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Tatra TOPnieuws 1 - 2020
Het eerste nummer van het nieuwe jaar is weer een feit.
De redactie vervolgt haar werkzaamheden zoals ze dat in het verleden ook
deed. We lezen wat af op internet en als er iets interessants gelezen is,
informeren we elkander daar over. Op die manier worden de verschillende
items verzameld en artikelen geschreven voor de Tatra TOPnieuws.
Daarnaast hebben we ook uiteraard onze terugkerende rubrieken.
Dat neemt niet weg dat we het leuk vinden om tips of hints of artikelen
van onze leden te krijgen! Heb je leuke ideeën, foto's of wil je af en toe
een verslag schrijven? Zie je interessante links op het internet die je met
ons wilt delen?
Alles is welkom en we maken dankbaar gebruik van je hulp!
Meer info of kopij voor de volgende nieuwsbrief kan gestuurd worden naar:
redactie@topnl.eu.
Van de bestuurstafel
Het jaar 2020 is al twee maanden onderweg en de eerste wandeling
hebben we als vereniging al achter de rug. Dit jaar hebben we hem
winterwandeling genoemd, omdat onze vaste oliebollenbakster andere
belangrijke dingen te doen had op de 12 e januari.
Lia de Wilde heeft weer een leuk verslag van deze activiteit geschreven.
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Onze penningmeester heeft al onze leden in januari een email en/of
whatsapp bericht gestuurd met het verzoek de contributie over te maken.
Om dit te vereenvoudigen, heeft hij zelfs vele uren gestoken om voor
iedereen een persoonlijk betaalverzoek te maken, voorzien van het over
te maken bedrag en jullie lidmaatschapsgegevens. Gemak dient de mens
zou je denken!
Velen gaven hier een vervolg aan en betaalden netjes binnen de termijn.
Helaas zijn er ook nog een aantal leden die de contributie nog niet aan de
vereniging overmaakten. Hierbij aan hen het vriendelijke, doch dringende
verzoek dit alsnog te doen.
Onze vereniging draait op vrijwilligers en onze penningmeester heeft er
veel meer werk aan, als hij achter de ontbrekende contributiegelden aan
moet mailen, bellen of appen.
Heb je onverhoopt geen mail ontvangen in januari inzake de contributie,
of is het betaalverzoek inmiddels verlopen? Neem a.u.b. zo spoedig
mogelijk contact op met Rob via email: penningmeester@topnl.eu.
Onze volgende wandeling staat op de agenda voor zondag 29 maart a.s..
We verzamelen nabij kasteel Vorden voor een rondgang over het
landgoed. Alles is daarover te lezen in het volgende item. We hopen op
een mooie opkomst en een leuke wandeling!
Vervolgens gaan we alweer richting de jaarlijkse ALV.
Zoals in de vorige nieuwsbrief te lezen was, zijn we op zoek naar een nieuw
bestuurslid vanwege het terugtreden van Piet Beentjes.
Het bestuur heeft Vivi Jolink benaderd hiervoor en zij heeft de uitnodiging
geaccepteerd. Uiteraard wordt haar aanstelling pas definitief tijdens de
ALV en mits er voldoende voorkeursstemmen zijn.

Lidmaatschap
Voor aanmelding als lid van de
vereniging kunt u gebruik
maken
van
het
aanmeldingsformulier op de
website.
Als het de voorkeur geniet om
u schriftelijk aan te melden,
dan kunt u het word-document
uitprinten, invullen en per post
opsturen. Het adres staat
vermeld
op
het
aanmeldingsformulier.
Na publicatie in de nieuwsbrief
en bij geen bezwaar, ontvangt
u een factuur waarmee het
lidmaatschapsgeld voldaan kan
worden.
Vervolgens ontvangt u van de
vereniging jaarlijks een factuur
in de maand februari.
De contributie dient jaarlijks
voldaan te zijn op uiterlijk 31
maart. Na deze datum zal het
bedrag verhoogd worden met
administratieve kosten.
Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 december
doorgegeven te zijn bij de
ledenadministratie.
Ons
rekeningnummer
is:
IBAN-NL24INGB0007572572
BIC-INGBNL2A
t.n.v.:
Tatrahondvereniging
Owczarek
Podhalanski
Nederland te Alkmaar.
Betalingen
graag
onder
vermelding van uw naam,
woonplaats
en
factuurnummer.
De
lidmaatschapskosten
bedragen voor 1 lid € 30,00 per
jaar en bij 2 of meer leden op
hetzelfde
adres
€
20,00
p.p.p.j..
Voor aanmeldingen lopende het
jaar wordt een evenredig deel
van de contributie gerekend.

Indien er nog meer leden interesse hebben om het bestuur te versterken,
dan nodigen wij ze van harte uit om zich aan te melden. Dit kan door een
email te sturen naar secretariaat@topnl.eu. Vertel daarin dan op welk vlak
jouw sterkste punten liggen. Over de toekomstige bestuursinvulling
worden we het dan vast wel eens!
Het Tatra-lentefeest gaat net als 2017 en 2018 plaatsvinden in Dieren.
Meer info binnenkort op de website en in de volgende nieuwsbrief.
Het bestuur

Samen er op uit!
Deze keer hebben we gekozen voor een wandeling in het oosten van het
land, namelijk op landgoed Vorden te Vorden.
Dit is een prachtig landgoed waar de honden los mogen lopen.
Het landgoed is niet heel groot maar mooi gevarieerd met bossen,
uitgestrekte velden, afwateringen en houtwallen. Gedurende de wandeling
zien we het kasteel en een aantal oude boerderijen. Een prachtige
omgeving dus!
Meer informatie en enkele foto's:
https://www.hondenuitlaatbos.nl/gelderland/18-provinciegelderland/181-vorden-landgoed-vorden

De bedoeling is dat we verzamelen rond 11.30 uur op de parkeerplaats
(gratis) op de Vordensebosweg te Vorden. Als we een kop koffie of thee
met wat lekkers genuttigd hebben, gaan we op pad voor een wandeling.
Als er meerdere pups komen, zullen we de groep splitsen zodat de
volwassen honden en hun baasjes wat meer meters kunnen maken. De
honden moeten wel enigszins onder appél staan want er loopt ook een
rustige weg door het gebied voor gemotoriseerd verkeer.
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Na afloop van de wandeling kunnen we bij Restaurant ’t
Kasteelhaantje op het landgoed nog even gezellig na zitten
onder het genot van een drankje. Onze honden zijn welkom
mits ze nog enigszins wit zijn. Wanneer je hier een maaltijd
wilt nuttigen, dan is dat voor eigen rekening.
Wie weet zijn er enkele gelijkgezinden om daarna nog een
rondje te wandelen?
Misschien overbodig om te vermelden dat zowel leden als nietleden welkom zijn om met ons mee te wandelen. Ook als je
(nog) geen Tatrahond hebt maar het bijvoorbeeld leuk vindt
om kennis met het ras en met onze vereniging te maken.
Graag weten we vooraf wie er komen, zodat we iedereen
eventueel kunnen informeren, mocht er iets aan de hand zijn
en voor de reservering van het restaurant. Opgave kan via
mail
naar
evenementen@topnl.eu
of
via
het
inschrijfformuliertje op de website.
We hopen weer op een mooie opkomst en een gezellige
wandeling!

Vacature bestuur
Zoals eerder vermeld in de nieuwsbrief, is er een vacature om het bestuur te versterken.
Dit willen we doen door gebruik te maken van jouw sterke punten! Ben je een administratief of financieel
wonder, heb je creatieve of schrijverstalenten? Heb je het in de vingers om evenementen of wandelingen
(mede) te organiseren? Of ben je een persoon die gewoon graag een helpende hand toesteekt daar waar
dat nodig is?
Als bestuur beleggen we enkele keren per jaar een overleg via Skype. Elk bestuurslid probeert om enkele
keren aanwezig te zijn tijdens wandelingen of evenementen.
Op de vraag hoeveel uur een dergelijke functie in beslag neemt is moeilijk antwoord te geven. Dat ligt ook
aan wat we elkaar kunnen bieden.
Wil je meer informatie of wil je je aanmelden? Neem dan contact op met het secretariaat, Dora de Jong.
De bestuursverkiezing vindt altijd plaats tijdens onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze is op 19
april a.s.
De agenda en bijlagen voor de ALV wordt door het secretariaat t.z.t. per mail verstuurd aan al onze leden!
Uit de media
Nu is het knuffelen!
Honden aaien is leuk en versterkt de band met je trouwe viervoeter. Maar kun je echt hierin een fout
maken? Een kleine uitweiding over het strelen van viervoeters.
“Iedereen die zegt dat geluk niet kan worden aangeraakt, heeft nog nooit een hond geaaid”
Dat is een passende kalenderwijsheid.
Het is ook bekend dat het goed voor ons is om honden te aaien. Honden aaien vermindert stress en kan
zelfs de bloeddruk verlagen. Verantwoordelijk voor dit gevoel van verbondenheid en welzijn is onder andere
het knuffelhormoon oxytocine. Dit komt alleen vrij aan beide kanten bij aanraking van de hond en wanneer
er oogcontact is tussen mens en hond. Maar kun je fouten maken bij het aaien van honden?
Strelen als communicatie
Elke hond heeft zijn eigen voorkeuren bij het aaien, maar er zijn sommige delen van het lichaam die bijna
alle honden leuk vinden:
•
de borst aanraken (vooral wanneer de hond naast je binnen zit)
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•
•

langs de zijkant van het lichaam
langs de snuit zoals de meeste honden

Aan de andere kant zijn veel viervoetige vrienden gevoelig voor hun staarten en poten, vooral als ze niet
gewend zijn om daar te worden aangeraakt. Niet elke hond houdt ook van knuffels. Haast belangrijker dan
het feit dat je een hond aait, is het bepalen van het juiste moment om het te doen.
Bijvoorbeeld, als honden in een nieuwe omgeving komen en gericht zijn op het interpreteren van alles,
snuivende geluiden maken of wanneer ze een andere hond ontmoeten, willen ze niet worden aangeraakt.
Ze draaien dan hun hoofd opzij of lopen weg. Je moet ze nooit storen tijdens het eten. Aaien is een
belangrijk communicatiemiddel tussen mens en hond.
Voel je vrij om je hond veel te aaien, maar niet gedachteloos, maar juist met aandacht.
De bekende hondenonderzoeker en dierenarts Dorit Urd Feddersen-Petersen schrijft in haar boek
Expression Behavior in Dogs dat naast het ontspannen strelen, verzorgen, het lichaamscontact bij het
rusten, aanraken tijdens wandelingen, af en toe de hond aanraken die op zijn beurt langs het menselijke
been schurkt of er tegenaan leunt, de banden versterken en sociale zekerheid aan de hond verlenen.
Een basisbehoefte
Puppy's staan al in nauw fysiek contact met hun nestgenoten en zijn eraan gewend aangeraakt te worden
door hun moeder. Fysieke nabijheid is een belangrijk ritueel voor wolven in roedels en voor bij elkaar
levende honden om de stabiliteit van de sociale structuur te waarborgen.
Dit omvat sociale vachtverzorging, elkaar likken en “snuitstrelingen”. Mensen kunnen dit gemakkelijk
nabootsen, bijvoorbeeld door hun vacht te borstelen of door de “snuitstreling” met de handen uit te voeren
door bijvoorbeeld de zijkant van snuit van de hond losjes te raken zonder hem verder af te leiden, terwijl
hij naast hen loopt. Er zijn geen strikte regels voor het aaien.
Het is belangrijk dat elke hondeneigenaar zijn viervoetige vriend observeert en bekend is met zijn
lichaamstaal: als het dier zijn kop opzij draait, weg duikt of wegloopt, wil het misschien niet aangeraakt
worden. En het is belangrijk om dat in elk geval te accepteren.
Aaien is niet alleen goed voor het welzijn van mensen en honden, maar kan ook goed worden gebruikt in
hondentraining: bijvoorbeeld als een beloning wanneer de hond aan komt rennen nadat hij is geroepen.
Echter, als de hond opgewonden is, naar iemand blaft of tegen je opspringt, moet je hem nooit aaien.
Negeer aaiverzoeken
Zelfs als een hondeneigenaar alles goed doet, moet hij accepteren dat er knuffelige en minder knuffelige
honden zijn. Dit heeft niet noodzakelijkerwijs te maken met hoe een dier opgegroeid is, maar kan
eenvoudig te wijten zijn aan zijn aangeboren karakter.
Als de hond zich terugtrekt in zijn mand, heeft het
geen zin bij hem aan te dringen dat hij zich verder laat
aaien. Integendeel: zo'n opdringerig gedrag kan het
vertrouwen tussen dieren en mensen te schaden.
Men moet gematigd zijn met honden die hun baasje
heel hard onder druk zetten omdat ze geaaid willen
worden. Misschien speelt jaloezie op andere
huisdieren of mensen hier een rol.
In elk geval probeert de hond je te manipuleren en
daarom is het belangrijk om standvastig te blijven en
niet te reageren op elk veeleisend aaiverzoek van de
hond.
De zaak ligt anders in angstige situaties, zoals tijdens
een onweer. Als je hond bibberend tegen je aan
kruipt, sla een arm om hem heen, maar aai of troost
hem niet, maar wees alleen aanwezig voor hem als
steun.
Alle theorieën ten spijt: niemand kent je hond zo goed
als jijzelf, dus vertrouw op jouw intuïtie dan zal het
strelen van hem jullie beiden zeker goed doen.
Bron: Fressnapf friends november & december 2019.
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Fokkerijberichten
Geboortebericht:
Op 13 januari zijn bij kennel Bialy Domownik in Elp, 10
pups (6 reuen en 4 teefjes) geboren uit de combinatie:
Hephzibah du Domaine des Dhalbergs en Krasny Mala
Dolina.
Fokker: Dora de Jong
Email:
bialy.domownik@gmail.com
www.owczarek-podhalanski.com

–

website:

Alle pups zijn gereserveerd.

Op onze website zijn twee nieuwe dekreuen aan de lijst toegevoegd t.w.:
Mianek du Domaine des Dhalbergs
Geboren: 27-08-2016
Ouders: Falkow du Domaine des Dhalbergs x Ianka
du Domaine des Dhalbergs
HD-A
Eigenaren: Laurent & Sylviane Leblanc (FR)

Swornik Szlachetny Bialy Domownik
Geboren: 28-03-2017
Ouders: Swornik z Butorowego Wierchu
Hephzibah du Domaine des Dhalbergs
HD-A

x

ED 0/0

Eigenaar: Ilse Soete (BE)

Hebben jullie ook een mooie en gezonde reu en wil je weten wat er zoal bij komt kijken alvorens hij ook op
de dekreuenlijst geplaatst kan worden? Stuur gerust een mail naar gezondheidwelzijn@topnl.eu voor meer
informatie.
Alleen dekkingen en/of nesten van de in Nederland wonende aangesloten fokkers, die voldoen aan de eisen zoals vastgesteld in het
Verenigingsfokreglement van TOPNL en welke worden aangemeld bij de vereniging, worden vermeld in onze nieuwsbrief en op de
website.
Publicaties voor fokkers woonachtig in het buitenland vinden plaats als zij voldoen aan de gestelde fokregels geldend in hun land.
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Nieuws van de Raad van Beheer
Nieuwsbrieven (klik op de link):
- Raadar 2020-01
In dit nummer onder meer:
•
Ierse Wolfshond Hond van het Jaar 2019
•
Terugblik op de Kerst Winner Show
•
Na de Brexit: reizen met honden van en naar Engeland
•
Opleidingen: VKK module 10 (kennis showreglementen) krijgt praktijkdag
•
Fokkerondersteuning: eerste FokkersCafé groot succes!
- Raadar 2020-02
•
Dit nummer betreft een Raadar Special over de Kennis Tour.
- Raadar 2020-03
•
Serie bijeenkomsten over gezondheids- en fokkerijbeleid Raad van Beheer
•
Standpunt Raad van Beheer inzake erfelijke epilepsie
•
Fokkerondersteuning: 14 maart & 18 april infodagen voor professionele fokkers
•
Raad van beheer verantwoordelijk voor chippen stamboomhonden
•
WK werkhonden FCI 2020: Olympische spelen voor werkhonden
•
Ondanks terugtrekken België en Luxemburg gaat BeNeLux Winner gewoon door!
Kort nieuws:
- De hondensector, wetenschap en dierenwelzijnorganisaties hebben het plan FairDog
gepresenteerd. www.fairdog.nl
- Epilepsie bij honden – Dit probleem is meermaals als onderwerp bij o.a. Tros Radar aan bod
geweest. Vanuit de RvB is hier een vervolg aan gegeven en momenteel zijn onderstaande stappen
ondernomen:
 De uitnodigingen aan politiek en diverse organisaties om hier samen een oplossing in te vinden
zijn intussen verstuurd.
 Op korte termijn wordt in het bestuur een besluit genomen met betrekking tot een te
voeren beleid, dat uiteindelijk breder zal zijn dan alleen epilepsie.
 Dit beleid zal vervolgens worden vertaald naar een voorstel, compleet met benodigde
aanpassingen van het KR, dat in een volgende AV aan u als lid zal worden voorgelegd.
- Bestuurslid Paul Mandigers heeft zijn bestuursfunctie eind januari neergelegd.
- Er is wat reuring ontstaan tussen de Raad van Beheer en de VPHD (Vakgroep Praktijkhoudende
Dierenartsen) v.w.b. het chippen van pups die een stamboom krijgen.
De reden in het kort: De pups worden altijd gechipt door een buitendienstmedewerker van de RvB
maar het kan voorkomen dat dit later gebeurt dan dat de pups een leeftijd van 6 weken hebben. Dit
is vaak de leeftijd dat de pups hun eerste inenting krijgen die genoteerd wordt in het Europees
Dierenpaspoort. Deze kan in het geval van de ontbrekende chip niet volgens het juiste protocol
worden ingevuld en verwerkt door de dierenartsen. De dierenartsen vinden dat zij in dit soort
gevallen de chip moeten kunnen zetten.
Hierover wordt nog volop gecorrespondeerd tussen de betrokken partijen.
- M.i.v. 1 maart 2020 is het mogelijk dat de Raad van Beheer het lidmaatschap van 'slapende' leden
opzegt. Dit zijn bijvoorbeeld verenigingen die niet langer of onvoldoende werkzaam zijn op
kynologisch gebied of verenigingen die geen of nauwelijks kynologische activiteiten organiseren.
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Verslag Winterwandeling
12 januari was weer een wandeldag!
Normaal gesproken de Oliebollenwandeling, maar
het was meer een Stormloop.
Deze keer was het op het strand bij Castricum, het
regende en stormde, maar toen we op het strand
liepen werd het toch droog en de zee was op zijn
mooist.
De honden hadden het naar hun zin en hadden
totaal geen last van de wind en het opwaaiende
zand maar ik wel. Met lenzen is een zandstorm
lastig, maar een grote capuchon werkt goed. We
waren met een aardige groep en het was gezellig
om elkaar weer te zien en lekker bij te kletsen.
Na een poos gewandeld te hebben zijn we
omgedraaid en hadden we wind in de rug. Er was
een gezellig restaurant waar we vriendelijk
ontvangen werden. De honden kregen water en wij
mochten van de "club" koffie thee of iets anders
gebruiken.
Wij hebben altijd wat bij ons om warm te worden
en aardig wat vrienden doen daar bij mee.
Zachtjes aan zijn we allemaal weer huiswaarts
gegaan, het was een hele gezellige dag.
Tot de volgende keer maar weer!
Lia
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Ledenmutaties
In de afgelopen periode heeft de vereniging geen nieuwe leden mogen verwelkomen.
TOPNL-agenda
Agenda 2020:






Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

29
19
17
20
22

maart – Voorjaarswandeling te Vorden
april - Algemene Ledenvergadering (alleen voor leden)
mei - Tatra-Lentefeest te Dieren
september – 7e TOPNL-Kampioenschapsclubmatch te Bemmel
november – Strandwandeling *

* De locaties voor de wandelingen worden daar waar geen plaats genoemd wordt, later bepaald.
Als je een mooie en leuke loslooproute kent, liefst waar ook horeca aanwezig is, stuur dan een bericht naar
evenementen@topnl.eu.
Met uitzondering van de Algemene Ledenvergadering zijn al onze evenementen toegankelijk voor zowel
leden als niet-leden van TOPNL.
Leden krijgen korting bij evenementen waarvoor een bijdrage gevraagd wordt.
Medisch
Bloedarmoede
Ongeveer 8-10% van het lichaamsgewicht van een hond bestaat uit bloed, opgebouwd uit rode bloedcellen,
witte bloedcellen en bloedplaatjes. Deze zweven gezamenlijk in het bloedplasma, ook wel “serum” genoemd.
Van deze samenstelling is zo’n 40 tot 60 procent rode bloedcellen.
Dit percentage is erg belangrijk en een hond met bloedarmoede heeft vaak te weinig rode bloedcellen.
Wanneer hij minder dan 30% rode bloedcellen in het plasma heeft, kan dit tot klachten leiden. Rode
bloedcellen vervoeren zuurstof. Bij bloedarmoede heeft de hond minder rode bloedcellen dan normaal.
Hierdoor krijgen het spierweefsel en de organen minder zuurstof, waarna een gebrek optreedt.
Bloedarmoede is geen aandoening die één, twee drie te herkennen is. Vaak is het een combinatie van vage
klachten, die over langere tijd steeds erger worden. Hierdoor trek je niet snel de conclusie, dat je hond
wellicht bloedarmoede heeft.
Oorzaken van bloedarmoede:
•
Medicatie
Sommige medicijnen kunnen bloedingen in het maagdarmstelsel veroorzaken. Lees goed de bijsluiter en
vraag informatie aan de dierenarts. Heeft je hond een gevoelig maagdarmstelsel? Blijf dan ver weg van
deze medicijnen.
Hiernaast mag je hond nooit medicatie voor mensen krijgen. Paracetamol en ibuprofen kunnen
levensgevaarlijk zijn, en onder andere resulteren in bloedarmoede.
•
Parasieten
Allerlei parasieten, zoals teken en haakwormen, kunnen voor bloedarmoede zorgen. Bij puppy’s kan dit snel
levensbedreigend zijn! Vaccineer, ontvlooi en ontworm je honden dus altijd goed en op tijd.
Ben je in Zuid of Oost Europa geweest? Hier komt de parasiet Babesia Canis voor, die rode bloedcellen
kapot maakt. De hond krijgt koorts en bruine urine, door al het geoxideerde ijzer wat verloren gaat. De
aandoening is goed te behandelen, wanneer deze op tijd gediagnosticeerd wordt.
•
Genetisch
Sommige honden hebben een aangeboren aandoening, waardoor rode bloedcellen afgebroken worden.
•
Kanker of immuunziekten
Door kanker of immuunziekten kunnen het beenmerg of de bloedvaten aangetast zijn. Hierdoor kunnen er
minder rode bloedcellen aangemaakt of vervoerd worden. Soms vernietigen de witte bloedcellen zelfs de
rode, omdat ze in de war zijn gebracht.
•
Nierfalen
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Wanneer de nier niet goed kan functioneren, wordt minder erytropoëtine aangemaakt. Normaal stimuleert
dit stofje de aanmaak van rode bloedcellen in het beenmerg.
•
Stolling-stoornissen
De hond kan een stoornis hebben waardoor het bloed minder goed stolt. Een wond blijft langer open,
waardoor er bloed verloren blijft gaan. Dit komt voor bij hemofilie, maar ook bij de ziekte Von Willebrand
en sommige vergiftigingen.
•
Verwonding
Wanneer een hond een grote verwonding heeft, kan bloedverlies optreden. Een interne bloeding is minder
snel opgemerkt, maar zeker niet ongevaarlijk. De hond heeft hierdoor een verlaagd bloedvolume en dus
minder rode bloedcellen.
•
Ernstige maag-darmontsteking
Ook door bloederige ontlasting, zoals bij een heftige maag-darmontsteking, kan de hond ongemerkt veel
bloed verliezen.
Symptomen van bloedarmoede:
•
Lethargie
Je hond kan suf overkomen, zonder de wil om iets te ondernemen. Ook heeft hij geen energie, wat je aan
hem kunt zien tijdens het lopen of eten.
•
Versnelde ademhaling
Door het verlaagde aantal rode bloedcellen met zuurstof, kan je hond gaan hijgen. Hij is snel buiten adem
en dit verbetert niet naarmate de tijd verstrijkt.
•
Flauwvallen
Ontstaat de bloedarmoede binnen korte tijd? Dan kan je hond flauwvallen door het gebrek aan zuurstof.
•
Bleke slijmvliezen
Door het tekort aan rode bloedcellen in het lichaam kunnen de slijmvliezen bleek kleuren. Je ziet dit bij het
tandvlees, maar ook bij het dunne huidje van de geslachtsdelen.
•
Geelzucht
Wanneer de nier niet goed werkt, kan het oogwit, de huid en de slijmvliezen geel kleuren. Dit noemen we
geelzucht.
•
Overgeven
Sommige oorzaken van bloedarmoede resulteren in overgeven. De eetlust vermindert en het overgeven
blijft regelmatig terugkomen.
Welke behandeling voor een hond met bloedarmoede?
Wanneer je hond met bloedarmoede gediagnosticeerd is, zijn er verschillende opties.
•
Geen behandeling
Bij een milde vorm van bloedarmoede is soms geen behandeling nodig. De bloedarmoede mag echter niet
onbehandeld verergeren. Daarom wordt de hond regelmatig gecontroleerd bij de dierenarts.
•
Medicatie
Is de bloedarmoede resultaat van een bepaald medicijn, dan wordt er doorgaans voor gekozen om de
medicatie stop te zetten. Komt de bloedarmoede voort uit het doorslikken van menselijke pijnstillers, zoals
ibuprofen? Dan wordt een middel gegeven waardoor de hond gaat braken, om zoveel mogelijk van het
middel uit het lichaam te krijgen.
Hiernaast kan de dierenarts kiezen voor een behandeling met corticosteroïden of antibiotica. Ook een infuus
kan bijdragen, om de circulatie op gang te houden.
•
Bloedtransfusie
Om erachter te komen of je hond bloedtransfusie nodig heeft, meet de dierenarts het percentage rode
bloedcellen in het bloedplasma. Dit noemen we het hematocriet. Bij minder dan 15 procent rode bloedcellen
is vaak een bloedtransfusie nodig.
Net als bij mensen, kun je de hond niet zomaar ieder bloed geven. Er wordt bloedonderzoek gedaan, waaruit
de passende bloedgroep wordt gehaald. Krijgt een hond vaker bloed uit een verkeerde bloedgroep
toegediend, dan maakt hij hier antistoffen tegen aan.
Kun je bloedarmoede voorkomen?
Als je dit zo leest, kan bloedarmoede een aandoening zijn wat je geen enkel dier toewenst. Het liefste wil
je de viervoeters in huis zo goed mogelijk beschermen. Maar hoe voorkom je een hond met bloedarmoede?
Drie belangrijke tips:
•
Zorg dat hij vrij blijft van wormen en vlooien en voldoende beschermd is tegen infectieziektes. Laat
hem titeren en vaccineer op tijd.
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•
Berg jullie eigen medicatie goed op: het liefst hoog en achter slot en grendel!
•
Fok niet met rassen of individuen waarbij een erfelijke vorm van bloedarmoede voorkomt.
Houd hiernaast altijd de veiligheid, maar ook de gezondheid van je hond in de gaten. Komt hij energiek
over, en wat is zijn eetgedrag? Welke kleur zijn de slijmvliezen, en hoe ziet zijn ontlasting eruit?
Wanneer je het gedrag en gezonde voorkomen van je dier goed kent, zal de kleinste verandering je kunnen
opvallen. En hoe eerder je erbij bent, hoe beter!
Diverse bronnen internet.

Oproep kopij nieuwsbrief
Help je mee? Wij kunnen jullie hulp bij het vullen van de nieuwsbrief goed gebruiken!
Heb je een verhaal, fotoverslag (of beide), heb je een goeie tip voor de andere leden? Wil je een vaste
rubriek vullen in de nieuwsbrief en deze regelmatig vullen? Laat het ons weten en we kijken hoe en wanneer
het in te passen is in de nieuwsbrief. Voor de redactie is het het fijnst als je kopij aan kunt leveren als worddocument. Als je foto’s hebt voor de nieuwsbrief, dan gaarne aanleveren als JPG en het liefst een zo groot
mogelijk bestand. Het emailadres is secretariaat@topnl.eu.
Kopij voor de volgende reguliere nieuwsbrief kan ingestuurd worden tot en met 20 april 2020.
Tot slot
Wil je altijd op de hoogte blijven van het reilen en zeilen van jullie vereniging?
Dat kan via onze website www.topnl.eu en via onze pagina op Facebook.
Komen jullie wandelen in Vorden 29 maart a.s.? Meld je aan en dan maken we er met zijn allen een hele
leuke wandeling van.
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