
 

Beste dierenliefhebber, 

We zijn al een tijdje aanwezig  op Facebook, maar waren tot nu toe niet zo actief. 
Dat gaat echter veranderen: vanaf nu zullen wij vaker leuke, interessante en nuttige in-
formatie plaatsen op Facebook. Zo zijn wij bijvoorbeeld van plan om de zwangerschap 
van een hond te gaan volgen van begin totdat de pups naar een nieuwe eigenaar gaan. 

Wij nodigen u uit om een kijkje te nemen op onze facebookpagina, en wensen u hierbij 
veel leesplezier.  

U kunt hiervoor op het logo klikken 
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Nieuwsbrief 
2 5 - 1 0 - 2 0 1 4   

Volg ons op Facebook! 

 

Hiernaast een leuke foto van de grijze Keeshon-
den van assistente monica.  

Haar honden zijn vaak op de kliniek aanwezig (in 
de kantine), en zijn zoals u ziet zeer 
“kneedbare types” die het prachtig vinden om 
voor de camera te staan. 

Heeft u zelf ook grappige of prachtige foto’s 
van uw huisdier, en vindt u het leuk om die te 
delen, dan kunt u de mooiste en leukste mailen 
naar info@dierenkliniektergouwe.nl, eventueel 
met bijbehorende informatie over de foto. 

Geschikte foto’s kunnen wij dan plaatsen op 
facebook, onze website, of een volgende 
nieuwsbrief. 

Prikbord op Facebook! 
Als extra service voor onze klanten willen wij onze Facebookpagina openstellen voor  
bijvoorbeeld voor het plaatsen van berichten met foto’s van vermiste dieren. 
Ook als u een goed tehuis zoekt voor een 
nestje kittens of pups, of voor een huis-
dier waar u niet meer voor kunt zorgen, 
dan is het voor onze klanten mogelijk om 
een berichtje te laten plaatsen. 

Ook hiervoor kunt u mailen naar :  
info@dierenkliniektergouwe.nl 

 

https://www.facebook.com/pages/Dierenkliniek-Ter-Gouwe/173321899480654?ref=hl
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Preventieve 
Diergeneeskunde 

 

“Het belang van preventieve diergeneeskunde wordt ernstig onderschat” 

Preventieve diergeneeskunde is een belangrijke pijler voor de gezondheid van uw huisdier, en omvat 
veel meer dan een jaarlijkse vaccinatie. Een opsomming van de belangrijkste punten: 

Jaarlijkse vaccinaties. Uiteraard ontbreken deze niet in de lijst, want deze zijn van groot belang om 
de weerstand van uw huisdier tegen bepaalde infectieziekten op peil te houden. Daarnaast geldt: hoe 
meer dieren er gevaccineerd worden, hoe gezonder de hele populatie wordt. 

Jaarlijks of nog beter 2x per jaar een algehele gezondheidscontrole is van groot belang. 
Onze huisdieren verouderen veel sneller dan wij! Men zegt vaak dat 1 mensenjaar voor 6 tot 7 hon-
den– of kattenjaren telt. Omdat ziekten in de beginfase nog vrijwel onzichtbaar zijn aan uw huisdier 
gaat dit vaak ongemerkt, maar door een snelle veroudering kunnen ziekteprocessen ook sneller verlo-
pen. 1x per jaar, en voor oudere dieren liefst 2x per jaar een algehele gezondheidscontrole is daarom 
zeker geen overbodige luxe. 
 
Wij controleren onder andere: oren, ogen, gebit, hart en vaten, longen, algehele conditie en gewicht, 
voeding, vacht en huid, maag en darmen, zenuwstelsel en bewegingsapparaat. Een vroege diagnose en 
behandeling heeft een betere prognose, de behandeling kan vaak eenvoudiger, en de kosten zijn vaak 
lager. 

Parasieten bestrijding is een andere belangrijke pijler voor de gezondheid van uw huisdier. 
Vlooien, teken en wormen kunnen naast de overlast en klachten die zij zelf veroorzaken ook ziekten 
overbrengen. Sommige daarvan kunnen zeer ernstig zijn, zoals ziekte van lyme en babesiosis. 
Wij kunnen u adviseren over de voor uw huisdier meest geschikte ontwormingsmiddelen, vlooien– en 
tekenbestrijdingsmiddelen. 

De basis van een goede gezondheid is natuurlijk een goede voeding. In de meeste gevallen voldoet 
een commercieel compleet honden– of kattenvoer. Voor diverse medische indicaties zijn er vele  
diëten beschikbaar. Wij kunnen u adviseren welk voer voor uw huisdier optimaal is. 

Gebitsverzorging is ook belangrijk uit preventief oogpunt. 
Niet alleen geldt dit voor het gebit zelf, maar juist omdat ontstoken tandvlees een infectiebron 
vormt voor het hele lichaam, ook voor de algehele gezondheid van uw huisdier. 

Ruimere openingstijden! 
Betere service! 

 

Per 1 november 2014 gaan wij met ruimere openingstijden werken!  

Elke dag Ma t/m Vr. blijven een uur langer open, tot 19.00uur, en op de 

“operatie-dagen”, Di t/m Vr. gaan we om 8.00uur al open i.p.v. 8.30uur 
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Een maagkanteling of maagtorsie is een zeer acuut optredend ziektebeeld, wat bij met name 
grote hondenrassen optreedt. Bij dit ziektebeeld draait de maag om zijn eigen as, en daarbij 
worden aan de voorzijde de slokdarm, en aan de achterzijde de dunne darm dichtgedraaid, 
vergelijkbaar met een snoeppapiertje wat aan beide zijden dichtgedraaid zit. 

In de maag hoopt zich daarna vrij snel gas op, waardoor de maag erg snel en zeer sterk op-
zwelt.  Verschijnselen die men merkt zijn onrust, kwijlen, pogingen tot braken, waarbij er al-
leen maar wat slijm uitkomt en geen maaginhoud. De buik kan snel dikker worden, en met name 
aan de linkerzijde gaat de maag achter de ribben uitpuilen. 

De patiënt zal snel slechter worden en in shock raken: slomer, snellere ademhaling en pols, en 

kan binnen een uur overlijden. Zeer snel medisch ingrijpen is noodzakelijk om het dier nog een 
kans te geven. 

De behandeling van een  maagtorsie is zeer intensief. Ten eerste moet de druk van de maag af 
door middel van sonderen en/of aanprikken, de shock moet behandeld worden met een intrave-
neus infuus, en de maag moet operatief worden teruggedraaid en zo nodig worden geleegd. 
Vervolgens wordt de maag ook operatief vastgezet om herhaling te voorkomen. 

Ook de nabehandeling is intensief met infuus, meerdere medicijnen, en controles. 
Er zijn namelijk meerdere compilaties mogelijk die ook na het succesvol opereren van een dier 
nog tot problemen en soms sterfte kunnen leiden. Het hele intensieve karakter van de behan-
deling maakt dat deze ook behoorlijk kostbaar is. Rekeningen kunnen makkelijk oplopen tot 
1000 a 2000 euro voor een complete behandeling. Voor dit soort hoge kosten is een ziektekos-
tenverzekering voor huisdieren zeker een overweging! 

Omdat een maagtorsie zo snel verloopt en patiënten vaak zo snel achteruit gaan in conditie, 
komt het helaas regelmatig voor dat wij al voor, en soms tijdens een operatie tot de conclusie 
komen dat de patiënt niet te redden is en moet worden besloten tot euthanasie. 
Alleen zeer snel ingrijpen van eigenaar en dierenarts  kan in een goede afloop resulteren. 

Gezien bovenstaande is het natuurlijk verstandig om het risico op maagkantelingen zo klein 
mogelijk te houden. Er zijn een aantal dingen die u hiervoor kunt doen: 

 Verdeel het eten in tenminste 3 porties, verspreid over de dag. Een kleinere hoeveelheid    
eten in de maag is sneller verwerkt, de maag is sneller leeg. 

 Laat uw hond na de maaltijd een uurtje rusten, dit bevordert de maaglediging. Beweging 
met volle maag kan het risico op een maagtorsie vergroten. 

 Probeer zaken die de maag prikkelen/irriteren te voorkomen: drinken van koud zeewa-
ter, eten van sneeuw, opeten van vreemde voorwerpen, inslikken van grote restanten van 
kauwkluiven. 

 Het is ook mogelijk om de maag preventief vast te laten zetten, bijvoorbeeld tijdens een 
geplande buikoperatie als een sterilisatie bij een teefje. 

Maagkanteling bij de hond 



Aangezien wij al een tijdje beschikken over echo apparatuur kunnen wij nu een complete begeleiding aan voor 
honden– en kattenfokkers aanbieden in onze kliniek: 

 Progesteronbepalingen om het optimale tijdstip voor dekking te beoordelen. (niet van toepassing voor de 
kat) 

 Drachtigheidscontrole door middel van echo. 

 Begeleiden van de bevalling en zo nodig hierbij operatief ingrijpen (keizersnede). 

 Vaccineren en chippen van pups en kittens (chippen van rashonden gaat uiteraard via de Raad van Beheer 
van de Hondenfokkerij) 

Uiteraard kunt u met alle vragen rondom de zwangerschap en 
bevalling ook bij ons terecht. Veel informatie staat al op de 
website: geboorte bij de hond, geboorte bij de kat. 
Een van onze dierenartsen, Jacquelien Trijssenaar, heeft zelf 
al meerdere malen een nestje gefokt met haar Flatcoated 
retrievers, en heeft zodoende veel praktische ervaring 

Indien u geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen dan 
kunt ook een mailtje naar info@dierenkliniektergouwe.nl  
sturen, dan verwijderen wij u uit de mailinglijst. 
 

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

Begeleiding voor hondenfokkers 

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

Dierenkliniek Ter Gouwe 
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http://www.dierenkliniektergouwe.com/geboorte%20bij%20de%20hond.htm
http://www.dierenkliniektergouwe.com/geboorte%20bij%20de%20kat.htm

