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U heeft de winter editie van ons fantastische
blad. Ook nu weer met zorg samengesteld en
hopelijk weer voorzien van ook voor u leuke
artikeltjes. Ook in het laatste kwartaal hebben we heel actief een aantal lessen verzorgd en
was er zelfs een kindermiddag waarbij kinderen
heerlijk mochten genieten van spelen en trainen met hun eigen boxer. Helaas voor de trainingsfanaten liggen we in de maand januari
stil en zijn er geen lessen in Tilburg. In deze
“vakantiemaand” gaan we niet stil zitten maar
proberen we een betere een eenvoudigere te onderhouden website te bouwen. Inmiddels heeft
de club haar eerste UV en VZH examen mee georganiseerd. De uitslagen zullen verder in het
blad of in het volgende blad vermeld worden.
In ons contactblad plaatsen wij graag artikeltjes die voor leden interessant kunnen zijn.
Artikeltjes over uw ervaringen met de boxer,
homeopathie, alternatieve geneeskunde zijn
welkom.
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De komende dagen bestaan uit samenzijn van
gezin, familie en vrienden. De kerst gedachten
en de nieuwjaarswensen. Na deze dagen even
lekker bij komen en uitbuiken. In februari gaan
we weer lekker actief aan de slag.
Rest me u fijne dagen te wensen en zeker te
bedanken voor de ontelbare leuke kaarten en
cadeautjes die wij voor de geboorte van onze
dochter Alina mochten ontvangen. Warm zijn
ook de vele mooie woorden, de berichtjes en
kaartjes die ik mocht ontvangen met de beste
wensen voor een spoedig herstel en een goede gezondheid. Het heeft ons overvallen dat
we slechter nieuws kregen wat betreft mijn gezondheid. De eerste vervelende chemo heb ik
achter de rug. Na de januari vakantie hoop ik
voldoende hersteld en fit te zijn.
Namens alle bestuurders fijne dagen.
Kees v Gorp, uw voorzitter
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Atibox-Wereldshow
2015
door Stanley van der Helm

30/31 Mei te Gelsenkirchen Duitsland.

De organisatie van de “Atibox” wordt elk
jaar aan een ander aangesloten land toegewezen. Ter gelegenheid van het 120
jarig bestaan van de Duitse Boxerclub,
viel die eer dit jaar te beurt aan Duitsland. De BK voegt met haar jubileum
bovendien een extra feestelijk en speciaal tintje aan de wereldshow toe. Samen
met gastheer Landesgruppe Rhein Ruhr en
vele vrijwilligers, heeft de BK er een fantastisch evenement van weten te maken.
Het tentoonstelling terrein lag er schitterend
bij. De wereld te gast in het Ruhrgebied.
Nergens anders als op de Atibox waar naast
de show, het ontmoeten van boxervrienden uit de hele wereld voorop staat, zie je
zoveel boxers en boxervrienden bij elkaar.
Dit weekend traden zo’n 750 deelnemende
boxers aan uit 28 landen. Van Australië tot
Mexico, van Zuid-Afrika tot Finland. Neder-
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land was met 63 boxers vertegenwoordigd.
Tezamen was het genieten van al het moois
dat een dergelijke show te bieden heeft.
Zaterdag: De Atibox Wereld Show 2015
wordt met een welkomst en openingswoord
en het toekennen van een aantal onderscheidingen geopend. Luister bijgezet met
een optreden van een groep gymnasten
en vlaggendragers die de deelnemende
landen vertegenwoordigen. Daarna beginnen de keuringen. Vandaag zullen de
jeugd honden zich mogen presenteren in
de ruim opgezette ringen. De klassen zijn
ongekend groot vaak meer dan 50 deelnemers per klasse. Ondanks een aantal
regenbuien blijft de stemming geweldig. Er
is ontzettend veel te zien en te beleven. In
de namiddag betreden de finalisten onder
het oog van het enthousiaste publiek de
erering. Waarbij een klein meisje met haar
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boxer uit de babyklasse gestroomde teven
een onvergetelijke indruk achterlaat. In de
finale Jüngstenklasse gestroomde reuen is
het “Forte della Casa dell’Acqario” die als
tweede geplaatst, het eerste succes voor
Nederland inluid. Na het zien en genieten
van de mooiste jeugdhonden wordt een
schitterende eerste Atiboxdag afgesloten.
Zondag: Vandaag de is de beurt aan de volwassen boxers. Ook hier zeer grote klassen.
Een zware opgave voor de keurmeesters om
de winnaars te selecteren. Nu is het zo dat
de keuringen van de verschillende klassen
gelijktijdig beginnen, dus het is erg moeilijk
om alles te kunnen volgen. Maar de diversiteit van de inschrijvingen maakt het wel
vaak mogelijk om nog net te kunnen zien
welke vier boxers uiteindelijk naar de finales
gaan. Opvallend is de goede sfeer. Tijdens
de pauze is er voor de inwendige mens gele-
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genheid genoeg om iets te eten of te drinken
en bij te praten. Rond de erering hebben veel
toeschouwers al plaatsje ingenomen om
maar niets van de finales te hoeven missen.
Dan.. de finales beginnen, er wordt geklapt
er word gejuicht, er wordt gelachen, er wordt
gehuild, wat een sensatie. Ook een aantal
Nederlandse boxers is er in geslaagd de finales te bereiken. Zij wisten als volgt in de
plaatsering te komen:
4e Ella van de Matenhof
Openklasse teven geel		
4e Elodie fan’t Suderein
Openklasse teven gestroomd			
		
3e Pearl van de Munnikhof
Kampioensklasse teven geel			
		
4e Dahli van Rusticana
Tussenklasse reuen geel			
		
2e Torro van Rusticana
Kampioensklasse reuen geel
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Hoogtepunt
Maar het absoluut hoogtepunt voor Nederland en de Atibox Wereld Show 2015 is toch
wel: De 1e plaats van Doremi van de
Kroeze Danne in de Kampioensklasse
teven gestroomd en zij wordt naast Atibox-Wereldkampioen ook nog eens Beste
van de hele Show (BOB). De aanmoedigingen, het applaus, gejuich en het zingen van
met name de Nederlandse bezoekers en
deelnemers, is onvergetelijk. Wat een succes voor Nederland en wat een feest. En
volgend jaar …. Slovenia, … de voorpret kan
alweer beginnen.
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De ziekte van
Cushing
Tessa Mensink

De ziekte van Cushing is een aandoening
waarbij er een overproductie is van glucocorticosteroïden, ook wel cortisol genoemd.
Deze cortisol wordt gemaakt in de bijnierschors. De bijnierschors is een klein orgaantje dat vlakbij de nieren ligt. De bijnieren
worden bij de aanmaak van cortisol aangestuurd door een ander orgaan, de hypofyse.
De hypofyse bevind zich in de hersenen en
heeft onder meer de taak om de bijnieren
te sturen in de cortisol afgifte. Is de concentratie te laag dan zal de hypofyse het hormoon
ACTH (adrenocorticotroop hormoon)afgeven
waardoor de bijnier gestimuleerd wordt om
meer cortisol af te geven. Een hogere concentratie cortisol in het bloed zal de hypofyse juist
afremmen om ACTH af te geven. Dit noemen
we ‘feed back systeem’ Treden er in dit mechanisme fouten op dan kan dit tot een overproductie van cortisol leiden waardoor de ziekte
van Cushing ontstaat.
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Er zijn drie oorzaken aan te wijzen waardoor
er in deze regulatie iets fout kan gaan.
1. de hypofyse produceert te veel ACTH (dit
is het geval bij ongeveer 80% van de dieren met Cushing) In de meeste gevallen
is de oorzaak een tumor in de hypofyse
2. de bijnierschors is te actief en produceert
te veel cortisol, meestal is dit een gevolg
van een tumor in de bijnierschors, die onafhankelijk van de hypofyse cortisol produceert
3. Door langdurig prednison gebruik kan
ook het beeld van de ziekte van Cushing
ontstaan.
Het ziekte beeld ontstaat doordat de chronisch te hoge cortisol concentratie een aantal processen in de stofwisseling negatief
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gesteld of het inderdaad om Cushing gaat
en waar de oorzaak ligt.
Er bestaan behandelingen voor de ziekte
van Cushing. De zogenaamde hypofyse afhankelijke Cushing kan behandeld worden
door middel van een soort chemo therapie
waarmee de gehele bijnierschors vernietigd wordt. Daardoor zal de hond wel zijn
hele leven medicijnen moeten slikken om
het daardoor ontstane te kort aan cortisol
aan te vullen. Als de tumor goedaardig is
kan hij ook operatief verwijderd worden.
Na deze operatie moeten er ook levenslang
medicijnen genomen worden. Is er sprake
van een bijnier tumor dan zal deze over het
algemeen door middel van een operatie

beïnvloedt. Zo raakt de suikerstofwisseling verstoord en de eiwitstofwisseling en
de opslag van vetten verloopt abnormaal.
Door de immuun onderdrukkende eigenschappen van cortisol raakt ook de afweer
uit balans.
De meest voorkomende symptomen
zijn:
Veel drinken en plassen, sterk toegenomen
eetlust, dikke, opgeblazen buik, spierzwakte, afname van de spiermassa, sloomheid,
huid en vacht problemen (oa. dunne huid,
haaruitval, ontstekingen, pigmentvlekken)
kortademigheid en bloeduitstortingen. Bovendien kan er tegelijkertijd met de ziekte
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verwijderd worden. Helaas zijn de resultaten hiervan niet altijd even goed omdat er
soms al uitzaaiingen zijn. Dus meestal is
een hypofyse afhankelijke Cushing beter te
behandelen dan een bijnier afhankelijke.
Een hond die goed is ingesteld op de medicijnen kan best nog een goed leven hebben,
maar de operatie en de medicijnen zijn erg
kostbaar zodat er soms moet worden besloten om de hond in te laten slapen.
Cushing komt vaker voor bij kleine, oudere
honden maar kan ook voorkomen bij jonge
grote honden. Het is dus altijd goed om deze
aandoening in het achterhoofd te houden
als uw hond een of meerdere van bovenstaande symptomen vertoond.

van Cushing suikerziekte aanwezig zijn
doordat de hoge cortisol spiegel de werking
van insuline tegen gaat.
Om de diagnose te kunnen stellen is een
urine test nodig. Om uit te vinden of de fout
in de hypofyse zit of in de bijnierschors zelf,
moet er drie opeenvolgende dagen urine
worden opgevangen. Na de tweede keer
urine opgevangen te hebben moeten er drie
keer daags tabletten worden ingegeven. De
urine wordt dan in de faculteit voor diergeneeskunde in Utrecht onderzocht op het
cortisol/creatinegehalte. Aan de hand van
de hoogte van deze uitslagen en de reactie
op de ingegeven tabletten kan worden vast-
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Labrador

Populairste honden
per provincie

Shihuahua

Shi Tzu

Berner Sennen

Jack Russel

De Labrador is het populairste hondenras
in Nederland. Grote honden, zoals de Berner Sennenhond en de Duitse herder, zijn
vooral te vinden “in de provincie”. Dit geldt
in nog sterkere mate voor jacht- en drijfhonden, die veel ruimte en beweging nodig
hebben. Kleinere hondjes, zoals de Chihuahua, de Shih Tzu en de Franse buldog
komen vaker voor in grote steden. Zo is de
Chihuahua vooral populair in Den Haag en
is de Jack Russel Terriër veel terug te vinden
in Amsterdam.

Ook opvallend: De Friese Stabij, het jachthondje dat zijn oorsprong kent in het Friese
Woudengebied, is nog altijd populair in Friesland. Hondenliefhebbers uit Friesland blijken nog steeds te vallen voor de charmes
van de Stabij; het jachthondje komt daar
gemiddeld vaker voor dan in de rest van
Nederland.

Franse Bulldog

Friese Stabij
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In studentensteden, zoals Groningen, Leiden, Utrecht en Maastricht, leven aanzienlijk minder honden dan in niet-studentensteden. In Rotterdam en Den Haag zijn er,
ondanks de relatief hoge hondenbelasting
daar, bovengemiddeld veel honden.
Duitse herder
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IBC Examens
te Tilburg
Zaterdag 19 december heeft er een AusDauer examen (UV) plaatsgevonden te Tilburg. Alle
deelnemers zijn geslaagd. Op zondag 20 december was er een Begleid Hunde examen (VZH)
Hieraan deden 12 deelnemers mee. Twee deelnemende combinaties hadden een onvoldoende test afgelegd. De keurmeester dhr Manfred Stöbe was zeer correct en rechtvaardig. Voor
ons als gastheer van locatie was het examen een leuk evenement waar we met veel plezier op
terug kijken. Beste BH test werd afgelegd door Houwaert’s Bhayka Walentyna.
UV/AD
Gravin vt Hertenrode
Eddy vd Emarhoeve
Delphi vd Emarhoeve
Houwaet’s Pongo
Houwaert’s Ghita
Houwaert’s Fasco Zamir

Hans Brien
René Moorman
Emeley Mensink
Tosca de Valk
Henriette vd Pas
Hans Konings

Boxer
Boxer
Boxer
Boxer
Hovawart
Hovawart

Houwaert’s Farouch Zamir
Houwaert’s Bobby Joey

Yvette Daamen
Marieke Visser

Hovawart
Boston Terrier

BH examens
Fearless vd Boxburcht
Ilona vd Hout
Boxer
Delphi vd Emarhoeve
Tessa Mensink
Boxer
Houwaert’s Gita
Bert d Draaier
Hovawart
Aafke vd Emarhoeve		
Boxer
Wichke
Marion Mollink
Holland Herder
Elmovd Sunny Dunes
Rob van Beek
Aus. Sheppert
Houwaerts Bob Joey
Marieke Visser		Boston Terrier
Tanja v Miracel
Tessa Mensink		Boxer
Xantana
Mijke Staps		Huskey
Houwaert’s Bhayka Wal.
Kamila van Gorp		Boxer
Alle geslaagde deelnemende combinaties gefeliciteerd alle hulptroepen achter de bar, de
catering, de groep op het veld, diegene die al het schrijfwerk hebben verricht, en natuurlijk
iedereen die ik vergeten heb te noemen: bedankt voor jullie inzet!

Kees van Gorp, wedstrijdleider
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Patellaluxatie
of losse knieschijf
Wat is patellaluxatie of knieschijfluxatie?
De knieschijf ofwel patella ligt normaal
gesproken in een kraakbeensleuf aan het
onderste gedeelte van het bovenbeen. Bij
patellaluxatie schiet deze van zijn plaats (naar
binnen of naar buiten). De knieschijf heeft een
belangrijke functie in het mechanisme van de
kniebuiging. Bij een luxatie van de knieschijf
valt deze functie weg. Daardoor kan de hond
niet meer goed op dit been steunen.

<< normale knie
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Knieschijfluxatie kan aan één poot voorkomen maar vaker zien we het beiderzijds. We
zien het bij de jonge hond vanaf een week of
8 maar we zien ook vaak pas problemen op
latere leeftijd. In principe kan patellaluxatie
bij alle rassen voorkomen. We zien het echter het vaakst bij de kleine en minirassen.
Dat patellaluxatie een complex probleem is,
blijkt wel uit de verschillende classificaties
waarin deze aandoening wordt onderverdeeld.

Patellaluxatie >>
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Onderverdeling in voorkomen
•M
 ediale luxatie (luxatie naar binnen) bij
mini, kleine en grote hondenrassen.
• L aterale luxatie (naar buiten) bij mini en
kleine hondenrassen
• L aterale luxatie (naar buiten) bij grote
hondenrassen
Onderverdeling naar oorzaak
• E rfelijkheid
G
 enetisch bepaalde anatomische afwijkingen veroorzaken de patellaluxatie.
Zo kan de tibia (het stukje bot waar de
kniepees aan vast zit) te veel naar binnen
staan waardoor de knieschijf buiten de
kraakbeensleuf gedwongen wordt.
• T raumatisch
D
 oor een ongeluk kunnen een of meerdere bandjes afscheuren die normaal de
knieschijf op zijn plaats houden
• Tgv lichamelijke afwijkingen
A ndere aandoeningen kunnen ervoor zor-
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gen dat de knieschijf losser in de kraakbeensleuf ligt. De ziekte van Cushing is
zo’n voorbeeld. Door verslapping van de
pezen en spieren wordt de knieschijf niet
vast genoeg meer in de sleuf gehouden.
Onderverdeling in de ernst van
luxatie
(vooral belangrijk voor de behandelkeuze)
Patellaluxatie kan in verschillende gradaties voorkomen; van heel af en toe tot permanent op de verkeerde plaats. We maken
de volgende onderverdeling hierin;
• Graad 1
De knieschijf is te luxeren bij een gestrekte poot de knieschijf met de hand te
verplaatsen. Wanneer de poot weer in de
normale stand staat schiet de knieschijf
vanzelf weer terug.
• Graad 2
Hierbij schiet de patella er regelmatig
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naast en blijft dan in geluxeerde positie voor
kortere of langere tijd. Sommige honden
“zetten” de knieschijf zelf weer op de plaats
door de poot naar achteren te strekken.
Door het regelmatig op en af schieten van
de knieschijf ontstaan kraakbeendeformiteiten, artrose en afvlakking van de kraakbeensleuf.
• Graad 3
De knieschijf is permanent geluxeerd,
wanneer de knieschijf weer in de goede
positie gezet wordt schiet deze er vanzelf
weer uit. De kraakbeensleuf is ondiep of
zelfs afgevlakt. De poot wordt wel belast
maar staat vaak in doorgebogen positie.
• Graad 4
De knieschijf is permanent geluxeerd en
de kraakbeensleuf is afgevlakt of schuin
aflopend. Honden houden de poot omhoog of bij beiderzijdse luxatie lopen ze
extreem afwijkend wijdbeens.
Symptomen van patella luxatie bij
de hond
Verschijnselen van patellaluxatie kunnen
variëren van heel af en toe door de betreffende poot zakken tot permanente afwijkende loop waarbij de dieren met de knieën
naar buiten lopen. Wanneer de knieschijf
weer in de goede positie schiet zijn de problemen ook weer direct verdwenen.
Bij mediale patellaluxatie kunnen we globaal drie groepen onderscheiden;
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• Pasgeborenen en puppies
P roblemen van afwijkend gebruik van een
of beide achterpoten vanaf de tijd dat ze
echt gaan lopen. Vaak zijn dit de dieren
met patellaluxatie graad 3 of 4.
• Jonge tot volwassen honden
D
 eze dieren hebben vaak altijd al een wat
afwijkende gang maar deze kan langzaam
verergeren. Deze gevallen hebben vaak
patellaluxatie graad 2 of 3.
• Oudere dieren
O
 udere dieren met patellaluxatie graad
1 of 2 hebben vaak in hun leven slecht
geringe verschijnselen. Vaak zien we bij
deze dieren plotselinge kreupelheid en
pijn door verergering van de luxatie en/
of door de toename in de vorming van
artrose.
Hoe stellen we de diagnose patellaluxatie?
De diagnose wordt gesteld aan de hand van
het verhaal (anamnese) en het onderzoek
waarbij met een speciale handgreep wordt
gekeken of de knieschijf te luxeren is. In
enkele gevallen is het beter dit onderzoek
onder een lichte sedatie te doen.
Het maken van rontgenfoto’s is niet direct
noodzakelijk voor de diagnose maar sluit
wel andere oorzaken uit en kan informatie
geven over de prognose en de keuze van
behandelmethode.
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Wat is de behandeling voor te losse knieschijven?
De behandeling van de patellaluxatie is afhankelijk voor de graad en de oorzaak van
de luxatie.
Graad 1 patellaluxaties worden nogal eens
niet behandeld (niet in de laatste plaats
omdat de verschijnselen zo gering zijn).
Toch is het zeer waarschijnlijk dat, door de
regelmatige luxaties, een pijnlijk gewricht
ontstaat. Bovendien kunnen hierdoor botafwijkingen ontstaan waardoor de luxatie
steeds erger wordt.Het is dan ook zo dat de
meeste van deze gevallen beter geopereerd
kunnen worden
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De overige graden van patellaluxatie komen
zeker in aanmerking voor chirurgie. Afhankelijk van de graad van de patellaluxatie
kan er voor de volgende operatieve ingrepen gekozen worden, ook combinaties van
deze methoden worden gebruikt;
• Strak hechten van het kapsel; hierdoor
kan de knieschijf minder snel luxeren
• Uitdiepen van de kraakbeensleuf; hierdoor valt de knieschijf dieper in de sleuf
en zal minder gemakkelijk luxeren.
• Teugeltechnieken; hierbij kunnen teugels
van onoplosbaar materiaal gebruikt worden om de knieschijf op de plaats te houden en/of de aanhechtingsplaats van de
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Rasspecifieke eigenschappen
vragen om rasspecifieke voeding

gevoelige
spijsvertering

Royal Canin Boxer 30 Junior & Boxer 26 Adult

re g r o o t t e

e

or

v

De enige voeding die volledig aansluit
op de rasspecifieke behoeften
van de Boxer

wa

ial

Fokken met patellaluxatie
Afgezien van de traumatische patellaluxatie
(dus na een ongeluk) wordt het fokken van
honden met een patellaluxatie ten zeerste
afgeraden. De kans dat deze aandoening
wordt doorgegeven is zeer groot, neem uw
verantwoordelijkheid hier dus in!

energiek en
levenslustig

Spec

Vooruitzichten
De vooruitzichten na chirurgie zijn uitstekend, doel van de chirurgie is compleet
functioneel herstel.

typisch
kortschedelige
kaak

re n

Samenvatting
Patellaluxatie of losse knieschijven
is een veel voorkomende aandoening bij kleine hondenrassen. Hierbij
schiet de knieschijf regematig van de
plaats waardoor een kreupele gang
ontstaat. De meeste vormen van patellaluxaties zijn gebaat bij chirurgie.
De vooruitzichten na chirurgie zijn
uitstekend.

zeer
gespierd

ule

Waar kan ik mijn hond laten opereren aan een patellaluxatie?
U kunt hiervoor terecht bij de DierenDokters
vestigingen in Den Bosch, Ede, Haarlem,
Zeist, en Breda. Daar wordt uw huisdier geopereerd door de eigen dierenarts van de
kliniek. Bij de overige DierenDoktersklinieken is het mogelijk om een orthopedische
dierenarts op afspraak te laten komen.

kwetsbaar hart

im

Preventie van patellaluxatie
Helaas zijn losse knieschijven niet te voorkomen. Het enige wat we kunnen doen is
goede selectie van de dieren die we gebruiken voor de fok. Gelukkig is het bij een aantal rassen verplicht de dieren te laten onderzoeken door een specialist om de graad
van luxatie vast te laten stellen.

m

st

kniepees in de goede positie te houden.
• Transpositie van de aanhechtingsplaats;
hierbij wordt de aanhechtingsplaats van
de kniepees losgebeiteld en in de goede
positie teruggezet met pinnetjes.
• Uitgebreide botchirurgie; in enkele gevallen zijn de anatomische afwijkingen van
dien aard dat complete standscorrecties
nodig zijn.

om

het kauwe
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E Optimale opbouw en behoud van
bespiering
E Ondersteunt de werking van de
hartspier
E Aangepaste brok voor de specifieke
kaak van de Boxer

Voor meer informatie: Royal Canin Nederland BV – Postbus 63 – 5460 AB Veghel
Tel. 0413-318400 - info@royalcanin.nl

18

BOXER VRIENDEN WINTER 2015-2016

CONTACTBLAD VAN DE BOXER VRIENDEN NEDERLAND

of kijk op onze website www.royalcanin.nl/boxer

