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Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief van het voorjaar 2012. 

Wij hopen dat u de informatie in deze brief, over de gezondheid 

van huisdieren kunt waarderen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Het gezelschapsdierenteam van het Diergeneeskundig Centrum 

Zuid-Oost Drenthe 

 

 

 

 

 

 

 

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: 

 

• Juni chipmaand 

• Olympische huisdieren 

• Ontworming van uw huisdier 

• Overgewicht 

 

Geachte huisdiereigenaar, 
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Jaarlijks besteedt het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren (LICG) in juni  extra 

aandacht aan het chippen van huisdieren. Via onderstaande link vindt u extra informatie 

over de voordelen van het chippen. 

http://www.chipjedier.nl/ContentSuite/template/cjd/pag/page.asp?id=3652 

Als dierenartspraktijk werken wij mee aan deze actie omdat wij dagelijks geconfronteerd 

worden met situaties waaruit de voordelen van het chippen blijken. Zoals bij dieren die 

weggelopen zijn, verzekeringskwesties en bij het meenemen van het huisdier over de grens. 

Ook dit jaar zijn wij weer deelnemer in deze landelijke actie. Zie onderstaande link: 

http://www.chipjedier.nl/ContentSuite/template/cjd/pag/collection.asp?id=3668&language

=NL 

Voor het chippen van uw huisdier in de actiemaand juni, met 10 euro korting, kunt u van 

maandag t/m vrijdag op één van onze drie locaties terecht. 

Overigens is dit voorjaar het chippen van honden die na 1 januari 2012 geboren zijn, 

verplicht gesteld door de overheid, zoals blijkt uit onderstaande verwijzing naar de 

rijksoverheid. 

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2011/10/14/chippen-van-honden-wordt-verplicht.html 

 

      

 

Juni chipmaand 
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Sedert 1 januari 2012 is het veel gemakkelijker geworden om uw huisdier mee te nemen naar 

Zweden, Noorwegen en Finland. Dit geldt ook voor Groot-Brittannië, het land waar dit jaar de 

Olympische spelen worden gehouden, maar ook een erg mooi land om met uw hond te 

wandelen. Als uw hond of kat gechipt is, tijdig gevaccineerd is tegen rabiës en vlak voor 

vertrek ontwormd door een dierenarts, kan hij of zij mee op vakantie naar de Olympische 

spelen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het LICG. 

http://www.licg.nl/x0/ 

Hieronder geven wij tips voor het meenemen van uw huisdier op vakantie.   

Voor het vertrek: 

- Check of uw hond voldoet aan de invoerregels van uw vakantieland. Denk hierbij aan 

zaken zoals de rabiësvaccinatie, het Europese dierenpaspoort en de microchip. Vergeet 

het dierenpaspoort niet mee te nemen. 

- Controleer de algemene regels in het land van uw bestemming en ook de landen waar u 

doorreist. In sommige landen moeten de honden gemuilkorfd zijn. Soms is het verplicht 

dat de hond een veiligheidsgordel in de auto draagt of achter een veiligheidsnet / -rek 

zit. 

- Denk aan de preventiemaatregelen om ziektes in buitenland te voorkomen. Bij onze 

praktijk kunt u terecht voor middelen tegen wormen en teken. 

Onderweg in de auto: 

- Zorg dat uw hond het niet te warm heeft. Zet de airco aan of schaf een koelingsmatje 

aan voor uw hond.  

- Stop regelmatig om uw hond uit te laten en te laten drinken. Neem zelf schoon 

drinkwater mee voor onderweg. 

- Heeft uw hond last van reisziekte? Neem contact op met onze praktijk voor een veilig 

middel ter preventie van reisziekte. 

- Laat uw hond nooit alleen in de auto, ook niet voor eventjes. Dit kan leiden tot 

oververhitting met fatale gevolgen. 

Via onderstaande links kunt u extra informatie krijgen via een 100 seconden-dierenarts-

filmpje. Mocht u toch daarna toch nog vragen hebben dan zullen wij deze graag 

beantwoorden. 

http://www.youtube.com/watch?v=oxtUNGcc-90&feature=relmfu 

http://www.youtube.com/watch?v=rwCHP51_ZZ8&feature=relmfu 

http://www.youtube.com/watch?v=RBRsbSY41ts 

Olympische huisdieren 
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Ontwormingsadvies volgens de Europese lichtlijnen (www.esccap.eu):  

Pup: op 2, 4, 6 en 8 weken leeftijd, daarna elke maand tot 6 maanden leeftijd. 

Kitten: op 3, 5 en 7 weken leeftijd, daarna elke maand tot 6 maanden leeftijd. 

 

Moederhond / moederpoes: tegelijkertijd met pups of kittens ontwormen. 

Volwassen hond en kat: vanaf 6 maanden leeftijd minimaal 4 x jaar ontwormen. 

 

Waarom is het belangrijk om uw huisdier te ontwormen? 

Ontwormen is niet alleen belangrijk voor de gezondheid van uw huisdier, maar ook voor de 

mensen in de omgeving, voor u en uw gezin. We spreken van een zoönose, een ziekte die 

overdraagbaar is van dier naar mens. Honden en katten zijn vaak besmet met spoelwormen. 

U ziet de spoelwormen zelden in de ontlasting! Geen wormen in de ontlasting betekent dus 

niet dat uw huisdier geen wormen heeft. De volwassen wormen blijven in de darm en 

scheiden dagelijks honderdduizenden eitjes uit met de ontlasting van uw huisdier. De eitjes 

zijn microscopisch klein en niet zichtbaar met het blote oog.  

De mens kan zich besmetten met de eitjes van de spoelwormen door direct contact met het 

huisdier, maar ook door contact met eitjes in de omgeving van het dier (bijv. tuinaarde, 

zandbak etc.). Uit de eitjes komen de larfjes, die rondtrekken in het menselijk lichaam, wat 

kan leiden tot schade aan de organen. De spoelwormen zijn vooral gevaarlijk voor kinderen 

en spelen een rol bij de ontwikkeling van allergieën en astma. 

Zie ook de onderstaande 100 seconden-dierenarts-filmpjes over spoel- en lintworm. 

http://www.youtube.com/watch?v=qA33zmwjMSQ&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=WkiInvZ3K5Q&feature=relmfu 

 

 

Ontworming van uw huisdier 
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Een andere voor de mens gevaarlijke worm is de vossenlintworm. Ook dit is een zoönose. 

Wormeitjes van deze lintworm zitten in de ontlasting van vossen, maar ook prooidieren, zoals 

muizen en ratten, kunnen besmet zijn. Onze huisdieren kunnen besmet raken met de 

vossenlintworm door contact met de ontlasting van de vossen (in het bos of zelfs in bebouwd 

gebied) of door het eten van besmette prooidieren. De vossenlintworm is zeer gevaarlijk voor 

de mens en kan aantasting van de organen veroorzaken (soms met fatale gevolgen). Dit is ook 

de reden dat wordt afgeraden ongewassen vruchten in het bos te eten, deze kunnen met 

vossen(ontlasting) in contact zijn geweest. 

Het doel van regelmatige ontworming van uw huisdier is dat het aantal wormeitjes in de 

omgeving (oftewel: de besmettingsdruk) daalt. Uit onderzoek is gebleken dat het aantal 

wormeitjes pas daalt bij minimaal 4 keer per jaar ontwormen. In feite betekent dit dus dat 

twee keer per jaar ontwormen geen effect heeft op de besmettingsdruk! Het is daarom van het 

grootste belang dat uw huisdier minimaal 4 keer per jaar ontwormd wordt.  

Het is aan te bevelen in gezinnen met (jonge) kinderen iedere maand te ontwormen, om het 

risico op besmetting van de kinderen zo klein mogelijk te houden. Ook bij loslopende 

jachthonden en dieren op de boerderij is dit het advies, omdat zij meer risico lopen op een 

worminfectie. 

 

Welke middelen? 

Onze praktijk heeft een uitgebreid assortiment van betrouwbare ontwormingsmiddelen. 

Behalve spoel- en lintworm, worden hiermee ook andere worminfecties bij uw huisdier 

bestreden (zoals bijv. haak- en zweepworm). 

Milbemax® tabletten: Wij adviseren Milbemax® tabletten voor de honden en katten vanaf 0,5 

kg lichaamsgewicht. Ook als u met uw dier naar het buitenland gaat is dit middel eerste 

keus, omdat het ook werkt tegen hartworm, wat uw hond in het buitenland op kan lopen. 

Vitaminthe® ontwormingspasta: Voor de kleine kittens en puppies kunt u bij ons terecht 

voor Vitaminthe® ontwormingspasta. Sommige eigenaren vinden een pasta makkelijker in 

het gebruik dan een tablet. 

Profender® pipetten: Katten die lastig zijn met het ingeven van tabletten of pasta, kunt u 

behandelen met Profender® pipetten. Deze pipetten zijn werkzaam tegen zowel spoel- als 

lintwormen en zijn eenvoudig aan te brengen op de huid in de nek van de kat. 
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Overgewicht is een veel voorkomend probleem bij onze honden en katten. Uit onderzoek is 

gebleken dat in Nederland ongeveer de helft van onze huisdieren in meer of mindere mate te 

zwaar is. 

Vaak heeft de eigenaar te laat of niet in de gaten dat zijn huisdier in gewicht toeneemt  

aangezien de gewichtstoename in de meeste gevallen geleidelijk ontstaat. 

Gewichtstoename ontstaat doordat een dier meer energie binnenkrijgt dan hij verbruikt. 

Behalve een juiste balans tussen de hoeveelheid eten en beweging die het dier krijgt, spelen 

diverse andere factoren een rol. Leeftijd, het wel of niet gecastreerd of gesteriliseerd zijn, ras 

van het huisdier en ook onderliggende medische problemen. Al deze factoren hebben invloed 

op het gewicht van uw huisdier.  

Overgewicht kan leiden tot ernstige gezondheidsrisico’s. Dieren met overgewicht leven 

meestal korter en hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van een aantal ziekten en 

afwijkingen. Hierbij valt ondermeer te denken aan: hartaandoeningen, gewrichtsproblemen, 

suikerziekte en huidproblemen. Dieren zijn dus wel degelijk gebaat bij een gezond 

lichaamsgewicht of te wel het “ideaal”-gewicht. Met behulp van de plaatjes en tekst op de 

volgende pagina heeft u een hulpmiddel om vast te stellen of uw huisdier ook te zwaar is. 

 

 

 

 

 

 

Overgewicht 
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Als u twijfels heeft of uw huisdier te zwaar is of in gewicht is toegenomen, kunt u ook altijd op 

één van onze drie locaties terecht om uw huisdier te wegen. Bij het Diergeneeskundig 

Centrum Zuid-Oost Drenthe hebben we speciaal ontwikkelde voeding in huis, om uw huisdier 

op een verantwoorde en effectieve manier te laten afvallen en daarmee de  kans op 

gezondheidsrisico’s te verkleinen. Onze 2 voedingsconsulenten zullen u daarbij graag 

kosteloos begeleiden en u met raad en daad ter zijde staan. Vraagt u er naar bij ons in de 

praktijk. U zult merken dat uw dier, letterlijk en figuurlijk, weer beter in zijn vel gaat zitten en 

dat de kwaliteit van leven van uw huisdier erop vooruit zal gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


