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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 
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 Lief en leed 
Plantjes 
In een poging de aanblik van het gebouw en het plein wat vrolijker te maken hebben we twee buitenplan-
tenbakken aangeschaft. Al snel na plaatsing bleken deze niet vandalismebestendig. Ze werden uit de 
muur getrokken en omgegooid. Met een zware beugel was dit goed te verhelpen en we gingen weer op-
gewekt verder. Het ingeplante zeegras bleek echter niet ieders smaak met als gevolg dat wij met regel-
maat onze beplanting elders op het plein terugvonden.  

De nieuwe beplanting is met gehard gaas afgedekt. Het geheel wordt bewaakt door een webcam. Nu ho-
pen dat deze poging om de aanblik van het gebouw wat vrolijker te maken wel gewaardeerd wordt door  
passanten......  
 
Leeggehaalde plantenbak...            onze eigen Inspector Gadget...      en hopelijk de oplossing! 

       

 

 

 

 

 

 

 
Nicole 
Onlangs hebben we afscheid genomen van een vertrouwd gezicht. 17 jaar lang heeft Nicole als paravete-
rinair lief en leed gedeeld met ’t Ossehoofd en alle klanten en zieke dieren. We zullen haar missen maar 
wensen haar alle goeds toe in haar nieuwe baan in de gezondheidszorg. 

Martine 
Martine heeft haar 12,5 jarig jubileum bij ’t Ossehoofd gevierd. We hebben haar hiervoor in het zonnetje 
gezet met taart, een etentje en dikke zoenen. Martine, nogmaals van harte en op naar de 15 jaar! 
 

Bomani 
Het nieuwe jaar is niet goed begonnen voor de tweejarige ridgeback 
Bomani van dierenarts Van Os. Na een milttorsie midden vorig jaar 
kreeg hij in januari een zeer zware longontsteking met een klaplong.  
Op de CT-scan in Amsterdam werd gelukkig niets ernstigs meer  
gevonden en hij knapte weer lekker op. Tot hij twee weken later een 
maagtorsie kreeg en dierenarts Van Os wéér zijn eigen hond moest 
opereren. Beter mee verlegen dan om verlegen dus is Bomani met 
een mooie, warme stoere hondenjas aan een trendsetter in de hon-
denmodewereld. Jasjes zijn niet alleen voor watjes!  
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Goed om te weten 
Omgaan met ouderdomskwalen van uw huisdier 
Door goede zorg en voeding worden ook onze huisdieren steeds ouder. Met het ouder worden komen 
ook gebreken. Denk hierbij aan slijtage van gewrichten en het minder gaan werken van organen en ver-
minderd zicht en gehoor. Waar zelden aan wordt gedacht maar wat vooral bij honden voorkomt, is de-
mentie.  

Dementie uit zich bij honden wat anders dan bij mensen maar er zijn ook overeenkomsten. Bij dieren uit 
dementie zich in verlies van besef van de omgeving, incontinentie, nachtelijk onrust, hijgen, trillen en 
angst. Deze verschijnselen  kunnen twijfels geven of  de hond nog wel een huisdierwaardig bestaan kan 
leiden. 

In onze Nieuwsbrief van mei 2012 hebben wij u geattendeerd op het (gratis) seniorenconsult dat wordt 
gedaan door assistente Mariska. Heeft u twijfels, vragen of heeft u begeleiding en advies nodig bij een 
oud(er) huisdier, dan kunt u met haar een afspraak maken . 

Voor meer nuttige informatie over het oudere huisdier kunt u ook terecht op de website van het LICG 
(Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren): 
http://www.licg.nl/37d/nieuws/wordt-uw-dier-een-dagje-ouder.html 

De sterilisatie van de hond via een kijkopening  
Bij de klassiek uitgevoerde sterilisatie wordt de buik ruim geopend en gaat de chirurg met zijn handen in 
de buik om eierstokken en baarmoeder op te zoeken, af te binden en te verwijderen . Net als in de huma-
ne geneeskunde kan sterilisatie ook via een kijkoperatie worden gedaan. Bij deze methode wordt via een 
aantal kleine openingen een kijkbuis en instrumentarium in de buik gebracht waarmee de eierstokken in 
de buik worden afgebonden. Met deze methode kan de baarmoeder gewoonlijk niet worden verwijderd. 
Nadeel van een kijkbuissterilisatie zijn de hogere kosten door de benodigde apparatuur. De voordelen 
zijn een kleinere wond die sneller geneest en minder ongemak geeft voor het dier.  

Afgelopen decennia is bij ‘t Ossehoofd een tussenweg ontwikkeld tussen de klassieke operatie en de ste-
rilisatie via een endoscopie, namelijk een sterilisatie via een kijkopening. Deze combineert de voordelen 
van beide methoden. Via een kleine opening worden eierstokken en baarmoeder met behulp van instru-
mentarium naar de wondopening gebracht en daar afgebonden. Er hoeft maar een klein sneetje in de 
buik te worden gemaakt en in de buik zelf wordt niet gemanipuleerd. De operatieduur en narcose zijn 
kort waardoor er sprake is van een sneller herstel. Bovendien kan de baarmoeder wèl worden verwijderd. 
Met deze methode worden niet alleen de hogere kosten van de endoscopische operatie vermeden maar 
liggen door de kortere operatieduur de kosten vaak zelfs lager dan bij de klassieke operatiemethode. Wel 
vraagt de operatie via een kijkopening, net als de endoscopische methode, een veel grotere vaardigheid 
en anatomische kennis van de chirurg.   
 
Sterilisatie via een kijkopening biedt daarmee dezelfde voordelen als de endoscopische operatie. Steeds 
meer mensen uit de regio weten ons dan ook te vinden.  
 
Waarom de baarmoeder bij een teef verwijderen? 
Oudere teven hebben nog wel eens last van incontinentie. Als de baarmoeder is blijven zitten zoals het 
geval is bij een endoscopische sterilisatie, is het geven van incontinentiemedicatie beperkter mogelijk.  
Een jong gesteriliseerde teef (bij voorkeur voor de eerste loopsheid) heeft een hogere levensverwachting 
(gemiddeld 1 tot 2 jaar). Tenzij er zwaarwegende argumenten zijn moet altijd worden overwogen een teef 
voor (of desnoods tijdens) de eerste loopsheid te laten steriliseren. De in onze kliniek uitgevoerde sterili-
satie gaat via een kleine kijkopening, is zoals hierboven beschreven snel uit te voeren en mede daardoor 
relatief betaalbaar. 
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Verplicht chippen van puppy’s 
Tot nu toe was het chippen van (niet ras)honden vrijblijvend; de eigenaar maakte zelf de afweging om wel 
of niet te chippen. Hier komt echter binnenkort verandering in. Het Ministerie van Economische Zaken 
heeft besloten dat puppy’s moeten worden gechipt binnen 7 weken na de geboorte. De gegevens van de 
eigenaar worden vervolgens opgeslagen in een databank. Naar verwachting zal dit gebeuren in bestaande  
databanken zoals de databank voor gezelschapsdieren NDG. Ook als een hond uit andere landen is geïm-
porteerd is chipregistratie verplicht. 

Met deze maatregel hoopt het Ministerie op te kunnen treden tegen illegale handel in honden of brood-
fokkerijen. Tevens kunnen zo de eigenaren van verwaarloosde, mishandelende of achtergelaten honden 
worden opgespoord. De maatregel gaat in rond april 2013. 

Wilt u weten wat deze maatregel voor u als fokker of particulier met (zo nu en dan) een nestje inhoudt? 
Dan kunt u contact opnemen met een van onze assistentes. 

Voor het volledige artikel over het verplicht chippen van honden en andere interessante artikelen verwij-
zen wij u graag naar onze website: 
http://www.ossehoofd.nl/nieuws.html#verplicht_chippen  

Hill’s Feline C/D brokjes veranderd van smaak en vorm 
De fabrikant Hill’s heeft de smaak en de vorm van het Feline C/D voer aangepast. De brokjes zijn kleiner, 
hebben een fijnere structuur, bevatten 32% meer visolie en het voer is rijk aan omega 3-vetzuren. Op de 
zakken is aangegeven dat het voer is veranderd. 

Mocht u het idee hebben dat uw kat het voer minder lekker vindt of dat uw dier het voer slechter eet, wilt 
u dit aan ons doorgeven?  
 

Generieken 
Nieuwe medicijnen worden de eerste 10 tot 15 jaar beschermd tegen namaken. Dit geeft de fabrikant de 
gelegenheid om de vaak hoge ontwikkelingskosten terug te verdienen. Na deze periode mogen andere 
fabrikanten deze medicijnen ook gaan maken. Hierdoor wordt de prijs vaak wat gunstiger. Als praktijk 
zijn wij altijd op zoek naar de mogelijkheid om goedkopere varianten aan te bieden. Vragen hierover zijn 
dus altijd welkom.  
 

Tryplase 
Of het nu komt door fusie, reorganisatie of veranderde productie-eisen en -methoden, regelmatig komt 
voor dat producten langere tijd niet leverbaar zijn.  
Dit geldt nu ook voor het voedingsenzympreparaat tryplase. Alternatieven zijn er wel maar ze zijn alle-
maal iets anders in verpakking, prijs, werking of smaak. Niet alleen u of uw huisdier moet hierin een keu-
ze maken maar ook de dierenverzekeringen gaan niet altijd hetzelfde om met alternatieve medicatie. Het 
hangt daarmee van geval tot geval af wat het beste alternatief is: los poeder, of juist een tablet of liever 
de duurdere humane capsulevariant omdat deze bijvoorbeeld wel wordt vergoed door de verzekeraar.   
 

Rehab hondendek 
Brrrr! Met dit weer kaal geschoren of met een korte vacht over straat is niet altijd een pretje voor een 
hond. Sinds kort verkopen wij ook hondendekken in diverse maten. Ook kunt u terecht voor een  
dogbody, kragen, mooncollars en benches (huur).     

Nieuwe producten 
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Diergeneeskundig interessant 

Donorcodicil voor huisdieren (Bron: LICG) 
Het Dierendonorcodicil voor huisdieren is ontwikkeld in samenwerking met Stichting Proefdiervrij. Het 
maakt het voor huisdiereigenaren mogelijk hun overleden huisdier beschikbaar te stellen voor onderwijs-
doeleinden, bijvoorbeeld voor de studie Diergeneeskunde in Utrecht. In deze studie is contact met, en het 
oefenen op echte dieren essentieel. Er wordt echter actief gezocht naar mogelijkheden om het gebruik 
van levende dieren te minimaliseren en via alternatieven de studenten kennis en vaardigheden op te laten 
doen. Via het dierendonorcodicil worden allerlei soorten dieren ter beschikking gesteld en zo helpt ieder 
beschikbaar gesteld overleden dier indirect een ander dier te genezen.  

Wilt u meer lezen over het dierendonorcodicil?  
Kijkt u dan op de website van het LICG: 
http://www.licg.nl/35s/nieuws/donorcodicil-voor-huisdieren.html  

Is het nu wel of niet goed dat een dier zijn wond schoonlikt? 
Het gunstige effect van schoonlikken van wonden mag er misschien zijn bij geïnfecteerde wonden. Bij 
steriele operatiewonden kan het likken door een kat of hond juist een infectie veroorzaken. Vooral als de 
wond nog niet goed is verkleefd. Steriele operatiewonden genezen het beste door rust. 

Intradermale huidhechting. 
Bij deze hechttechniek wordt de hechting niet door de huid aangebracht maar aan de onderzijde van de 
huid. Deze hechttechniek geeft geen dwarse streepjes over het litteken en heeft het  voordeel dat de 
hechtingen niet verwijderd hoeven te worden. Dit is tevens een nadeel: als het hechtmateriaal problemen 
geeft kan dit niet verwijderd worden en moet gewacht worden tot het helemaal is opgelost hetgeen maan-
den (en geen weken zoals vaak wordt gedacht) kan duren. 
Een intradermaal gehechte wond is bovendien kwetsbaarder voor infectie. Eén lik van de tong van een kat 
of hond is genoeg voor een infectie en er ontstaat dan juist een lelijk litteken. Hierdoor is het wenselijk 
dat het dier na de operatie een kap of kraag draagt. De kraag of kap belemmert het dier echter bij het 
eten en drinken. Dit kan het herstel en de beoordeling van het dier na de operatie bemoeilijken. De voor-
delen van het intradermaal hechten wegen wat ons betreft dan ook niet snel op tegen de nadelen.  

Huidhechtingen  
Ook wanneer de huid zelf gehecht wordt, worden eerst de wondranden naar 
elkaar toegebracht met onderhuidse hechtingen. De meest gangbare tech-
niek om de huid te hechten is het maken van een enkelvoudige knoophech-
ting. Deze techniek is vooral geschikt op plekken waar de huid dik is,  
bijvoorbeeld bij de hals, de staart en de staartbasis. De buikhuid is echter 
dun waardoor er veel hechtingen moeten worden gezet om te voorkomen 
dat er tussen de hechtingen door gelikt kan worden. Bovendien liggen de 
draadjes en knoopjes over de wond en dat geeft wat irritatie op de meest 
kwetsbare plek. Een alternatief voor het hechten van de dunne buikhuid is het hechten door middel van 
U-vormige hechtingen (zie illustratie). Er ontstaat dan een licht opstaande kam die een veel groter opper-
vlak geeft om te verkleven. De wond is daardoor weinig kwetsbaar. Een ander voordeel is dat er geen 
hechtmateriaal of knoopjes op de wond liggen maar ernaast en dat één hechting de huid op twee plekken 
tegen elkaar hecht. Deze techniek ziet er voor de leek wat vreemd uit. Het dragen van een kap(je) is door 
deze hechtmethode echter eigenlijk nooit nodig. Bovendien wordt dit litteken vaak mooier omdat deze na 
verwijderen niet naar binnen trekt zoals bij de klassieke hechtingen. 

    Vraag van een cliënt 

http://www.licg.nl/35s/nieuws/donorcodicil-voor-huisdieren.html


‘t Ossehoofd in ontwikkeling 

Dierenkliniek ‘t Ossehoofd is ook te vinden op Facebook! 
Sinds kort zijn wij gestart met een pagina op Facebook. Op deze manier kunt u berichtjes 
voor ons achterlaten, maar blijft u ook op de hoogte van belangrijke en interessante  
nieuwtjes omtrent ’t Ossehoofd.  

Wilt u vrienden met ons worden? Via deze link kunt u onze pagina bereiken:  
http://www.facebook.com/find-friends/browser/?ref=tn#!/dierenkliniek.tossehoofd?fref=ts 

Wifi in wachtkamer ’t Ossehoofd 
Wachten, het is niemands hobby. Vroeger nam je nog genoegen met een tijdschrift uit de oudste editie 
van de leesmap, maar die tijd is voorbij. Mobiele telefoons die je als klein kantoor kunt gebruiken of de 
grote broer de tablet; dàt zijn ideale apparaten om wachttijden nuttig of aangenaam door te komen. Die-
renkliniek ’t Ossehoofd biedt u sinds kort gratis wifi in de wachtruimte. Mocht u geen verbinding krijgen, 
vraag er dan even naar aan de balie. Ook staat er in de wachtkamer een computer volledig tot uw be-
schikking! Wij wensen u een korte en aangename (wacht)tijd tot uw consult! 

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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Twister en Mitzy 
Wij zoeken een goed nieuw tehuis voor de 9-jarige katten Twister en Mitzy die al een paar maanden bij 
ons op de praktijk wonen. Twister is een gezellige, vriendelijke, ronde koetjeskat die wel van een knuffel 
houdt. Deze rustige kattenman houdt niet van drukte en hoeft niet persé naar buiten. De mooie rood-
bruin gemarmerde Mitzy wil wél graag naar buiten. Zij houdt niet van kleine kinderen. Zowel Mitzy als 
Twister kunnen hun toekomstige leventje delen met een hond of andere katten.   

Wie heeft plaats, tijd en liefde om deze katten een nieuwe toekomst te bezorgen? 
Ze zijn ondertussen al zo aan elkaar gewend dat ze zelfs samen geplaatst zouden kunnen worden! 
 
Wilt u meer informatie over een of beide katten of wilt u kennis met ze maken? Neem dan contact op met 
assistente Mariska. 
Zij is te bereiken op het telefoonnummer 072-5744959 of per e-mail via dierenkliniek@ossehoofd.nl  
                      

 

        Mitzy 

 

 

                                   Twister 

    Huisje, boompje, beestje 

http://www.facebook.com/find-friends/browser/?ref=tn#
mailto:dierenkliniek@ossehoofd.nl

