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Stomatitis 
Bij katten zien we regelmatig een ernstige aandoening van de mondholte (Stomatitis).  
Vooral achter in de bek en rond de kiezen is het slijmvlies bij deze katten ernstig ontstoken.  
Dit kan het eten zo pijnlijk maken dat de katten soms boos worden en blazen naar hun eigen 
voedingsbak. 

Deze ziekte komt al op jonge leeftijd voor en betekent in bijna 
alle gevallen levenslange medicatie en gebitsverzorging.  
In ernstige gevallen kan vaak een verbetering worden verkregen 
door het verwijderen van alle kiezen in het ontstoken gedeelte 
van de mondholte. 

Ondanks veel onderzoek is de oorzaak van deze aandoening 
nog niet achterhaald. Wel is duidelijk dat virussen een rol  
spelen. Het Calici virus wat niesziekte kan veroorzaken, maar 
ook het leukemie virus en FIV (katte aids) komen namelijk  
opvallend vaak voor bij deze patiënten. Goede vaccinatie en 
goede gebitsverzorging zijn momenteel de enige preventieve 
maatregelen. 

Diergeneeskundig interessant 

 

Heeft u een mededeling, vraag of suggestie met betrekking tot de inhoud van deze nieuwsbrief?  

Stuur een e-mail naar de redactie: 

marjolein@ossehoofd.nl 

November 2007 

Vuurwerkangst? Begin op tijd met medicatie! 
Voor u het weet is het december, en komen de feestdagen er al weer aan. Daarmee breekt voor 
de huisdieren ook een tijd aan met veel geknal met vuurwerk. Veel dieren zijn hier erg angstig 
voor. Behalve middelen tegen de angst voor het geknal op de jaarwisseling zelf, zijn er ook  
middelen die uw huisdier minder angstig maken in de lange periode van geknal die tegenwoor-
dig aan oud en nieuw voorafgaat. Deze middelen maken uw dier niet sloom of suf. Voor een  
optimale werking moet het middel wel gegeven worden ruim vóór het geknal begint. Het beste 
kunt u hiermee dus al eind november hiermee beginnen. 

U kunt meer over het gebruik van deze hulpmiddelen lezen op onze website, bij 
http://www.ossehoofd.nl/vuurwerk.html. Aarzel niet om ons advies te vragen over welk  
hulpmiddel geschikt zou kunnen zijn voor uw dier. 

Goed om te weten 
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Nicole 12,5 jaar bij ‘t Ossehoofd! 
Op 1 november vieren we dat assistente Nicole al weer 12,5 
jaar in dienst is bij Dierenkliniek ‘t Ossehoofd. In al die jaren is 
er veel verandert. Nicole heeft de dierenkliniek zien groeien en  
andersom is Nicole ook uitgegroeid tot een allround para-
veterinair assistente. Dit heuglijke feit laten we natuurlijk niet 
ongemerkt voorbijgaan en dus gaan we met het hele team  
lekker een borrel en herinneringen ophalen in Nicole’s oude  
stamkroeg!  

Rover heeft een nieuw thuis! 
Herinnert u zich poes Rover nog? Rover zat al sinds april bij ons te wachten op een nieuw  
baasje. We zijn dan ook blij te mogen melden dat ze eindelijk een nieuw thuis heeft gevonden!  
Rover was erg bang, maar met veel geduld en aandacht is ze enorm bijgedraaid in de tijd dat ze 
bij ons was. Zo ziet u maar, gelukkig past op ieder potje een dekseltje! 

Lief en leed 

 

Nieuwe microscoop biedt vele mogelijkheden 
 

De microscoop is tegenwoordig niet meer weg te denken uit onze praktijk. We gebruiken hem 
bijvoorbeeld voor eenvoudige onderzoeken zoals ontlastingsonderzoek of het bekijken van  
urinebezinksel, maar ook voor ingewikkeldere onderzoeken zoals het bekijken van bloed-
uitstrijkjes of het beoordelen van cellen uit bultjes of organen. De microscoop is dus nodig om 
u te kunnen vertellen wat voor afwijkingen er te vinden zijn in bloed, urine of ontlasting en of 
we ons zorgen moeten maken over dat kleine bultje op uw huisdier. 
 

Sinds kort hebben we de beschikking over een veel beter exemplaar waardoor we vooral de  
ingewikkelde onderzoeken beter kunnen beoordelen. Een beeld zegt vaak meer dan duizend 
woorden, vandaar dat de nieuwe microscoop voorzien is van een digitale camera. Dit geeft ons 
de mogelijkheid om snel te kunnen overleggen met collega’s en specialisten. Ook zorgt dit er 
voor dat we de gegevens makkelijker kunnen bewaren zodat we later, als dat nodig is, de beel-
den nog eens terug kunnen bekijken. Hieronder ziet u twee voorbeelden uit de praktijk. 

 

 

 

 

 

 

  
   Urine, struvietkristal 400x vergroot.                 Mastocytoom 1000 x  

Ossehoofd in ontwikkeling 



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 

M. Nijssen 
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Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren 

Op 31 oktober gaat het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG) van start. Het 
LICG is opgericht als informatiecentrum voor het houden van huisdieren. U kunt er terecht met 
al uw vragen over de aanschaf en het houden van huisdieren. Het LICG organiseert onder  
andere voorlichtingscampagnes zoals de Week van het Huisdier en de maand van het chippen. 
Kijk voor meer informatie op de website www.licg.nl. Het LICG gaat feestelijk van start met een  
Huisdieren Wenskaarten Wedstrijd voor kinderen waarmee u mooie prijzen kunt winnen! 
u kunt bij ons op de praktijk een deelnamekaart ophalen. 

 

Leer hondenbeten voorkomen 
De Blauwe Hond is een project van het LICG. Het leert ouders en  
kinderen spelenderwijs hoe ze agressie en daarmee hondenbeten 
kunnen voorkomen. Dit interactieve spel bestaat uit een cd-rom en 
gids, en is verkrijgbaar via de website van het LICG, www.licg.nl.  

Goed om te weten 

 

 D.A.P. halsband voor angstige honden 
In het D.A.P. (Dog Appeasing Pheromone) assortiment kunt u naast de spray en de verdamper 
nu ook de halsband voor honden vinden. D.A.P. producten bestrijden angstverschijnselen bij 

 

Nieuwe producten 

uw hond en kat door gebruikmaking van  
feromonen. De band is in 2 maten beschik-
baar en is dus geschikt voor zowel puppy’s 
als grote en volwassen honden. Een groot 
voordeel van de halsband boven de DAP spray 
en verdamper is dat deze buitenshuis ingezet 
kan worden. Meer weten? Onze assistentes 
kunnen u adviseren welk product het meest 
geschikt is voor uw dier.  

www.licg.nl
www.licg.nl

