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Een pup die meer drinkt en niet zindelijk wil worden 
Problemen met zindelijkheid zijn lang niet altijd gedragsproblemen. Bij pups komt het regelmatig voor dat 
ze direct na de geboorte via de navel een urineweginfectie oplopen. Wat meer drinken lijkt dan de enige 
afwijking waardoor de aandoening abusievelijk wel eens “psychogeen drinken” wordt genoemd. De kleine 
aantallen bacteriën in opgevangen urine vallen daarbij niet op tussen de bacteriën en andere ongerechtig-
heden die altijd in opgevangen urine zijn te vinden. Urine welke rechtreeks uit de blaas wordt gehaald 
(punctie) is dan ook meer geschikt om kleine aantallen bacteriën aan te tonen. 
Indien er geen touw aan de onzindelijkheid is vast te knopen, nestgenoten ook onzindelijk zijn of de pup 
misschien wat meer drinkt, de urine af en toe waterig is of juist sterk ruikt, aarzel dan niet om contact met 
ons op te nemen. Een verwaarloosde infectie kan anders op jonge leeftijd al tot nierproblemen leiden. 

Kennelhoest vaccinatie 
Hoewel kennelhoest natuurlijk ook buiten de kennel voorkomt is het voor dieren die naar de kennel gaan 
steeds vaker verplicht deze goed aanvullend te beschermen tegen de bacterie die bij de mens  
kinkhoest veroorzaakt.  Dit geldt voor de hond en de kat. Zie ook onze website voor informatie over deze 
kennelhoest vaccinaties: http://www.ossehoofd.nl/clienteninfo-hond.html#vaccin  bij “Zinvolle vaccinaties 
bij de hond”  en http://www.ossehoofd.nl/clienteninfo-kat.html#vaccin bij: “Vaccinaties kat”  

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 

April 2008 

Assistente Nicole geeft kip nieuw thuis 

Ruim een maand terug werd op vrijdagavond een zwaar gehavende kip bij ons gebracht. Twee honden  
hadden het kippetje in de bosjes gevonden en er tot afschuw van hun eigenaars mee gespeeld.  
Ze kwamen bij ons in de praktijk met de overtuiging dat het kippetje zo was toegetakeld dat deze een 
spuitje moest hebben. De dierenarts zag het wat minder somber in. Hoewel ze overal beurs was met een 
paar lelijke wondjes leken er verder geen vitale zaken geraakt te zijn. Met antibiotica en pijnstilling knapte 
het kippetje al snel op. Ze legde als dank en van de stress de volgende dag zelfs nog twee eitjes! Er werd 
mij gevraagd of de kip bij mij mocht komen wonen, daar ik al eerder een vondeling kip in huis had opge-
nomen, en natuurlijk was ze welkom. Na een week of twee in de schuur te zijn onder gebracht op hout-
mot, een mooie stok, met vers drinkwater en goed voer ging het steeds beter met haar. Nu loopt ze lekker 
in de tuin met de andere kippetjes en lijkt ze erg tevreden. Ze wordt nog niet helemaal geaccepteerd door 
de andere twee maar dat gaat nog wel komen. De kinderen hebben haar de naam Sara gegeven en  
voeren haar nu iedere dag met de hand. Het is werkelijk een ontzettend leuk en lief kippetje! 
 

Groetjes van Assistente Nicole 

Lief en leed 

http://www.ossehoofd.nl/clienteninfo-hond.html#vaccin
http://www.ossehoofd.nl/clienteninfo-kat.html#vaccin
mailto:marjolein@ossehoofd.nl
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Praktijkmanager Elma haalt haar BHV diploma  
 

Een bedrijfshulpverlener en een verbandtrommel doen in de dierenartsenpraktijk een beetje vreemd aan. 
Mensen zijn weliswaar geen dieren maar er zijn bij ongelukken en verwondingen toch veel  
overeenkomsten. Hiervoor een apart diploma lijkt overbodig. Toch komt het regelmatig voor dat baasjes 
onwel worden bij de behandeling van hun dier. Ook verwondingen doordat ze gebeten of bekrabt worden 
zijn helaas geen zeldzaamheid. Elma is als praktijkmanager veel aanwezig maar heeft in tegenstelling tot 
de andere medewerkers geen medische achtergrond. Wel heeft ze de rust en het overzicht wat belangrijk 
is bij calamiteiten. We zijn dan ook blij dat ze haar BHV diploma heeft gehaald! 

Assistente Emilie stelt zich voor 
 

Per 29 januari is assistente Emilie bij ons in dienst getreden, zij is regelmatig achter de balie te vinden in 
Heerhugowaard en Zuid-Scharwoude. Emilie stelt zich aan u voor op onze website, u kunt haar stukje 
tekst en foto hier vinden: http://www.ossehoofd.nl/assistentie_fick.html 

Live de operatie van uw dier volgen 
 

Vele honden- en katteneigenaren kennen inmiddels onze webcam services. Als uw dier is  
opgenomen blijkt het zeer plezierig om zelf even via internet te kunnen kijken hoe het gaat. 
Af en toe krijgen wij het verzoek van eigenaren of ze een operatie van hun dier kunnen bijwonen.  
Een operatiekamer als de onze is hier echter niet geschikt voor, al begrijpen we vaak wel waarom een  
eigenaar die wens heeft.  

Onlangs hebben wij bij een zware operatie van een hond uit Almere voor de eerste keer een webcam  
gebruikt in de operatielamp waardoor het mogelijk was voor de eigenaar om op ons wachtkamer scherm 
de operatie live te volgen. 
Bij gewone operaties zoals sterilisaties is dit niet de bedoeling, maar bij grote en spannende operaties  
denken we dat dit in de toekomst vaker mogelijk zal zijn. 

Ossehoofd in ontwikkeling 

Goed om te weten 

Rabiës 
Rabiës komt in Nederland niet voor en lijkt daarom ver weg. Wereldwijd komen echter zo’n 10 miljoen 
mensen per jaar met rabiës in aanraking. Dit gebeurt voornamelijk door middel van hondenbeten.  
Behandeling van deze dodelijke ziekte moet snel geschieden en is kostbaar. In de armere gebieden is 
deze hulp daardoor vaak niet mogelijk of komt te laat. Alleen al in Afrika sterven er zo’n 25.000 mensen 
per jaar aan de beten van honden die ze echter niet kunnen missen voor de bewaking van hun vee. 

De van oorsprong Nederlandse fabrikant van het rabiës vaccin, Intervet (nu Hoechst) vaccineert al jaren 
met succes honden in Tanzania. Deze campagne wordt betaald uit een deel van de opbrengsten van het 
vaccin wat ook door onze kliniek wordt gebruikt. Dit vaccin heeft een bewezen werkzaamheid van 3 jaar 
of langer. Binnen de EU mag er dan ook veelal tot 3 jaar gereisd worden na vaccinatie met dit vaccin. 

Lees verder over Rabiës op onze website: http://www.ossehoofd.nl/clienteninfo-alg.html#reis 
bij “Veilig op reis met uw huisdier”       

http://www.ossehoofd.nl/assistentie_fick.html
http://www.ossehoofd.nl/clienteninfo-alg.html#reis


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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Een nieuwe oplossing voor honden met reisziekte 
Ongeveer 1 op de 8 honden heeft last van reisziekte. Vooral als dit met braken gepaard gaat kan dit erg 
vervelend zijn.  Tot voor kort was er geen betrouwbare oplossing. De firma Pfizer komt nu met een pilletje 
tegen spugen bij honden als gevolg van reisziekte. Cerenia werkt niet kalmerend, en werkt dus niet tegen 
opwinding maar wel tegen braken! Het medicijn moet minimaal 1 uur voor de reis worden toegediend en 
blokkeert zeer probaat de braakklachten.  

Nieuw van Royal Canin: Renal-special en tonijn 
Een van de belangrijkste eigenschappen van een goed nierdieet is de smaak. Juist nierpatiënten hebben 
moeite met eten. Het eten betekent immers een extra belasting voor de nieren waardoor ze na het eten  
gauw een beetje misselijk worden. Nierdieet is in dit opzicht minder belastend voor de nieren, waardoor 
de kat zich minder snel misselijk voelt na het eten Daarom is het belangrijk dat er niet te veel tegelijk 
wordt gegeven. Zeker als het een nieuwe smaak betreft. Anders is uw kat er snel weer op uitgekeken. 
Royal Canin heeft getracht zijn bestaande diëten verder te verbeteren in smaak. Daarnaast zijn er twee 
nieuwe smaken toegevoegd aan het assortiment. Naast het bestaande droogvoer is er nu ook Renal  
Special en naast de bestaande natvoeren “beef” en “chicken” nu speciaal voor de visliefhebber ook een 
variant met tonijn. 
Vraag om de proefverpakking! 

Nieuwe producten 

Juni, chipmaand 
Ook dit jaar in juni wordt de landelijk chip actie georganiseerd, met als 
thema: Maak van je kat geen asielzoeker!  

Doordat wij als praktijk de unieke situatie hebben dat we 7 dagen per 
week 24 uur per dag bereikbaar zijn komen veel aangereden en  
gewonde katten bij ons terecht. Het zo snel mogelijk vinden van het 
baasje is daarbij erg belangrijk. 

Dierenkliniek ‘t Ossehoofd onderschrijft dan ook al jaren het belang van 
het chippen van huisdieren. We geven daarom het hele jaar door op ons 
al toch al lage tarief voor het chippen extra korting wanneer u uw dier 
laat chippen in combinatie met een behandeling onder  
narcose, bijvoorbeeld een castratie.  

Voor meer info zie onze website:  http://www.ossehoofd.nl/clienteninfo-alg.html#chip  bij  “Chippen” 
en de website van het www.licg.nl en www.chipjedier.nl.  

Acties 

http://www.ossehoofd.nl/clienteninfo-alg.html#chip
www.licg.nl
www.chipjedier.nl

