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In de komende nieuwsbrieven zullen we de verschillende dierartsen aan u voorstellen die u 
met uw gezelschapsdieren kunt aantreffen binnen onze praktijk. 

Ik mag het spits afbijten:   

Mijn naam is Marjolein Wiggers. Ik ben opge-
groeid in Borne in Twente. Momenteel woon ik in 
Hardenberg met mijn man, 2 kinderen, 2 konij-
nen, 3 kipjes en een aquarium vol gupjes. In 
2003 heb ik mijn studie Diergeneeskunde in 
Utrecht afgerond en na wat omzwervingen werk 
ik sinds februari 2008 in de praktijk in Sleen. In 
de regel ben ik daar elke dinsdag en vrijdag 
aanwezig. Tijdens de diensturen, buiten de 
normale openingsuren, kunt u mij aantreffen op 
onze praktijk in Coevorden. 

Naast honden en katten gaat mijn speciale interesse uit naar konijnen en knaagdieren. In 
deze laatste groep dieren (konijnen en knaagdieren) heb ik me de laatste jaren verder verdiept 
door extra cursussen te volgen. Voor ingewikkeldere problemen of behandelingen van uw 
konijn of knaagdier kunt u dan ook bij mij terecht. Zo is het bijvoorbeeld heel verstandig om 
konijnen- en caviavrouwtjes op jonge leeftijd te steriliseren. Uiteraard om gezinsuitbreiding 
voor te zijn, maar ook om op latere leeftijd problemen als eierstokcystes bij cavia’s en baar-
moedertumoren bij konijnen te voorkomen. Ook röntgenfoto’s en bloedonderzoek zijn moge-
lijk bij deze diersoorten en kunnen heel nuttig zijn om net als bij honden of katten een 
diagnose, prognose en behandeling vast te stellen. 

Graag tot ziens in de praktijk! 

Even voorstellen… Dierenarts Marjolein  
Wiggers 
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Graag willen wij u in deze nieuwsbrief op de hoogte brengen van het laatste nieuws omtrent 
het verplicht chippen van honden. Pups geboren vanaf 1 april 2013 moeten in Nederland 
binnen 7 weken na de geboorte worden gechipt en binnen 8 weken na de geboorte worden 
geregistreerd bij een door de overheid aangewezen databank. Ook moeten vanaf die datum 
alle honden die in Nederland worden geïmporteerd, binnen 2 weken worden geregistreerd. De 
honden moeten al gechipt zijn om naar Nederland te komen. Voor alle geregistreerde honden 
geldt dat alle veranderingen in de geregistreerde gegevens binnen 14 dagen doorgegeven 
moeten worden, zodat de informatie in de databank up-to-date blijft. 

U vraagt zich nu misschien af waarom deze regelgeving tot stand is gekomen. Er zijn in 
Nederland veel honden en veel mensen die het beste met honden voor hebben. Helaas is er 
ook veelvuldig sprake van malafide hondenhandel, met name bij geïmporteerde dieren. Deze 
honden zijn vaak niet goed behandeld en gevaccineerd, slecht gesocialiseerd en worden vaak 
te vroeg bij hun moeder weg gehaald. Om deze hondenhandel, waarin veel dierenleed bestaat, 
beter aan te pakken, is de verplichte chipregistratie van kracht geworden. 

Een chip is een klein buisje van ongeveer 14 mm groot, wat onder de huid van de hond wordt 
aangebracht. Met een afleesapparaat kan het registratienummer afgelezen worden. Een 
koppeling van dit registratienummer met adresgegevens van de eigenaar is noodzakelijk om 
te weten bij wie de hond hoort. Onze medewerkers verzorgen na het chippen op de praktijk 
graag de registratie voor u, maar ook als uw hond/kat elders is gechipt kunnen wij uw 
huisdier registreren. Wij werken daartoe samen met de Stichting Nederlandse Databank 
Gezelschapsdieren (www.ndg.nl). U kunt ook zelf de registratie verzorgen. Op de website 
www.chipjedier.nl kun je zien welke databanken hiervoor zijn aangewezen. Deze databanken 
moeten voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens, hierdoor is uw privacy verzekerd. 
Wel maken opsporingsinstanties gebruik van bepaalde gegevens om de malafide hondenhan-
del aan te pakken. 

 

 
 

Om het chippen van huisdieren jaarlijks extra onder de aandacht te brengen, organiseert het 
LICG (www.licg.nl) in de maand juni een chipmaand. Het advies is om uw dier te laten 
chippen en registreren en indien uw dier al gechipt is, om de registratiegegevens op juistheid 
te controleren (op www.chipnummer.nl). 

Het feit dat het chippen bij honden verplicht geworden is, is natuurlijk niet de enige reden 
om uw dier te voorzien van een chip. Voor alle honden en katten in Nederland geldt dat het 
raadzaam is ze te laten chippen. Voor een uitgebreid overzicht van de voor- en nadelen van 
de chip als identificatiemethode, verwijzen wij u graag naar de website www.chipjedier.nl 

Juni Chipmaand 

Chippen en registreren van honden verplicht 



 

 

Nieuwsbrief juni 2013 
 

De belangrijkste voordelen zijn: 

• Een chip is diervriendelijk en makkelijk af te lezen; 
• Een chip zorgt er een leven lang voor dat uw dier geïdentificeerd kan worden. Als uw 

huisdier om wat voor reden dan ook vermist raakt, kan de vinder van uw huisdier via 
een geregistreerde chip zorgen dat u zo spoedig mogelijk met uw huisdier herenigd 
wordt; 

• Een chip is verplicht voor reizen naar het buitenland en vaak ook om uw huisdier te 
verzekeren tegen ziektekosten (de verzekering vergoedt dan vaak ook het chippen); 

• Er is een kattenluikje dat alleen katten doorlaat waarvan het chipnummer gepro-
grammeerd is in het luikje. 

Ook onze praktijk doet mee aan de chipmaand! Wij geven u de hele maand juni € 15,- 
korting op een chip als uw dier komt voor een vaccinatie, consult of ingreep onder sedatie. 
Als u alleen voor het chippen een afspraak maakt, krijgt u dezelfde korting op de chip en 
rekenen wij een kort consult in plaats van een volledig consult. 

 

 

De zomer staat weer voor de deur. In deze 
periode trekken veel mensen voor een 
welverdiende vakantie naar het buitenland. 
Wanneer u van plan bent om uw viervoeter 
mee te nemen op reis is het verstandig om 
ruim voor vertrek één en ander te controle-
ren. Zo moet uw huisdier beschikken over 
een Europees dierenpaspoort. Verder moet 
uw dier zijn gechipt en beschikken over 
een geldige en tijdige vaccinatie tegen 
hondsdolheid. Als dit niet het geval is mag 
uw huisdier niet mee de grens over.  

 

 

Daarnaast zijn er landen waar aanvullende invoereisen gelden, deze eisen kunt u voor ieder 
land terugvinden op de website van het LICG (www.licg.nl). Op deze website vindt u veel 
informatie en tips waardoor u goed voorbereid op reis kunt gaan.  

In het buitenland komen andere ziekten voor die erg gevaarlijk kunnen zijn voor uw huisdier. 
Het juiste gebruik van goede preventiemiddelen kan de risico's zoveel mogelijk beperken. Met 
name in Zuid-Europa komen infecties met parasieten voor die veelal worden overgebracht 
door teken en insecten zoals zandvliegen of muggen. Voorbeelden van deze infecties zijn 
Leishmania, Ehrlichia en Babesia. Ze geven vaak ernstige gezondheidsklachten. Er zijn bij 
ons speciale banden en pipetten verkrijgbaar die teken- en insectenwerend werken. 

Met uw hond naar het buitenland 
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Het is verstandig om extra aandacht te besteden aan ontwormen rondom uw vakantie in 
verband met de preventie van de vossenlintworm en hartworm. De vossenlintworm komt in 
Nederland alleen voor in de grensgebieden met België en Duitsland, maar veel vaker in de ons 
omringende landen. Hoewel honden meestal niet ziek worden van deze worm is het advies om 
uw huisdier tijdens en/of na verblijf in risicogebieden goed te ontwormen. Mensen kunnen 
namelijk ernstig ziek worden door contact met ontlasting van een besmette hond of vos. 
Hartworm komt voor in zuidelijk Europa en rukt steeds verder op richting het noorden, hij 
komt zeker tot halverwege Frankrijk voor. Deze worm is voor de hond zelf gevaarlijk, ze 
kunnen zelfs aan infectie met hartworm overlijden. Niet alle ontwormingsmiddelen zijn 
werkzaam tegen de hierboven besproken wormen, wij kunnen u adviseren welke middelen 
geschikt zijn en hoe u deze op de juiste manier gebruikt.  

Wanneer uw hond na verblijf in het buitenland toch klachten krijgt is het verstandig om een 
afspraak te maken op onze praktijk en tijdens het bezoek te vermelden dat uw huisdier in het 
buitenland is geweest. Voor advies op maat en de aanschaf van de juiste beschermende 
middelen kunt u uiteraard altijd bij ons terecht. 

 

 
 

Leishmaniose wordt veroorzaakt door de Leishmania-parasiet welke wordt overgebracht door 
zandvliegen. Ziekteverschijnselen treden op z'n vroegst een maand na infectie op, maar 
kunnen ook pas jaren later optreden. De verschijnselen bestaan uit haaruitval, huidverande-
ringen, vermageren, kreupelheid en allerlei ontstekingen. De aandoening is moeilijk te 
genezen, vaak is levenslange behandeling nodig. Er is sinds kort een nieuw vaccin (Cani-
Leish®) op de markt dat het risico op het oplopen van Leishmaniose bij de hond sterk 
vermindert. Honden vanaf 6 maanden leeftijd komen hiervoor in aanmerking. De hond moet 
3 keer worden gevaccineerd, steeds met 3 weken tussentijd. Vanaf 4 weken na de laatste 
vaccinatie is de hond beschermd. Daarna moet de vaccinatie jaarlijks gegeven worden om de 
bescherming te behouden. Ondanks deze vaccinatie wordt aanbevolen om ook gebruik te 
blijven maken van een band tegen de zandvlieg. 
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Uitgelicht: Leishmaniose. Beter voorkomen 
dan genezen. 


