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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. 

In deze nieuwsbrief aan mij de eer me aan u voor te stellen. Mijn naam is Laura Kwant en ik 

ben vanaf 2007 werkzaam bij Diergeneeskundig Centrum Zuid-Oost Drenthe. Van jongs af 

aan ben ik al veel bezig met dieren en tijdens mijn middelbare schooltijd viel de keus op de 

studie Diergeneeskunde. Inmiddels oefen ik mijn vak al geruime tijd uit met veel plezier. Ik 

woon met mijn man en twee dochtertjes in Odoornerveen. Samen met onze hond, kat, kippen 

en haan, wonen we daar heerlijk landelijk. 

Momenteel werk ik drie dagen per week op onze locatie in Nieuw-Amsterdam. En tijdens de 

spoeddienst kunt u mij vinden in Sleen. In het dagelijks werk (consulten en operaties) vind ik 

het erg belangrijk een goede uitleg te geven aan eigenaren en altijd meerdere opties te bieden 

als een dier ziek is. Er is veel intensief contact met eigenaren als dieren ziek zijn, maar 

gelukkig ook steeds meer op leuke momenten, zoals bij de aanschaf van een nieuwe pup of 

kitten. Hiertoe heb ik binnen de praktijk de puppy-avonden en junior controles (maandelijkse 

controle van de pup tot 6 maanden) opgezet. 

In de praktijk zien wij veel dieren met huidproblemen. 

“Jeuk is erger dan pijn”, wordt wel gezegd en ik heb 

menig dier zien opbloeien na een juiste behandeling. 

Juist omdat het bij huidproblemen vaak zo lastig is om te 

ontdekken wat de oorzaak is en om een juiste behande-

ling in te stellen, heb ik besloten mij hierin te verdiepen. 

Anderhalf jaar geleden heb ik hiertoe een intensieve 

cursus Dermatologie gevolgd. Het kan dus zijn dat u, ook 

vanuit een andere locatie, naar mij wordt doorverwezen 

als uw huisdier huidklachten heeft. Ik hoop nog vele 

dieren met huidproblemen te kunnen helpen. 

Graag tot ziens in de praktijk! 

 

In de spreekkamer met een huidpatiënt. 
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Over een paar maanden vieren wij alweer Oud en Nieuw. Voor veel mensen een feestelijke 

gebeurtenis; voor veel dieren echter stressvol door het vuurwerk en carbid schieten. Je kunt 

de stress bij dieren (honden en katten) verminderen met homeopathische middelen en 

angstremmende medicijnen. Bij honden is het echter ook mogelijk vuurwerkangst te vermin-

deren door training en dit is natuurlijk de beste oplossing voor uw hond. Graag willen wij u 

in deze nieuwsbrief vragen naar uw interesse in een lezing over vuurwerkangst door een 

gedragsdeskundige. In deze lezing zal aandacht besteed worden aan het probleem vuur-

werkangst en de mogelijkheden om deze angst door training te verminderen. Als u, of een 

kennis van u, interesse heeft om deze lezing bij te wonen, zouden wij dat heel graag van u 

horen. Bij voldoende belangstelling willen wij de lezing op een avond in oktober verzorgen. 

Hieraan zijn geen kosten verbonden. U kunt uw interesse in deze lezing, graag binnen 2 

weken na ontvangst van deze nieuwsbrief, doorgeven door te mailen naar info@zod.nl of te 

bellen met een van onze locaties. 

 

 

 

Een nieuwe rubriek waarin we klanten met een bijzonder groot hart voor dieren aan u 

voorstellen. In deze nieuwsbrief: Debbie Brussaard, fokster van Shelties (www.gwensigor.nl) 

en mede-oprichtster van Stichting Sheltie Rescue (www.sheltierescue.nl). 

Op maandag 2 september vertrek ik vanuit onze locatie in Nieuw-Amsterdam op weg naar 

Nieuw-Schoonebeek om Debbie in haar mooie tuin te interviewen. Haar honden lopen er 

heerlijk los en liggen gezellig bij ons op de veranda. 

Foklijn Gwensigor 

Als kind van geëmigreerde ouders is 

Debbie geboren in Australië. Toen ze 8 

jaar oud was, is het gezin, vanwege 

heimwee, weer naar Nederland gekomen. 

Debbie is van jongs af aan al met dieren 

bezig. Pas toen ze stopte met werken in 

1992 en genoeg tijd had voor een hond, 

heeft ze samen met haar man Kees 

besloten een hond te nemen. Kees wilde 

graag een Collie, maar Debbie wilde graag 

een iets kleinere hond. Via via kwamen ze 

bij de Sheltie terecht en ze waren beiden  
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Peiling interesse lezing vuurwerkangst 



 

 

Nieuwsbrief najaar 2013 

 

 

 

verkocht na een bezoek aan de Open Dag van de Sheltie vereniging. Via de rasvereniging 

kochten zij 2 teefjes. Debbie heeft in 1993 met goed gevolg de Algemene Kynologische Kennis 

opleiding afgerond, omdat zij haar kennis over de honden wilde verdiepen. Toen er fokplan-

nen ontstonden kwam er een derde teefje bij de roedel. Dit vonden de buren in Krommenie 1 

hondje teveel en dit heeft er mede toe geleid dat Debbie en Kees op zoek zijn gegaan naar 

meer ruimte. Drenthe heeft Debbie altijd getrokken en zo belandden zij in 1994 in Wilhelmi-

naoord, waar ook het eerste nestje van de foklijn Gwensigor werd geboren. In september 

1995 is Debbie’s man Kees overleden aan de gevolgen van kanker. Debbie heeft de foklijn zelf 

voortgezet. Tot 2004 heeft ze 15 nesten gefokt met in totaal 57 pups. Vanaf 2004 hebben 

haar dekreuen (Major -inmiddels met pensioen-, Forrest -nu actief- en Aengus -de jongste 

van het stel, moet zijn eerste nestje nog verwekken-) uit haar lijn voor mooie nakomelingen 

gezorgd. Ze loopt ook geregeld shows met de reuen, hier geniet ze echt van en de mannen 

doen het erg goed! Momenteel heeft Debbie een nieuwe pup, Annabel, waar ze zeer waar-

schijnlijk in de toekomst mee gaat fokken; ze gaat een doorstart maken! 

Stichting Sheltie Rescue 

In 2007 heeft Debbie samen met vrienden de Stichting Sheltie Rescue opgericht, om Shelties 

die voor herplaatsing in aanmerking komen goed te begeleiden naar een nieuwe baas. Dit 

betekent dat een hond altijd eerst bij 1 van de bestuursleden geplaatst wordt en zorgvuldig 

geobserveerd wordt, zodat er naar een geschikt thuis gezocht kan worden. Gemiddeld worden 

er zo’n 20 Shelties per jaar via de stichting herplaatst. Het komt helaas wel eens voor dat een 

dier te verwaarloosd is voor herplaatsing, deze blijft dan bij Debbie in het “Sheltie Resort” 

(bejaarden- c.q. verzorgingstehuis). Uitgangspunt is altijd dat de hond een dierwaardig 

bestaan moet kunnen hebben. Debbie is 24 uur per dag met haar honden bezig, momenteel 

heeft ze 6 honden, 4 eigen honden uit haar foklijn, 1 logee en 1 opvanghond. Voor de Stich-

ting is zij penningmeester, beantwoordt ze telefoon en e-mails en beheert ze de website. 

Dierenartsenpraktijk 

Aangezien Debbie van de bestuursleden de beste samenwerking heeft met de dierenartsen-

praktijk, komen de dieren met medische problemen bij haar in de opvang. Toen ze in 2001 

vanwege de ruimte in Nieuw-Schoonebeek kwam wonen is ze bij onze praktijk gekomen en 

eerlijk is eerlijk, ze moest best wel even wennen. Geen koffie in de wachtkamer en een 

toenmalige dierenarts die wat terughoudend was in het contact. Maar met de jaren is de 

praktijk veranderd, persoonlijker geworden en is er een heel sterke band ontstaan. Ook is er 

op de meeste locaties inmiddels een koffiezetapparaat, mede dankzij Debbie☺ (zij komt zelfs 

een kwartier eerder voor een gezellig bakje koffie). Debbie heeft vooral veel contact met 

dierenarts Jan Hilvering en ze vertrouwen bij de zorg voor zieke Shelties volledig op elkaars 

oordeel. Het is voor Debbie erg prettig dat er veel overlegd wordt en dat ook in onze medische 

zorg een dierwaardig bestaan het uitgangspunt is. Het meest bijzonder vindt zij de zorg en 

tijd rondom het afscheid nemen van het dier bij een euthanasie en het persoonlijke kaartje 

dat ze daarna ontvangt. 

Debbie, bedankt voor je gastvrijheid en openheid. Ik kan iedereen aanraden een kijkje te 

nemen op haar websites, er is veel interessants te lezen en te zien! 
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In de geneeskunde en diergeneeskunde worden al jarenlang antibiotica gebruikt. Antibiotica 

zijn bestemd om bacteriën te doden die infectieziekten veroorzaken. Daarmee kunnen 

mensen en dieren genezen van, soms dodelijke, infectieuze aandoeningen. 

Bij gebruik van deze middelen is er kans op de ontwikkeling van antibioticaresistentie bij 

bacteriën, waardoor deze niet meer gevoelig zijn voor antibiotica. Het gevolg is dat sommige 

patiënten (mens of dier), besmet met deze resistente bacteriën, minder goed of soms helemaal 

niet meer behandeld kunnen worden. Resistente bacteriën worden gevonden in en rondom 

ziekenhuizen, maar ook in de veehouderij en bij huisdieren. Overigens komt resistentie in 

Scandinavië en Nederland beduidend minder voor dan in andere landen, maar ook in ons 

land vraagt deze problematiek om aandacht. 

Vanuit de overheid is er aandacht besteed aan dit probleem. Huisartsen, specialisten en 

ziekenhuizen hebben richtlijnen opgesteld voor het gebruik van antibiotica. Ook dierenart-

sen, ondersteund door de overheid, werken aan een aanpassing van de voorschriften voor 

antibioticumgebruik en passen deze wijzigingen al toe. De nieuwe richtlijnen moeten ervoor 

zorgen dat het totale antibioticumgebruik daalt. Antibiotica worden doelgerichter ingezet en 

mogen niet meer preventief gebruikt worden. Alleen de zogeheten eerste-keus antibiotica 

mogen worden ingezet zonder nader onderzoek. Als er sprake is van een infectie welke een 

specifieker antibioticum vereist, dan kan dit middel pas worden gebruikt na een kweek en 

een gevoeligheidsbepaling van de bacterie in het laboratorium. Hiermee wordt voorkómen dat 

de specifieke antibiotica te snel worden ingezet. Deze worden ‘gereserveerd’ voor de speciale 

gevallen. 

Wij gaan als dierenartsenpraktijk heel bewust met antibiotica om (verantwoord antibioticum 

gebruik). Op deze manier is de kans op de ontwikkeling van resistente bacteriën zo klein 

mogelijk en krijgt uw huisdier de optimale zorg die het verdient. 
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