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Nobivac BB Bordetella 
Ook als katten goed gevaccineerd zijn tegen katten- en niesziekte door middel van injecties lopen ze 
alsnog kans om niesziekte op te lopen. Met name Bordetella (de bacterie die kinkhoest bij de mens en 
kennelhoest bij de hond veroorzaakt) kan hiervan de oorzaak zijn. De Bordetella-bacterie blijft na infectie 
achter op de slijmvliezen en kan daardoor moeilijk via de afweerstoffen die in het lichaam worden  
gevormd na vaccinatie worden voorkomen. Voor katten die in het hoogseizoen naar het pension gaan is 
het dan ook te adviseren ze extra bescherming te bieden tegen deze infectie door een aparte neus-
druppel vaccinatie.   
Wilt u indien u deze extra bescherming wenst dit even aangeven bij het maken van een afspraak? 

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 

Februari  2008 

Lief en leed 
 

Rossie, de bejaarde kliniekkat 

Rossie is een rode kater op hoge leeftijd die al weer sinds maart 
2007 bij ons in de kliniek woont. Rossie is binnengebracht door de 
dierenambulance die hem al kringetjes lopend had gevonden. Half 
doof en gedeeltelijk blind hebben we hem opgenomen en  
behandeld. Na een paar weken ging het al weer een stuk beter met 
 Rossie, hoewel hij nog steeds niet goed rechtuit kon lopen. Gezien 
zijn leeftijd en het gegeven dat hij niet helemaal in orde is, hebben 
we besloten niet op zoek te gaan naar een nieuw baasje..  
Inmiddels is iedereen hier bij ‘t Ossehoofd erg gehecht geraakt aan 
Rossie en de schrik was dan ook groot toen assistente Annemieke hem meer dood dan leven afgelopen 
december op de vloer van de kantine aantrof. Trillend met Rossie in haar armen kwam ze naar beneden 
en iedereen schoot in actie om Rossie weer “aan de praat te krijgen”. Hij werd die nacht in de couveuse 
gelegd. Collega’s werden thuis opgebeld en kregen het slechte nieuws te horen  dat “Rossie er morgen 
misschien niet meer zou zijn”. Tot verbazing van velen bleek Rossie nog niet al zijn negen levens te heb-
ben verbruikt. De volgende was hij zelfs weer een stuk opgeknapt!  Nadat hij een poosje ter observatie in 
de opname was geweest, mocht hij weer naar boven waar hij waar hij weer vrolijk rondloopt en iedereen 
blij maakt met zijn eigen aparte maar lieve persoonlijkheid. 
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Barcodes: nut en noodzaak 
 
Het was even wennen voor de mensen die al langer werken op ‘t Ossehoofd. Geen snelcodes meer voor 
alle producten en handelingen, maar aan de balie weerklonk nu het ‘gebliep’ van een barcodescanner. 

Onze kliniek loopt in veel zaken voorop. Het werken met barcodes is hier een voorbeeld van. Niet om  
modern te doen maar vooral met de bedoeling dat nog nauwkeuriger bekend is welk lotnummer van welk 
medicijn bij welke patiënt terecht komt. Bij eventuele gebreken zijn we dan sneller dan voorheen in staat 
de cliënt op de hoogte te stellen Ook eventuele fouten met afrekenen wanneer het druk is en de telefoon 
gaat, worden op deze wijze minder snel gemaakt. Ondertussen heeft de assistente meer tijd voor andere 
zaken die bij het verstrekken van medicijnen horen. 

Bij binnenkomst worden alle producten al uitgebreid gecontroleerd en van een eigen sticker met diverse 
informatie voorzien. Nu bevat deze sticker ook een barcode met informatie als het artikelnummer,  
lotnummer en houdbaarheidsdatum. In eerste instantie hebben we de barcode ingevoerd bij de verkoop 
van producten aan de balie. De barcode wordt nu ook op andere plekken in de praktijk geïmplementeerd. 

Een ander voordeel van dit systeem is dat het voor nieuwe assistentes veel makkelijker is een product 
snel op te zoeken. En nieuw gezichten zijn er. Niet omdat er iemand weg is gegaan, maar omdat het  
nodig was de ploeg te versterken. Velen hebben al gemerkt dat Nikki Kop vast op zaterdag en maandag-
avond in ‘t Ossehoofd aan de balie is te vinden. Binnenkort zult u nog een nieuw gezicht aan de balie 
aantreffen, naast Marije komt Emilie als tweede vaste gezicht de balie in Heerhugowaard versterken. 
Emilie heeft al de nodige ervaring in een praktijk in Dokkum opgedaan. Volgende keer zal Emilie zichzelf 
aan u voorstellen. 

Ossehoofd in ontwikkeling 

Goed om te weten 

Nagels knippen bij de oudere hond 
Lange nagels hoeven lang niet altijd geknipt te worden. Bij het ouder worden van de hond is het normaal 
dat de ondervoet wat doorzakt  waardoor de nagels wat minder kort afslijten. Daarnaast loopt de oudere 
hond mogelijk wat minder en vooral wat minder fanatiek. De natuur pas zich aan de veranderde situatie 
aan met als gevolg dat het leven in de nagel ook veel verder doorloopt . Dit is goed te merken omdat vaak 
met een klein beetje afknippen de nagel al begint te bloeden. Hoewel dit helemaal niet erg is en  
nauwelijks pijn doet, geeft het wel aan dat het knippen mogelijk niet nodig is.  
Echt te lange nagels bloeden niet na het knippen.  

Het te kort afknippen geeft de hond minder houvast bij het lopen. Juist het oudere dier heeft dit houvast 
nodig. Bij de oudere honden van met name de grotere rassen (zoals de Herder en de Labrador) komt 
daarnaast veel ataxie voor als gevolg van lumbosacraal stenose. Dit is een aandoening aan de onderrug 
 waarbij het zenuwstelsel aan de achterhand minder goed functioneert. De hond krijgt dan een slepende 
gang waardoor de eigenaar de nagels hoort en ten onrechte kan denken dat de nagels te lang zijn. 

Andere redenen om nagels te knippen zijn scheefgroei, ongelijke slijtage of het blijven hangen van  
nagels. Het scheef slijten is weliswaar een gevolg van verkeerd doorlopen maar heeft wel tot gevolg dat 
de hond niet meer recht op zijn tenen staat. Verkeerde belasting van de tenen met artrose kan hiervan 
het gevolg zijn. Indien echt nodig kan onder een roesje de nagel worden ingekort waarbij het leven wordt 
terug gebrand. Dit maakt het mogelijk om de nagel indien dit echt nodig is in te korten.  



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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Gratis gebitscontrole bij Dierenkliniek 't Ossehoofd 
De maand februari is voor de tweede keer uitgeroepen tot Nationale Maand van de Gebitsverzorging van 
onze huisdieren. 80% van de honden en katten ouder dan 3 jaar heeft gebitsproblemen. Honden- en  
katteneigenaren zijn zich bewust van het feit dat gebitsproblemen veel voorkomen, maar nemen nog te 
weinig actie om ze te verhelpen en te voorkomen.  

Om de bewustwording van een goede gebitsverzorging te vergroten heeft Dierenkliniek ‘t Ossehoofd  
gedurende het hele afgelopen jaar de mogelijkheid geboden om zonder kosten het gebit te laten  
controleren door onze paraveterinairen Melanie en Nicole.  

Ook dit jaar blijven we deze extra service bieden. Dit kan elke donderdag tussen 12.00 en 15.00 uur,  
alleen in onze vestiging aan de Berckheidelaan 8 te Heerhugowaard.  

 

Maakt u wel even een afspraak? 

 

Hoogwaardig voer voor cavia en rat 
We hebben van de firma Supreme Petfoods al enige tijd twee topproducten in het assortiment:  
de Supreme Recovery en de Science Selective voor het konijn.  
Zeker voor de kleine dieren geldt dat problemen met de voeding de belangrijkste oorzaak van gezond-
heidsproblemen zijn. Reden voor ons om ook voor de cavia en de rat voer van deze  
fabrikant in het assortiment op te nemen. Daarom hebben we sinds kort het assortiment diervoeders uit-
gebreid met Science Selective Cavia en Science Selective Rat. 
 

Science Selective Cavia: 
 Hoog vezelgehalte (15%): voor een goede spijsvertering en bevordering van de 

natuurlijke gebitsslijtage 
 Bevat extra vitamine C (800mg/kg, gestabiliseerd) 
 Paardenbloem, venkel en brandnetel verhogen de smakelijkheid  
Science Selective Rat: 
 Rijk aan onverzadigde vetzuren: voor een betere hart- en vaatfunctie. 
 Verrijkt met zwarte bessen en appels: verhogen smakelijkheid en  

weerstand 

Nieuwe producten 

Acties 


