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De	  blaadjes	  vallen	  weer!	  	  
Het	  is	  u	  vast	  ook	  al	  opgevallen:	  de	  bomen	  verkleuren	  en	  de	  blaadjes	  vallen	  weer.	  Een	  wandeling	  door	  het	  
bos	  heeft	  in	  de	  herfst	  iets	  magisch.	  In	  deze	  nieuwsbrief	  wijzen	  we	  u	  op	  de	  herfst-‐	  of	  oogstmijt,	  want	  die	  
geniet	  net	  zo	  van	  de	  herfst	  als	  wij	  dat	  doen.	  We	  informeren	  u	  ook	  graag	  over	  oudere	  honden	  en	  katten.	  
Hoe	  herkent	  u	  ouderdomsproblemen	  en	  welk	  voer	  is	  het	  beste	  voor	  uw	  senior?	  En	  als	  we	  dan	  toch	  zoveel	  
aandacht	  op	  de	  oudere	  dieren	  vestigen,	  kan	  daar	  ook	  nog	  wel	  een	  fijne	  seniorenactie	  bij!	  Ten	  slotte	  zetten	  
we	  in	  deze	  nieuwsbrief	  de	  konijnen	  in	  het	  zonnetje.	  Ze	  hebben	  even	  moeten	  wachten,	  maar	  krijgen	  
eindelijk	  een	  plekje	  op	  onze	  website.	  	  

Herfst-‐	  of	  oogstmijt	  
Tijd	  om	  lekker	  met	  de	  hond	  door	  het	  prachtig	  gekleurde	  bos	  te	  wandelen.	  Het	  is	  helaas	  ook	  tijd	  voor	  de	  
herfst-‐	  of	  oogstmijt	  Neotrombicula	  autumnalis.	  We	  zien	  hem	  in	  de	  praktijk	  niet	  zo	  vaak,	  maar	  als	  hij	  
tussen	  de	  tenen	  van	  uw	  hond	  kruipt,	  geeft	  hij	  vervelende	  jeuk.	  U	  kunt	  ze	  met	  het	  blote	  oog	  vaak	  net	  zien,	  
omdat	  ze	  oranje	  van	  kleur	  zijn.	  Wat	  u	  daartegen	  kunt	  doen?	  Behandel	  uw	  hond	  elke	  maand	  met	  een	  
goedwerkend	  antivlooienmiddel.	  Dat	  werkt	  meestal	  goed	  genoeg	  om	  de	  mijten	  te	  doden.	  Als	  u	  weet	  waar	  
uw	  hond	  de	  mijten	  heeft	  opgelopen,	  is	  het	  verstandig	  om	  die	  plek	  een	  tijdje	  te	  vermijden.	  

De	  oudere	  hond	  en	  kat	  	  
Is	  uw	  dier	  al	  op	  leeftijd	  (zie	  onderstaande	  tabel)	  

Uw	  dier	  is	  een:	   Leeftijd	  van	  uw	  dier:	  

Kleine	  hond	   8	  of	  ouder	  

Middelgrote	  hond	   7	  of	  ouder	  

	  Grote	  hond	   6	  of	  ouder	  

Kat	   8	  of	  ouder	  

Tabel	  1.	  Leeftijd	  waarop	  uw	  dier	  officieel	  ‘senior’	  is	  
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Dan	  doet	  u	  er	  goed	  aan	  om	  een	  aantal	  punten	  goed	  in	  de	  gaten	  te	  houden.	  Oudere	  dieren	  kunnen	  last	  
krijgen	  van	  nier-‐,	  blaas-‐,	  gewrichts-‐	  en	  gebitsproblemen.	  Veel	  van	  deze	  problemen	  sluipen	  er	  langzaam	  in,	  
waardoor	  ze	  lastig	  te	  herkennen	  zijn.	  De	  meeste	  dieren	  zijn	  ook	  gewoon	  goed	  in	  het	  verbergen	  van	  pijn	  en	  
ongemak.	  Ze	  eten	  en	  spelen	  fanatiek	  door,	  zonder	  te	  klagen.	  Het	  is	  natuurlijk	  juist	  fijn	  voor	  uw	  huisdier	  als	  
u	  ouderdomsproblemen	  in	  een	  vroeg	  stadium	  herkent	  en	  onder	  controle	  houdt.	  De	  jaarlijkse	  
controleafspraak	  bij	  de	  dierenarts	  is	  daarom	  ook	  voor	  oudere	  dieren	  geen	  overbodige	  luxe.	  Met	  de	  
jaarlijkse	  controle	  (en	  het	  geven	  van	  de	  jaarlijkse	  vaccinaties)	  ontdekken	  we	  gezondheidsproblemen	  op	  
tijd.	  	  

Mogelijke	  symptomen	  van	  ouderdom	  kunnen	  zijn:	  
	  

• Minder	  interactie	  met	  het	  gezin	  	  
• Moeite	  met	  traplopen/opstaan/springen	  	  
• Toenemende	  stijfheid/kreupelheid	  	  
• Meer	  drinken/	  Meer	  plassen	  (verlies	  zindelijkheid)	  	  
• Toename	  of	  juist	  afname	  van	  gewicht	  	  
• Ontstaan	  van	  bulten	  of	  knobbels	  in	  de	  huid	  of	  verandering	  van	  de	  vacht	  	  
• Kortademigheid	  of	  conditieverlies	  	  
• Slechte	  adem,	  rood	  tandvlees,	  moeilijk	  kauwen	  	  
• Verandering	  van	  het	  gedrag	  
• Vermindering	  van	  het	  zicht	  

	  
Voeding	  voor	  senioren	  	  
Een	  ouder	  dier	  heeft	  qua	  voeding	  andere	  behoeften	  dan	  een	  jong	  dier.	  Oudere	  
dieren	  bewegen	  minder	  en	  dat	  vraagt	  om	  voer	  met	  een	  lager	  energiegehalte,	  
maar	  wel	  met	  voldoende	  voedingsstoffen.	  Dieren	  met	  een	  gezond	  gewicht	  
leven	  over	  het	  algemeen	  langer	  en	  hebben	  minder	  last	  van	  
ouderdomsgerelateerde	  aandoeningen,	  zoals	  artrose	  (gewrichtsslijtage).	  	  

Speciaal	  voor	  de	  honden-‐	  en	  kattensenioren	  verkopen	  wij	  de	  Sanimed	  Senior	  voeding.	  Door	  de	  speciale	  
samenstelling	  van	  dit	  voer	  (laag	  eiwit-‐	  en	  fosforgehalte)	  worden	  de	  nieren	  en	  lever	  zo	  min	  mogelijk	  belast.	  
Het	  bevat	  juist	  een	  verhoogd	  gehalte	  aan	  omega-‐3-‐vetzuren	  (hond,	  kat)	  en	  vitamine	  E	  (hond),	  wat	  goed	  is	  
voor	  de	  gewrichten,	  nieren	  en	  hersenfunctie.	  Bovendien	  verkleint	  het	  Sanimed	  Senior-‐voer	  voor	  katten	  
de	  kans	  op	  blaasgruis.	  Het	  voer	  zorgt	  voor	  een	  lager	  gehalte	  aan	  struvietbouwstoffen	  en	  een	  urine-‐
verzurend	  effect.	  	  
	  

Seniorenactie!	  
In	  de	  maanden	  oktober	  en	  november	  kunt	  u	  bij	  aankoop	  van	  een	  zak	  Sanimed	  
Senior	  een	  GRATIS	  Seniorencheck	  laten	  uitvoeren	  bij	  uw	  hond	  of	  kat.	  	  
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De	  check	  bestaat	  uit	  het	  volgende:	  	  

• 	  Gewichtscontrole	  
• Gebitscontrole	  
• Analyse	  van	  het	  loop-‐	  en	  springgedrag	  van	  uw	  huisdier.	  	  
• Beluisteren	  van	  hart	  en	  longen.	  
• Nakijken	  van	  oren	  en	  ogen	  	  
• Beoordelen	  lymfeknopen,	  huid	  en	  vacht	  
• Voelen	  in	  de	  buikholte	  
• Urine-‐onderzoek	  	  

U	  kunt	  ons	  bellen	  of	  mailen	  om	  een	  afspraak	  te	  maken	  voor	  de	  gratis*	  	  Senioren-‐check!	  We	  vragen	  u	  dan	  
om	  wat	  urine	  mee	  te	  nemen	  (van	  dezelfde	  dag	  en	  liefst	  in	  de	  koelkast	  bewaard).	  Vindt	  u	  het	  opvangen	  
van	  urine	  lastig?	  Vraag	  ons	  dan	  gerust	  om	  advies.	  	  

*	  Als	  het	  naar	  aanleiding	  van	  bovenstaande	  gratis	  onderzoeken	  nodig	  is	  om	  verder	  onderzoek	  te	  doen	  naar	  één	  
of	  meerdere	  problemen,	  dan	  wordt	  dit	  uiteraard	  pas	  na	  overleg	  met	  u	  uitgevoerd.	  Aan	  extra	  onderzoeken	  
kunnen	  kosten	  verbonden	  zijn.	  

Konijnen	  
We	  zien	  veel	  konijnen	  in	  onze	  praktijk.	  Op	  onze	  site	  staat	  alleen	  informatie	  over	  honden	  en	  katten,	  maar	  
waar	  zijn	  dan	  de	  konijnen?	  Binnenkort	  krijgen	  ook	  konijnen	  een	  welverdiend	  plekje	  op	  onze	  website.	  Als	  
voorproefje	  delen	  we	  alvast	  een	  stukje	  tekst	  met	  u	  over	  één	  van	  de	  meest	  voorkomende	  problemen	  bij	  
konijnen:	  niet	  of	  weinig	  eten.	  
	  
Eet	  het	  konijn	  niet?	  Dat	  klopt	  niet!	  Het	  konijn	  kan	  het	  beste	  diezelfde	  dag	  een	  bezoekje	  aan	  de	  dierenarts	  
brengen.	  Konijnen	  laten	  pas	  in	  een	  laat	  stadium	  van	  ziekte	  merken	  dat	  ze	  niet	  in	  orde	  zijn.	  	  Het	  zijn	  
oorspronkelijk	  prooidieren	  en	  het	  tonen	  van	  zwakte	  kan	  in	  het	  wild	  levensbedreigend	  voor	  ze	  zijn.	  Toont	  
uw	  konijn	  wel	  zwakte?	  Dan	  is	  er	  echt	  wat	  aan	  de	  hand.	  Konijnen	  die	  stoppen	  met	  eten,	  hebben	  ergens	  last	  
van.	  Denk	  aan	  te	  lange	  tanden	  (of	  kiezen)	  of	  een	  haarbal.	  Niet	  eten	  is	  -‐wat	  de	  oorzaak	  ook	  is-‐	  slecht	  voor	  
het	  maagdarmkanaal.	  Het	  veroorzaakt	  buikpijn,	  waardoor	  het	  konijn	  nog	  minder	  zin	  krijgt	  om	  te	  eten:	  een	  
neerwaartse	  spiraal	  dus.	  Het	  zieke	  konijn	  komt	  er	  meestal	  niet	  vanzelf	  weer	  bovenop	  en	  gaat	  vaak	  snel	  
achteruit.	  Daarom	  adviseren	  wij	  dezelfde	  dag	  nog	  een	  afspraak	  te	  maken	  om	  uw	  konijn	  te	  laten	  
onderzoeken.	  We	  kunnen	  de	  diagnose	  vaak	  snel	  stellen	  en	  het	  konijn	  direct	  behandelen.	  Naast	  deze	  
behandeling,	  krijgt	  u	  ook	  speciale	  dwangvoeding	  mee	  om	  de	  darmen	  weer	  op	  gang	  te	  helpen.	  We	  laten	  u	  
natuurlijk	  stap	  voor	  stap	  zien	  hoe	  u	  dwangvoeding	  en	  medicatie	  het	  makkelijkste	  toedient,	  zodat	  het	  thuis	  
geen	  problemen	  oplevert.	  Heeft	  u	  overdag	  geen	  	  tijd	  voor	  drukke	  voer-‐	  en	  medicatieschema’s?	  Dan	  is	  uw	  
konijn	  welkom	  in	  onze	  praktijk	  en	  nemen	  wij	  die	  taak	  van	  u	  over.	  

	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  

Severina	  Boslooper	  en	  Brenda	  Tollenaar	  	  


