
Ieder najaar komt dit probleem helaas weer terug, en na soms al na 1 of soms 
meerdere slechte ervaringen kan dit al een echt fobie worden bij honden. De 
angst en stress die hierbij ontstaat is een flink probleem. Mede ook omdat het 
geknal zich niet beperkt tot oudejaarsavond. 
Algemene tips zijn: 
 Zorg voor een veilige plek waar uw hond of kat zich kan terugtrekken. 

 Sluiten ramen en gordijnen. 

 Laat de verlichting in het huis aan en zet de radio of TV zachtjes aan. 
 Laat uw hond of kat niet alleen. 

 Geef steun maar ga angstig gedrag niet extra stimuleren door te troosten. 
 Zorg voor afleiding en geef bijvoorbeeld wat lekkers of speeltje. 
NIET STRAFFEN! Dit vergroot de angst alleen maar meer.. 

Daarnaast bestaan er angst en stress verminderende voedinssupplementen en 

voeders. NB: hiermee moet tenminste 1 maand van tevoren gestart worden. 

Gedragtherapie kan ook helpen, maar hiervoor heeft u meestal zelfs maanden 

de tijd nodig (trainen met vuurwerkgeluiden-CD). 

Uiteraard zijn er ook medicijnen die rond oud en nieuw gegeven kunnen wor-

den. NB: Het voorheen meest voorgeschreven middel alprazolam mogen wij als 

dierenarts tegenwoordig NIET meer zo maar voorschrijven. Dit is omdat alprazo-

lam een humaan medicijn is, en er tegenwoordig ook geregistreerde diergenees-

middelen zijn voor deze indicatie. Wij zijn daarom wettelijk verplicht om die ge-

registreerde medicatie te gebruiken, en alleen bij uitzonderingen mogen wij al-

prazolam voorschrijven. De nieu-

we medicijnen die wij kunnen 

voorschrijven zijn Pexion ta-

bletten (NB: hier moet u 2 dagen 

van tevoren mee starten!) ,en    

Sileo. Sileo is een gel die met een 

injector op het wangslijmvlies 

aangebracht moet worden. 

Alle informatie is terug te vinden 

op onze website. 

Vuurwerkangst bij hond en kat 
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De vaccicheck is een bloedonderzoek dat 

wij kunnen doen bij honden om de actue-

le weerstand tegen enkele belangrijke 

ziekteverwekkers te testen. Dit betreft 

hondenziekte (Distemper), leverziekte 

(Hepatitis contagiosa canis), en Parvo. 

Wij kunnen de vaccicheck inzetten vol-

gens 3 verschillende strategieën: 

1-Bij jonge pups vanaf 6 weken elke 3 weken testen om het opti-

male tijdstip van de eerste vaccinatie te bepalen. Deze optie is ar-

beidsintensief maar hierbij kan men volstaan met slecht 1 x vacci-

neren van de pup! 

2-Controle van de weerstand van de pup na het doorlopen van het 

reguliere vaccinatieschema. Deze test, welke dan gedaan wordt op 

de leeftijd van 20-25 weken, is altijd verstandig, omdat er is ge-

bleken dat een klein deel v.d. pups onvoldoende weerstand op-

bouwt, ook al is netjes gevaccineerd met 6,9 en 12 weken. Dit kan 

omdat de maternale immuniteit (weerstand die via de moeder-

melk is verkregen) het aanslaan van de vaccinaties kan belemme-

ren. 

3-Testen van oudere dieren om te bepalen of ze ten tijde van de 

jaarlijkse vaccinatie de gehele cocktail nodig hebben, of dat een 

kleinere vaccinatie met alleen ziekte van Weil en kennelhoest vol-

staat. Belangrijke componenten van de grote cocktail bieden na-

melijk vaak langer bescher-

ming dan ziekte van Weil en 

kennelhoest en hoeven 

daarom veel minder vaak 

gegeven te worden. (ziekte 

van Weil en kennelhoest 

moet wel altijd jaarlijks ge-

geven worden voor een goe-

de weerstand) 

De dierenartsen Steffie Snij-

delaar en Eric Nagel hebben 

in 2018 een cursus gedaan 

inclusief een kennistest, en 

zijn daarmee erkend 

“vaccicheck dierenarts”.  Dit 

betekent dat wij u goed kun-

nen adviseren in het strate-

gisch inzetten van de vac-

cicheck, de test goed kun-

nen uitvoeren en interpreteren. 

Meer info: website pagina vaccinaties, titeren bij pups 

Vaccicheck 

Met het strate-

gisch inzetten van 

de vaccicheck kan 

men de hoeveel-

heid vaccinaties 

beperken! 

https://dierenkliniektergouwe.com/vaccinaties/
https://dierenkliniektergouwe.com/wp-content/uploads/2019/01/ohtiteren.pdf


Aandacht voor onze oudere dieren. 
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Ouderen honden en katten gaan net als oudere mensen meer gezondheidsklachten 

vertonen. Bij onze huisdieren zien we erg vaak gebitsproblemen, tumorziektes, in-

ternistische ziektebeelden, artrose en dementie. 

Gebitsproblemen zien we eigenlijk bijna bij alle oudere honden en katten  in 

meerdere of mindere mate. Vaak is een professionele gebitssanering nodig om het 

gebit weer zo gezond mogelijk te krijgen, liefst gevolgd door dagelijkse gebitshygi-

ëne in de vorm van tandenpoetsen. Wanneer poetsen geen optie is kunnen wij u 

adviseren over diverse alternatieven.  

NB: honden en katten tonen vaak niet dat zij gebitsproblemen hebben!!! 

Ze blijven over het algemeen gewoon dooreten, tenzij de gebitsproblemen zeer 

heftig zijn. Goed eten is dus geen graadmeter voor een gezond gebit! 

Wat wij regelmatig horen is dat deze dieren na een gebitssanering vrolijker zijn, 

wat een aanwijzing is dat zij daarvoor mogelijk chronische pijnklachten hadden van 

het gebit. 

Een slecht gebit is daar-

naast ook slecht voor de 

algehele gezondheid. Ont-

stoken tandvlees is een 

bron van infecties die el-

ders in het lichaam proble-

men kunnen geven. 

 

Tumorziekten zien wij he-

laas vrij vaak bij honden en 

katten. Juist bij kanker is 

een vroegtijdige diagnose 

en behandeling erg belang-

rijk voor de prognose! Veel 

vormen van kanker zijn bij 

vroegtijdig ingrijpen nog te 

genezen of langdurig onder 

controle te houden.  

 

Interne ziekten zijn onder andere verminderde nierfunctie, suikerziekte, hyper-

functie van de schildklier en ziekte van Cushing, allemaal ziektes die we met name 

bij oudere dieren aantreffen. Ook hierbij geldt weer dat een vroegtijdige behande-

ling gunstig is voor de levensduur en de kwaliteit van leven. Voor meer info over 

deze ziektebeelden kunt u de betreffende webpagina’s van onze website bezoeken. 

Artrose is een typisch ziektebeeld van oudere dieren, het immers een vorm van 

slijtage van de gewrichten. Door erfelijke aanleg, trauma, overgewicht, en infecties 

kan er sprake zijn van versnelde slijtage en artrose op jongere leeftijd. 
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Bij artrose ontstaat er een ontstekingsreactie in het betref-

fende gewricht, wat kan leiden tot gewrichtsovervulling, re-

actie van betroffen botten met nieuwvorming van bot aan de 

gewrichtsranden, en wat vooral opvalt: pijnklachten en kreu-

pelheid. De klachten zijn chronisch en progressief, en zullen 

dus erger worden als het dier ouder wordt. 

Artrose kan dusdanig ernstige vormen aannemen dat de 

kwaliteit van leven zo slecht wordt dat voor euthanasie ge-

kozen moet worden. 

Gelukkig zijn er ook veel mogelijkheden om de vorming van 

artrose te beperken en te behandelen. U kunt hierbij denken 

aan gewichtsbeperking, voedingssupplementen, pijnstillers, 

en injecties ter verbetering van de bespiering. 

Behandeling van artrose is vaak een combinatie van meer-

dere opties, en is vaak maatwerk. Een goede begeleiding 

van onze kant en inzet van de eigenaar is belangrijk voor 

een optimaal resultaat. 

Dementie uit zich bij honden en 

katten net als bij mensen in afwij-

kend, gedesoriënteerd gedrag. He-

laas bestaat er nog geen behande-

ling voor dementie, maar er zijn 

wel mogelijkheden om bijvoorbeeld 

toegenomen verlatingsangst bij 

honden (wat regelmatig voorkomt 

als gevolg van dementie) te behan-

delen met medicijnen. 

Om genoemde ouderdomsklachten 

goed te kunnen begeleiden, onder-

zoeken en behandelen bieden wij 

de service van het Senior Care 

Programma.  

Dit programma is aan te raden voor honden vanaf 8 jaar 

(reuze rassen vanaf 7 jaar) en katten vanaf 8 jaar. Dieren 

die in dit programma meedoen zien wij hiervoor tenminste 

2x per jaar voor een algeheel lichamelijk onderzoek, en tij-

dens 1 van deze onderzoeken doen wij ook urine– en bloed-

onderzoek. 

Doel van deze onderzoeken is om genoemde ouderdoms-

ziekten in een vroeg stadium te diagnosticeren en te behan-

delen, zodat de levensduur en de kwaliteit van leven verbe-

terd kan worden! 

Kijk voor meer informatie eens op onze website: senioren 

informatie 

Senior Care Programma 

https://dierenkliniektergouwe.com/senioren-informatie
https://dierenkliniektergouwe.com/senioren-informatie
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Een nestje honden fokken is uiteraard een leuke en spannende ervaring, maar er 

komt erg veel bij kijken en het kost ook zeer veel tijd. Een goede voorbereiding en 

planning is noodzakelijk om de zeer drukke tijd tijdens en na de bevalling goed te 

laten verlopen. 

Indien u een nestje wil fokken binnen de rasvereniging (met stamboom) dan moet 

u aan de vereisten van de betreffende rasvereniging voldoen. Voor verschillende 

rassen zijn verschillende ei-

sen, zoals screening van ziek-

ten bij de ouderdieren. 

Er worden natuurlijk ook re-

gelmatig nestjes gefokt zonder 

stamboom. 

Daarnaast moet u natuurlijk 

passende huisvesting hebben 

voor het aankomende nestje, 

liefst een werpkist en een 

warmtelamp. 

Een handig naslagwerkje om  

u goed voor te bereiden is de 

fokkerswijzer, welke via deze 

site te bestellen is. 

Wij kunnen bij veel belangrijke zaken hulp bieden: 

-Progesteronbepalingen bij de teef om het beste moment van dekking te bepalen. 

-Zwangerschapscontrole door middel van echo-onderzoek. 

-Herpesvaccinaties bij de zwangere teef. 

-Informatie, begeleiding en advies tijdens de zwangerschap en met name tijdens de 

bevalling. 

-Uitvoeren van een keizersnede indien nodig bij een niet goed verlopende bevalling. 

-Nestcontrole aan huis kort na de bevalling. 

-Informatie, begeleiding en advies bij het verzorgen van de pups. 

-Zo nodig behandelen en bijvoeden van zieke pups. 

-Chippen en vaccineren van 

een nestje pups. 

Wij bieden deze service aan 

voor zowel professionele fok-

kers, als mensen die inciden-

teel een nestje willen fokken. 

Bovenstaande service bie-

den wij uiteraard ook voor 

katten!  

Enkele punten zijn dan echter 

niet van toepassing

Begeleiding bij het fokken van honden 

https://www.sande.nl/product/ha-die-pup-copy-3/
https://www.sande.nl/product/ha-die-pup-copy-3/


Adres:   Ooitas 5 

Telefoon:  0164-237621 

E-mail: info@dierenkliniektergouwe.nl 

Langdurig gebruik van pijnstillers. 

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

Dierenkliniek Ter Gouwe 

Veel oudere dieren, met name honden, krijgen wel eens langdurig pijnstillers, 

meestal vanwege artrose klachten. Langdurig gebruik hiervan vergroot het risi-

co op bijwerkingen. Meest voorkomende bijwerkingen zijn misselijkheid en bra-

ken vanwege een potentieel nadelig effect op het slijmvlies van maag en dar-

men, en schade aan de nieren bij dieren die al verminderde nierfunctie hebben 

of bij dieren die een slechte vochtbalans hebben door andere oorzaken. 

Om deze zaken te voorkomen is het verstandig om de dosering op effect te 

proberen af te bouwen naar een lagere onderhoudsdosering. Dit is helaas niet 

altijd mogelijk, sommige dieren hebben gewoon de volle dosering nodig voor 

het gewenste effect.  

Gewichtsverlies en gebruik van voedings-

supplementen voor een betere gewrichts-

functie kunnen helpen om het gebruik van 

pijnstillers te verminderen. 

Daarnaast is het altijd aan te raden om 

bij langdurig gebruik van pijnstillers 

2xper jaar de nierfunctie te laten con-

troleren d.m.v. bloedonderzoek.  

Bij afwijkende uitslagen kunnen wij dan tij-

dig de keuze en dosering van de medicatie 

aanpassen om verdere nierschade te voor-

komen. 


