
Onze kliniek beschikt sinds een aantal 
maanden over een echo scanner. 
Echo diagnostiek is een waardevolle aan-
vullende vorm van diagnostiek, die ons veel 
informatie kan geven over de organen in 
de buik, en is nauwelijks belastend voor de 
patiënt. Rontgendiagnostiek en echodi-
agnostiek vullen elkaar prima aan, maar 
kunnen elkaar niet vervangen. 

In de toekomst zullen wij ook echodi-
agnostiek van het hart gaan doen. Op dit 
moment doen wij vooral echo-onderzoek 
van de buik. 

Een leuk berichtje: 
Onze assistente Patricia is 7 oktober bevallen van een 
gezonde dochter. 
Velen van u zullen haar nog wel gezien hebben voor haar 
zwangerschapsverlof. 
Patricia zal naar verwachting begin 2014 weer aan het 
werk gaan. 

Wij wensen haar en haar dochter Salina het allerbeste! 
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Hoge bloeddruk bij katten. 
Hoge bloeddruk bij katten komt relatief vaak voor, maar kan gemakkelijk gemist 
worden, omdat het, tenzij de bloeddruk erg sterk verhoogd is, geen duidelijke 
symptomen veroorzaakt. Helaas is hoge bloeddruk wel schadelijk:  
 -bloedingen achter netvlies, blindheid. 
 -nierschade, eiwitverlies urine. 
 -beroerte ten gevolge van bloeding in hersenen. 
 -overbelasting hart. 

Katten krijgen hoge bloeddruk meestal als gevolg van een ander ziektebeeld. De 
meest voorkomende oorzaken zijn chronisch nierfalen, en hyperthyreoïdie 
(hyperactieve schildklier ten gevolge van hormoonproducerende schildkliertu-
mor). Primaire hoge bloeddruk, dus zonder aantoonbare onderliggende oorzaak, 
komt echter ook voor. 

Hoge bloeddruk zien we vooral bij oudere katten, dit komt omdat de onderliggen-
de ziektebeelden vooral bij oudere katten voorkomen.
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50 tot 80% van 

alle niet 

gecastreerde 

vrouwelijke dieren 

ouder dan 4 jaar! 

Bloedrukmeting 
Bij de kat 

Tumoren bij konijnen 

Het meten van de bloeddruk bij katten is daarom zinvol als screening, dus 
periodiek, bij alle oudere katten, alle katten met nierfalen of hyperthyreo-
ïdie, en uiteraard alle katten met verschijnselen van hoge bloeddruk: 
 -plotselinge blindheid 
 -zichtbare afwijkingen netvlies 
 -eiwitverlies nieren 
 -hartruisje (bij oudere kat), andere hartproblemen. 
In onze kliniek kunnen wij vrij eenvoudig de bloeddruk meten. Met een Dop-
pler apparaat doen wij dan meerdere metingen achter elkaar, en kijken naar 
het gemiddelde. Als de druk duidelijk te hoog is, dan herhalen we de meting 
na een week. Als de druk te hoog blijft is medicatie nodig. 
Met een eenmaal daagse dosering van amlodipine (Norvasc) is de bloeddruk 
meestal omlaag te krijgen zodat verdere schade aan nieren, ogen en zenuw-
stelsel kan worden voorkomen. 

Het effect van de therapie moet gecontroleerd worden met periodieke 
bloeddrukmetingen. 

Wilt u graag de bloeddruk van uw kat laten controleren, dan kunt u hier ge-
woon een afspraak voor maken. 

Net als bij andere diersoorten komen tumoren helaas ook voor bij konij-

nen. Een soort tumor komt bij konijnen echter bijzonder vaak voor, na-

melijk tumoren van de baarmoeder bij vrouwelijke dieren. 

In wetenschappelijke studies worden percentages genoemd van 50 tot 

80% van alle niet gecastreerde vrouwelijke dieren ouder dan 4 jaar! 

Meest voorkomende symptomen zijn: bloed bij de urine, bloederige vagi-

nale uitvloeiing, en in latere stadia van de ziekte algeheel ziek zijn: suf, 

slecht eten, vermageren, benauwdheid. 

De baarmoedertumoren zijn kwaadaardig en zaaien op den duur (na 1 

tot 2 jaar) uit naar andere organen, zoals de longen, lever, botten. 

Gelukkig is dit ziektebeeld eenvoudig te voorkomen, door alle vrouwelij-

ke konijnen liefst voor de leeftijd van 2 jaar te castreren. (Deze ingreep 

wordt vaak sterilisatie genoemd, maar is in feite een castratie, omdat de 

eierstokken verwijderd worden) 

Bijkomende voordelen van castratie: 

-de konijnen worden minder agressief/dominant en ten opzichte van 

mensen en andere konijnen. 

-voorkomen van ongewenste zwangerschap. 

-voorkomen van baarmoederontsteking. 

-voorkomen van hormonale problemen door cysteuze eierstokken. 

 

Daarom adviseren wij om alle vrouwelijk konijnen (voedsters) 

vanaf 6 maanden, maar liefst voor 2 jaar, te laten castreren. 

Dit omdat na 2 jaar het risico op genoemde tumoren ook al ver-

hoogd is, zij het niet zo hoog als na 4 jaar. 
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Een paar tips om uw huisdieren goed de koude winterperiode door te helpen. 

Honden en katten kunnen best naar buiten in de kou, maar er zijn wel wat aandachtspunten. Om niet te koud te 
worden is het belangrijk om in beweging te blijven. Katten moeten naar binnen kunnen als ze het koud krijgen 
bijvoorbeeld door een kattenluikje. Honden lekker in beweging houden en goed afdrogen als ze nat zijn. Gezon-
de honden zullen dan meestal geen last van de kou hebben, maar voor oude en zieke dieren of honden met een 
heel korte vacht zijn er dekjes of jasjes in de handel, die soms heel zinvol kunnen zijn. 

De poten van de hond verdienen extra aandacht. Als er sneeuw ligt kunnen er tijdens het wandelen makkelijk 
sneeuwklompjes tussen de tenen ontstaat, wat heel pijnlijk loopt voor de hond. Ze gaan dan vaak opeens met 
een poot omhoog staan. Om dit te voorkomen kun je het best zorgen dat de haren tussen de tenen kort zijn. 
Voor de wandeling kun je zuurvrije vaseline tussen de tenen smeren aan de onderzijde van de voet, waardoor 
de sneeuw hier minder makkelijk klonten vormt. Een tweede reden voor irritatie van de huid tussen de tenen is 
de pekel waarmee in de winter gestrooid wordt. Het beste kun je de huid tussen de tenen geregeld controle-
ren. Om irritatie door pekel tegen te gaan kun je na de wandeling de voetjes van de hond met lauw water af-
spoelen en goed afdrogen. 

Pas op met honden op en bij het ijs. Het risico van door 
het ijs zakken is altijd aanwezig. 

Probeer sneeuw eten te voorkomen. Dit kan maagklach-
ten geven. Bij sneeuwballen gooien met een hond zal ook 
de kans bestaan dat de hond de nodige sneeuw binnen 
krijgt. Een ander jaarlijks terugkerend probleem is  de 
aantrekkingskracht van vetbollen op veel honden. Voor 
de vogels zijn vetbollen in de winter plezierig, maar hang 
ze voldoende hoog, want ook honden krijgen ze geregeld 
te pakken. Een grote bonk vet, vaak inclusief netje, is 
niet bevorderlijk voor het maagdarm kanaal. 

Konijnen die altijd buiten zitten, kunnen in de winter ook 
buiten blijven. Wel hebben ze goede beschutting nodig 
tegen wind, regen en koude. Denk hierbij aan extra 
strooisel in het nachthok en voorkomen dat de wind hier 
rechtstreeks binnen waait. Konijnen zijn erg gevoelig 
voor temperatuurswisselingen. Je kunt ze dus beter niet zomaar van binnen naar buiten en andersom verplaat-
sen. Dieren die in de winter buiten verblijven hebben natuurlijk wel drinkwater nodig. Daarom is het advies bij 
vorst minimaal 2x per dag het drinkwater te controleren op bevriezing. Beter kun je in de winter een bakje 
water gebruiken dan een drinkfles, omdat hiervan de drinknippel snel kan bevriezen, waardoor het dier geen 
water meer tot zijn beschikking heeft. 

Een laatste zeer belangrijk punt is het gevaar voor huisdieren van antivries, 
dat gebruikt wordt voor de auto in ruitensproeiervloeistof en koelvloeistof. 
Antivries smaakt zoet en wordt door honden makkelijk opgedronken/opgelikt.  

Ook katten kunnen het 
oplikken of binnenkrij-
gen door het wassen 
van hun pootjes als ze 
er door heen  gelopen 
hebben. Antivries is 
zeer giftig en kan in 
kleine hoeveelheden al 
dodelijk zijn.  

Het veroorzaakt nierschade en nierfalen, al vrij snel na 
inname. Het eerste verschijnsel wat te zien is, zal 
meestal braken zijn. Verder zijn de dieren beroerd en 
misselijk, drinken en plassen meer. Snel ingrijpen door 
de dierenarts kan nog levensreddend zijn.  



Met sinterklaas en kerst wordt er altijd wel wat lekkers in huis gehaald, zoals chocolade-
letters. Chocolade is giftig voor honden, dus het is belangrijk erop te letten dat u het op 
een voor de hond onbereikbare plek opbergt. 

Met feestmaaltijden wordt er vaak van een gourmetstel of tafelgrill gebruik gemaakt. De-
ze apparaten hebben een antiaanbaklaag, waar voor vogels giftige dampen vanaf komen. 
Gebruik daarom een dergelijk apparaat niet in dezelfde ruimte waar uw vogels zitten. 

Gebruik als kerstversiering geen eetbare zaken, ge-
bruik liefst onbreekbare kerstversieringen, en voor-
kom dat er ophanghaakjes van kerstballen achter 
blijven. Als uw hond of kat ze binnenkrijgt kunnen ze 
een darmperforatie veroorzaken. 

Let op dat uw huisdieren niet aan de bedrading van 
kerstverlichtingen kunnen knagen. 

Veel planten, waaronder ook hulst en kerstster, zijn 
giftig bij opname. Ook het water waar de kerstboom 
in staat kan maagdarmklachten veroorzaken. 

Ook oud en nieuw met zijn vuurwerkperikelen komt er 
weer aan. Hiervoor verwijs ik terug naar een vorige 
nieuwsbrief van 29-11-2012, of de website:  
vuurwerkangst  

Adres:   Ooitas 5 
Telefoon:  0164-237621 
Fax:   0164-255086 
E-mail: info@dierenkliniektergouwe.nl 

Tips voor de feestdagen. 

Persoonlijke klant- en diervriendelijke zorg, voor een scherpe prijs. 

Dierenkliniek Ter Gouwe 

http://www.dierenkliniektergouwe.com/nieuwsbrievenarchief.htm
http://www.dierenkliniektergouwe.com/vuurwerkangst.htm

