naast ingewikkelde termen als specificiteit en gevoeligheid is 
het ook zaak om de aanwezige laboratoria-apparatuur regelmatig te testen en te controleren. Door  
bijvoorbeeld het testen van controlemonsters of monsters gelijktijdig te testen in externe laboratoria of 
met een andere testmethode.  
 

Hoe lastig testen kan zijn bij het stellen van een diagnose illustreert dit voorbeeld 
Al jaren worden puppy's illegaal met vrachtwagentransport uit het Oostblok meegenomen uit zogenaam-
de puppyfarms. Een soort bio-industrie voor hondjes. Deze hondjes worden zonder stamboom op  
internet aangeboden. Niet zelden met de prachtigste verhalen die toekomstige eigenaren doen geloven 
dat de hondjes in Nederland zijn geboren. Dit gaat zo handig dat iedereen die een hond zonder stam-
boom koopt dit kan overkomen. Geschat wordt dat de helft (!) van de puppy’s zonder stamboom uit het 
Oostblok komt.   

West-Europa is vrij van rabiës, het Oostblok echter niet. Wereldwijd maakt deze ziekte nog steeds tiendui-
zenden dodelijke slachtoffers onder mensen. Bij de minste verdenking op rabiës bij pups waarvan de her-
komst onduidelijk is wordt dan ook getest op rabiës. De meest betrouwbare test duurt echter lang en dus 
wordt door middel van sneltesten een eerste verdenking bevestigd om direct actie te kunnen onderne-
men in afwachting van de officiële uitslag vele dagen later.   

Zo heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in het weekend van 19 en 20 oktober bij 
twee dieren uit hetzelfde nest rabiës vastgesteld door middel van een sneltest. Beide pups van ongeveer 
4 maanden oud zijn geëuthanaseerd. De NVWA is onmiddellijk begonnen met het opsporen van de dieren 
die in contact zijn geweest met deze puppy’s. Naast honden kunnen ook andere dieren en mensen be-
smet zijn óf worden. In Bulgarije wordt nog gezocht naar de chauffeur en de bijrijder die de pups hebben 
vervoerd (bron KNMvD). Inmiddels heeft de definitieve test laten zien dat het bij deze pups toch niet om 
rabiës ging. 

België en Finland namen onmiddellijk maatregelen. Om eventuele verspreiding te voorkomen stelden  
deze landen een invoerverbod in voor dieren jonger dan 3 maanden oud omdat deze nog niet gevacci-
neerd kunnen worden tegen rabiës.  
 
Een testuitslag moet dus altijd met kennis en zorg worden geïnterpreteerd. Niet behandelen en verder 
testen kan de ziekte de kans geven zich te verspreiden. Het ziekteverloop kan later ook uitwijzen dat de 
eerste conclusies onjuist bleken. 
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Diergeneeskundig interessant 
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Ossehoofd in ontwikkeling 
Wist u dat... veel medicatie receptplichtig is?  
Dat wil zeggen dat het afgeven van medicatie beoordeeld moet worden door een dierenarts. Om het prak-
tisch te houden wordt deze afgifte bij veel medicatie pas gecontroleerd als u deze al heeft opgehaald. 
Bijvoorbeeld herhalingsmedicijnen voor chronische patiënten. Al onze medicijnen zijn om deze reden in-
gedeeld in categorieën. De assistentie informeert na afhalen van dieetvoer of medicatie dierenarts Van 
Os. Deze controleert of dieetvoeren en medicijnen die zijn afgehaald (nog) passend zijn en maakt daartoe 
aantekeningen in het medicijnen- en dieetdossier, of neemt contact op met eigenaren als hierover vragen 
zijn. 
 
Om teleurstellingen te voorkomen en het onwenselijk is de dierenartsen tijdens operaties of consulten te 
storen voor vragen over medicijnen adviseren wij u zoveel mogelijk medicijnen vooraf te bestellen via ons 
bestelformulier: http://www.ossehoofd.nl/contact.html#formulier. Dit formulier wordt namelijk ook door 
een dierenarts gezien en gecontroleerd. Zo kan er, indien iets niet akkoord is, contact met u worden op-
genomen of u ontvangt een e-mail met daarin de bevestiging vanaf wanneer u de producten kunt opha-
len. 
 
Antibioticahoudende medicijnen (dus ook oog-, oor- en huidzalfjes) worden in principe niet verstrekt (ook 
niet als herhaling) als we de patiënt niet hebben gezien en noodzaak tot gebruik is vastgesteld. De  
overheid verwacht namelijk ook van de gezelschapsdierenarts dat antibiotica terughoudend gebruikt 
wordt. De volgende regels zijn bij medicijnuitgifte van toepassing: 

 De patiënt moet zoals gezegd ‘gezien’ zijn. Even een zalfje voor ontstoken oogjes of een kuurtje 
antibiotica als u denkt dat uw kat een blaasontsteking heeft, is dus niet de bedoeling. Dit lijkt flauw 
maar aangezien maar 10%-20% van de blaasontstekingen door bacteriën wordt veroorzaakt is het 
terecht om even urine af te nemen en na te kijken. 

 Bij chronische medicatie moet een dierenarts de patiënt tenminste een keer per jaar zien. De  
wetgever gaat er daarbij vanuit dat veel katten en honden toch jaarlijks komen voor de vaccinatie.  

 Verstrekken van medicatie kan alleen voor eigen patiënten, dus niet voor patiënten van een andere 
praktijk.  

 Ook medicatie voor chronische ziekten mag maar voor een beperkte periode verstrekt worden.  

 In geval van nood is er van alles mogelijk, maar dit moet een uitzondering blijven en kunnen wor-
den gemotiveerd. 

Beelden en verslaglegging  
Een goede verslaglegging is een essentieel onderdeel van ons werk. Vroeger krabbelde een arts in onlees-
baar handschrift met twee woorden een diagnose en een therapie op een papiertje en stond je binnen 
drie minuten weer buiten met een receptje in de hand zonder dat je precies wist wat eraan mankeerde... 
Tegenwoordig mag worden verwacht dat een verslag details bevat van het onderzoek, de mogelijke  
diagnoses, een behandelplan en wat hiervan is besproken en gekozen door de eigenaar met de daarbij 
behorende motivatie. Daarom duren consulten ook langer, hetgeen deels is terug te vinden in een prijs 
die niet zelden is aangepast op de lengte van het consult.  
Omdat een plaatje vaak meer zegt dan vele woorden, maken wij in onze kliniek al jaren foto’s van allerlei 
aandoeningen. Om dit allemaal snel en efficiënt te laten verlopen is er de afgelopen jaren veel geïnves-
teerd in speciale digitale camera’s met macrolens en het per wifi opslaan van deze beelden. Speciale  
software maakt het mogelijk deze te rubriceren en aan het consult te koppelen, waardoor deze bij een 
volgend consult weer snel vindbaar zijn. 
Ook allerlei uitslagen en beelden van ogen, oren, echo-, röntgen-, ECG- en microscopisch onderzoek  
worden op deze wijze aan de patiëntkaart gekoppeld. De kosten voor archivering en opslag zijn al in de 
onderzoekskosten verwerkt (voor de beelden wordt een kleine vergoeding in rekening gebracht). Het is 
de bedoeling dat u in de nabije toekomst via een eigen account deze beelden zelf kunt zien.  

http://www.ossehoofd.nl/contact.html#formulier
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Royal Canin spaarkaart  
Wanneer u een dieetvoer van Royal Canin aan uw hond of kat geeft, kunt u nu sparen voor een gratis zak 
voer. Op de speciaal hiervoor bestemde spaarkaart kunt u de streepjescodes van de zak voer plakken. 
Wanneer u 10 streepjescodes heeft gespaard (zelfde soort voer en zelfde grootte van de zak, alles bij on-
ze praktijk gekocht) krijgt u de 11e zak voer gratis! Indien u nog geen spaarkaart heeft gekregen, kunt u 
hiernaar vragen bij de assistente aan de balie. 

Royal Canin Urinary voor de kat blijvend in prijs verlaagd bij Dierenkliniek ‘t Ossehoofd! 
Naast het C/D voer (blaasdieet) van Hill’s is nu ook het blaasdieet Urinary van Royal Canin blijvend in prijs 
verlaagd. Dit voer is bij ons maar liefst 10% goedkoper dan bij andere praktijken die dit voer verkopen. 
Boven op deze blijvende korting biedt de 
spaarkaart u dus een extra korting van 
nog eens 10% (11e zak gratis). 

Daarmee komt de prijs van dit soort voer 
dus 20% lager uit ! 

Pexion 
Er is een nieuwe middel voor epilepsie op de markt. Epilepsie kan erg verschillen in ernst en oorzaak. 
Daarom moet er bij aanvallen eerst goed gezocht worden naar oorzaken buiten de hersenen (zie website). 
Echter indien geen oorzaken worden gevonden kan er reden zijn voor behandeling. Hoewel er vele soor-
ten medicatie bestaan, zijn de meeste teleurstellend in werking of in bijwerking en kan het zoeken naar 
de juiste dosering een langdurig en tijdrovend karwei zijn.  
Pexion lijkt in dit opzicht vele voordelen te hebben. De bijwerkingen en dosering zijn overzichtelijk en de 
eerste resultaten bij dieren die tot nu toe slecht op de huidige medicatie reageerden zijn veelbelovend.  

Simentra 
Al vele jaren is bekend dat met name katten met nierziekten veel baat kunnen hebben bij middelen die de 
bloeddruk in de nieren verlagen. Bij nierproblemen doet het lichaam namelijk aan korte termijn politiek: 
door de bloeddruk in de nieren te verhogen wordt er iets meer bloed gefilterd, echter de nieren raken 
door deze hogere bloeddruk ook beschadigd. Dit verraadt zich door verlies van kleine hoeveelheden  
eiwitten in de urine welke alleen met speciale testen zijn aan te tonen. Medicijnen die de bloeddruk verla-
gen helpen dan ook mee de nierschade en de achteruitgang te verminderen. Bij een deel van de katten 
werken deze medicijnen echter onvoldoende. Fabrikant Boehringer heeft recent een nieuw medicijn op de 
markt gebracht met een gunstiger werkingsprofiel. Omdat het medicijn duurder is en niet voor elke kat 
een verbetering betekent. is het niet onze gedachte om alle katten hierop over te zetten. 

Door regelmatige controle bij medicijngebruik, in dit geval door specifiek urine-onderzoek, kan blijken of 
uw kat ook tot de groep behoort waarvoor dit medicijn meer geschikt is.  

Nieuwe producten 

Acties 

  Adviesprijs Onze prijs Korting in % 

Urinary 1.5 kg € 19.60 € 17.75 10% 
Urinary 3.5 kg € 37.20 € 33.50 10% 
Urinary   6  kg € 55.20 € 49.75 10% 
Urinary   9  kg € 75.80 € 68.25 10% 

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 
S.A.H. Laagland Winder 
K.M. Schoorstra-de Jager 

O.V. Boon 

Tot slot wensen wij u en uw huisdieren(en) hele fijne kerstdagen  
 en een gelukkig, maar vooral gezond 2014 toe! 


