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oxoplasmaiseenparasitaireinfectiedievan
dierenkanwordenovergebrachtopdemens.
Ditnoemenweeenzoönose.InNederland
wordttoxoplasmosebeschouwdalsdebelang-
rijkstezoönosewatbetreftziekte-ensterftelast.

Toxoplasmoseiseenziektediebijvrijwelallewarmbloedige
diersoorteninclusiefdemenskanvoorkomen.Hetwordt
veroorzaaktdooreeneencelligeparasietmetdenaam
Toxoplasmagondii.Deparasietheefteenlevenscyclusbij
katachtigenmetwarmbloedigetussen-eneindgastheren.
Ongeveerdehelftvandekattenraaktopgemiddeldzes
maandenleeftijdbesmetindetuin(nahetbegravenvan
uitwerpselen)ofnahetetenvaneenbesmetprooidierof
rauwvlees.Ookbinnenkattenkunnensomsgeïnfecteerd
rakenwanneerzebijvoorbeeldeenbesmettemuisvangen
enopeten.Dr.PaulOvergaauw,dierenarts-parasitoloog,
deeltzijnkennisoverditonderwerpmetdelezersvan
OverDieren.

Omzetbelasting,ookvaakbtwgenoemd,bepaaltvooreen
deeldeprijsdieweallemaalvoorgoederenendiensten
moetenbetalen.Ookdedierenartsmoetdiebelastingaan
defiscusafdragen.Eenconsultwordtbelastmet21%en
medicijnendeelsmet6%endeelsmet21%.Alsdeomzet-
belastingopdeprestatiesvandedierendierenartsvolledig
inhet6%-tariefzoudenvallen,zoudateenlievesom
geldschelen.
Datgeldtookvoordeziektekostenverzekeringenvoor
huisdieren.Daarisweliswaargeensprakevanomzetbe-
lasting,maarvanassurantiebelasting.Ook21%.Over
Dierenmeentdatgezondheidszorgvoordierengebaat
zouzijnbijlagereprijzenendatistebereikendoor,net
alshumanegezondheidszorg,deomzet-endeassurantie-
belastingafteschaffenc.q.aantepassen.

AmivediiseenNederlandsestichtingdiezichinzetvoor
vermisteengevondendieren.Inderegelgaathethierbij
omhuisdieren.Destichtingbestaatuitloutervrijwilligers
endraaitvolledigopgiften.
Denaamvandestichting,diesinds1933bestaat,iseen
afkortingvan‘AMorestIustitiaVErzorgingvanDIeren.’
AmorestIustitiaisLatijnvoor‘Liefdeisgerechtigheid’.
Amivedizetzichinvoorhetterugvindenvanvermiste
dierenenhetzoekenvaneeneigenaarbijeengevonden
dier.HetlogovanAmivedibestaatuitvierdieren(eenezel,
eenhond,eenkateneenhaan)dieopelkaarsrugstaan.
Amivediwerktnauwsamenmetmeerdereinstanties:
nietalleenmetdierenasiels,maarookmetdedierenbe-
scherming,dierenartsen,dierenopvangcentra,politie,
kattenhulp,dierenambulances,katvinder,dierencentrale
endegemeentelijkereinigingsdienst.Verdermaakt
Amivedisindsdekomstvaninternetuitvoeriggebruik
vanditdigitalemedium.Omdierenmakkelijkterugte
kunnenvindenadviseertAmivediaandiereneigenaars
omdierentelatenchippen.
AmivedipresenteertzichindezeOverDieren. 
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Pagina 4 doeZoo
In	het	dorpje	Leens	is	DoeZoo	Insektenwereld	gevestigd,	volgens	
de	ANWB	in	2015	en	2016	het	leukste	uitje	in	de	provincie	
Groningen.	Ton	van	der	Made	is	de	oprichter	van	DoeZoo	en	
verzorgt	de	dagelijkse	rondleidingen.	Over	Dieren	ging	naar	Leens,	
sprak	met	Ton	en	keek	rond	in	het	park.

Pagina 6 een nestje kittens
Dierenarts	Martine	Carrière	begeleidt	regelmatig	eigenaren	van	
wie	de	poes	een	nestje	krijgt,	zowel	huis-tuin-en-keukenkatten	
(HTK-katten)	als	raskatten.	Zij	vertelt	hoe	dat	in	zijn	werk	gaat.	
Het	is	zinvol	de	gezondheid	van	je	poes	te	onderzoeken	voordat	
je	haar	wilt	laten	dekken.	Bij	katten	die	buiten	komen	is	het	
goed	om	te	controleren	of	ze	lijden	aan	bepaalde	virusziektes	die	
ze	kunnen	overdragen	op	hun	kittens.

Pagina 24 Hondenrassen
Hondenrassen	zijn	ingedeeld	in	tien	rasgroepen.	1	schapenhoeders	
en	veedrijvers	met	uitzondering	van	de	Zwitserse	sennenhonden,	
2	rassen	van	het	Pinscher-	en	Schnautzertype,	dogachtigen	en	
Zwitserse	veedrijvers,	3	terriërs,	4	teckels,	5	Keeshonden	en	
Keesachtigen	van	het	oerhondtype,	6	drijvende	honden,	7	staande	
honden,	8	opjagende	en	apporterende	vogelhonden	en	waterhonden,	
9	gezelschaps-	en	dwerghonden	en	10	windhonden.	In	dit	
nummer	rasgroep	3.

Pagina 26 goede Zorg
Wie	gek	is	op	zijn	huisdier,	wil	graag	goed	voor	zijn	dier	zorgen.	
Maar	wat	is	nou	eigenlijk	‘goede	zorg’,	en	hoe	houd	je	het	dier	
gelukkig	en	gezond?	Wie	dat	wil	weten	kan	niet	om	het	LICG	heen.	
Die	goede	zorg	begint	al	bij	het	maken	van	een	doordachte	keuze	
voor	een	bepaald	huisdier.	Wat	kun	je	van	het	dier	verwachten,	
hoeveel	verzorging	heeft	het	nodig	en	wat	komt	er	nog	meer	bij	
kijken?

Heeft jouw hond moeite met opstaan 
en is hij minder actief? 
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terug te krijgen!
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DOeZOO InSEktEnWErELd
- door jESSIka maStEbroEk -
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In het dorpje leens is DoeZoo Insektenwereld 
gevestigd, volgens de ANwB in 2015 en 2016 het 
leukste uitje in de provincie groningen. 
Ton van der made is de oprichter van DoeZoo en 
verzorgt de dagelijkse rondleidingen. over Dieren 
ging naar leens, sprak met Ton en keek rond in 
het park.

onvanderMadestartteDoeZooin

1996middeninhetdorp.

‘Rond2002kregenwesteedsvaker

parkeerproblemenenzijnweopzoek

gegaannaareennieuwelocatie.Wehebben

rondgekekenenuiteindelijkzijnwein2004op

devoormaligecampingaandeWierdeinLeens

terechtgekomen.Toenwehierkwamen,stonden

ertweeoude,viezeketen.Wezijnbegonnen

methetneerzettenvaneennoodgebouwenzijn

daarnagaanbouwenwaarbijikhetbelangrijk

vonddatalleseennatuurlijkeuitstralingkreeg.

Rietendakenenveelhout,onswoonhuisaande

achterkantvanhetterreinisbijvoorbeeldook

helemaalvanhout.Inhetbeginhebbenwe

subsidiegekregenvoordebouwwerkzaamheden,

nudoenwealleendingenalshetfinancieel

mogelijkis.Somsbetekentdatdatjejeplanning

moetaanpassen,datisdanmaarzo.Wezijnnu

eenkasaanhetbouwen,stondaleerderophet

lijstje,maartoenkwamhetnietgoeduit.’

aansCHouwelijk onderwijs
‘Ikbenmetdierenopgegroeid.Mijnouders

haddendierenwinkels,mijnvaderimporteerde

siervissenenmijnoomzatindevogelhandel.

Mijnvakispreparateurenmuseaalontwerper.

Ikwildeheelgraagietsmeteducatiedoenendeed

schoolprojecten,vooralomkinderentelerenover

dekleine,mindergewaardeerdedierenzoals

insecten.Mijnovertuigingisdatalsjekinderen

ietswiltleren,jedatmetaanschouwelijkonder-

wijsmoetdoen.Ikhebheellangmethetidee

vaneendierenparkzoalsditrondgelopenenheb

uiteindelijkbeslotenhetzelfoptegaanzetten.

Hetverbaastmemateloosdathetaltijdover

aaibaredierengaatendatmensendaarvaak

ookheelveelvooroverhebben.Insectenzienze

meestalalsongedierte.Ikbenhetdaarabsoluut

nietmeeeens,ongediertebestaatniet,insecten

horenerbijenzijnbovendienonmisbaar.

Zedoenheelveelbelangrijkedingenzoalshet

opruimenvanderommelvananderedieren.’

muggen
‘Eengoedvoorbeeldvaneeninsectwaarveel

menseneenhekelaanhebbenzijnmuggenof,

opz’nGronings,neefjes.Muggenstekenje

waardoorjenarejeukbultenkrijgt.Bovendien

houdenzejeuitdeslaapdoordatzealzoemend

rondjehoofdvliegen.Maarmuggenzijnerniet

voorniets.Zeprikkenjeomdatdaardoorhun

eitjesuitkomen.Uitdieeitjesontstaanmuggen-

larvendiedienenalsvoedselvoorvissen,water-

vogelsensalamanders.Alsdemuggenuitgekomen

zijn,zijnzevoervooralleanderevogels.Alseen

mugjesteekt,benjeduseigenlijkbloeddonor

voordenatuur,hoevervelendzo’njeukbultook

kanzijn.Zolegikhetaltijduitalsikeenrond-

leidinggeef.’

oPlossing
‘Hetmooievandenatuurvindikdatoveraleen

oplossingvooris.Eenegelbijvoorbeeldkanheel

veellasthebbenvanvlooien,maarkandaarzelf

ietsaandoen.Hijgaatnaareenplant,een

bepaaldesoortsmeerwortel,eetdaarvanengaat

vervolgensschuimbekken.Datschuimsmeert

hijoverzijnstekelsenisdodelijkvoordevlooien.

Eenandervoorbeeldisdekomodovaraan.Deze

varaanneemtregelmatigeenbadindezoute

zeewaardoordeparasietendiehijbijzichheeft

doodgaan.Denatuurisheelzelfredzaam,helaas

zienwevaakdathetfoutgaatalsdemenszich

ermeebemoeit.’

Passie
‘Ikdoeditvanuitmijnpassievoordieren.Als

vanallebezoekertjesdiehierkomen,ereenstuk

ofvijfzijndiemijnverhaalwillendoorvertellen,

danishetvoormijeensucces.Ikbenheel

enthousiastenduidelijktijdensderondleidingen

enkinderenvindendatergprettig.Ikprobeer

mealtijdteverplaatseninhungedachtewereld

enbennatuurlijkergbetrokkenbijalleswat

hiergebeurt.InDoeZoomogenkinderenvan

alleszelfdoen,dierenvasthoudenofaanraken

endesfeerisheelhuiskamerachtig.Daarhebben

weheelbewustvoorgekozen.Mijnwensisdat

DoeZooblijftbestaan,ookalsikernietmeerben.

Ikrunhetparknatuurlijknietinmijneentje,

wedoenhetsamen.Erkomenhierongeveer

vijftienmenseneenofmeerdagdelenperweek

inhetkadervandagbesteding,wijnoemenze

onzezorgcollega’s.Veelvanhenwoneninwoon-

vormDeKameleonhiervlakbij.Mijnvrouw

komtuitdezorgenzijwerkthieralsmanager

dagbesteding.Onzeoudstezoonwerktinmiddels

ookhierenhetzougeweldigzijnalshijhet

stokjevanmijwilovernemen.Daarnaasthebben

wevrijwilligersenoproepkrachtendievaakal

jareninhethorecagedeeltewerken.Totslot

hebbenwenatuurlijkookdedierenverzorgers.

Ikdoezelfdedagelijkserondleidingen,nog

steedsmetenormveelplezier.Ikvindhetfijn

datweophetterreinwonen,iederedagbenik

degenediehierhetlichtuitdoeteneenlaatste

rondelooptomtekijkenofallesinordeis.Als

dezwanenenganzeneensalarmslaan,beniker

alsdekippenbij.’

teVreden
Tonisheeltevredenmetdehuidigegangvan

zaken.‘Wehebbenveeldingengoedgeregeld.

Zohebbenweeenheelmooiregistratiesysteem

ontwikkeld.Omvijfuurgaatmijntelefoon,dan

kanikprecieszienofalledierenverzorgdzijn,

ofzeallemaalverswatergekregenhebben,ofer

dierenziekzijnengazomaardoor.Heelhandig

enikkandirectactieondernemenalsdatnodig

is.Wehebbenongeveer1.200diereninhetpark,

vaneenwandelendbladtotwildezwanen.

DoeZooiseensucces,debezoekersaantallenstij-

gen.Ditjaarhoopthetparkop60.000bezoekers.

Erisveelbelangstellingvoordekinderfeestjesen

ookschoolreisjeswetenonstevinden.

DoeZooishethelejaargeopend,behalveop

zondag.Indewinterishetparkookopmaandag

endinsdaggesloten.Watmijbetreftgaanwe

noglangzodoor.’
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- door jESSIka maStEbroEk -

martine Carrière is dierenarts bij sterkliniek 
Dierenartsen Ermelo en begeleidt regelmatig 
eigenaren van wie de poes een nestje krijgt, 
zowel huis-tuin-en-keukenkatten (HTk-katten) 
als raskatten. Aan over Dieren vertelt martine 
hoe dat in zijn werk gaat.

etiszinvoldegezondheidvanje

poesteonderzoekenvoordatje

haarwiltlatendekken.‘Bijkatten

diebuitenkomenishetgoedomte

controlerenofzelijdenaanbepaaldevirus-

ziektesdiezekunnenoverdragenophun

kittens’,begintMartine.‘Wehebbenhetdan

metnameoverFIV(FelineImmunodeficiëntie

Virusofkattenaids)enFeLV(FelineLeukemie

Virusofkattenleukemie).Bijraskattenisdat

zelfsverplicht.Daarnaastishetbelangrijk

omervoortezorgendatdepoesvoldoende

isingeëntwaardoorzegenoegantistoffenin

haarbloedheeftzodatzedieookkanmeege-

venaanhaarkleintjes.Totslotmoetzegoed

ontwormdzijnomdatjedrachtigepoezen

nietkuntontwormen,datmoetjedusvoor

dedekkingdoen.�

kater
‘Eigenarenvanraskattenbestedenvaakveel

aandachtaanhetuitzoekenvaneengeschikte,

gezondedekkater.Zijwetenvantevoren

welkekleurkittenszebijvoorbeeldgraagwillen

enzoekendaneengeschiktekaterbijde

moederpoes.Ofzezoekeneenkatermeteen

liefkarakterdiealvoorveelmooienakome-

lingenheeftgezorgd.BijHTK-kattenligtdat

watmoeilijker,erzijnheelweinigmensendie

eenHTK-katerinhuishebbendienietgecas-

treerdis.Alsjouwpoesnetgezondbevonden

is,wiljenatuurlijklievernietdatzedooreen

ziekekatergedektwordt.Helaaszijnveelvan

deloslopende,ongecastreerdeHTK-katers

ziek,devirussenwordennamelijkonder

andereovergebrachttijdenshetvechten.Als

jeechtopsafewiltspelen,komjeookvoor

deHTK-poesuitbijeenraskater,maarniet

alleeigenarenvanraskaterswillendat.’

krols
‘Alseenpoeskrolswordt,gaatzemeestaleen

paardagenbijeenkateropbezoek.Naeen

geslaagdedekkingstoptdekrolsheid.Daarna

beginthetgrotewachten.Alsdepoesdrachtig

is,zwellenhaartepelseenbeetjeopenworden

zewatrozer.Naeenweekofvierkaneendie-

renartsvoelenofeventueeleenechomaken

omtekijkenofdedekkinggeluktis.

Dedrachtduurttussende63en68dagen.

Jemoeteenrustigplekjevoordepoesmaken

meteenwerpkist,dusnietmiddeninde

woonkamer.Beschuttingisbelangrijkzodat

depoesnietmethaarkittensgaatslepen.Als

depoesteweinigeetofvaginaleuitvloeiing

krijgt,zijndatredenenomnaardedierenarts

tegaan.’

BeValling
‘Debevallingkanbeginnenvanafde62edag.

Alsdepoeszichnormaalblijftgedragen,ishet

geenprobleemomtot68dagentewachten.

Jeweetvaaknietpreciesopwelkedagdedekking

heeftplaatsgevonden.Depoeswordtopeen

bepaaldmomentonrustigenhaarademhaling

gaatsneller,datzijntekenendatdebevallingis

begonnen.Alsdebuikgaatsamentrekken,zijn

datpersweeën.Heteerstekittenmoetbinnen

driekwartiernahetbeginnenvandepersweeën

geborenzijn.Devolgendekittenssteedsbinnen

tweeuurnaelkaarennamaximaal30minuten

persen.Duurthetlangerenhebjehetideedat

ernogeenkittenindebuikzit,danmoetje

directnaardedierenartsomtekijkenwater

aandehandis.Hetishethandigsteomnaarde

dierenartstoetegaan,zodatzonodigdirecteen

fotoofechogemaaktkanworden.

Vlies
‘Demoederpoesmoethetkittennadegeboorte

uithetvlieshalen,schoonlikkenendenage-

boorteopeten.Poezendievoorheteerstmoeder

worden,zijnsomswatinpaniek.Danmoetde

eigenaarhetkittenuithetvlieshalen,hetnavel-

strengetjeafbindenendenageboorteweggooien.

Hetkannodigzijnhetslijmuitdeneusgaatjes

enhetbekjetezuigen,daarzijnspecialezuiger-

tjesvoortekrijgenbijdedierenarts.Dekittens

moetentienprocentperdagvanhungewicht

groeienenhetgeboortegewichtmoetintien

dagenverdubbelen.Daaromadviseerikeigenaren

dekittensdeeersteveertiendagensowieso

iederedagtewegen,maarhetliefstdeheleperiode

datzebijdemoederzijn.Meestalmogende

kittenstoteenweekofzesbijdemoederdrinken.

Vanafeenweekofvijfkunjezeandervoeraan-

bieden,langzaammaarzekergaanzedatook

eten.’

flesje
‘Sommigemoederpoezenhebbengeenmelken

danzaldeeigenaardekittenszelfmeteenflesje

moetenvoeren.Jezietweleens,vooralbijgrotere

nesten,datereenkleinkatjeisdatachterblijft

indegroei.Vaakisdaareenredenvoor,soms

eenvoudigomdathetkittennietkrachtiggenoeg

isomtedrinken,bijvoedenzaldanhelpen.Als

demoederpoeswelvoldoendemelkheeft,

gebeurthetsomsookdatzijeenkittenverstoot.

Datisnatuurlijkheelakeligommeetemaken,

maardanwordtlatervaakduidelijkdateriets

methetkitteniswaardoorhetslechtevooruit-

zichtenheeft.Moederpoezendoenzoietseigenlijk

nooitzonderreden.’

geld
‘Hetlijktveelmensenleukhunpoeseenseen

keereennestjetelatenkrijgen.Alsallesvaneen

leiendakjegaat,ishetookontzettendleuk.

Helaasgaathetnietaltijdvaneenleiendakjeen

daaromadviseerikeigenarenomheelgoedna

tedenkenvoorzeeraanbeginnen.Hebjeer

voldoenderuimte,tijdengeldvoor?Alsalles

goedgaat,neemtdemoederpoeshetgrootste

gedeeltevandeverzorgingvandekittensvoor

haarrekening.Maaralszebijvoorbeeldbevalt

meteenkeizersnede,kanzemogelijkdeeerste

dagenhaarkittensnietzelfverzorgenenzuljij

datmoetendoen.Pasgeborenkittenshebben

omdetweeuurflesvoedingnodig.Alsjeeen

nestmetzeskittenshebt,gaatdatjeaardigwat

tijdengeldkosten,flessenvoedingisnietgratis

eneenkeizersnedeiskostbaar.Jemoetje

natuurlijkookaltijdafvragenofjeeengoed

huisvoordekittenskuntvinden,demeeste

eigenarenwillenzenietallemaalzelfhouden.

Raskatjesraakjemeestalwelkwijt,vooralbij

HTK-katjeszouikvoorafheelgoedinformeren

oferliefhebbersvoorzijn.’
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e afgelopen jaren hebben we in 
toenemende mate meegemaakt dat 
er extreem warme zomerse dagen 
ontstaan. Als je naar buiten ging leek 

het alsof er een warme deken over je uitgespreid 
werd. Het ontbreken van een verkoelende wind 
op zulke dagen zorgde ervoor dat de temperatuur 
verre van aangenaam was. Dat het klimaat aan 
het veranderen is, waarbij meer droogte, hogere 
temperaturen en in sommige werelddelen hevige 
stormen en  juist veel stortregens en overstromingen 
ontstaan is inmiddels wel bekend. 
Niet alleen voor ons mensen maar ook voor onze 
huisdieren, zoals de hond, brengt dit nieuwe risico’s 
met zich mee. over de gevolgen van hitte voor de 
hond gaat dit artikel. 

reGulerinG van de liChaams-
temperatuur bij onze hond 
Hondenkunnenzichaanverschilleninomge-

vingstemperatuuraanpassendooreenaantal

mechanismen.Wanneerdetemperaturenin

hetnajaarzakkenwordtdezomervachtdoor

verharenvervangendooreendichterewollige

ondervachtdiemeerluchtvasthoudt.

Daarnaastzorgenkleinespiertjesindehuid

voorhetuitstaanvandeharenwaardoorer

eendikkereluchtlaagvastgehoudenkanworden.

Luchtwerktminofmeerisolerendtenaanzien

vankoude.ExtreemisdittezienbijHusky’s

enanderepoolhonden.Hunwintervachtiszo

dikdatermeteenkambijnanietdoorheente

komenis.Vooraldezehondenmoetensoms

extremeverschillenintemperatuurtrotseren.

Doorritmischesamentrekkingenvanspiertjes

indehuid,zoalsbijrillen,ontstaatookwat

extrawarmte.Ditwordtvoornamelijkgezien

bijhondenzonderondervachtineenkoude

omgeving.

Eenmassaleverharingvolgtinhetvoorjaar

wanneerdewintervachtafgestotenwordten

vervangenwordtdooreendunnerezomer-

vacht.Bijanderehondenmeteenveeldunnere

vachtengeenondervachtisditmechanisme

nietaanwezig.Zijzijnvaakafkomstiguit

gematigdegebiedenwaargeenextremetempe-

ratuurverschillenbestaan.Voorbeeldenzijnde

Dobermann,dewindhond,deIersesetteren

dergelijkerassen.Bijdezerassenontbreekteen

echteondervacht.

Indezomerisdetemperatuurzodanigdateen

dichtewolligevachtniethandigis.

Aanpassingaanhogeretemperaturen,datwil

zeggenafkoeling,wordtvooralverkregendoor

aanpassingvandeademhalingaandebenodigde

ventilatie.Bijwarmtewordtdeademhaling

opgejaagd:eenhondgaathijgenmetwijd

openbek.Opdezemanierzorgteensterktoe-

genomenluchtstroomvoorverkoeling.

Enerzijdsdoordeverhoogdeluchtstroom

werktditalseenventilator.Anderzijdsverdampt

ervochtuitdebekenademwegen.

Voordeverdampingiswarmte-energienodig

dieaandeweefselsvandeluchtwegwordt

onttrokken.Hierdoorkandetemperatuur

dalen.Regelingvandetemperatuurdoorzweten

isbijdehondpraktischnietmogelijk,want

zweetklierenbevindenzichbijhondenalleen

aandevoetzolen.

ontstaan van oververhittinG 
Hetontbrekenvandemogelijkheidomookvia

verdampingvanzweetaftekoelenmaaktde

hondkwetsbaardervoorhetstijgenvande

lichaamstemperatuur.Wanneerersprakeisvan

eenhogeomgevingstemperatuurwordtafkoeling

doorhijgeninganggeze.Defrequentievan

ademhalingstijgttotbovendehonderdper

minuut.Doorhetverdampenvanvochtuitde

luchtwegenwordtwarmteaanhetlichaam

onttokkenwaardoordetemperatuurbinnen

bepaaldegrenzenconstantkanwordengehou-

den.Denormaletemperatuurvanonzehond

enkatisgemiddeld38-39gradenCelsius.

Wanneerhetechtwarmis,bovende25graden,

endeluchtvochtigheidisdaarbijooknog

hoogwordtdeverdampingvanvochtbemoei-

lijkt.Ditgeldtmetnamebijwindstilweer.Een

hondkomtmeestalindeproblemenmetzijn

temperatuurregulatiewanneerhetwarmisen

ergrotereinspanningisverrichtdoorbijvoor-

beeldrennen,spelenofstoeienenbijlange

wandelingenindebrandendezon.

Daarnaastzijnerhondenrassen,zoalsdeFranse

enEngelsebulldog,destaffordshiresende

mopshonddievannaturealbeheptzijnmet

luchtwegproblemen,dieverhoogdrisicohebben

opoververhitting.Delichaamstemperatuur

kanoplopentotbovende41gradenCelsius.

Decirculatiewordtveelsterkerbelastenuit-

drogingsgevaarisgroot.Hetspreekvanzelfdat

ditookzeergevaarlijkisvoorhondenmeteen

hartafwijking.

Ditkanleidentotlevensgevaarlijketoestanden

waarbijdehondflauwvaltdoorzuurstofgebrek

enzelfskansterven.

Bekendzijnookdesituatieswaarbijeenhond

achtergelatenwordtineenslechtgeventileerde

auto,terwijlhetbuitenergwarmis.Doorde

uitademing-hethijgenvandehond-stijgt

deluchtvochtigheidverbovenhetnormaleen

raaktdeluchtverzadigdmetwaterdamp.

Deruitenbeslaanvanbinnen.Ineendergelijke

situatieishetvrijwelonmogelijkomdetem-

peratuurnogverderteregulerenenzalde

hondaanernstigeoververhittingstervenals

nietsnelwordtingegrepen.

D

maatreGelen om oververhittinG te voorkomen 
• Houdrekeningmetdeconditieeneventueleziektesvanuwhond;

• Ganietwandelenmetdehondindefellezon,maarzoekvoldoendeschaduwopengeef

uwhondoptijdtedrinken;

• Wandellievermeermalenperdagkleinereafstandeninwarmweerendoedatbijvoorkeur

’sochtendsof’savonds;

• Laatuwhuisdiernooitachterindeautoofkleineslechtgeventileerderuimtesbijwarmweer.

Ditzijndeplaatsenwaarhetsnelmiskangaan.

maatreGelen bij oververhittinG
Isdehondtochoververhitzorgdanvooreenlangzameafkoelingvanhetlichaam.

Ditkangebeurendooreenhanddoeknattemaken(geenijskoudwater),knijpdezegoeduiten

spreidtdezeoverdehond.Doedittotdatademhalingsfrequentieentemperatuurgedaaldzijn.

Detemperatuurkuntugewoonrectaalopmeten.Zorgvooreenfrisseluchtigeplaats.

Houddehondgoedindegatenenraadpleegzospoedigmogelijkeendierenarts!
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hOge BelasTingen 
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‘Het is houders van dieren verboden aan deze dieren 
de nodige verzorging te onthouden.’ 
Dat is artikel 2.2.8 van de wet Dieren die vanaf  
1 februari 2015 van kracht is. soms is het echter lang 
niet altijd mogelijk om een dier de nodige, vaak 
medische, verzorging te geven.  Al is het maar uit 
financiële beperkingen.  ‘De dierenarts is zo duur.’ 
Dat is de in veel gevallen gehoorde opmerking als 
een eigenaar een dier door de dierenarts laat 
inslapen, omdat de financiën niet toereikend zijn 
voor een uitgebreide behandeling.

eoverheiddiebijwetdeeigenaar

oplegtomdierendenodigeverzor-

gingtegeven,beperktdemogelijk-

hedendoorhogebelastingen.

Vanelkeeurogaatruim14centaanomzet-

belastingviadedierenartsnaarhetRijk.Inde

humanegezondheidszorggebeurtdatniet.

Daarishelemaalgeensprakevanomzetbelasting

endatisterecht.

Eriseenverlaagd(6%)eneenhoog(21%)

tariefvoordeomzetbelasting,ookwelbtw

genoemd.Doordedierenartsvoorgeschreven

medicijnenvallenonderhetverlaagdetarief,

maarnietvoorgeschrevenmedicijnenencon-

sultenzijnweerhoogbelast.Omhetnoginge-

wikkeldertemaken:medicijnendietijdenseen

consultwordentoegediendvallenweeronder

hethogetarief.Volgenseenvandegrootste

dierenziektekostenverzekeraarswordtruim70

procentophethogeen26procentophetlage

tariefberekend.Eenkleindeeliszonderom-

zetbelasting.Hetisduidelijkdathetovergrote

deelvandedierenartskostenhoogbelastis.

DejaaromzetvanalleNederlandsegezelschaps-

dierenpracticiis537miljoeneuro.Daarinzit

69,9miljoeneuroaanomzetbelastinghoogen

7,9miljoenlaagin.Intotaalgaaterdusbijna

78miljoennaardeStaat.Letwel:hetbetreftdus

alleendedierenartsendiegezelschapsdieren

behandelen.

Alsdierenartsenallehandelingenenallemedi-

cijnenennevenproductentegenhetverlaagde

tariefzoudenmogenberekenen,zoudatde

schatkisteenlievesomgeldkosten.Maarisdat

welzo’ngrootbedrag?Alsweeenskijkennaar

watdemotorrijtuigenbelastingopbrengt.

Danhebbenwehetover5,6miljard.Ofhoeveel

onroerendezaakbelastingwordterinNederland

betaald?Datisdriemiljardeuro.Eenaanspre-

kendvoorbeeldismisschienweldehonden-

belasting.Allegemeenten,diehondenbelasting

kennen,halenintotaalzo’nkleinezestigmiljoen

perjaarop.Metdezevoorbeeldenisde78

miljoenomzetbelastingvandierenartseneen

kleinigheid,maarweleenkleinigheiddiehet

dierenartsbezoekkanbelemmeren.

VerZekering ook Hoog Belast
Nederlandkenteenlaagaantalverzekerdehonden

enkatten.Datisongeveervierprocent.

InGrootBrittanniëligtdatop25procenten

inZwedenzelfsoptachtig.Netalsdedierenarts

zelfheeftdeverzekeringsmaatschappijde

naamduurtezijn.Ookhiersnoeptdeoverheid

forsmee.Indeverzekeringspremiezitassurantie-

belastingendieis,toevalligerwijs,ook21procent.

Voorhumaneziektekostenverzekeringenwordt

geenassurantiebelastingberekend.Vooreen

ziektekostenverzekeringvoordierenwordtdat

welgedaan.Datlijktheelvreemdentotop

zekerehoogteishetdatook.Hetdraaithierom:

totbegin2013werdeendieralseenzaak,een

ding,gerekend.Opzakenwordtwelassurantie-

belastinggeheven.Opmensenniet.

Indewetisopgenomendatdierengeenzaken

zijn.Menisinmiddelservanovertuigddatdieren

nietzondermeergelijkkunnenwordengesteld

metzaken.Dewetgeeftaandatdierenwezens

zijnmetgevoel.Ditintegenstellingtotzaken

alseenhuis,eenautoofeentelevisie.

Hetisdanwelvreemddatdewetgeversteltdat

debepalingenmetbetrekkingtotzakenvan

toepassingzijnopdieren.Dierenzijndusgeen

zaken,maarinjuridischezinmoetenzewelals

zakenwordenbeschouwd.

Datzoudanassurantiebelastingopziektekosten-

verzekeringenvoordierenrechtvaardigen.

Geenhonddiedatsnapt.

Verlaagd Btw-tarief en afsCHaffing 
assurantieBelasting
Stelnudathethogebtw-tariefwordtverlaagd

naar6procent.Daarmeezoudendedierenarts-

kostenongeveer50miljoenlagerworden.

Uzoudandusongeveer10procentminder

aangezondheidszorgvooruwdierhoevente

betalen.

Datzoutegelijkertijdbetekenendatdetarieven

vandedierenziektekostenvandeverzekeraars

ook10procentnaarbenedenkunnen.Hetis

immerszodatverzekeraarsgeenteruggavevan

deomzetbelastingkennenenalleverzekerings-

uitkeringeninclusiefomzetbelastingmoeten

uitbetalen.Lagerepremieszullenongetwijfeld

leidentotmeerverzekerden.Endatzalweer

eenbeteregezondheidszorgtotgevolghebben.

Verzekerdedierenbezoekenvakerdedierenarts

enwelbijnatweemaalzovaakalsonverzekerde.

Afschaffingvandeassurantiebelastingheefteen

noggrotereinvloedopdekostendandebtw-

verlagingvoordierenartsen.Alsdeomzet-

belastingvoordierenartskostenwordtverlaagd

endeassurantiebelastingwordtafgeschaft,

scheeltdatvoorverzekerdedierenruim25

procent.Datbetekentdanbijeenhuidigpremie-

bedragvan,bijvoorbeeld,e300eenverlaging

vane75.Daarmeewordtverzekerenaantrek-

kelijkerendefinanciëledrempelnaardedieren-

artslager.Datzoueenmooiinstrumentzijn

vooreenbeterbetaalbaregezondheidszorg

voordieren.

Deoverheidsteltbijwet:datziekofgewond

dieronmiddellijkoppassendewijzemoetwor-

denverzorgd(Besluithoudersvandieren5juni

2014).Verlagingvandekostenmaakthetmak-

kelijkerenbiedtmeermogelijkhedenomaan

deeisenvandezewettevoldoen.Indepolitiek

zijnerwelmensendievooreendergelijke

mogelijkheidzijn,maardeStaatssecretaris

heeftalsargumentomhetniettedoendater

Europeseregelszijndiehetonmogelijkmaken

omteveranderen.OokEuropeseregelszijn

nietinbetongegoten.Laatonzeoverheidnu

eenshetinitiatiefnemenomeenEuropese

regelteveranderen.Tenslottezorgtdierenarts-

bezoekeenhelebelangrijkeinvloedopeen

goedegezondheidszorgvoorhuisdieren.

Cijfers:	HAS,	CBS,	Rabobank

D
•	 Lagere	dierenartskosten	door	deze	naar	het	

verlaagde	btw-tarief	te	brengen,	bespaart		

de	eigenaar	bijna	15	procent.

•	 Lagere	dierenartskosten	zorgen	voor	lagere	

verzekeringspremie.

•	 Afschaffing	van	assurantiebelasting	betekent	

lagere	verzekeringspremie.

•	 Meer	verzekerde	dieren	betekent	een	lagere	

drempel	naar	medische	zorg.	

Ineenvolgendartikelover(te)hogeomzetbelastingneemtOverDierendediervoedingonderde

loep.Voedingvoormensenvaltonderhetverlaagdetarief,terwijldiervoedinghoogbelastwordt.

DatisnietinelkEuropeeslandhetzelfde.
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serie oVer de dierenarts-sPeCialist
Er	is	veel	mogelijk	in	de	diergeneeskundige	zorg.	Daarom	is	Over	Dieren	begonnen	met	een	

informatieve	reeks	over	de	dierenarts-specialist.	In	het	volgende	nummer	komt	de	specialist	

Chirurgie	aan	het	woord.

- door StEPhan van mEuLEbrouck -

De geneeskunde heeft op veel gebieden specia-
lismen en deskundigen. ook voor onze dieren zijn 
er specialisten, waar je als baasje naartoe kunt, 
vaak op verwijzing van je dierenarts. 
De universiteitskliniek voor gezelschapsdieren 
van de faculteit Diergeneeskunde in utrecht 
heeft nagenoeg alle Europees erkende speciali-
satierichtingen onder één dak. Daaronder valt 
ook de Vogelgeneeskunde. wat houdt dat speci-
alisme in? En wat is de toegevoegde waarde van 
de dierenarts-specialist? In deze aflevering in de 
serie specialisten dr. Yvonne van Zeeland, specia-
list Vogelgeneeskunde.

vonnevanZeelandisvanjongsaf

aanalgefascineerddoordieren,en

danvooralalleswatgeenhond,kat,

paardofveeis.Metanderewoorden:

devogelsenbijzonderedieren.Haarinteresse

voorvogelsbegonalheelvroeg.‘Toenikeen

jaarofzesjaaroudwasvondikeenjong

vogeltjeindetuindatuithetnestjegevallen

wasengewondwasgeraakt.Toennamikhet

vogeltjemeenaarbinnenomteverzorgen.

Daarbijbedachtikmedatditvogeltjeookeen

nestjemoesthebbenentoenzorgdeikvoor

nestmateriaal…doormijnharenafteknippen!

Datvondmijnmoederminderleuk,haha!’

TijdenshaarstudieDiergeneeskundevolgde

VanZeelandallemogelijkekeuzevakkenover

vogelsenbijzonderedieren.Haarinteresse

bleefookbijdocentennietonopgemerkt:één

vanhenopperdetoenaldateenspecialisten-

opleidingwellichtietsvoorhaarzouzijn.

‘Vrijsnelnamijnafstuderenin2005konik

aandeslagbijdeUniversiteitskliniekvoor

Gezelschapsdierenenin2006starttemijnspe-

cialistenopleiding,dieikcombineerdemeteen

promotieonderzoeknaarverenplukkenbij

papegaaien.In2013ronddeikbeidetrajecten

afenmagikmezelfEuropeeserkendspecialist

indeVogelgeneeskundenoemen.’

PuZZelen en Pionieren
Watmaakthetwerkenmetvogelszobijzonder?

‘Metvogelsvoelikechteenklik.Zekermet

papegaaien,diezijnontzettendintelligenten

hebbenelkhuneigenpersoonlijkheid.Enver-

gelekenmetzoogdierenhebbenvogelseen

uniekebouwenfunctie,watgeheelnieuweuit-

dagingenoplevert.

Maarooktussendeverschillendeklassenvogels,

enzelfstussensoortenvaneenzelfdeklasseof

familie,zijnverschillenaanwezigwaarmeeik

rekeningmoethouden.Ziebijvoorbeeldmaar

eenseenpinguïnteverdoven!’Bijpinguïnsis

deluchtpijpnamelijkintweeëngespleten,legt

despecialistuit.Omdaareenbeademings-

buisjeinaantebrengenvergtdenodigecreati-

viteit.Endatisookeenvandeaantrekkelijke

kantenvanhaarvak:hetisvaakechtpuzzelen.

Datissomslastig,omdaterovervogelsnou

eenmaalveelminderbekendisdanoverhonden

enkatten.Maarhetbetekentookdatjekunt

pionieren!‘Eenpaarjaargeledenhaddenwe

hiereenSenegalpapegaaidieinkortetijdveel

zwaarderwasgeworden,van120naar180gram.

Wevermoeddendathetdiertjehetsyndroom

vanCushinghad,eensoortstofwisselingsziekte.

Alleen:erbestondgeentestvoordieaandoening

bijvogels!Diehebbenweduszelfmoetenont-

wikkelen,netalsdebehandeling.’

mogelijkHeden
VanZeelandenhaarcollega’swerkennauw

samenmetcollega’svanandereafdelingenbij

deUniversiteitskliniek.Omeenpatiënt‘door

telichten’beschiktdekliniekbijvoorbeeldover

eenmodernuitgerusteafdelingRadiologie.

‘Tegenwoordigmakenwebijvogelsbijvoorbeeld

ookvaakeenCT-scan.Daarmeekunnenwe

bijvoorbeelddeluchtwegenveelbeterbestuderen

danmeteenröntgenfoto.’Ookbestralenbe-

hoorttotdemogelijkheden.‘Daardoorkunnen

webijvoorbeeldstuitkliertumorenbehandelen

zonderdestaartvandevogeltehoevenampu-

teren.Ookvoerenwesamenmetdeafdeling

Oogheelkundeoogoperatiesuitbijvogelsdie

tengevolgevanstaarangstigzijngeworden.’

welZijn
Voorkomenisbeterdangenezen.Datbetekent

datVanZeelandookmeedenktmeteigenaren

overaanpassingenindevoedingofleefomge-

vingomdegezondheidenhetwelzijnvande

vogeloptimaaltehouden.‘Zekerbijpapegaaien

ishetaanbiedenvanvoldoendeuitdagingheel

belangrijk,andersbestaatdekansdatdezevogels

gaanverenplukken.Bijvogelsligtdeoorzaak

vangedragsproblemenvaakindeleefomgeving

dieonvoldoendeopdebehoeftevandevogel

isafgestemd.Tijdenseenrecentonderzoek

hebbenweeenduidelijkverbandtussenper-

soonlijkheidenomgevinggevonden.

Diebrengenwedusaltijdallebeiinkaartwan-

neerweeengedragsprobleembehandelen.

Daarnaastdenkenweookmeeovervragenals

“Iskortwiekendebestekeuzevoormijnvogel?”

of“Ishetverstandigomeenmaatjevoormijn

vogeltezoeken?”’

Minstenszobelangrijkishetomeenvogelzo

weinigmogelijkstresstebezorgentijdenseen

bezoekofbehandeling.‘Jemoeteenvogelgoed

kunnenhanteren,ervlotter“doorheen”kunnen

gaandanjebijeenhondofkatzoudoen.

Demeestevogelszijnimmersprooidieren.Dat

betekentdatzevaakslechtlatenziendatze

ziekzijn.Enalszeeenmaalziekzijn,enjepast

nietgoedop,danoverlijdenzesomsaldoorde

stressvanhetvasthouden.Wenemendaarom

vaakookextravoorzorgsmaatregelenomstress

zoveelmogelijktebeperken.’

Veel soorten
VanZeelandzietvooralpapegaaienenparkieten.

‘Datheeftvoornamelijktemakenmetdehech-

terebanddieeigenarenmetditsoortvogelsop-

bouwen.Maarweziennetzogoedzangvogels,

roofvogels,kippen,toekans,flamingo’s,pinguïns,

ofwatervogels.’Deproblemenwaardevogels

meebinnenkomenzijnnetzouiteenlopend.

Eenwelheelbijzonderepatiëntwaseengrijze

roodstaartpapegaaimeteenspraakstoornis.

‘Diehad‘ieovergehoudenaaneenhersenbloe-

dingtengevolgevanaderverkalking,diewe

meteenCT-enMRI-scankondenvaststellen.

Nabehandelingwashijweerhelemaaldeoude

enzonghijdeversjesenliedjesweerinde

goedevolgorde!’

aanBeVeling
AndersdanbijveelafdelingenvandeUniversi-

teitskliniek,isbijdeafdelingvanVanZeeland

geenverwijsbriefnodig.‘Nietiederedierenarts

heeftnueenmaalvoldoendekennisovervogels

inhuis.Bovendienhebbenvogelsveelminder

reservedanhondenofkatten.Hetisduszaak

zosnelmogelijkdejuistediagnoseenbehan-

delingintestellen.Daarommoeteeneigenaar

ookrechtstreeksbijonsterechtkunnen.’

Wanneerjeduseenveranderingbijjevogel

bemerkt:twijfelniet,maarganaareendieren-

arts!

Y

Juistomdatvogelsnietgauwlatenziendatze

ziekzijn,raadtVanZeelandookaanomregel-

matigeenbezoekaandedierenartstebrengen.

‘Dankandedierenartsookaandachtbesteden

aanmanierenomdevogeltelatenwennenaan

hetbezoek.Denkbijvoorbeeldaanhanddoek-

trainingofhetlerenaannemenvanvloeistoffen

uiteenspuitje.Enwanneerjehetbezoekaan

dedierenartsaanietspositiefskuntkoppelen,

ondervindtdevogelminderstressvaneenvol-

gendbezoek!’

MeerwetenoverdemogelijkhedendieYvonne

vanZeelandenhaarcollega’skunnenbieden?

Kijkdanopwww.diergeneeskunde.nl/klinieken	

>	Universiteitskliniek	voor	Gezelschapsdieren	>	

Vogels	en	Bijzondere	Dieren
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De tewaterlating
                                           wij katten hebben een 
                                     haat-liefde verhouding
                                   met water.  Als het regent
                                  weet ik niet hoe snel ik 
moet schuilen. Het kan zelfs voor komen dat 
ik wacht tot het droog is voor ik naar huis 
vertrek om mijn bakje eten te verorberen. 

Aandeanderekanthelpt

wateruitstekendtegende

dorst.Endrinkenisvolgens

hetvrouwtjeenormbelangrijk.

Zobelangrijkzelfsdatzemeinhet

weekendenopfeestdagenechtekatten-

melkgeeft.Datisbijnazolekkeralseten.

Maargoed,alsikdorsthebt,benikwelte

porrenvooreenbeetjewater.

Hetlekkerstewatervindikaltijdinde

gieter.Hetvrouwtjedoeterwelvanalles

aanommijniettelatenverdorsten,want

zezetaltijdeenversbakjevoormeklaar,

maaropdeeenofanderemanieriswater

uitdegieterlekkerder.

Datheeftmeweleensaanhetdenken

gezet:zouzemeervandeplantendan

vanmijhouden?Hundrinkenistenslotte

lekkerder.Dandenkikweerdatdatniet

waarkanzijn,wantzezetnooiteenbakje

etenklaarvoordeplanten.

Alsikuitmijnbakjeofuitdegieter

drink,hebikdegewoonteommetmijn

nagelsoverdevloertekrabben.

Hetvrouwtjeheeftgeenideewaaromik

datdoe.Tochisdeverklaringheeleen-

voudig.Ikkrabommijn

geursporenuittezettenendaarmeete

vertellendathetbakjeofdegietervanmij

is.ZoprobeerikRosadaarwegtehouden.

Metetendoeikdatniet,wanthetiszin-

loosomtelatenwetendatheteetbakje

vanmijis.Hetisimmersaltijdmeteen

leegalsikerbijhebgezetenenwiewiler

nueenleegbakjemarkeren?

Waterzorgtnietalleenvooreenhaat-liefde

verhouding,maarookvoorspanning.

Eenmaandofwatgeledengebeurdener

allerleidingenindetuinvandeburen.

Datwasalspannend,wantwaterprecies

gebeurdewasvoormijonduidelijk.

Erwerdgegraven,gekaptengewied.Er

werdenstenenopeenhoopgegooidenik

hoordeopeendagduidelijkwaterklateren.

Daarmoestiknatuurlijkhetmijnevan

hebben.

‘sAvonds,toendeburennaarbinnen

warenenBrutusingeenveldenofwegen

tebekennenwas,benikopverkenning

uitgegaan.Erliepeenpaadjevankeurige

steentjesnaareengrootgatinhetmidden

vandetuin.Indatgatstondeenfontein

endaaruitspooteenklaterendstraaltje

water.Hetklonkaanlokkelijk,maarhet

rooknogbeter.Hetrooknaarhetwater

indegieter.Opeenskreegikergedorst

engeleiddoormijnnieuwsgierigheiden

degedachteaanheerlijkgieterwater,

probeerdeikdefonteintebereiken.

Datwasmindermakkelijkdanikdacht.

Ikklomoverwatwiebelendestenenen

a

Bommel
EriseenboekjevanBommel.
Ukunthetbestellenviadewebsite
www.overdieren.nl
Uvindthetonderhetkopje
OverDierenBasis-boekenen
vervolgensonderhetkopjeOverige.
Hetboekjekost€7,95.

Bommel
op veler verzoek wordt de serie verhalen van Bommel, 

de filosofische kater, herhaald. Bommel beheerst de kunst

om slim te zijn door dom te lijken.

zondernattepotentekrijgenbereikteik

bijnadefontein.Ikhoefdenogmaareen

heelkleinstukjeteoverbruggenommet

mijnbekbijhetwatertekunnen.

Delaatstesteenwaswelheelwiebelig.

Eigenlijktewiebelig,wanthijklapteom

ondermijngewicht.Iktuimeldevoorover

enlanddeindebakvandefontein.

Hatelijkklaterdehetwaterdooralseen

overijverigedouche.Zondereenslok

gedronkentehebben,sprongiksierlijk

ennatterugnaarhetdroge.Ikwilde

geenminuutlangerindezekat-onvrien-

delijketuinvertoeven.Ikvluchttezosnel

ikkonnaarhuis.Inmijnooghoekzagik

nognetgezelligBrutuszitten.Hijzei

niets,maarkeekveelbetekenend.Thuis

schuddeikmeuitensprongbijhet

vrouwtjeopschoot.Gedeeldesmartis

halvesmart,dachtik.Hetvrouwtjewas

datnietmetmeeens,wantzeschootver-

schriktopvanmijnnatteverschijning.

Rosazagdehumorerwelvanin,wantze

lachtehinderlijk.

OP DE EEN OF ANDERE MANIER IS 
WATER UIT DE GIETER LEKKERDER

Ook dol op

HUIS
DIEREN?

Stichting Amivedi zoekt: 
VRIJWILLIGERS

Ben jij net als wij dol op huisdieren, begaan met hun lot, en graag sociaal actief? Dan zoeken wij jou! Amivedi  houdt zich bezig met het 
registreren van vermiste en gevonden huisdieren.  Al onze vrijwilligers werken vanuit huis met de computer en telefoon.  Wij hebben 
landelijk 110 meldpunten en een uitgebreide website waarop mensen hun dieren laten registreren door onze vrijwilligers.  Wij komen 
niet in contact met de dieren zelf, maar eigenaren, vinders, dierenasielen, dierenambulances, dierenartsen, politie, gemeenten, etc.

Wij hebben vrijwilligers die op een vast dagdeel in de week vanuit huis 
de telefoontjes, die bij ons landelijk informatienummer binnenkomen 
beantwoorden. Mensen die hierheen bellen krijgen van deze vrijwilligers 
het telefoonnummer van het meldpunt waarnaar ze kunnen bellen om 
melding te maken van een vermist of gevonden dier. 

Daarnaast hebben we vrijwilligers die een meldpunt bemannen. Zij ontvangen 
de meldingen, geven de melders advies en zetten de vermiste of gevonden 
dieren op onze internetsite. Ook hebben zij contact met dierenasielen en die-
renambulances. Een meldpunt wordt meestal door één vrijwilliger vanuit huis 
bemand, dus een meldpunt bent u 7 dagen in de week. Dit betekent natuurlijk 
niet dat u steeds thuis moet zijn, want tijdens uw afwezigheid kunnen mensen 
de voicemail inspreken, waarna u hen kunt terugbellen.

Ons vrijwilligerswerk is dus vooral administratief.  Wij worden niet betaald, 
maar krijgen uiteraard wel onze onkosten vergoed. 

Mocht u interesse hebben of meer informatie willen ontvangen over 
het vrijwilligerswerk bij Amivedi, neem dan een kijkje op onze website: 
www.amivedi.nl/steun-ons

Stichting Amivedi zoekt: 

VRIJWILLIGERS

www.amivedi.nl
AMIVEDI ZKT VRIJWILLIGERS.indd   1 02-12-16   08:00
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In 2014 werd gemeld dat in Twente eekhoorns 
dood uit bomen vielen. uit onderzoek bleek dat 
meer dan de helft van de onderzochte rode eek-
hoorns was doodgegaan door een besmetting 
met toxoplasmose. Toxoplasma is een parasitaire 
infectie die van dieren kan worden overgebracht 
op de mens. Dit noemen we een zoönose. In 
Nederland wordt toxoplasmose beschouwd als de 
belangrijkste zoönose wat betreft ziekte- en 
sterftelast. Belangrijk dus om deze parasiet hierna 
wat nader te beschouwen.

toxoPlasma en de kat
oxoplasmoseiseenziektediebijvrij-

welallewarmbloedigediersoorten

inclusiefdemenskanvoorkomen.

Hetwordtveroorzaaktdooreeneen-

celligeparasietmetdenaamToxoplasmagondii.

Deparasietheefteenlevenscyclusbijkatachtigen

metwarmbloedigetussen-eneindgastheren.

Ongeveerdehelftvandekattenraaktop

gemiddeldzesmaandenleeftijdbesmetinde

tuin(nahetbegravenvanuitwerpselen)ofna

hetetenvaneenbesmetprooidierofrauwvlees.

Ookbinnenkattenkunnensomsgeïnfecteerd

rakenwanneerzebijvoorbeeldeenbesmettemuis

vangenenopeten.

Naeenbesmettingwordenermiljoeneneitjes

gedurendeenkelewekenuitgescheideninde

ontlastingdietotanderhalfjaarindeomgeving

besmettelijkkunnenblijven.Naeeninfectie

bouwtdekateenlevenslangeweerstandop.

Heelsomskunnenerbijjongeofbijdrachtige

kattenziekteverschijnselenoptreden.Hetisdus

meereenprobleemvandeomgevingdanvoor

dekat.

eitjes in de omgeVing
Indeontlastingwordendeeitjespastweedagen

nauitscheidingbesmettelijk.Meestalisdekatten-

bakopdatmomentwelverschoond,maarwel

vervelendisdatzedusanderhalfjaarlevensvat-

baarblijvenindetuinen,parkenenzandbakken

waardekatzijnpoepbegraaft.

Tussengastherenzoalsschapen,runderen,vogels

enknaagdieren,maarookdemens,kunnenzich

viagrondcontacthiermeebesmetten,waarna

eenvermenigvuldiginginhetlichaamplaats-

vindt.DeToxoplasmakomtdantotrustinspieren,

hersenenenorganen.Methetetenvanbesmette

prooidierendoorkattenisdecyclusweerrond.

Besmetting Van de mens 
DemensbesmetzichvooralmetToxoplasmana

hetetenvanonvoldoendeverhitbesmetvlees.

Voorbeeldenvanrauwevleesproductenzijnfilet

americain,ossenworst,theeworst,rosbief,rauwe

ham,cervelaatworst,salamienchorizo.

Vegetariërszijnechternietbeschermd,wantzij

kunnenzichookbesmettennaopnamevan

eitjestijdenstuinierenzonderhandschoenenof

viaonvoldoendegewassengroentenenfruit.

Demenskangeentoxoplasmoseoplopendoor

hetaanrakenofbezittenvandierendiemet

Toxoplasmazijnbesmet,zoalskattenofbijvoor-

beelddeeerdergenoemdeeekhoorns.Dekans

datinfectieplaatsvindtvanuitdekattenbakisheel

kleinomdateen(jonge)katmaarenkeleweken

inzijnlevenuitscheiderisendeeitjeseerstnog

besmettelijkmoetenworden.Hetdagelijksver-

schonenvandekattenbakvoorkomteeneven-

tueleinfectie.Indemeestegevallenverloopteen

Toxoplasma-infectiebijdemensonopgemerkt.

Heelsomsheeftiemandlastvanvageklachten

diedoendenkenaaneenlichtegriep,zoalslichte

temperatuursverhoging,lymfeklierzwellingen

vermoeidheid.Daarnaismenongevoeligvoor

deparasiet.Toxoplasmoseisvervelend,maar

meestalnieternstig.

Zwangere Vrouwen en katten
Hetrisicovantoxoplasmosebijdemensisvooral

gelegeninbesmettingvandeongeborenvrucht

bijzwangerevrouwendienognieteerderbesmet

zijngeweestendusgevoeligzijn.

Daardoorkanereenspontaneabortusplaats-

vindenofvrijernstigeverschijnselenoptreden

bijofnadegeboortedoorbeschadigingvan

hersenenenogen.InNederlandheeftongeveer

80procentvandevrouwengeenToxoplasma-

infectiedoorgemaaktophetmomentdatze

zwangerworden.

Daaromishetergbelangrijkvoorzwangeren

omtevoorkomendatzijtijdenshunzwanger-

schapbesmetrakenmetToxoplasma.Hettesten

doorbloedonderzoeklevertonvoldoendeinfor-

matieopenwordtinNederlanddaaromniet

standaardgedaantijdensdezwangerschap.

Belangrijkerisomvrouwendiezwangerwillen

worden,duidelijktemakenhoezijeeninfectie

kunnenvoorkomen.Uitonderzoekbleekdat

veelzwangerevrouwenweliswaargehoordheb-

benvantoxoplasmose,maardatzenietweten

hoeeeninfectieistevoorkomen.

Verloskundigenblijkenmaareendeelvande

informatiehieroverteverstrekken.

Hoe Voorkomen we toxoPlasmose?
Metnamezwangerevrouwenwordtgeadviseerd

omzorgvuldigdenormalehygiënischemaat-

regeleninachttenemen,geenrauwvleesteeten,

handentewassen,fruitteschillenengroenten

tewassenen/oftekoken.Besmettingvanuitde

omgevingnagrondcontactkanmenvoorkomen

doortetuinierenmethandschoenenaanen

doorzandbakkenaftedekken.Watbetreftde

hygiënerondomdekattenbak:verschoondeze

dagelijksmethandschoenenaanof,omzelfshet

geringstespoortjetwijfeluittebannen,laatdit

klusjedezemaandenaaneenanderuithet

gezinover.

Onderzoekheeftaangetoonddatdeaanwezig-

heidvaneenkatinhuisgééngroterekansop

besmettinggeeft.Hetisdusnietnodigomtijdens

dezwangerschapdekathethuisuittedoen,

maarweldenormalehygiënischemaatregelen

inachttenemen.

Opvallendisdateigenarenvaneenhondeen

ietsgroterekanshebbenommetToxoplasma

besmetterakendanwanneerzeeenkathebben.

Ditwordtverklaarddoordathondennahet

ravotteninhetpark,bosoftuinvaakenthousiast

metdeaardebesmeurdepotentegendeeigenaar

opspringen.Eenkatliktzichaltijdschoonen

zalnietsnelbesmetgrondmateriaaloverbrengen

opdemens.

Toxoplasmosebijkattenkanmenvoorhet

grootstedeelvoorkomendoorzeuitsluitend

kant-en-klaarvoedselteverstrekkeneneventueel

vleesaltijdtekoken.Uiteraardzijnknaagdieren

envogels,alszedievangenenopeten,ookeen

belangrijkebronvanbesmettingvoordekat.

VoorliCHting
DeESCCAPiseenEuropeseorganisatiedie

eenduidigeennuttigeinformatieverstrektaan

dierenartseneneigenarenomparasitaireinfecties

bijhuisdierentebestrijden.Zijhebbeneen

voorlichtingsbrochureoverToxoplasma,maar

ookoverandereparasieten,ontwikkelddiete

downloadenisvandewebsite:ww.esccap.eu.

T



OD

Een goed alternatief bij 
vuurwerkangst

TELIZEN™ combineert smakelijkheid met een kalmerend 
effect. Een dagelijkse traktatie, op basis van natuurlijk groene 
thee concentraat, die honden en katten helpt ontspannen. 

Help uw huisdier ontspannen

Wie goed voor zijn huisdier zorgt, 
zorgt dat hij of zij goed in zijn vel-
letje zit, blij is en vol vertrouwen 
de wereld in kijkt. Een angstige 
hond door bijvoorbeeld vuur-
werk doet dat natuurlijk niet. Hij 
kan blaffen of janken, probeert 
zich te verstoppen op een donker 
plekje en kan buiten zelfs weg 
willen vluchten. Gelukkig kun je 
met gedragstraining deze angst 
voorkomen.

Knallen
Onweer met donder en bliksem, 
vuurwerk met lichtflitsen en 
harde knallen, dat zijn zaken waar 
mensen van nature van schrik-
ken. Ook voor honden zijn dit 
situaties waarbij de natuurlijke 
overlevingsdrang zorgt voor een 
schrikreactie. Wij kunnen zelf 
wel bedenken dat er geen gevaar 
dreigt, maar voor een hond is dat 
iets dat zij moeten leren. 

Start training op tijd
Krijg je een pup in huis, dan is het 
fijn als je hem al vroeg laat wen-
nen aan vuurwerk of andere har-
de geluiden, zodat hij dat normaal 
gaat vinden. Je kunt daarvoor een 
‘vuurwerk-cd’ gebruiken, of gelui-
den downloaden: de geluiden van 
“Sounds scary” van Dogtrust zijn 
bijvoorbeeld geschikt. 
In feestwinkels kun je ook trekrot-
jes kopen om met echte knallen 
en de geur van vuurwerk te oefe-
nen. 

Is je hond al wat ouder en weet 
je uit ervaring dat hij angstig rea-
geert op vuurwerk? Begin dit jaar  
dan ruim op tijd met gedragstrai-
ning om die angst weg te nemen. 
Start het liefst vroeg in het najaar, 
want je kunt niet goed trainen in 
periodes dat er buiten vuurwerk 
afgestoken kan worden. 

Advies
Het is aan te raden bij vuur-
werkangst je dierenarts, een ge-
diplomeerd gedragstherapeut of 
erkende veterinaire gedragsspeci-
alist te raadplegen. Door specifie-
ke vragen te stellen kan hij of zij 
het beste plan voor je dier maken. 
Bij erg bange dieren kan onder-
steunende medicatie of speciale 
voeding gegeven worden. Ook 
kunnen zij precies uitleggen

waar je op kunt letten en hoe je 
de training goed opbouwt.

Niet doen
Dierenartsen raden het gebruik 
van middelen met acepromazine 
af, omdat die de hond wel sla-
perig, maar ook gevoeliger voor 
geluid maken. Recent onderzoek 
heeft aangetoond dat de hond 
zich dan wel angstig kan voelen, 
maar dit gedrag niet kan laten 
zien door de suf makende wer-
king. Er zijn wel andere medicij-
nen die angstgevoelens kunnen 
verminderen. De dierenarts kan je 
hierin adviseren.

Op www.dierenarts.nl vind je 
dierenartsen met reviews van 
klanten.

Help! Mijn dier is bang voor vuurwerk!
Daar kun je met training wat aan doen

Start je toch pas in december, dan kun je je hond 
laten wennen aan oorbeschermers. Bij het LICG 
(www.licg.nl) vind je een instructiefilmpje hier-
over.

Start je toch pas in december, dan kun je je hond 
laten wennen aan oorbeschermers. Bij het LICG 
(www.licg.nl) vind je een instructiefilmpje hier-
over.

In feestwinkels kun je ook trekrot
jes kopen om met echte knallen 
en de geur van vuurwerk te oefe-
nen. 



29E jaargang nummEr 117 - oktobEr - novEmbEr - dEcEmbEr 2017

  

Pagina 22 Over Di eren Pagina 23 Over Di eren

OD
n

ie
u

w
e 

w
eD

sT
r

ij
D

OD
n

a
D

er
 B

ek
ek

en
29E jaargang nummEr 117 - oktobEr - novEmbEr - dEcEmbEr 2017

Ga naar www.onzehond.nl
e-mail naar abonnement@bcm.nl
of bel 085-7600237
(ma-vrij, 8:30-12:30 uur, lokaal tarief)

+ GRATIS CURVER

10x

TRAVELLING KIT

Word nu abonnee of geef cadeau!

Jaarabonnementvoor € 46,25 
+ gratis 

Curver Travelling Kit
of € 5,- korting!

Het huisdier-reissysteem is een must om uw beste vriend 
te voeden als u onderweg bent: Eén kom voor voedsel, 

de andere voor water en een vershouddoos om zijn favoriete 
eten te bewaren tot etenstijd.

weDsTrijD
Alsuéénlettervoordewoordenhieronderzet,
ontstaatdenaamvaneendier.Degevonden
beginlettersvormendenaamvaneenander
dier,maarhelaasdelettersstaandoorelkaar.
Umoetdusevendoorpuzzelenomzeinde
juistevolgordetezettenomhetdierdatwe
bedoelentevinden.Omuopwegtehelpen,
lichtenweeentipjevandesluierop.
Deeerstelettervanhetwoorddatumoet
vinden,isdebeginlettervanhetlaatstedierin
deopgave.

  erts

  at

  rend

  gel

  mPala

  dder

  oala

UwoplossingkuntusturenaanOverDieren,
Stationsweg9,9989BTWarffumofpere-mail
aanredactie@overdieren.nl
Vergeetnietuwnaamenadrestevermelden.
Ukuntinzendentot20december2017.
DriewinnaarskrijgenelkeenOverDieren
boekenpakketterwaardevane100.

       
       
       
       
       
       
       

artrose Bij Honden en de rol Van VoedingssuPPlementen

Het  VastgeBonden tentoonstellen Van roofVogels en uilen 
oP Braderieën en eVenementen is dierenmisHandeling

Artroseiseengewrichtsaandoeningwaar
heelwathondenvroegoflaatmeetemaken
krijgen.Hetkraakbeenindegewrichtenslijt
afendatveroorzaaktontstekingen.Inhet
beginlijktartrosebestmeetevallen,maar
zonderbehandelingwordthetsteedspijnlijker
voordehond.Ineenvergevorderdefase
hebbenzezelfsvoortdurendpijn,ook
wanneerzenietbewegen.Jammergenoegis
artroseongeneeslijk.
Gelukkigzijnerwelheelwatbehandelingen
omdepijnvanuwhondteverzachtenen
hemnogeentijdlangopdebeentehouden:
ontstekingsremmers,eendieetomoverge-
wichtkwijtteraken,fysiotherapieomde
gewrichtensoepeltehoudenofhydrotherapie
ineenhondenzwembadzodatuwhondzijn
gewrichtenonbelastkanbewegen.

Daarnaastkuntuuwhondookvoedings-
supplemententerondersteuningvande
gewrichtengeven.FlexadinAdvancedbevat
Omega-3-vetzuren(metontstekingsrem-
mendewerking),vitamineE(helptdankzij
z’nantioxiderendewerkingdeafbraakvan
kraakbeentevoorkomen)enhetunieke
UCII(niet-gedenatureerdcollageen,datde
gewrichtenversoepelt).

OfFlexadinPlus,datnaastomega3envita-
mineEookGlucosamineenChondroïtine
(essentiëlebouwstoffenvangewrichtskraak-
been)enduivelsklauw(eenplantmetgunstige
effectenopdegewrichten)bevat.Vraag
adviesaanuwdierenarts!

DebrancheorganisatieStichtingverantwoord
roofvogelshouden,deSVRH,isfeltegen-
standervanhetvastgebondententoonstellen
vanroofvogelsenuilenopbraderieënen
evenementen.Hetheeftgeeneducatieve
waarde,hetdraagtnietbijaanhetwelzijnvan
devogelsengeefteenverkeerdeboodschap
afaanhetgrotepubliek.Ookhettegen
betalingmeteenroofvogelopdefotogaan
wijstdeSVRHaf,wantdedierenhebben
geenkeusofzehierwelofnietaanmeewillen
doen.Hetisslechtseenmakkelijkemanier
vangeldverdienen.

DeSVRHroeptgemeentebesturenenorga-
nisatiesvanevenementenopomalleeneen
vergunningaftegevenaangeaccrediteerde
bedrijvendieeducatieveroofvogeldemon-
stratiesverzorgenwaarbijdedierenhun
natuurlijkgedragvertonen.Devogelsvande
bijdeSVRHaangeslotenbedrijvenworden
nooitophongergevlogen,zijngrotendeels
gehuisvestinvolièresenwordengetraind
metmoderne,positievetrainingsmethoden.

DeSVRHisinoverlegmethaaradviseurs
bezigdevijfvrijhedenvanBrambell,die
algemeengeldenalsgraadmetervoordieren-
welzijn,intevullenvoorhetverantwoord
houdenenverzorgenvanroofvogelsenuilen.

Meer	informatie;	www.svrh.nl

-	Berichten	op	deze	pagina	worden	buiten	de	verantwoordelijkheid	van	de	redactie	geplaatst.	-
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hOnDenrassen:  gRoEp 3 
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De FCI (Fédération Cynologique Internationale) 
heeft de verschillende hondenrassen ingedeeld in 
tien groepen: 
  1 schapenhoeders en veedrijvers met uitzondering 

van de Zwitserse sennenhonden, 
  2 rassen van het pinscher- en schnautzertype, 

dogachtigen en Zwitserse veedrijvers, 
  3  terriërs, 
  4  teckels, 
  5  keeshonden en keesachtigen van het 

oerhondtype, 
  6  drijvende honden, 
  7  staande honden, 
  8  opjagende en apporterende vogelhonden en 

waterhonden, 
  9  gezelschaps- en dwerghonden en 
10   windhonden. 

In de komende nummers van over Dieren gaan we 
deze rasgroepen beschrijven, in deze aflevering 
een aantal honden uit rasgroep 3.
Rasgroep 1 en rasgroep 2 werden beschreven in 
de vorige nummers van over Dieren.

asgroep3bestaatuitdeterriërsenis

ingedeeldinviergroepen:dehoog-

benigeterriërs,delaagbenigeterriërs,

terriërsvanhetbulldogtypeenterriërs

vanhetdwerghondtype.

airedale terriër
DeAiredaleterriër,ookweldekoningvande

terriërsgenoemd,iseenhoogbenigeterriëren

degrootstevandeterriërrassen.Zoalszijnnaam

aldoetvermoeden,komtdezehonduitAirein

hetzuidoostenvanYorkshireinEngeland.

Hijbehoorttoteenzeerpopulairrasenistem-

peramentvol,robuustensportief.

Airedaleterriërszijnoverdehelewereldgeliefde

gezelschaps-ententoonstellingshonden.

foxterriër
Defoxterriëriseenhoogbenigehondenkomt

intweevariantenvoor:gladharigendraadharig.

Degladharigefoxterriërmoestvooralindegrond

kruipenendevosofdedasverjagenzodatde

jagerhetdierkonvangen.Ooknunogisdeze

terriëreengewaardeerdejacht-engezelschaps-

honddiebeweeglijkenlevendigis.

Dedraadharigefoxterriërhaddetaakomvossen

tijdensdejachtweeruithunholentekrijgen.

Dezehondwaseentijdlanghetpopulairste

hondenrasinEngeland.Hijisalsgezelschaps-en

tentoonstellingshondaltijdzeergeliefdgeweest

enmoetsierlijk,levendigenalertzijn.

Parson jaCk russell terriër
DehoogbenigeParsonJackRussellterriëriseen

kleine,actieve,sterkeensnellehondmeteen

grootuithoudingsvermogeneneenzelfverzekerd

envriendelijkkarakter.Degrondleggervandit

raswaspredikantJohn(Jack)Russell.Hijhield

veelvanjagenenkruisteverschillendehonden

metelkaarwaarbijhijvooralhogeeisenstelde

aandejachtkwaliteitenhetuiterlijkveelminder

belangrijkwas.DeJackRussellkangoedmet

paardenomgaanenwordtdaaromookveel

gebruiktalsstalhond.

Cairn terriër
DeCairnterriërislaagbenigeneenvande

meestoorspronkelijketerriërrassen.Hijkomtuit

hethooglandinhetnoordwestenvanSchotland

envanenkelevandeeilandendiedaarvoorde

kustliggen.Hijwerdvooralgebruiktvoorom

schadelijkedierentebestrijden,maargingook

destrijdaanmetottersenvossen.‘Cairn’is

Gaelicenbetekentsteenhoop,watverwijstnaar

defunctievanhetrasalsaardhond.

Cairnterriërszijnactief,dapperenvolhardend

enhebbeneenovervloedige,dubbelevachtmet

kort,dichtenzachtonderhaarenstug,maar

nietgrof,dekhaar.

norwiCH terriër
DitrasisafkomstiguitOost-Engelandwaarhet

vooralgebruiktwerdvoorderattenvangst.

Aanheteindevandenegentiendeeeuwwerden

kleineterriërssteedspopulairderbijpaarden-

fokkersinhetgraafschapNorfolk.Veelverschil-

lendeterriërrassenwerdenmetelkaargekruisten

eenvariantwerddeNorwichterriërgenoemd.

Dezelaagbenigeterriërswerdennietgebruikt

bijdevossenjacht,vooralomdatzedoorhun

grootteenkleurgemakkelijkvooreenvoskonden

wordenaangezien.Hetrashadrechtopstaande

ofhangendeoren,lateronderverdeeldinde

Norwichterriërmetrechtopstaandeorenende

Norfolkterriërmethangendeoren.

DeNorwichterriërisrobuustenlevendigen

heefteenplezierigtemperament.

west HigHland wHite terriër
DekleineWestHighlandwhiteterriëriseen

laagbenigeterriër,bekendvanzijnoptredenin

reclamespotjesopdetelevisie.Heelvroeger

werdenwittepupsgedoodomdatmendacht

datzemindersterkwarenenmindergoede

jachteigenschappenhaddendanhungekleurde

broertjesenzusjes.Erwarenookfokkersdie

zichjuistinzettenvoordewittevariëteitwat

resulteerdeindeWestHighlandwhiteterriër.

Dezehondisklein,robuustensportiefenheeft

veelzelfvertrouweneneenondeugendeuitstra-

ling.

Bull terriër
Debullterriërisoverduidelijkeenterriërvan

hetbulldogtype.Demeningenoverdezehond

zijnzeeruitgesproken:jevindthemprachtig,of

jevindthemoerlelijk.Daarziteigenlijkniets

tussenin.Bullterriërswordenookweldegladi-

atorenvandehondengenoemdenzijntoege-

wijdegezelschapshondenenuitstekendewaak-

honden.Zehebbenveelbewegingnodigom

zichgoedtevoelen.Vandebullterriërbestaat

ookeenminiatuurexemplaardieeenmaximale

schofthoogtevan35,5cmmaghebben.

staffordsHire Bull terriër
OokdeStaffordshirebullterrieriseenterriërvan

hetbulldogtype.Toengevechtentussendieren

nogeengeliefdvolksvermaakwaren,werden

bulldoggengekruistmetterriërsombeweeglijker

enagressieverteworden.Zoontstonddebull

terriërwaarvandezevariantuitStaffordshire

komt.Sindshetverbodopallegevechtentussen

dieren,richttendefokkerszichophetsocialer

makenvandebullterriër.Dezehondisnueen

krachtige,bijzondertoegewijdehondmeteen

stabielkarakterdiealszeergeschiktvoorkinderen

wordtbeschouwd.

YorksHire terriër
DekleineYorkshireterriërbehoorttotdeterriërs

vanhetdwerghondtype.Mendenktdateen

kruisingvanditrasmeteenMaltezerdeoorzaak

isgeweestvoordelangeenzijdezachtevacht

vandezehond.DeYorkshireterriëriseenzeer

opvallendetentoonstellingshondwaarvande

eigenaarovereenengelengeduldmoetbeschik-

kenvoordezeerintensievevachtverzorgingvan

dehond.Ophetvoorhoofdwordendelange

harenvaakvastgezetmeteenstrikjeofspeldje

zodatzenietvoordeogenhangen.DeYorkshire

heefteenfierehoudingeniszeerlevendig.

engelse toY terriër
DeEngelsetoyterriëriseenkleinereuitgavevan

deManchesterterriërendaarmeeeenterriër

vanhetdwerghondtype.Dekleineexemplaren

vandatraswerdengekruistmetItaliaanse

windhondjes.Geprobeerdisomdezehondnog

kleinertelatenworden,maaromdatdaternstige

gevolgenvoordegezondheidhadismendaarmee

gestopt.Hondenvanditraszijntegenwoordig

eenzeldzaamheid.Dezeterriëriseencompacte

enelegantedwerghondmethettemperament

endekaraktertrekkenvaneenterriër.

r
Airedale terriër

Yorkshire terriër

Staffordshire terriër

Norwich terriër

- door jESSIka maStEbroEk -
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HetLICG,LandelijkInformatieCentrum

Gezelschapsdieren,geeftobjectieve,on-

afhankelijkeinformatieoverhuisdieren.

HetLICGisopgerichtenwordtonder-

steunddoorhetministerievanEZen

diversepartnersuitdedierenbranche.

Alleinformatieisgratisbeschikbaarop

www.licg.nl.

Goede zorg voor ieder huisdier
OD
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- door SaSkIa obEr, LIcg -

StIchtIng amIvEdI
Wie gek is op zijn huisdier, wil graag goed 

voor zijn dier zorgen. Maar wat is nou 

eigenlijk ‘goede zorg’, en hoe houd je jouw 

dier gelukkig en gezond? Wie dat wil weten 

kan niet om het LICG heen. 



etLICGisaltienjaardenationale

vraagbaakvooralleswatmet

huisdierentemakenheeft.Opde

totaalvernieuwdewebsitevindje

gemakkelijkheelveelbetrouwbareinformatie.

Ookterwijljelekkeropdebankzitofalsje

onderwegbent,wantdenieuwesiteisook

geschiktvoorjetabletofsmartphone.

Zowordtheteenstukeenvoudigeromgoed

voorjediertezorgen.

Welk dier past bij mij?
Diegoedezorgbegintalbijhetmakenvan

eendoordachtekeuzevooreenbepaald

huisdier.Watkunjevanhetdierverwachten,

hoeveelverzorgingheefthetnodigenwat

kostdateigenlijk?Enhoekiesjeeengoed

aanschafadres?Deaanschafdocumentenen

huisdierenbijsluitersoplicg.nlbegeleidenje

bijhetvindenvanjenieuwehuisgenoot.

Ofhuisgenoten,wantgroepsdierenlaatje

natuurlijknietinhuneentjeleven.

Geen hok, maar een ‘thuis’
Eenbelangrijkonderdeelvangoedezorgis

eengeschiktehuisvesting.Diemoetgoedbij

jedierpassen,enjediermoeterzijnsoort-

eigengedragkunnenuitvoeren.Alseendier

nietkandoenwaarhijvannaturevanhoudt,

raakthijsnelgefrustreerdofverveeld.Datis

slechtvoorzijnwelzijnenzijngezondheid.

Bovendieniseenvrolijkdierdatlekkerbezig

isookvoorzijneigenaarleuker.Hoezitdat

bijjouwhuisdier:iszijnofhaarverblijfin

orde,ofzoujediereigenlijkbestietsleukers

ofgrotersverdienen?

GedraG in balans
Dierendielosinhuisrondlopen,zoalshond

enkat,willengraageeneigenrustplekwaar

zezichkunnenterugtrekken.Maardaarnaast

zijnvoldoendebezighedenookvanbelang.

Zomoeteen‘binnenkat’inhuisgenoegte

doenhebben,zoalsjachtspelletjes.Honden

deskundiG advies voor 
iedereen
Vanafdeeersteaanschafplannentotaanhet

afscheidvanjegeliefdedier:hetLICGhelpt

jemetdeskundigadvies.Onmisbaarvoor

debeginnendehuisdierbezitter,maaróók

voorwiealzijnhelelevenhuisdierenheeft.

Wantdekennisoverhuisdierenblijftgroeien,

nieuwemethodesvervangendeoude,en

inzichtenveranderen.Neemdusregelmatig

eenkijkjeopwww.licg.nl:jekomteraltijd

welietsinteressantstegen!

hebben,naastregelmatigwandelen,ook

geestelijkeuitdagingnodig.Enniettevergeten:

eengoedesocialisatieenopvoeding!Hoe

pakjezoietshetbesteaan?Dewebsitevan

hetLICGbiedteenschataaninformatiedie

jedaarbijkanhelpen.

voeren: meer dan alleen het 
bakje vullen
Goedevoedingisvanlevensbelang.Dat

betekentnietalleendatjedierallebenodigde

voedingsstoffenbinnenmoetkrijgen:ook

dehoeveelheidvoermoetkloppen.

Overgewichtisvoordierennetzoongezond

alsvooronszelf!Enwistjedatveeldieren

hetleukervindenalszehunbestmoeten

doenomhunvoertebemachtigen?Zoekop

licg.nlmaareensop‘voedselverrijking’.

Gezondheid en ziekte
Natuurlijkwiljevoorkomendatjedierziek

wordt.Datkandeelsdoormaatregelenzoals

vaccinatiesofparasietenbestrijding.Maar

ookgoedehygiëneenhetbeperkenvanstress

helpenjediergezondtehouden.Alsjedier

ouderwordt,kunjetemakenkrijgenmet

ouderdomskwaaltjes.Metwatvoorkennis

weetjijwatjekuntverwachtenenkunjejouw

diereenfijne‘oudedag’geven.

Amivedi Nederland bestaat al ruim 83 jaar en is 
een vrijwilligersorganisatie die landelijk actief is. 
Zij registreert vermiste en gevonden huisdieren 
kosteloos in een database, met als doel deze 
huisdieren te herenigen met hun eigenaar. 
Door de inzet van bijna 150 vrijwilligers werden 
in 2016 ruim 45.000 huisdieren herenigd met 
hun eigenaar. 

kosteloos
mivediheeftruimhonderdmeld-

punten,verspreidoverhetheleland.

ZohebbenzeervijfinGroningen,

achtinFriesland,vierinDrenthe,

zesinOverijssel,veertieninGelderland,tien

inUtrecht,drieinFlevoland,twaalfin

Noord-Holland,inZuid-Hollandmaarliefst

twintig,vijfinZeeland,twaalfinNoord-

BrabantenviermeldpunteninLimburg.

de meldPuntVrijwilligers
Demeldpuntenwordenmeestalbemand

dooréénvastevrijwilliger,diedaardoorgoed

overzichtheeftvandemeldingeninderegio.

Allemeldingenvanvermisteengevonden

huisdierenwordengeplaatstopdewebsite

www.amivedi.nlendemelderskrijgenadviezen

overwatzeverderkunnendoenomhundier

terugtevindenofdeeigenaarvaneengevonden

diertetraceren.Amivediwerktvooralle

huisdieren,dusookvoorknaagdieren,vogels,

reptielen,kleinveee.d.

Naeenmeldingkijkendevrijwilligerseerst

oferaleenmeldingisdiemogelijkoverhet-

zelfdediergaat.Zoniet,danhoudenzijinde

gatenofereenmeldingoverditdierbinnen-

komt.Eenduidelijksignalement,bijvoorkeur

metfoto,maaktdeherkenbaarheidgroter.

Hetisbelangrijkeenvermistofgevonden

diersnelaantemeldenbijAmivedi,zodatde

kansdathetdierweerbijzijneigenbaasje

terugkomtvelemalengroterwordt.

Meldvooralookeengevondenoverledendier.

Hetisvooreeneigenaarveelbeterteweten

datzijnhuisdierisoverleden,dandatdezein

onzekerheidblijftverkerenoverhetlotvan

zijndier.

met Hart en Ziel
DevrijwilligersdoenhetwerkvoorAmivedi

metveelgedrevenheidenplezierenzehebben

overhetalgemeengoedecontactenmetde

politie,dierenartsen,dierenambulancesen

dierenasielen.Ookhebbenzenogeenaantal

tips:

“Laatjedierchippenénmeldeenvermist

huisdieraltijdsnelbijAmivedi.

Hoeeerdergemeld,hoegroterdekansdat

uwdierwordtteruggevonden.

Controleeropwww.chipnummer.nlofde

chipgoedgeregistreerdstaatenofallegegevens

nogkloppen.Laatookcontroleren,liefsteen

halfjaarnahetinbrengenvandechip,ofdeze

gemakkelijkwordtgevondenbijeeneerste

chipcontrôle.Blijktdatnietzotezijn,laatdan

eennieuwechipinbrengen”.

Sindsapril2013ishetverplichtomhonden

(geborenna1april2013enhondenuithet

buitenland)telatenchippen.Voorkattenen

anderehuisdierenisdieverplichtingerniet.

Hetchippenvanhondenisvooralverplicht

gesteldommalafideenillegalehondenhandel

enhondenfokkerijenuittebannen.

in 2016 werd 68 ProCent Van de Ver-
miste katten teruggeVonden
•In2016werdenmeerdan61.000kattenals

vermistopgegevenbijAmivedi.68procent

werddoordeeigenaarweerafgemeldomdat

hetdierwasgevonden.

•Amivedikreegin2016ongeveer9.000mel-

dingenoverhondenbinnen.Hetpercentage

vermistehondendatwerdafgemeld,was

maarliefst92procent.

•Voorvermistekonijnenwashetpercentage

datwerdteruggevonden52procent.

Is uw huisdier vermist of heeft u een 
huisdier gevonden, meld dit dan 

kosteloos bij Amivedi, via de website 
www.amivedi.nl of telefonisch bij het 

meldpunt in uw regio.

h
a
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uitslag FotoWEdStrIjd
Net als elk jaar was het nu ook weer zo. Een enorm aantal 
inzendingen kwam er binnen op onze fotowedstrijd 
‘huisdier op vakantie’.  Hoewel lang niet alle foto’s helemaal 
aan het onderwerp beantwoordden, hebben we ze allemaal 
goed bekeken. Hoe beter je keek, hoe moeilijker het werd 
om te beslissen. Toch was er uiteindelijk overeenstemming 
bij de jury. Er zijn weer drie prima winnaars uit de bus 
gekomen.

de eerste Prijs 
gaatditjaarnaarClaudia	van	Baardwijk.Desheltie
Skipkijktvolbewonderingnaardeondergaandezon
inKijkduin.Endatterwijlwijmeteenzelfde
bewonderingnaarSkipp,deondergaandezonende
zeekijken.Samenvormenzijeenromantischgeheel.
DemooiecompositiezithemindeplaatswaarSkippop
defotostaatendaarmeediepteinhetbeeldveroorzaakt.Ookfraaiisde
lagezeeendehogelucht.Enomniettevergetendeprachtigekleurenvan
zee,waterenzonenhetsilhouetvandehond.Kortomeenmooiewinnaar.
ClaudiavanBaardwijkwinthiermeeeenpakketdierenboekenterwaarde
vane100uitdeOverDierenserie.

de tweede Prijs 
iseenfotoWilma	van	der	Poll.Ditisnuechteenvakantiefotoineen
anderland.HetkanFrankrijkzijn,maarzekerwetenwehetniet.
Watwewelzekerwetenisdeleukevoorgrond,eenoudeboomstam,de
mooiebergenopdeachtergrondenvooraldebijnalachendehond.
Hijlaatduidelijkzijngenoegenzien.Dezehondbewijstdathondenvakantie
alsgeweldigkunnenervaren.Enhijkleurtgeweldigmetdeboomwaarop
hijligt.OokWilmavanderPollwinteenboekenpakketuitdeOverDieren
serieterwaardevan€100.

de derde Prijs 
gaatnaarGery	Hilberding.Technischishetmisschiengeentopfoto,maarhij
beantwoordthelemaalaanhetthemahondopvakantie.Detent,decampingen
derustigwachtendehond.Hijwachtopdedingendiegebeurengaanof
wellichtoverweegthijopwelkplekjehijvannachtkangaanslapen.Hijoogtin
iedergevaltevreden.GeryHilberdingwinthiermeeookeenboekenpakketuit
deOverDierenserieterwaardevan€100.

eerVolle Vermelding
Bijnaaltijdishetzodatfoto’svanhondenindeprijzenvallenbijdevakantie-
fotowedstrijd.Datislogisch,wanthondenzijnbijuitstekdierendiemeegaan
opvakantie.Heelsomsbetreftheteenhondeneenkat.
Daaromwildejuryeeneervolle
vermeldingtoekennenaanAlien	ten	
Kleijvoordefotovanhaarkatmet
haarhondinNoorwegen.
Mooiomtezien:devermoeidehond
endeactievekatdiewilspelen.
Letookophetballetjedattussenhen
inligt.
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DemooiecompositiezithemindeplaatswaarSkippop
defotostaatendaarmeediepteinhetbeeldveroorzaakt.Ookfraaiisde
lagezeeendehogelucht.Enomniettevergetendeprachtigekleurenvan
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Doe de test ! Merk je dat je hond: 
 meer moeite heeft met opstaan na een lange periode van rust 
 snel moe wordt en achterblijft tijdens wandelingen
 gromt of jankt als je de gewrichten aanraakt
 liever gaat liggen dan zitten of blijven staan
 moeite heeft met trappen lopen

Dan heeft je hond mogelijk osteoartritis. Consulteer je dierenarts.

Laat je hond opnieuw rennen van plezier!
Het voedingssupplement Flexadin Advanced kan, op aanbevelen van je 
dierenarts, ondersteuning bieden bij gewrichtsproblemen.

Meer info over osteoartritis, Flexadin en de verzorging van je viervoeter
vind je op www.myhappypet.nl

Moe? Een jaartje ouder?
…. Of gewrichtsproblemen? 

V1
7/

06
8

facebook.com/MyHappyPetNederland

productadv_flexadin2017__OVERDIEREN_210x285.indd   1 11/09/2017   10:06:39
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WAT MOET U DOEN?
Losdepuzzelopenbrengdelettersuitdegenummerdevakjesovernaardebalkaandeonderkant
vandezepuzzel.
Wanneeruallesgoedhebtopgelost,ontstaatzodenaamvaneendier.
Zetdezeopeenbriefkaartenstuurdievoor20december2017naarOverDieren,Stationsweg9,
9989BTWarffum.Ukuntuwoplossingookpere-mailinsturennaar:redactie@overdieren.nl.
Vergeethierbijnietuwnaamenadrestevermelden.

TieninzenderskrijgendeallernieuwsteuitgavevanhetDagboekvanWammestoegestuurd.
HierinstaanalleoudeverhalenentientallennieuweavonturenvandezesympathiekeLabrador.
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WAT MOET U DOEN?
Losdepuzzelopenbrengdelettersuitdegenummerdevakjesovernaardebalkaandeonderkant
vandezepuzzel.
Wanneeruallesgoedhebtopgelost,ontstaatzodenaamvaneendier.
Zetdezeopeenbriefkaartenstuurdievoor20december2017naarOverDieren,Stationsweg9,
9989BTWarffum.Ukuntuwoplossingookpere-mailinsturennaar:redactie@overdieren.nl.
Vergeethierbijnietuwnaamenadrestevermelden.

TieninzenderskrijgendeallernieuwsteuitgavevanhetDagboekvanWammestoegestuurd.
HierinstaanalleoudeverhalenentientallennieuweavonturenvandezesympathiekeLabrador.
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DE WINNAARS ZIJN:
	 		Js	Krommenhoek	uit	Maassluis

			Fam.	Kroeze	uit	Nunspeet

			H.	Groeneweg	uit	Meijel	

			Petra	Cox	Kleuskens	uit	Venlo

			Ronja	Merkenhof	uit	Rijnsburg

			Marthe	Mijnen	uit	Gendringen

			Coby	(J.J.M.)	van	Hattum-Richters	uit	Bennekom

			N.Laansma-Nieuwland	uit	Makkum

			Fam.	Vink	uit	Malden

			Liesbeth	van	de	Griend	uit	Oss

	 	 		Dezewinnaarskrijgenhet
DagboekvanWammesthuisgestuurd.

FRIESE 
STABY

FrieseStaby.Datwas
deoplossingvande
puzzeluitOverDieren
116.Destabijkomtuit
hetFriesewoudenge-
bied.Hetiseenvande
elfNederlandserassen.
Inhetbeginvande
negentiendeeeuwwerd
hijvooralgebruikt
voorhetjagenopvossen,vogelsenmollen.Tijdenshetjagenwerd
destabijgebruiktalsallroundhond.DeStabyiseenstaandehond
meteengoedespeurneus.
Zijnuiterlijkislanghetzelfdegebleven,alwerddehondvroeger
vaakgekruistmeteenanderFriesras:dewetterhoun.In1942werd
hetrasofficieelerkendenishetkruisengestopt.
Naastjachthondishijeenpopulairegezinshond.Destabijiseen
middelgrotehond.Demeestvoorkomendekleuriszwartmeteen
witteaftekening.Ookbruinmeteenwitteaftekeningkomteen
enkelekeervoor.

Kunststof bordjes
voor in huis of in
de auto. Keus uit 
ruim 80  verschillende 
artikelen.

Een uitdagend beroep

Moederloze kittensExtra zorg voor de mens

GebitssaneringVerzorging voor hond en kat

RadiotherapieKankeronderzoek in Utrecht

Dierenarts buitenland

aangeboden door uw dierenarts:

2 3 e  j a a r g a n g  n u m m e r  9 1  -  m a a r t  -  a p r i l  -  m e i  2 0 1 1

Het informatieblad voorde dierenbezitter

van de border collie...
...voor mijn baasjevan de border collie...

Cadeause t

Unieke cadeauset om te geven aan dierenvrienden.

© 2010 Welzo Media Productions bv
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De 12 roedelregels De 12 roedelregels
opvoEdingSrEgElS diE iEdErE hond bEgrijpt opvoEdingSrEgElS diE iEdErE hond bEgrijpt

In de natuurlijke situatie leven honden en wolven in roedels. 
Groepjes dieren die zich samen staande weten te houden. 
In zo’n roedel zijn er bepaalde regels. Van nature zijn 
honden hiervan op de hoogte en weten welke plaats zij 
innemen in de hiërarchie van de roedel. Wel is er altijd een 
strijd gaande wie op welke plaats staat in de hiërarchie. 
Elke hond is altijd bezig om een stapje hoger te komen. 

Het gezin is te vergelijken met een roedel en daarin behoort 
ook één individu op de bovenste plaats te staan. Het mag 
duidelijk zijn dat u dat bent. Kennis van de twaalf regels van 
de roedel is daarom van grote waarde bij de opvoeding 
van uw hond. Niet alleen voor u, maar ook voor de hond is 
het van wezenlijk belang dat hij goed is opgevoed, zijn 
plaats in het gezin kent en weet waar hij aan toe is. 
Dit boek is een uitstekend middel om die kennis op te doen.

9 7 8 9 0 5 8 2 1 6 2 5 0

ISBN 978-90-5821-625-0

Erik SannEn Erik SannEn

www.overdieren.nl
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Afleren probleemgedrag Afleren probleemgedrag
algemeen voorkomende problemen met je hond zelf  oplossen algemeen voorkomende problemen met je hond zelf  oplossen

Erik Sannen, hondentrainer en gedragsdeskundige, die ook 
Uw hond opvoeden zonder training heeft geschreven, gaat in 
Afleren probleem gedrag in op gedragsproblemen bij 
honden, wat de oorzaak daarvan kan zijn en hoe je dat kunt 
oplossen. 
Hondenproblemen zijn lang niet altijd gedragsstoornissen, 
maar gedrag dat de mensen als een probleem zien. Het 
blijkt dat kennis van een bepaald ras of hondensoort meer 
inzicht geeft in het gedrag van je hond. Waakhonden 
blaffen nu eenmaal, terriërs graven graag. 
Veel voorkomende problemen uit de praktijk komen aan de 
orde, zoals niet alleen thuis kunnen zijn, in huis plassen, 
trekken aan de lijn en op de bank liggen.

Gedrag dat wordt vertoond door angst of agressie (daar 
bestaan verschillende oorzaken voor) wordt in dit boek 
besproken en wat je voor oefeningen kunt doen om bepaald 
gedrag af te leren. Achterin het boek worden verschillende 
therapieën uitgelegd (speelmethodes, benchtraining en het 
opspringen afleren).

Bijzonder handig voor elke hondenbezitter om dit boek zo nu 
en dan weer eens in te kijken en het geheugen op te frissen.

9 7 8 9 0 5 8 2 1 6 2 8 1

ISBN 978-90-5821-628-1

Erik SannEn Erik SannEn

www.overdieren.nl

KIJK VOOR ALLE RUIM 400 LEVERBARE TITELS, KALENDERS, WAAKBORDJES, 
AUTOBORDJES EN CADEAUSETS OP WWW.OVERDIEREN.NL

OOK BIJ DIERENSPECIAALZAAK, TUINCENTRUM, BOEKHANDEL EN INTERNETWINKEL

Gratis
verzending
vanaf E 15,-

17.95

9.95 9.95

17.50
18.95

18.95
4.95

5.95

14.95

9.95

Hondenrasboeken Keus uit ruim 100 titels. 
Prijs van 7,95 tot 14,95.

Gedrag en opvoeding. Uw informatiebron voor 
alles over opvoeding, gedrag en verzorging.

Over Dieren heeft voor dierenliefhebbers de informatie 
nodig voor een verantwoorde verzorging van het huisdier

Een nestje fokken Als u bijvoorbeeld van plan bent 
een nest pups of kittens te fokken zijn deze titels een 
uitstekende voorbereiding.

14.95

22 44 39 57 50 68 7

KIJK VOOR ALLE LEVERBARE TITELS OP WWW.OVERDIEREN.NL 
Daar vindt u alle dierenboeken, waakbordjes, autobordjes en cadeausets
Ook bij dierenspeciaalzaak, tuincentrum, boekhandel en internetwinkel

De 12 roedelregels
Eigenlijk zou iedere hondeneigenaar deze gids over roedelgedrag moeten lezen. 
We weten het wel – of denken dat we het weten –, maar langzamerhand sluipen 
er gewoonten in met de omgang van onze trouwe viervoeter. 
Het boek opent met de taal van de hond; over de sociale structuur en de opbouw 
van de roedel, de hond in de mensenroedel, lichaamshouding en mimiek van de 
hond die ons hem beter doen begrijpen. 
Vervolgens komen twaalf basale roedelregels aan bod; wat is de plaats van de 
hond in het gezin en hoe hebben wij daar als baas invloed op. 
De auteur gebruikt daarbij metaforen over de hiërarchie en het menselijk gedrag 
binnen organisaties. Verder informatie en tips voor als er een baby op komst is 
en over straf en beloning. 
Een compacte en leerzame gids die duidelijk verwoordt waar het in het honden-
brein om draait en hoe wij daar als baas invloed op hebben. Prettig om te lezen 
en daarna je regels en gedrag weer eens aan te scherpen.
(recensie Biblion)

De 12 roedelregels: Auteur Erik Sannen, 80 pagina’s, harde kaft, kleurenfoto’s, 
prijs € 9,95, ISBN 9789058216250

Welzo Media Productions bv / Over Dieren

Afl eren probleemgedrag
Algemeen voorkomende problemen met je hond zelf oplossen

Erik Sannen, hondentrainer en gedragsdeskundige, die ook Uw hond opvoeden 
zonder training heeft geschreven, gaat in Afleren probleemgedrag in op 

gedragsproblemen bij honden, wat de oorzaak daarvan kan zijn en hoe je dat 
kunt oplossen. Hondenproblemen zijn niet vaak gedragsstoornissen, maar 
gedrag dat de mensen als een probleem zien. Het blijkt dat kennis van een 

bepaald ras of hondensoort meer inzicht kan geven in het gedrag van je hond. 
Waakhonden blaffen nu eenmaal, terriërs graven graag. 

Veel voorkomende problemen uit de praktijk komen aan de orde, zoals niet 
alleen thuis kunnen zijn, in huis plassen, trekken aan de lijn en op de bank liggen.

Gedrag dat wordt vertoond door angst of agressie (daar bestaan verschillende 
oorzaken voor) wordt in dit boek besproken en wat je voor oefeningen kunt 

doen om bepaald gedrag af te leren. Achterin het boek worden verschillende 
therapieën uitgelegd (speelmethodes, benchtraining en het opspringen afleren).

Bijzonder handig voor elke hondenbezitter om dit boek zo nu en dan 
weer in te kijken en het geheugen op te frissen.

(recensie Biblion)

Afleren probleemgedrag: Auteur Erik Sannen, 80 pagina’s, harde kaft, kleurenfoto’s, 
prijs € 9,95, ISBN 9789058216281

Welzo Media Productions bv / Over Dieren
€ 9,95€

€ 9,95

Denaamvandekat:

horizontaal :
1 werkruimte, 7 zuivelproduct, 13 gebied, 14 klap, 16 soort agave,
17wig,19horeca,20opwelling,21eenzekere,22Nederlandsestrip-
maker, 25 groet, 26 kerstlied, 28 kijken, 30 getijde, 32 jeugdig,
34 grondsoort, 35 scheepszijde, 36 niet graag, 38 Duits gebergte,
40Aziatischland,42vuurdeeltje,43dossier,44Duitserivier,45over-
jas, 46kleur, 48 rustig, 50Engels lidwoord, 51 edelgas, 53vuurtong,
55plaatsinFriesland,56zoogdier,58zoekgerei,60onwijs,62dichterbij
komen,65tijdperk,67zoogdier,69godin,70waterkant,72algemene
mode,73bijna,75plaatsinZeeland,76nietmeerdan,77sportonderwijs.

vertiCaal:
1vogelgeluid,2palm,3telwoord,4digitaleopmaakcode,5voorzetsel,
6bankinstelling,7lengtemaat,8deelvandebijbel,9scharnier,
10lansier,11cirkelvormig,12ophetzelfdemoment,15gereedschap,
18 gast, 20 telwoord, 23 smeermiddel, 24 zoogdier, 27 ontsluiting,
29 uitstoot, 31 voorzetsel, 33 mondingsbaai, 34 bestek, 35 onzin,
37kathedraal,39familie,41gluiperd,45netgeproduceerdofgeplukt,
46drank,47bergplaats,49vrouwelijkberoep,52vogel,54Italiaanse
rivier,56woning,57kaassoort,59voorzijde,61 Israëlischevliegmaat-
schappij,63insect,64overblijfsel,66toespraak,68Nijmeegsevoetbal-
club,71telwoord,73hoctempore,74jij(Fr.).
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