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Het is weer tekentijd !
Het tekenseizoen is weer begonnen.
Helaas komen er in de bossen en parken vrij
veel teken voor, die nu het weer warmer
begint te worden uit winterslaap komen en
dus weer actief worden. Daarbij komt nog
de verwachting dat wij dit jaar mogelijk
veel tekenoverlast kunnen krijgen door de
zeer zachte winter.
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Teken zijn parasieten die bloed zuigen op
een gastheer. Het hele proces van aanhechten en volzuigen , en vervolgens zichzelf
Van links naar rechts de larve, nimf,
weer losmaken, kost ruim 48 uur.
mannetje en het vrouwtje van de
schapenteek
Teken zitten in laag struikgewas tot maximaal 1 meter hoog, en stappen over op een
passerende gastheer. Honden die los lopen en door de bosjes struinen lopen daarom veel meer risico een teek op te lopen dan een hond die vrijwel alleen op een
wandelpad loopt.
Teken en tekenbeten zijn uiteraard vervelend, maar het grootste gevaar schuilt
in het risico dat de teek ziektes over kan brengen. Vrij veel teken zijn besmet
met Lyme disease. Dit is een bacteriële infectieziekte die een sterk wisselend
symptomenbeeld kan geven. Honden en katten zijn gelukkig niet erg gevoelig voor
het oplopen van deze ziekte. (Mensen zijn hier een stuk gevoeliger voor!)
Andere ziekten die teken over kunnen brengen zijn Ehrlichiose en Babesiose.
Voor meer informatie over deze ziektes verwijzen wij u naar onze website:
http://www.dierenkliniektergouwe.com/tekeninf.htm
Deze 2 ziektes komen vooral voor in meer zuidelijke landen, maar met name
Babesiose lijkt langzaam op te rukken naar het noorden. Dit omdat de tekensoort
die deze ziekte kan overbrengen zich blijkbaar ook in Nederland kan handhaven.
Al met al reden om alert te zijn op teken bij uw hond(en) en kat(ten)!
Mogelijke preventieve maatregelen:
-Inspectie op teken na de wandeling. Teken lopen dan nog los op de vacht en zijn
er zo vanaf te pakken. Maak de teek liefst gelijk dood of spoel het weg.
-Verwijder teken die al vastzitten met een tekenpincet. Zet het bekje van de
pincet op de teek, zo dicht mogelijk bij de huid, en draai dan de pincet rond tot
de teek loslaat. Desinfecteer de beetplaats. Verwijderen voordat de teek is volgezogen verkleint het risico op infecties sterk.
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-Gebruik bestrijdingsmiddelen op uw huisdieren die tekenbeten kunnen voorkomen. Voor honden: Activyl pipetten 1xper maand, of insprayen met Defendog 1xper maand, of gebruik een tekenband: Scalibor (werkt 6 maanden).
Voor katten: Seresto tekenband (werkt 8 maanden), of maandelijks Effipro
spray. NB: gebruik nooit producten voor de hond op de kat, dit kan zeer ernstige vergiftigingen veroorzaken!!
Actuele informatie over de verspreiding van teken in Nederland vindt u op
tekenradar.nl
Voor uw smartphone kunt u een gratis app downloaden die u ook informatie
geeft over de verspreiding en het risico van tekenbeten. Te downloaden op
www.tekenalarm.info

Tekenband voor de
kat.

Een “sterilisatie”
bij hond, kat,
konijn en cavia is
een castratie !!

Kortingsactie voor april 2014:
20% korting op alle
sterilisaties en castraties bij
katten, konijnen en cavia’s.
In verband met deze kortingsactie gaat het volgende artikel over de
(gezondheids)voordelen van castraties en sterilisaties bij katten, konijnen
en cavia’s
Overigens: de in de volksmond genoemde “sterilisatie” is geen sterilisatie,
maar ook een castratie. Dit omdat de eierstokken worden verwijderd, en
niet slechts alleen de eileiders worden afgebonden zoals bij een echte
sterilisatie het geval zou zijn.
Bij een echte sterilisatie zouden de genoemde gezondheidsvoordelen er
ook NIET zijn, omdat de eierstokken aanwezig blijven.

Voordelen castratie bij katten
Voordelen castratie bij katers:

Castratie
kater

-minder kans op sproeien of plassen in huis
-minder sterke urinegeur
-minder drang van de kater om buiten te gaan zwerven en
daardoor minder kans op vechten met andere katten (met
wonden en abcessen tot gevolg), kleiner risico op letsel
door aanrijdingen, en minder risico op door bijten overgebrachte infecties zoals kattenaids en kattenleukemie
-geen kans meer op ongewenste kittens

Nie u wsb r ie f

Voordelen castratie bij de poes ( “sterilisatie” ):
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-Geen krolsheid meer
-Geen kans meer op ongewenste kittens.
-Geen kans meer op baarmoederontsteking op oudere leeftijd.
-In geval van een castratie op jonge leeftijd (6-7maanden): sterke verkleining van het risico op melkkliertumoren op oudere leeftijd. Dit is een groot voordeel, want deze tumoren zijn bij de kat meestal kwaad–
aardig.
-Het verkleinen van het risico op het ontstaan van suikerziekte.
-Verminderde drang om weg te lopen (katers opzoeken tijdens krolsheid), en daardoor minder risico op
ongelukken (aanrijdingen).
Nadelen van castratie bij zowel katers al poezen is dat ze wat gemakkelijker te dik kunnen worden. Het is
daarom zinvol om na castratie de voeding aan te passen, zowel in hoeveelheid als soort. Wij kunnen u hierover adviseren.

Voordelen castratie bij konijnen
let op: na

Voordelen van castratie bij rammen of rammelaars (mannelijke konijnen):

castratie is

-Ongewenste nestjes voorkomen. Konijnen planten zich zeer snel voort (“bij de konijnen af”)
let op: na castratie is een ram nog 2 weken vruchtbaar! Het is daarom aan te raden ze nog 3
weken apart te zetten na de ingreep.

een ram nog 2

-Rammelaars kunnen vrij agressief zijn tegenover andere konijnen, met name andere rammelaars, en soms ook tegenover mensen. Castratie kan dit gedrag verminderen.

weken
vruchtbaar!

-Verminderen van sproeigedrag. Rammelaars sproeien hun urine op meerdere plekken, dit om in hun
omgeving een voedster (vrouwelijk konijn) te lokken. Gecastreerde rammelaars zullen eerder alles op
1 plaats doen en zijn dus vaak zindelijker.
-De urine van ongecastreerde konijnen ruikt veel sterker den van gecastreerde dieren.
Voordelen van castratie bij voedsters (vrouwelijke konijnen):
-Ongewenste nestjes voorkomen.
-Verschijnselen van schijnzwangerschap voorkomen. Voedsters kunnen schijnzwanger worden, en
gaan dan haren uit de borst en buik trekken om een nestje te bouwen.
-Dominantie en agressie verminderen duidelijk na castratie van voedsters. Zowel naar andere konijnen als naar mensen toe worden ze gemakkelijker in de omgang.
-Ook voor voedsters geldt dat ze na castratie zindelijker worden omdat ze meer geneigd zijn om
alles op 1 plaats te doen in plaats van het markeren van de omgeving met urine.
-Bij veel oudere voedsters komt baarmoederkanker voor. De frequentie waarin dit voorkomt is dusdanig hoog (50-80% afhankelijk van het ras, en vanaf de leeftijd van 4-5jaar), dat preventieve castratie aan te raden is. Dit moet liefst op de leeftijd tussen de 6 maanden en de 2 jaar gebeuren.
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Persoonlijke klant- en diervriendelijke zorg, voor een scherpe prijs.

Voordelen castratie bij cavia’s
Voordelen van castratie bij beertjes (mannelijke cavia’s):
-Voorkomen van ongewenste nestjes.
-Aanpassen gedrag. Gecastreerde beertjes worden meestal iets rustiger en zijn dan gemakkelijker samen te
huisvesten.
Voordelen van castratie bij zeugjes (vrouwelijke cavia’s):
-Voorkomen ongewenste nestjes. Ook cavia’s planten zich snel voort, dusdanig snel dat dit voor de vrouwelijk
dieren tot lichamelijke uitputting kan leiden.
-Erg veel (70% !!!) van de zeugjes krijgen vanaf de leeftijd van
2 tot 4jaar cysten op de eierstokken. Dit zijn met vocht gevulde blazen. Symptomen van cysteuze eierstokken zijn: bloed bij
de urine, verminderde eetlust, en bij toenemende grootte van
de cysten ook pijnuitingen en uitpuilende flanken. Soms kunnen
de flanken symmetrisch kaal worden.
Vanwege het hoge percentage van zeugjes wat deze klachten
ontwikkeld is het verstandig om alle dieren waarmee niet gefokt
wordt al op jonge leeftijd te castreren. Dit kan het beste tussen de 4 en de 6 maanden, dit omdat bij jonge cavia’s de operatie via een minder belastende benadering via de flanken gedaan
kan worden.

