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Hallo allemaal
Het nieuwe jaar is inmiddels weer voor meer
dan 1/12 deel achter ons. Ik besef me dat
de tijd voorbij vliegt. Het december gevoel
van lekker samen zijn, feesten en gezelligheid maakte plaats voor koude dagen en nog
koudere nachten met sneeuw en ijs. Op een
aantal plekken werden de schaatsen weer uit
het vet gehaald en er waren zelfs toertochten
op het ijs. Voor de hondenliefhebbers en
sporters was het allemaal wat minder. Koud,
guur en nat weer maakte dat er helaas weer
enkele lessen uitgevallen zijn. Voor de pups
hebben we echter blijven trainen. Leuk waren
wel de wandeltochten door de sneeuw.
In het voor en najaar willen we weer graag
een aantal examens organiseren. Een vzh en
uv examen zullen aangevraagd worden. Vergeet je niet op te geven via de site of via de
mail. Kik dus met regelmaat op de site!! De
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site willen we wederom op een aantal plekjes
aanpassen. Hierdoor zal het onderhouden
van de site eenvoudiger zijn. Nu staat er vaak
oud nieuws op de site. Dat is niet goed. Een
andere verandering is dat Chantal Konings
aangegeven heeft na de alv te willeen stoppen als bestuurslid. Als bestuur willen we
Ilona vd Hout voordragen als bestuurslid.
Op de ALV zal de nieuwe bestuurder volgens
de statutaire procedure gekozen worden.
Natuurlijk kunnen tegenkandidaten zich aanmelden, Ilona zal zich verderop voorstellen.
Voor nu geniet van ons mooie clubblad en
hopelijk tot een van de
volgende activiteiten.
Zeker aandacht geven
aan de jongehondendag!

Kees van Gorp
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Behandelingsmogelijkheden voor
honden met kanker
Dat de behandeling van kanker bij honden
met grote sprongen vooruit gaat hangt oa
samen met de ontwikkeling binnen de behandeling van kanker bij mensen. Daarnaast
lijken eigenaren van honden steeds meer
aandacht te gaan besteden aan de kwaliteit
van leven van het dier, omdat de relatie met
de hond de laatste jaren aan het veranderen
is. Meer en meer wordt de hond gezien als
een volwaardig lid van het gezin. Gezinsleden
hebben recht op de best mogelijke diergeneeskundige behandeling. De eigenaar voelt
zich emotioneel veel sterker verbonden met
zijn hond en daarmee wordt ook het verantwoordelijkheidsgevoel voor het welzijn van
zijn hond groter.
Behandeling van kanker kan in een aantal
gevallen leiden tot genezing. Hiernaast is er,
zowel binnen de kankergeneeskunde voor
mensen als voor dieren, een andere ontwik-
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keling gaande. Voor die groep patiënten,
waarvoor geen genezing meer haalbaar is,
is het door voortdurende ontwikkelingen binnen de oncologie mogelijk om van de aandoening een stabiele, chronische ziekte te
maken, waar nog een relatief lange periode
mee kan worden geleefd. Veel verschil met
behandeling van bijvoorbeeld honden met
chronische gewrichtsaandoeningen of hartklepproblemen op oudere leeftijd is er dan
niet meer. Dit terwijl vroeger een eigenaar
bij de diagnose kanker al snel de beslissing
nam de hond dan maar in te laten slapen.

de discussie op of het ethisch verantwoord is
om zo ver te gaan in de behandeling van een
hond. Het algemene standpunt is dat het
onethisch is om een dier een grote chirurgische ingreep te laten ondergaan ter verwijdering van een tumor (bijv. pootamputatie bij
een bottumor), wetend dat de kans groot is
dat er op microscopisch niveau tumorcellen
achterblijven en geen nabehandeling uitvoeren. Maak, indien niet anders mogelijk, van
een zichtbaar/voelbaar probleem een microscopisch probleem en gebruik radiotherapie
of chemotherapie als nabehandeling.

Therapieën
Voor de behandeling van kanker bestaan
tegenwoordig diverse mogelijkheden. Dit
zijn oa chirurgie, chemotherapie, hormonale
therapie, immunotherapie, radiotherapie (bestraling), nutritionele ondersteuning en thermotherapie,. Al deze mogelijkheden roepen direct

Chirurgie
Tumorchirurgie is nog altijd de meest gebruikte methode om kanker te bestrijden. De
tumor zal door de dierenarts zo ruim mogelijk
worden weggeneden. De hierdoor ontstane
wond moet nog wel kunnen worden gesloten. Een voorbeeld is de verwijdering van een
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mastocytoom in de huid van een poot. Het
mastocytoom lijkt op dit moment de meest
voorkomende vorm van kanker bij honden
te worden. Bij chirurgische verwijdering van
een mastocytoom moet redelijk veel, ogenschijnlijk gezond ogend weefsel om de tumor
heen worden weggenomen. De huid in dit
gebied is echter al zo strak gespannen da er
geen mogelijkheid meer is om verschillende
huiddelen aan elkaar te hechten. In zulke gevallen zal gebruik worden gemaakt van plastische chirurgie om een nieuwe wondafdekking te creëren. Aangezien de kans aanwezig
is dat in de randen van de ontstane wond
toch tumorcellen achterblijven, moet al het
verwijderde weefsel worden onderzocht door
een patholoog. Wanneer bij het onderzoek
inderdaad tumorcellen worden gevonden in
de zogenaamde snijranden kan de hond in
aanmerking komen voor een nabehandeling
in de vorm van chemo of radiotherapie
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Chemotherapie
De behandeling door middel van chemotherapie bij honden staat binnen de diergeneeskunde nog steeds ter discussie. Eigenaren
van honden maken al snel de vergelijking
met de hen bekende bijwerkingen bij mensen zoals kaalheid, braken en doodziek zijn
in de periode tijdens en tussen de behandelingen. Dit beeld doet zich echter veel minder
voor bij de behandeling van honden omdat
gebruik wordt gemaakt van aangepaste,
lagere doseringen van de medicijnen. Immers kwaliteit van leven staat bovenaan en
de bijwerkingen zoals bekend uit de kankerbehandeling bij mensen zijn voor dieren niet
acceptabel.
Honden worden niet kaal, met uitzondering
van draadhaar rassen, en zijn meestal ook
niet ziek van de behandeling. Braken doet
zich in ongeveer 30 procent van de gevallen
voor, maar dit kan goed worden bestreden
met medicijnen. De algemene principes die
gelden voor honden die worden onderzocht
en behandeld tegen kanker zijn dat ze geen
pijn mogen lijden, niet mogen braken en
geen honger mogen hebben. Door het gebruik van aangepaste doseringen is het niet
altijd zo dat genezing in het vooruitzicht kan
worden gesteld. Wel een verlenging van het
leven van de hond en deze periode wordt,
door nieuwe inzichten, steeds langer. Voor
honden met lymfeklierkanker geldt bijvoorbeeld dat zeker de helft van deze patiëntengroep met behulp van chemotherapie het
eerste jaar van de behandeling overleeft,
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terwijl zonder behandeling deze dieren vanaf
de diagnosestelling nog maar zo’n zes weken te leven hebben. Chemotherapie breng
ook risico’s met zich mee die effect kunnen
hebben op de eigenaar en zijn leefomgeving.
Feit is dat de hond wordt behandeld met risicovolle medicijnen om de kankercellen te
vernietigen maar dat deze medicijnen ook
gezonde cellen bij mens en dier kunnen aantasten. Voordat tot deze vorm van behandelen wordt overgegaan dient de eigenaar van
tevoren goed te worden geïnformeerd. Extra
voorzichtigheid is noodzakelijk bij contact
met het dier, het speeksel, de ontlasting
en de urine, in de periode aansluitend op
het toedienen van de cytostatica, maar ook
wanneer thuis medicijnen moeten worden
gegeven. De afstand naar het behandelcentrum die regelmatig moet worden afgelegd
kan ook problemen met zich meebrengen.
Een eigenaar die voor chemotherapie kiest
moet vooraf op de hoogte zijn van alle consequenties. De behandelend dierenarts dient
voldoende kennis te hebben over deze vorm
van behandelen en voldoende tijd vrijmaken
voor voorlichting. Een hond behandelen met
chemotherapie is niet niks en kan slechts op
een beperkt aantal plaatsen in ons land worden uitgevoerd.
Hormonale therapie
Hormonale therapie kan de tumor zelf aanpakken maar ook dienen om de omgeving
van het gezwel te behandelen. Een voorbeeld
hiervan is behandeling met corticosteroïden
zoals prednison . Kanker kan nare en pijnlijke
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bijwerkingen hebben. Dit wordt oa veroorzaakt door een ontstekingsprikkel vanuit de
tumor op de omgeving. Zo’n ontsteking is bijvoorbeeld vaak aanwezig rond hersentumoren en kan worden geremd door prednisolon
waardoor de klachten tijdelijk afnemen en
het welzijn van het dier kan worden verbeterd.
Anderzijds is het niet raadzaam om bij een
hond met lymfeklierkanker al met een behadeling met prednisolon te beginnen wanneer
je als eigenaar chemotherapie overweegt,
starten met prednisolon voor het starten
met chemotherapie verkleint bij deze groep
patiënten de kans op succes op lange termijn aanzienlijk.
Radiotherapie
Radiotherapie is een andere benaming voor
bestraling en kan op verschillende manieren
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plaats vinden. Het is een behandeling met
ioniserende straling, die kan bestaan uit
elektromagnetische golven of deeltjes.
Radiotherapie is slechts beperkt mogelijk in Nederland. Op dit moment
zijn er ongeveer zes praktijken in ons
land die deze behandeling kunnen
uitvoeren, en dan alleen bij oppervlakkig gelegen tumoren. Voor bestraling van dieper gelegen tumoren moet
uitgeweken worden naar klinieken in Zurich
of Parijs. Het doel van radiotherapie is het
vernietigen van de tumorcellen onder bescherming van het normale weefsel met als
doel het nog resterende deel van het leven
van het dier te veraangenamen of te verlengen. Bestraling kan soms ook in combinatie
met andere therapieën gegeven worden.
Kankerpreventie
Ondertussen is er ook steeds meer kennis
over processen die kankerverwekkend zijn,
bijvoorbeeld mee roken.
Goede voorlichting kan een preventieve rol
spelen in het ontstaan van kanker.
Conclusie
De methoden om kanker te behandelen zijn
de laatste jaren sterk toegenomen en verbeterd maar er zal ten alle tijden voor gewaakt
moeten worden dat verlenging van het leven
van een hond met kanker alleen acceptabel
is als de kwaliteit van dit nog resterende leven gewaarborgd is

CONTACTBLAD VAN DE BOXER VRIENDEN NEDERLAND

7

Zonose: ziektes
die je van je hond
kunt krijgen
Zoönose zijn ziektes die van dier op
mens over kunnen gaan. De overdracht van dier op mens kan plaatsvinden via aanraken maar ook via de
lucht. Gelukkig worden de meeste
honden in Nederland goed verzorgd
en gevaccineerd en hoef je dus niet
direct in paniek te schieten de volgende keer dat jouw hond je gezicht
komt likken.

Hondsdolheid (rabiës)
Hondsdolheid (ook wel rabiës genoemd) is
een virusinfectie van de hersenen. Het virus
wordt overgedragen door besmette dieren
en in 99% van de gevallen zijn dit honden.
Dit is een zeer ernstige infectie van het zenuwstelsel. De ziekte wordt veroorzaakt
door een virus en is dodelijk. Symptomen
zijn griepachtige verschijnselen, hyperactiviteit, krampen en verlamming. Het virus
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wordt meestal overgebracht via speeksel
van een besmet dier. Bijvoorbeeld als een
persoon door een dier gebeten wordt. Gelukkig komt hondsdolheid op dit moment
nagenoeg niet voor in Nederland. In de rest
van de wereld echter wel. Als je op vakantie
gaat zorg dan dat je je hond vaccineert tegen rabiës!
Ringworm (schimmel)
Schimmelinfecties komen vaak voor bij de
hond en kat en zijn erg besmettelijk tussen
dieren onderling, maar ook tussen dieren
en mensen! De klachten kunnen variëren
van kale plekken, korstjes en schilfers op de
huid, een rode huid en soms jeuk. Het zijn
aspecifieke klachten. Als je zelf rode ronde
plekjes of plekken op dehuid hebt die jeuken en ruw zijn is het raadzaam je huisarts
te raadplegen. Ringworm is gelukkig goed
te genezen.

CONTACTBLAD VAN DE BOXER VRIENDEN NEDERLAND

Ziekte van Weil (Leptospirose)
Leptospirose is een ziekte die met name
bij honden voorkomt maar ook mensen en
andere dieren kan besmetten. Het is een
ernstige, soms dodelijke bacteriële infectie
met een bacteriesoort die we spirocheten
noemen. De ziekte van Weil komt in heel
Europa voor, dus ook in Nederland. Verspreiding van de ziekte vindt plaats via de
urine van besmette honden. Bijvoorbeeld
door likken of snuffelen van hond tot hond,
via besmet stilstaand (drink)water of voer,
of vochtige bodems (modder).
Bij mensen verloopt de ziekte van Weil bij
iedereen anders. Sommige mensen merken
weinig van de ziekte. Maar de ziekte kan ook
levensbedreigend zijn. De eerste fase duurt
4 tot 7 dagen en gaat gepaard met koorts,
hoofdpijn en spierpijn. Ernstige complicaties zoals plotseling nierfalen, geelzucht,
hartritmestoornissen, bloedingen en shock
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komen ook voor in deze fase. De tweede
fase duurt 4 tot 30 dagen en gaat gepaard
met het verdwijnen van de bacteriën uit het
bloed en de meeste weefsels. Men kan dan
last hebben van ontsteking van de voorste
oogkamer, hersenvliesontsteking, hersenontsteking en ontsteking van het ruggenmerg. Leverproblemen die in de eerste fase
zijn ontstaan kunnen voortduren in deze
fase.
Schurft
Schurft is ook een zoönose. Eigenaren die
intensief contact hebben met hun huisdier
kunnen gemakkelijk de infectie overnemen.
Echter de mijt heeft wel een voorkeur voor
de hond. Daarom als de hond wordt behandeld verdwijnt de jeuk meestal vanzelf bij de
eigenaar. Vaak zie je rode plekjes op de armen. Door de jeuk aan de armen zal er veel
gekrabd worden. In dat geval is een bezoek
aan de huisarts nodig om de diagnose te
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stellen. De mijt is gelukkig niet in staat zich
voort te planten op de mens en de infectie
loopt dood: na een week of 4 zal de infectie
over zijn.
Spoelworm
Spoelwormen komen bij de hond vaak voor.
Zo’n 20 procent van de Nederlands bevolking heeft ooit contact gehad met spoelwormen. Vaak gaat de aandoening onopgemerkt voorbij, soms treden er klachten op
als buikgriep, hoesten, spierpijn of algehele
malaise. Een buitengewoon ernstige vorm,
die gelukkig zeer zelden voorkomt, is de larva migrans in het oog, die tot gezichtsverlies
kan leiden. Vooral kinderen lopen gevaar bij
contact met besmette grond (Uit recentelijk
onderzoek in Utrecht is gebleken dat 25%
van de parken en 59% van de openbare
zandbakken met deze wormeieren besmet
zijn!).

Giardia
Giardia is de meest voorkomende maagdarmparasiet bij honden. Een Giardia-infectie is zeer besmettelijk en kan bovendien
van dier op mens worden overgedragen. Het
is een ziekte die over de hele wereld voorkomt
en waarbij diarree het belangrijkste ziekteverschijnsel is. Mensen van alle leeftijden kunnen
een infectie met Giardia krijgen maar het zijn
vooral kinderen tussen de 5 en 14 jaar die
Giardia krijgen. Een infectie met Giardia hoeft
geen klachten te geven maar als er klachten
zijn komen die vaak in perioden. Daartussen
hoeft iemand geen of bijna geen klachten te
hebben. De verschijnselen die kunnen optreden zijn diarree, winderigheid, vettige ontlasting, buikkrampen en misselijkheid. Een infectie met Giardia gaat vaak vanzelf over, maar
aangeraden wordt om toch te behandelen
met antibiotica.

Bron: www.uitgelatenhond.nl

Wist je dit?
Inlevingsvermogen van de hond is aangeboren
Het vermogen van honden om zich te verplaatsen in mensen is waarschijnlijk voor een
groot deel aangeboren. Dat hebben Amerikaanse wetenschappers aangetoond.
Wolven zijn net als honden in staat om de stemming van mensen af te lezen en hun
gedrag daarop aan te passen. Die bevinding suggereert volgens onderzoekers van de
Universiteit van Florida dat het inlevingsvermogen van honden voor een belangrijk deel is
aangeboren, zo meldt Discovery News.
Bedelen
De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen door honden en wolven om voedsel te laten bedelen bij verschillende mensen. Sommige proefpersonen hadden veel aandacht voor
de dieren, anderen waren druk bezet en bevonden zich in een positie van waaruit ze de viervoeters niet konden zien. Zowel honden als wolven lieten de drukbezette mensen meestal
links liggen en benaderden met name de proefpersonen die hun aandacht erbij hadden.
De resultaten van het experiment zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift
Learning & Behaviour.
Zwerfhonden
Toch is ook de omgeving van invloed op het inlevingsvermogen van honden. Uit het onderzoek bleek dat honden het gedrag van proefpersonen het beste konden interpreteren als ze
gedurende hun leven veel in contact waren geweest met mensen. Zo bleken zwerfhonden
minder goed in staat om de emoties van mensen af te lezen, dan honden die bij een gezin
woonden. “De resultaten suggereren dat het vermogen van honden om menselijke gedragingen te interpreteren voortkomt uit de natuurlijke bereidheid om mensen als compagnons te accepteren”, schrijft hoofdonderzoeker Monique Udell. “Maar ook de conditionering
van de huisdieren om menselijke acties te bestuderen speelt mee”, aldus de onderzoekster.

bron: NU.nl
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Acupunctuur en
chiropractie bij honden

Even voorstellen
Mijn naam is Irene van Dijl. Van jongs af aan
ben ik tussen de dieren te vinden. Als dierenarts vind ik het belangrijk om reguliere
diergeneeskunde te combineren met aanvullende diergeneeskunde, zoals acupunctuur en chiropractie om op deze manier de
gezondheid van dieren te verbeteren en zo
lang mogelijk een goede kwaliteit van leven
te behouden.
Acupunctuur
Het woord ‘acupunctuur’ is afkomstig van
de Latijnse woorden acus (naald) en punctum (prik). Acupunctuur is een onderdeel
van de Traditionele Chinese Geneeskunde
en wordt in China al zo’n 3000 jaar toegepast. Inmiddels wordt acupunctuur over de
hele wereld beoefend, soms als enige therapie, maar regelmatig ook in combinatie met
chiropractie en/of Westerse Geneeswijzen.

12

BOXER VRIENDEN WINTER 2017

Volgens de Traditionele Chinese Geneeskunde stroomt er energie door het lichaam.
Naast zenuwbanen en bloedvaten, lopen
er door ons lichaam ook energiebanen,
die ‘meridianen’ worden genoemd. Circa
365 basis acupunctuurpunten op het lichaam geven toegang tot de deze meridianen. Verstoringen van de energiestroom
kunnen leiden tot het optreden van ziektebeelden. Stimulatie van de juiste (combinatie van) acupunctuurpunten brengt de
energiestroom weer in balans, waardoor
het lichaam beter in staat is om ziekten te
overwinnen. Wetenschappelijk onderzoek
heeft aangetoond dat het stimuleren van
acupunctuurpunten een groot aantal effecten teweeg kan brengen in het lichaam.
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
heeft een uitgebreide lijst met klachten en
aandoeningen samengesteld waarbij acupunctuur effectief is, waaronder pijnklach-
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ten, maagdarmklachten, orthopedische
klachten, etc. Het is dus vastgesteld dat het
stimuleren van de juiste punten op de huid
een belangrijke, positieve invloed op een
groot aantal lichaamsfuncties kan hebben.
Chiropractie
Het woord ‘chiropractie’ is afkomstig van
de Griekse woorden cheir (hand) en praxis
(behandeling). Chiropractie is een behandelwijze die al duizenden jaren wordt toegepast, soms als enige therapie, maar regelmatig ook in combinatie met acupunctuur
en/of Westerse Geneeswijzen.
Chiropractie is een behandelmethode die
zich richt op de behandeling van het bewegingsapparaat (de wervelkolom en de
poten) en het effect hiervan op het zenuwstelsel en de algehele gezondheid.

BOXER VRIENDEN WINTER 2017

Een verstoring in het bewegingsapparaat
kan leiden tot pijn, stijfheid, spierspanning,
minder bewegingsvrijheid en moeite met
lopen. Deze verstoring kan veroorzaakt worden door trauma, zoals een ongeluk, maar
vooral door normale dagelijkse inspanningen, zoals met de bal of met andere honden
spelen. Honden die intensief trainen, zoals
bij behendigheid (agility) hebben een grotere kans op het oplopen van blessures. Ook
werkhonden blijken regelmatig last te hebben van blessures. Oudere dieren zijn vaak
minder bespierd, waardoor er een grotere
kans ontstaat op blessures.
Met behulp van chiropractie wordt de beweeglijkheid van de wervelkolom en de poten hersteld en positief beïnvloed. Hierdoor
kan het dier weer soepeler bewegen en nemen spierspanning en pijn af of verdwijnen
zelfs volledig.
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Enkele veel voorkomende klachten waarbij
acupunctuur en/of chiropractie bij dieren
worden toegepast zijn:
• (Oudere) dieren die minder soepel gaan
lopen en/of moeite krijgen met opstaan
of niet graag (meer) willen bewegen
• Problemen in botten, spieren en gewrichten, zoals rugklachten, artrose, heupproblemen of nek- en rughernia’s
• Klachten zoals minder enthousiast, sneller vermoeid of niet lekker in hun vel zitten
zonder duidelijke oorzaak
• Angstige dieren
• Maagdarmklachten, zoals diarree en een
slechte eetlust
• Pijnuitingen of vage kreupelheid
• Niet meer willen springen, moeite met
traplopen of rennen
• Sporthonden of werkhonden die minder
presteren
• Ter ondersteuning bij chronische ziekten,
zoals chronische nierproblemen
Twijfelt u of acupunctuur en chiropractie zinvol kunnen zijn voor uw dier, neemt u dan
gerust vrijblijvend contact op.
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Boston Terriër
Sinds enige tijd ben ik de Boston Terriër Joey
aan het behandelen in verband met onbegrepen kreupelheid tijdens lage buitentemperaturen. In de zomermaanden heeft hij
nergens last van. Sinds de behandelingen
loopt Joey een stuk soepeler en loopt hij bijna niet meer kreupel, maar hij loopt nog wel
veel in telgang. We zijn er dus nog niet, maar
het gaat steeds beter. Het is fantastisch om
met zo’n lieve en vooral enthousiaste hond
te werken en hem te mogen helpen. Hij laat
de behandelingen erg goed toe en hij komt
altijd vol enthousiasme de praktijk binnengerend.
Interesse?
Voor meer informatie zoals behandelwijze,
kosten, vergoedingen en veel gestelde vragen, kijk eens op mijn website of neem vrijblijvend contact met mij op.
Natuurlijk Dierenarts Irene
Irene van Dijl 06-50247549
info@natuurlijkdierenartsirene.nl
www.natuurlijkdierenartsirene.nl
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Even Voorstellen

Op verzoek van de bestuursleden van de
vereniging stel ik me even kort en krachtig
aan u voor.
Ik ben Ilona van den Hout, moeder van twee
lieve kinderen en gehuwd met hun vader
Martijn. Onze dochter Tess van 5 jaar en
zoontje Noah van 1 jaar. Beide opgegroeid
met onze beide boxers.
Fearless is 10 jaar oud een echte oude heer
die nog graag van alles onderneemt. Op
“bejaarde leeftijd” nog vol energie slaagde
hij voor zijn officiële VZH examen. Als jonge
hond presteerde hij ook goed op de Jongehondendagen. Keurmeester Erik Fick
plaatste hem een paar keer als beste! Ook
haalde we het UV examen. Nadat we drie
jaar van Fearless alleen hadden genoten
deed Gaby haar intrede bij ons. Nu is ze 7 jaar
en moeder geweest van een prachtig nest
heeft ze haar UV diploma en hebben we genoten van heel veel lessen met haar.
Ik train inmiddels al weer 10 jaar bij de
boxerclub. Dit vind ik nog steeds erg leuk
om te doen. Train ook heel vaak met honden
van Kees en Kamila.
Aan mij is gevraagd of ik bestuurslid (penningmeester) wil worden bij de boxervrienden.
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Allereerst vind ik dit fijn. Dit getuigd van vertrouwen in mij en in mijn kunnen.
Ervaring met onze clubkas heb ik als kascontroleur. Ik weet dus wat er zich zo afspeelt wat er gebeurd en waar we goed op
moeten letten wat betreft de uitgaven. Bij
een scoutingorganisatie heb ik jarenlang de
kas bijgehouden van een speltak. Met deze
ervaring hoop ik de vereniging voldoende te
bieden en de vereniging gezond te houden.
Natuurlijk zijn vragen altijd welkom via de mail
tot ik verkozen ben: ilonavdhout83@gmail.com
Later zal ik gebruik maken van het clubadres
wat nu nog door de huidige penningmeester
gebruikt wordt.
Hoop zo mezelf voldoende voorgesteld te hebben en uw vertrouwen te krijgen op de ALV
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Giftig eten
voor honden
Niet alles wat wij eten kun je ook
aan de hond voeren. Sommige voedsel is zelfs giftig voor honden. Denk
dus nooit dat wat voor ons gezond
is voor de hond ook gezond zal zijn.
Pas daarom op voor de volgende
producten!
Chocolade
Chocolade bevat cafeïne en ombromine,
twee bestanddelen die door de hond niet
worden verteerd. Beide stoffen zetten aan
tot extra productie van urine, en werkt verlammend op de hartspier, met als gevolg
de dood. Uiteraard hangt het ervan af hoe
groot de hond is en hoe veel chocolade er
gegeten is. Veel honden vinden chocolade
zelfs erg lekker, pas daarom op dat je geen
chocoladeproducten op tafel laat liggen.
30 gram pure chocolade per 1 kg lichaamsgewicht is al dodelijk.

16
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Rozijnen en druiven
Na het eten van druiven en rozijnen kunnen er ernstige nierproblemen optreden.
30 gram per 1 kg lichaamsgewicht kan al
dodelijk zijn.
Avocado
Het fruit, maar vooral de pit én de plant
zijn giftig voor honden. Mogelijke gevolgen
kunnen zijn: ademnood, vochtophoping in
de longen, buikholte of het hart en/of een
ontsteking van de alvleesklier.
Ui en Knoflook
Ui, Knoflook en alle groenten uit de `Ui
familie´ zijn niet goed voor honden. De ui
is slecht voor de rode bloedlichaampjes
en kan leiden tot bloedarmoede. Knoflook
wordt vaak gebruikt met het oog op gezondheid, als smaakversterker en vooral in het
voorjaar en de zomer als natuurlijk afweer-
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middel tegen teken. Kleine hoeveelheden
zijn ook niet gevaarlijk.
Noten
Amandelen, pinda’s, walnoten en macadamia noten zijn giftig voor honden. Van noten
wordt verondersteld, door het hoog fosfor gehalte nier- en blaasstenen te veroorzaken.
Rauw varkensvlees
Varkensvlees kan besmet zijn met de ziekte
van Aujesky (Pseudo Hondsdolheid). Geef
daarom nooit rauw varkensvlees!
Tomaten
Tomatenplanten kunnen hartritmestoornissen veroorzaken. Inname van zo weinig als
een tomaat kan leiden tot ernstige gastrointestinale klachten en jeuk. Het is daarom
raadzaam om geen tomaten planten in je
tuin te laten groeien.
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Champignons
De effecten van champignons kunnen verschillen afhankelijk van de ingenomen type.
Wilde paddenstoelen veroorzaken vaak
buikpijn, kwijlen, lever- en/of nierschade,
buikloop, braken, stuiptrekkingen of coma.
Aardappelen
Rauwe aardappelen, aardappelschillen en
spruiten zijn erg giftig voor de hond. Gekookte of gepureerde aardappelen zijn wel
goed voor de hond en zelfs zeer voedzaam.
Koffie en cafeïne
Cafeïne komt voor in koffie, thee, cola en
chocolade en is erg schadelijk voor de gezondheid van de hond. Wanneer de hond te
veel binnenkrijgt zijn de symptomen onder
andere rusteloosheid, snelle ademhaling,
braken, diarree, koorts, hartfalen en coma.

Bron: www.uitgelatenhond.nl
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Waarom leven kleine
honden langer dan
grote honden?
Grote honden zoals Duitsen Doggen en sintbernardshonden worden worden bijna altijd
minder oud dan kleinere, zoals chihuahua’s.
Gemiddeld worden grote honden zo’n 7 jaar
oud, terwijl kleinere honden tien tot veertien
jaar kunnen leven. Nieuw onderzoek komt
met een verklaring: grote honden verouderen sneller.
De uiterlijke verschillen tussen grote en kleine honden mogen dan groot zijn, ze behoren
wel tot dezelfde soort. Alle hondenrassen
behoren tot de soort Canis familiaris. Binnen
deze soort lijkt de regel te gelden: hoe groter,
hoe korter het leven. In tegenstelling tot verschillende soorten zoogdieren waar de regel
geldt: hoe groter, hoe langer het leven. Maar
binnen zoogdiersoorten, dan duikt hetzelfde
patroon op als bij honden. Onderzoek wijst
bijvoorbeeld uit dat mensen die korter zijn
gemiddeld langer leven.
18
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Onderzoekers beten zich in dat vraagstuk
vast. Ze doken in de Veterinary Medical DataBase waarin onder meer wordt vastgelegd
hoe oud honden waren toen ze stierven en
waaraan ze stierven. De onderzoekers bestudeerden zo de gegevens van meer dan
50.000 honden. Het lijkt wel alsof het volwassen leven van grote honden een hoger
tempo heeft dan dat van kleine honden.
Onduidelijk is welke mechanismen precies
achter dat versneld oud worden, schuilgaan.
Dat zal uit nader onderzoek moeten blijken.
Ook willen de onderzoekers graag achterhalen aan welke ziekten grote honden het
vaakst sterven. Het onderzoek is belangrijk,
zo onderstrepen de wetenschappers. “Honden zijn een veelbelovend model om de
evolutionaire, genetische en fysiologische
verbanden tussen groei en sterfte te ontrafelen.”

Waarom eet de hond gras?
Hoewel niemand er helemaal zeker van is
waarom honden gras eten, zijn deskundigen
op het gebied van hondengedrag er zeker
van dat het heel normaal is en zeker niets
om je zorgen over te maken. Er zijn meerdere redenen waarom honden gras eten.
De eerste reden is eenvoudig grazen waarbij
je hond lekker op het gras kauwt. Het kan
zijn dat de hond dit lekker vindt smaken,
het is als een groente voor hem. Dit is niet
schadelijk voor de hond. De tweede reden
waarom honden gras eten is puur instinctief.
Hij eet het gras om het vervolgens weer uit
te braken. Meestal gebeurt dit als de hond
iets verkeerds heeft gegeten of gewoon misselijk is. Een veel voorkomende oorzaak is

ook wormen. Er wordt gedacht dat de lange
ongekauwde stukken gras de keel prikkelt
om zo de braakreactie op te wekken. Bij honden die altijd ’s ochtends gras eten op een
lege maag, kan er ook sprake zijn van een
overproductie van maagzuur. Het kan zinvol
zijn om deze honden ’s avonds heel laat nog
wat te eten te geven. Een andere reden kan
zijn om hun vitaminebehoefte aan te vullen,
maar deskundigen zijn hier sceptisch over.
Het komt er op neer dat niemand met zekerheid kan zeggen waarom honden gras eten.
Zolang het met mate wordt gegeten, is er
geen probleem. Het is in ieder geval beter
dan veel andere troep die je hond misschien
wel zou kunnen eten!

