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Met de laatste uitgave in het jaar van een nieuwsbrief, verbazen we ons 

steeds weer hoe snel een jaar voorbij vliegt.  

Als redactie hopen we dat we ook dit jaar weer geslaagd zijn om je op een 

breed vlak te informeren over onze vereniging en haar activiteiten, de 

gezondheid van de hond in het algemeen en medianieuwtjes. Hopelijk heb 

je ook kunnen genieten van onze verslagjes en creatieve uitspattingen. 

Heb je een idee voor onze nieuwsbrief, foto's of weet je interessante 

websites 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.  

 
 Het vreemde jaar 2020 is ten einde gekomen. Een jaar waarbij iedereen, 

jong en oud, geconfronteerd werd met een pandemie en de gevolgen 

daarvan. 

Allereerst hopen we natuurlijk dat al onze leden, hun naasten en iedereen 

die zij liefhebben, dit tot nu toe goed hebben doorstaan. Qua gezondheid 

en natuurlijk ook maatschappelijk wat werk, wonen en welzijn betreft. 

Wat onze vereniging aangaat, moesten wij uiteraard ook een pas op de 

plaats maken en konden we zeer weinig in het voorjaar en in de laatste 

maanden van het jaar. Gelukkig konden we tussendoor nog wel op een 

enigszins verantwoorde wijze de Tatra-TOPdag organiseren op 13 

september. Het was fijn om de aanwezigen in ieder geval gezien en 

gesproken te hebben. 

 

In november kwam ook het idee boven borrelen om iets extra's te willen 

doen voor onze leden. Dit hebben jullie inmiddels thuis ontvangen en we 

hopen dat jullie en de honden daar veel plezier aan hebben. Verderop in 

de nieuwsbrief staat een verslagje over de totstandkoming daarvan. 

 

2021 zal niet beter starten dan dat 2020 geëindigd is.  

We zijn dan ook genoodzaakt om de geplande strandwandeling van 24 

januari op te schorten naar een later tijdstip in het jaar. Tot nu toe verblijft 

Nederland in een lockdown tot ten minste 19 januari a.s. en onze 

verwachting is dat het op 24 januari niet ineens is toegestaan met een 

grotere groep te mogen wandelen. 

Mocht na die datum ineens een verbetering en versoepeling plaatsvinden 

en de tijd gekomen dat we weer 

'mogen', berichten we jullie volgens 

de bekende kanalen. 

 

Voor nu hopen we dat jullie allen een 

goede en veilige jaarwisseling zullen 

beleven en laten we allen duimen en 

hopen op een snelle verbetering in 

het volgende jaar. 
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Voor nieuwsbrief nr. 5 van dit jaar hadden we als redactie al een concept 

geschreven met enkele recepten voor hondensnacks. Dit moest nog even 

verder uitgewerkt worden qua recepten en foto's en dergelijke en zou 

daarom verschijnen in dit nummer. 

 

Ter voorbereiding hiervan, ontstond het idee om BIOFOOD Diervoeding 

BV, onze vaste sponsor van de Kampioenschapsclubmatch te vragen wat 

zij hierin voor ons konden betekenen, want het idee was ontstaan om jullie 

iets leuk aan te bieden. Natuurlijk moest ons bestuur ook nog even 

goedkeuring hieraan geven maar met zijn allen waren we het snel eens 

dat dit een leuke opsteker zou zijn voor onze leden. 

 

Ragna, die de PR en sponsoring onder haar hoede heeft, klom gelijk in de 

pen en de telefoon en heeft onze ideeën voorgelegd aan BIOFOOD. 

Gelukkig kreeg zij snel een positief antwoord dat zij hun producten ter 

beschikking wilden stellen. 

Dora, onze creatieve keukenprinses, ging aan de slag met brokjes, 

schapenvetbonbons, vleesworsten en meer, om te kijken wat er nodig was 

voor enkele leuke recepten. Daarnaast deed ze alle benodigde inkopen die 

ook in het pakket hoorden. 

Wilma, de administratieve regelaar, waakte over het budget, bestelde het 

nodige via internet, is nu DPD-labelervaringsdeskundige en coördineerde 

de overige zaken. 

 

Op 13 december kwamen wij en alle 'losse onderdelen' samen om de 

pakketten voor jullie in te pakken en te versturen. Onze samenwerking 

verliep weer als een goed geoliede machine en binnen no-time stonden we 

die zaterdagmorgen dozen te plakken, te vullen, af te vullen, te sluiten en 

te labelen. Daarna werden direct de auto's geladen en de pakketten 

weggebracht naar het DPD-pakketpunt. Een goede voorbereiding was ook 

die dag weer het halve werk. 

 

Op de volgende pagina's zien jullie enkele foto's van onze onderneming en 

we hopen nogmaals dat jullie er net zoveel plezier aan beleefd hebben als 

wij. 

Het was leuk om dit weer te kunnen doen in samenwerking met  

 

 

 

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 lidmaat-
schap 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 factuur-
nummer. 
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. 
 
 

 
 
 
 

 

Verslag en reacties van de Kerstactie 

http://www.biodooddiervoeding.nl
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Het was leuk om na enkele dagen al de reacties van de leden te ontvangen, inclusief foto's met blijde 

honden. 

 

Cjuzna inspecteert haar 

kerstpakket. 

 

Anja Haaijer 

 

 
 

 

 
Dank jullie wel voor het super 

leuke pakket, de lieve kerstkaart 

en de leuke recepten. Ik heb nog 

geen tijd gehad om de recepten te 

maken.  

We wensen jullie allemaal hele 

fijne feestdagen en een liefdevol 

en gezond 2021   

 

Aleida en Jan Buurman 

 Wat een leuke verrassing 

werd er gebracht. De recepten 

moeten we nog mee aan de slag, 

maar zien er TOP uit. We wensen 

jullie/iedereen fijne feestdagen 

en een gelukkig en gezond 2021 

toe.  

 
 

Vivi Jolink 

 

 

 

 

Hoe is het daar bij jullie? Wat een prachtig kerstpakket. 😊 

 

Angelique Oppers 

 

Hoi, bedankt voor het leuke pakket voor Billie. Hij vindt de schapenvet bonbons erg lekker!! 😋 

 

Stefan van Bolhuis 

 

Hé allemaal, hartelijk bedankt voor het leuke, originele kerstpakket! Heel blij mee. Hoe gaat het bij jullie? 

Hoop dat jullie allemaal gezond zijn en blijven en dat jullie gezellige, mooie feestdagen gaan hebben! 

 

Sandra en Hans Reinders 

 

Wat een leuk idee! Een kerstpakket voor de honden! De 

honden gaan lekker smullen dit kerstfeest. Ik hoop dat bij 

jullie alles goed is.  

Mijn gezin en ik wensen jullie mooie feestdagen en gelukkig 

en gezond Nieuwjaar! 

 

Liefs, Erna 🌲😘🐾 
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Quelle surprise ce midi...  

Un cadeau du club TOPNL. 

Inka trouve que c'est très bon 

Merci beaucoup pour cette 

attention. 

Un club extraordinaire. 

 

Sylviane & Laurent Leblanc 

Ik wil wel meehelpen open 

maken, dank u wel lieve 

Tatravriendjes. 

 
Anneleen Nijs 

 

 

 
Vielen lieben Dank für das tolle 

Geschenk 🎁 wir haben uns sehr 

darüber gefreut. 

 

Claudia Sinnebrink 

 

Iedere keer vergeet ik jullie weer te bedanken voor de leuke en lieve attentie namens TOP NL.  

Jullie hebben er zelf weer je persoonlijke twist aangegeven. Rob en ik dachten namelijk eerst dat alle leden 

dit hadden gekregen. Maar uit foto’s van Ragna begreep ik dat de leden met honden wat anders hadden. 

Iets lekkers voor de hond. Wat ontzettend lief weer, dat jullie voor ons een ander pakketje samenstelden. 

Ik hoop dat jullie gezellige Kerstdagen hebben gevierd, met de dierbaren om je heen. Ondanks alle Corona 

maatregelen. En wij wensen jullie een fantastisch uiteinde en een gezond 2021. En hopelijk kunnen we als 

club snel weer een keer bij elkaar komen. 

  

Liefs Rob en Karin 

 

Dank jullie wel voor het 

lekkere kerstpakket. 

Sam en Saartje vinden 

het heerlijk en wij ook. 

Iedereen hele fijne 

feestdagen en een 

gezond 2021 

 

Familie Algra 

 

Hier ook genieten voor 

de honden en mensen.  

Bedankt 

Tatrahondvereniging 

Owczarek Podhalanski 

Nederland. 

 

Netty Beentjes   

 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=976823372841770&set=pcb.2848665935411851&__cft__[0]=AZWkhqCp_OF3j-KQAGw4-VPoR_WV-xJS8MdKt_4AD7_fzk85aZqT0FPgNvaxbDABP-NLKST3mpDKBxWaDkvCWGm1rv47XtXxQ2oT66bsiQTrmtn-SQlZx17csxDkM7h12rFnAFyEQLYURhzS4j05O0e5&__tn__=*bH-R
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Jammie 😋, Santo is alvast heel 

blij. Met dank aan Biofood 

Diervoeding en Topnl. 🎄Prettige 

Feestdagen 🎄 

 

Ilse Soete 

 

 

 
Dank jullie wel. Dat lusten ze best 

wel! 

 

Hannah Meijlink 

Boris is heel blij met zijn pakket!  

 

Janny Buma 

 

 

 

 

 

Bedankt voor het kerstpakket! Fijne feestdagen groetjes ons. 

 

Angelique Broos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de mensen die de recepten niet meer bij de hand hebben, plaatsen we deze nog een keertje. 
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Roepnaam: Hoa 

Geslacht: Reu 

Geboortedatum: 13/01/2020 

Stamboom: Ja 

 

Vanwege gezondheidsredenen van zijn eerste 

eigenaar wordt een nieuw huis gezocht voor een 

jonge reu. 

Momenteel verblijft Hoa bij een opvangadres in 

Duitsland. 

 

Hoa is een lieve reu die echter wel wat sturing 

nodig heeft van iemand die ervaring heeft met 

Tatrahonden of een vergelijkend ras. 

Hij is als gezinshond opgegroeid en heeft zijn 

eerste maanden doorgebracht in een gezin met 

kinderen in de leeftijd rond de 10 jaar. Kleinere 

kinderen is hij niet gewend. Hij is bekend met 

andere huisdieren en vertoond sociaal en speels 

gedrag met andere honden.  

 

Met Hoa is geen cursus gedaan en hij is eerder 

onzeker dan dominant. Bepaald gedrag wat hij 

laat zien als hij nog geen vertrouwen heeft, zal 

 

wellicht zo worden geïnterpreteerd maar de 

oorzaak ligt vermoedelijk in zijn veranderde 

situatie.  

Voor mensen die hij niet kent is hij terughoudend 

maar eenmaal voor je gewonnen dan wordt hij 

graag aangehaald en hij is gevoelig voor lieve 

woordjes. Als hij naar zijn nieuwe thuis zou gaan 

is het belangrijk hem ruim de tijd te geven om te 

wennen aan de nieuwe leefomgeving en het gezin 

en hem niet al meteen te confronteren met allerlei 

nieuwe prikkels, zoals bezoek enz. 

 

Hoa is heel vriendelijk van aard maar als hij zich 

bedreigd voelt, zal hij zeker reageren. Hij vindt 

het ook niet leuk als hij geplaagd wordt of als er 

iets van hem wordt afgepakt. Een harde aanpak 

zal zeker niet werken bij hem. 

Tot op heden is Hoa een gezonde jonge hond. Hij 

is niet gecastreerd, en hij is compleet ingeënt, 

inclusief Rabiës en mag dus de landsgrenzen 

passeren. Hij rijdt graag mee in de auto, speelt 

graag met teven van zijn eigen formaat en is 

normaal waaks, zoals een Tatrahond betaamt. 

 

Ben jij die geduldige en ervaren Tatrabaas die een 

kleine uitdaging best aandurft? 

Neem dan contact met ons op. 

 

Stuur een email naar gezondheidwelzijn@topnl.eu 

voor meer info en/of de contactgegevens van de 

fokker of de huidige verzorgers van Hoa. 

 

 
 

Herplaatser 

mailto:gezondheidwelzijn@topnl.eu
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Blaffen om niets… kan dat wel? 

 

In de vorige uitgave van TTN stond een uitgebreid artikel over onder andere de wettelijke maatregelen die 

soms worden genomen, wanneer ernstige overlast wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld overmatig blaffen. 

Dit artikel is van de hand van Monique Bladder, zeer bekend binnen de kynologie als gedragstherapeute.  

 

Blaffen 

Wat maakt een hond een hond? Nou, een van de typische karakteristieken is dat een hond blaft. En dat 

drijft sommige eigenaren soms tot wanhoop. Want ondanks dat we honden fokken om aan te slaan als er 

onraad dreigt, vinden we het op andere momenten irritant dat de hond blaft of blijft blaffen. Zeker als het 

dan “om niets” is. Maar kan dat wel? En wat kun je eraan doen? 

 

Blaffen hoort bij een hond. Het is één van zijn manieren om met de buitenwereld te communiceren. Blaffen 

is eigenlijk te vergelijken met hoe wij spreken; wij geven daarmee uiting aan hoe wij ons voelen en dat kan 

heel divers zijn. Voor de hond geldt dat ook. 

Hij blaft in diverse omstandigheden en vanuit diverse emoties. Die kunnen positief of negatief zijn. 

 

Een hond blaft bv. omdat hij zich bedreigd voelt en wil daarmee de ander afschrikken. Zoals wij schreeuwen 

en schelden om een bedreiging bij ons vandaan te houden. Maar een hond blaft ook omdat hij opgewonden 

en blij is. Zoals wij kunnen gillen en juichen als wij iets leuks en plezierigs meemaken. En zo zijn er diverse 

aanleidingen die ervoor kunnen zorgen dat een hond blaft. 

 

Veel eigenaren vinden het vervelend als een hond blaft of in elk geval door blijft blaffen. Ze vinden het 

moeilijk om hem weer stil te krijgen. Een extra irritatiepunt is dat “hij blaft om niets”. “Er is helemaal niets 

dus waarom moet ie dan blaffen?!” 

Het antwoord is eigenlijk eenvoudig… 

Er is in JOUW BELEVING niets wat aanleiding zou kunnen zijn om te blaffen. 

JIJ maakt je nergens zorgen om. 

JIJ bent nergens opgewonden over. 

Maar dat wil toch niet automatisch zeggen dat dat voor jouw hond ook zo geldt? 

 

De zintuigelijke wereld van de hond is heel anders dan die van ons. Ze horen, zien en met name ruiken 

heel anders en meer dan wij. Er gaat dus een hele wereld aan informatie aan ons voorbij, die je hond wél 

meekrijgt. Die informatie ruik je niet, hoor je niet en zie je niet (alhoewel honden eerder prikkels ervaren, 

eerder ruiken en horen dan ons dan dat ze dat eerder zien). Je kunt dus ook niet goed beoordelen of er 

daadwerkelijk niet iets is. Of dat het er wél is, maar jij simpelweg niet in staat bent om het waar te nemen. 

 

Bovendien is de beleving van jouw hond blijkbaar anders dan jouw beleving. Jij vindt iets niet heel erg leuk 

of juist bedreigend, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat die prikkel dezelfde waarde heeft voor jouw 

hond.  

Onze jongste hond blaft bijvoorbeeld elke keer dat hij een autodeur hoort dicht slaan. Eerlijk is eerlijk; knap 

irritant vind ik het! En in mijn ogen is er geen absoluut geen enkele reden waarom hij zou moeten blaffen. 

Voor mij heeft het dichtslaan van een autodeur namelijk geen betekenis. 

Maar voor hem is dat heel anders. Voor hem heeft het dichtslaan van een auto wel een betekenis. Wat die 

betekenis precies is, weet ik niet zeker maar ik heb een vermoeden. Toen hij jonger was heeft hij per 

ongeluk zijn staart tussen een dichtslaande autodeur gehad (veel gepiep, gelukkig geen fysieke schade!). 

Ik kan me zo voorstellen dat hij die twee dingen gekoppeld heeft. En hij dus blaft (omdat hij zich onprettig 

voelt bij dat geluid). 

 

Heb begrip voor je hond en leef je in. Het is maar zelden dat een hond “zomaar” blaft. 

Dat neemt niet weg dat het ontzettend irritant kan zijn. 

 

Dus wat kun je aan dit blaffen doen? 

 Als je hond blaft omdat hij zich bedreigd voelt, bang is, iets spannend vindt; creëer een positieve 

associatie met de prikkel waar je hond op reageert. Strooi voertjes, laat hem een speeltje ophalen, 

ga spelen, laat hem snuffelen. Je beloont de angst daarmee niet! Als je hond zich bedreigt voelt, kun 

je hem niet nog meer bedreigd laten voelen door er iets leuks aan te koppelen.  

Uit de media (1) 
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 Als je hond blaft omdat hij zich bedreigd voelt, probeer de afstand tot de prikkel te vergroten. Als je 

op een afstand staat waar hij wel de prikkel voor zijn eigen gevoel veilig kan waarnemen, laat hem 

daar dan informatie verzamelen (snuffelen, kijken). Hoe meer hij over de prikkel te weten komt en 

ervaart dat het niet écht een bedreiging is, hoe sneller zijn emotie (en daarmee het blaffen) 

verandert. 

 Omdat informatie over de prikkel erg belangrijk is om een emotie te reguleren, is het erg verstandig 

om elke keer dat je hond in aanraking komt met de prikkel hem te vertellen wat het is. Dus, in het 

geval van onze jongste hond zeg ik: autodeur en koppel het vervolgens aan een speeltje. Of je zegt; 

hond, auto, fietser, onweer, visite etc etc. Als je dit vaker doet en dan ook nog eens koppelt aan iets 

leuks, kan het goed zijn dat die extra informatie je hond helpt. 

 Als je hond blaft omdat hij heel blij of vrolijk is, probeer dan zijn aandacht af te leiden van de prikkel 

door bv. wat voertjes op de grond te strooien waar hij zich op kan focussen. Vraag hem een opdracht 

uit te voeren, wat hem ook afleidt. 

Zo zijn er diverse mogelijkheden. 

 

Wat je in elk geval NIET moet doen, is je hond (fysiek) straffen. 

Zeker niet als er sprake is van een voor jouw hond bedreigende situatie, want dan loop je het risico dat zijn 

gedrag de volgende keer alleen maar heftiger wordt (lees daarover dit artikel) Als je hond blaft uit 

opgewondenheid/positieve emotie, dan zal zijn gedrag in reactie daarop niet heftiger worden. 

Maar ik vind het persoonlijk onwenselijk en absoluut niet nodig om je hond hiervoor te straffen, omdat er 

ook andere manieren zijn om hem te leren dat het hem meer oplevert als hij stil is dan wanneer hij blaft. 

 

Geschreven door Monique Bladder, www.moniquebladder.nl 
 

 

 

 

Pups geboren: 

Op 26 november werden er twee pups geboren bij de familie 

Witbreuk. Wiosna werd moeder van één reutje en van één 

teefje nadat ze in Polen door Druzba Nutrena gedekt werd. 

 

Meer info: info@frankwitbreuk.nl of 053-5729306 

En op onze website met meer info over de ouderdieren. 

Voor het reutje wordt nog een fijn huis gezocht! 

 

 

 

 

 
 

Pups geboren: 

Op 30 december werden er vier pups geboren bij de familie Leblanc in Frankrijk. Jasna en Mianek werden 

de ouders van 4 pups. 

 

Alle pups zijn gereserveerd. 

 
Jasna Arielka Bialy Domownik 

 
Mianek du Domaine des Dhalbergs 

Fokkerijberichten 

http://www.moniquebladder.nl/
mailto:info@frankwitbreuk.nl
https://www.topnl.eu/?page_id=182
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Fokplanning: 

 Dora de Jong is voornemens om begin 2021 te gaan fokken met Dusza. 

 

Wilt u meer weten over deze plannen? Neem dan contact op met de fokkers. 

Contactinfo 

 
 

Hebben jullie 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.  
 

 
 

 

Nieuwsbrieven (klik op de links): 

- Raadar - jaargang 8 Nr.16/2020 oktober 

• Royal Canin Masters 2020 

• Vraag naar puppy’s tijdens coronacrisis 

• Nieuwe bestuursleden stellen zich voor 

• De Normenmatrix 

• FCI World Dogshow naar 2022 

• Update nieuwe opleidingen 

- Raadar - jaargang 8 Nr.17/2020 november  

• IT4Dogs ‘live’ vanaf 1 december aanstaande! 

• Bestuursverkiezingen: presentatie kandidaten 

• Nederlandse Reddingshonden Bond levert speurhonden voor bekende influencer 

• Crufts verschoven naar juli 2021 

• Wetenschappelijke commissie FCI rapporteert over BOAS bij kortsnuitige rassen 

• Vlogs4Dogs: oproep voor wensen en ideeën 

- Raadar - jaargang 8 Nr.18/2020 december 

• Compleet nieuw bestuur Raad van Beheer aangetreden 

• Wetsvoorstel: houdverbod van 10 jaar voor dierenmishandeling 

• Buitengewone Algemene Vergadering op 1 mei 2021: Bestuursverkiezingen 

• Benoemingen tot Kynologisch Instructeur 

• Verslag Nederlands Kampioenschap speuren in Terneuzen 

• Open brief Martin van de Weijer aan Nederlandse Kynologie 

 

 

 

 

In de afgelopen periode vonden onderstaande mutaties plaats in het ledenbestand: 

 

Nieuwe aanmeldingen: 

01-11 Hannah Meijlink                     Uffelte 

13-11 Monika Majouda                           Krefeld (DE) 

16-11 Stefan van Bolhuis                     Boksum 

05-12 Coby Huizinga                     Uithuizen 

07-12 Yvonne en Maarten Verbeek Hoorn 

 

Nieuws van de Raad van Beheer 

Ledenmutaties 

mailto:doradejong@gmail.com?subject=Fokken%20Dusza
mailto:doradejong@gmail.com?subject=Fokken%20Dusza
mailto:gezondheidwelzijn@topnl.eu
https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/raadar/2020/rvb_raadar_2020_16_oktober.pdf
https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/raadar/2020/rvb_raadar_2020_17_november.pdf
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Wij heten hen van harte welkom! 

Gerekend vanaf de datum van inschrijving zijn nieuwe leden aspirant-lid voor de tijdsduur van drie 

maanden. Indien er geen bezwaar wordt gemaakt tegen het lidmaatschap, worden zij automatisch na 

drie maanden geaccepteerd als lid. Bezwaren kunnen, binnen 2 weken na uitgave van deze nieuwsbrief, 

schriftelijk ingediend geworden bij het secretariaat van onze vereniging. 

 

 Opzeggingen 

31-12 Mariette de Koning Beets 

31-12 Dina Renkema Nantwich (GB) 

31-12 Karl Chappelle Nantwich (GB) 

31-12 Anka Krops Purmerend 

 

Wij willen hen bedanken voor de steun aan de vereniging in de afgelopen periode. 

 

 

 

 

Vanwege de Coronapandemie, kunnen wij helaas nog geen definitieve planning maken voor 2021. U zult 

begrijpen dat wij weer dingen kunnen en mogen organiseren zodra dit verantwoord is. 

 

(Voorlopige) Agenda 2021: 

 Zondag 24 januari – Strandwandeling - GEANNULLEERD 

 Zondag 19 september – Kampioenschapsclubmatch 

 

* 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. 
 
 
 

 

Rugproblemen bij honden: oorzaken, preventie, tekens en behandeling 

 

Gaat een hond slecht lopen of zie je afwijkingen, dan wordt meestal gezocht in het gebied van heupen, 

schouders en ellebogen. Het kan echter ook goed zijn dat de klachten gerelateerd zijn aan problemen met 

zijn rug. 

De rug van een hond is een cruciaal deel van zijn lichaam. Alle viervoetige dieren vertrouwen voor bepaalde 

bewegingen op hun achterpoten en voor andere op hun voorpoten. De rug vormt de verbinding met elkaar 

opdat ze optimaal kunnen functioneren. Rugletsel kan daarom invloed hebben op de diverse 

bewegingsmogelijkheden van een hond, van ronddraaien tot opstaan, weer gaan liggen en meer. Met dit 

artikel zullen we enkele van de oorzaken en aanwijzingen voor een rugblessure nader onder de loep nemen 

en tips voor preventie van een rugblessure en mogelijke behandelingen geven.  

 

De vijf meest voorkomende rugklachten bij honden 

zijn: 

 

Artrose  

Artrose is een aandoening die voorkomt in 

gewrichten. Een gewricht bestaat uit botdelen die ten 

opzichte van elkaar kunnen bewegen. Het is een 

aandoening die vaker optreedt bij de al wat oudere 

honden. Over de botdelen zit een laag kraakbeen en 

daar zit als smeermiddel gewrichtsvloeistof (synovia) 

tussen. Bij het ouder worden kunnen deze 

tussenwervelschijven steeds minder goed vocht 

vasthouden. Het kraakbeen wordt droog en hard, 

TOPNL-agenda 

Medisch 

 

mailto:evenementen@topnl.eu
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waardoor het gaat slijten. Hierdoor ontstaat er een ontstekingsreactie in het gewricht en wordt het gewricht 

pijnlijk en minder soepel. Het lichaam reageert op dit afbraakproces door extra bot aan te maken. Dit 

weefsel wordt gevormd aan de onderkant en de zijkanten van de wervels en vormt als het ware een soort 

bruggetje tussen twee wervels. Daardoor verstijft de wervelkolom van de hond. Dit wordt Spondylose 

genoemd. Het hoeft op zich niet pijnlijk te zijn, maar de uittredende zenuwbanen naar de spieren, darmen 

en blaas kunnen bekneld raken tussen de dunner wordende tussenwervelschijven. Dit houdt een risico in 

op verlammingsverschijnselen aan de blaas of darmen en aan de achterkant van de hond.  De diagnose kan 

worden gesteld met een röntgenfoto.  

 

Subluxatie 

Een subluxatie betekent in dat één of meer van de wervels van de wervelkolom  uit zijn normale positie is 

geraakt en druk uitoefent op, of de zenuwen van het ruggemerg en/of de zenuwwortel. De 

ruggenmergzenuwen zijn de zenuwen die tussen elk van de botten in de wervelkolom uitkomen. Deze druk 

of irritatie op de zenuwen zorgt ervoor dat ze niet goed functioneren en dat de signalen die over de zenuwen 

naar andere delen van de ruggengraat reizen, worden verstoord. 

In de afbeelding is de omcirkelde ruggenmergzenuw aangetast en werkt deze niet zo efficiënt als de 

zenuwen voor en achter hem. Wat doet dit met je jouw hond? Het zenuwstelsel controleert en coördineert 

alle functies van het lichaam. Als de signalen die over de zenuwen reizen worden verstoord, zullen delen 

van het lichaam niet de juiste boodschappen krijgen en niet in staat zijn om op 100% van hun aangeboren 

capaciteiten te functioneren. Met andere woorden, een deel van het lichaam van je huisdier zal niet goed 

werken. 

 

De oorzaken kunnen divers zijn. In sommige gevallen wordt het veroorzaakt door een slechte houding en 

in sommige gevallen door trauma, zoals een ongeval. Honden met deze aandoening kunnen meerdere 

symptomen hebben, de meest voorkomende is pijn. Om deze pijn te vermijden zal het dier zijn houding en 

manier van bewegen aanpassen. Het dier gaat compenseren. Hondenbaasjes zullen zien dat hun hond 

‘onhandig’ wordt, en dit omdat de problemen met het zenuwstelsel de communicatie tussen de hersenen 

en andere delen van het lichaam verstoren.  

 

 
 

Hernia 

Ook wel bekend als tussenwervelschijfziekte wordt vaak gerelateerd aan rassen met een lange rug, 

waaronder teckels. In principe kan elke hond een hernia krijgen maar er zijn een aantal factoren die  zorgen 

dat sommige honden sneller een hernia krijgen. Factoren die een rol spelen zijn: leeftijd, bouw van de hond 

en ras en omgevingsfactoren zoals springen, trappen lopen, ontwikkeling, etc. De rassen die in verhouding 

een langere rug hebben en kortere pootjes zijn inderdaad gevoeliger voor een hernia. Het heeft ermee te 

maken dat er bij deze rassen onvoldoende of verlate verbening van het kraakbeen is waardoor 

misvormingen kunnen ontstaan in de botten. De korte poten kunnen niet de juiste ondersteuning te geven 

aan de lange ruggen.  

De aandoening treedt op wanneer de geleiachtige schijven tussen de wervels uitpuilen of barsten, waardoor 

er druk wordt uitgeoefend op de zenuwen in en rond het ruggenmerg. Het kan behoorlijk veel pijn in de 

nek en rug veroorzaken. 

Er zijn twee types hernia genaamd Hansen type 1 en Hansen type 2. Het Hansen type 1 hernia komt vaker 

voor bij jongere honden van de kortbenige rassen. Hierbij is er sprake van een enorme beschadiging van 

het ruggenmerg doordat het binnenste deel (de kern) van de tussenwervelschijf als het ware ontploft is 

tegen het ruggenmerg aan. 
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Het Hansen type 2 hernia komt meer voor bij honden vanaf een jaar of 6-7 en meestal de grotere rassen. 

Bij deze vorm van een hernia is.  Soms is een hernia zichtbaar op een röntgenfoto maar beter en duidelijker 

is een hernia te zien op een MRI scan. 

 

Lumbosacraal syndroom  

Dit is een vernauwing van het onderste gedeelte van ruggemergkanaal resulterend in beknelling van het 

laatste gedeelte van het ruggenmerg en wordt ook wel aangeduid als lumboscrale stenose (vernauwing). 

Bij de hond, die 7 lendenwervels heeft, eindigt het ruggenmerg ter hoogte van de vijfde lendenwervel.  Van 

daar af lopen vele zenuwen door het wervelkanaal via uittreed-openingen tussen de wervels en verschillende 

openingen in het heiligbeen naar alle delen van het achterlijf. De vernauwing ontstaat ter hoogte van de 

laatste lendenwervel (lumbaal) en het heiligbeen (sacrum).  Het is een aandoening van voornamelijk de 

grotere hondenrassen, vooral bij de Duitse Herder en gelijksoortige rassen zien we deze aandoening veel.  

De problemen beginnen meestal op middelbare of oudere leeftijd.  

Honden die zwaar werk verrichten lopen nog eens extra risico.  Bij sommige kleine rassen komt een 

aangeboren vorm voor. 

 

Het meest opvallende symptoom bij deze aandoening is pijn, hevige pijn.  De pijn uit zich in de rug, aan 

één of beide achterpoten of in de staart.  De hond heeft over het algemeen problemen bij het opstaan, 

maar naarmate hij langer loopt neemt de pijn iets af.  Er kan sprake zijn van spierverlies in één of beide 

achterpoten, van slapte in de achterhand (zwabberend lopen) en/of verlamming.  De hond kan moeite 

hebben met plassen of met de ontlasting; er kan incontinentie ontstaan of de hond kan helemaal niet meer 

plassen.  Het bewegen van de staart kan moeilijk en pijnlijk worden.  Veel honden beginnen aan de 

achterhand, poten of staart te bijten.  Veel symptomen lijken op zware HD.  Op röntgenfoto's is de afwijking 

duidelijk te herkennen. 

 
 

Zacht weefseltrauma 

Een geïrriteerde of ingescheurde Iliopsoas spier is een aandoening die af en toe voorkomt.  De Iliopsoas is 

een spier die als hij aangespannen wordt, terwijl de achterpoten naar achteren slingeren, makkelijk overrekt 

kan worden of zelfs kan inscheuren (vergelijkbaar met de hamstrings bij voetballers). Een verkeerde 

coördinatie of een glijpartij op het verkeerde moment kan tot deze blessure leiden. Honden met deze 

klachten springen helemaal niet meer of durven in de afzet hun achterpoten niet meer naar achteren te 

zwaaien. Ze kunnen met een bolle rug lopen, en willen hun achterpoten niet meer strekken boven de sprong. 

Er zijn nog meer aandoeningen in de vorm van verstuikingen en verrekkingen. Hoewel het geen ernstige 

aandoeningen zijn, kunnen deze toch erg pijnlijk zijn en de beweeglijkheid een tijdje beperken. 
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Rugklachten bij de hond, de signalen.  

Het kan frustrerend en verontrustend zijn als je weet dat je hond zich niet goed voelt, maar het niet duidelijk 

is wat het probleem juist is. Als je je zorgen maakt en denkt dat jouw hond een rugprobleem heeft, moet 

je hem naar een dierenarts brengen voor een grondig onderzoek. 

 

De signalen die kunnen wijzen op rugletsel zijn. 

 

 Onwil om de trap te lopen of geen zin hebben in de dagelijkse wandeling 

 Omzichtig  lopen of wiebelig of dronken lijken, vooral in de achterhand 

 Geen zin hebben om zoals gewoonlijk te bewegen of te spelen 

 Geen eetlust 

 Gebrek aan eetlust, die niet geassocieerd kan worden met braken of diarree 

Apatische en lusteloos 

 Een verandering in zijn houding, je hond gedraagt zich niet zoals gewoonlijk 

 Agressief gedrag dat niet bij jouw hond past 

 Je hond reageert pittig of chagrijnig als hij opgepakt of geaaid wordt 

 Hij aarzelt om het hoofd volledig op te tillen en neemt een kromme houding aan 

 Een hoge, gekromde rug 

 Hij heeft een gespannen buik; de spieren proberen een pijnlijke rug te ondersteunen 

 Rillingen als het niet koud is, zijn vaak een teken van pijn 

 

Hoe je rugklachten bij je hond kan voorkomen 

Rugklachten voorkom je door in eerste instantie het gewicht van je hond onder controle te houden. 

Belangrijk daarbij is dat hij de juiste goede voeding krijgt in overeenstemming met zijn grootte en gewicht 

en dat hij dagelijks voldoende beweegt. Obesitas leidt vaak tot rugklachten. Het extra gewicht zorgt voor 

onnodige druk op probleemzones, verergert de symptomen en veroorzaakt weer nieuwe. 

Geef je hem veel tussendoortje dan is het niet moeilijk om overgewicht te ontwikkelen, dus het is erg 

belangrijk om op zijn gezondheid te letten. Als je op het gewicht van je hond let, let je ook op zijn 

ruggengraat. Dit is toch wel belangrijk als je wil voorkomen dat je hond rugklachten krijgt. 

 

Je hebt daar misschien niet bij stil gestaan, omdat jouw hond het zo leuk vindt, maar touwtrekken met hem 

is geen goed idee, wil je rugklachten vermijden. Het is voor de rug van je hond een heel belastend spelletje 

en het enthousiast draaien en keren kan leiden tot ruggengraatletsel. 

 

Nu zal dat niet zo gauw gebeuren als een Tatrahond volwassen is, maar wees ook voorzichtig wanneer je 

je hond/pup optilt. Ondersteun hem door één hand onder zijn buik en één onder de borst te plaatsen. Op 

deze manier kan je de hond gelijkmatig optillen en de wervelkolom recht houden en ondersteunen. 

 

En ten slotte moet springen, hoewel het een van de dingen is die alle honden graag doen, worden 

ontmoedigd. Het is eigenlijk een van de meest belastende bewegingen voor de wervelkolom van een hond. 

Dus, als jouw hond graag opspringt om dag te zeggen, kniel dan tot op zijn hoogte om zo zijn rug te sparen. 

 

Behandeling van rugletsel bij honden 

Hoe de behandeling van de rug van je hond wordt aangepakt, hangt natuurlijk af van het letsel zelf. Maar 

er zijn enkele behandelingen die een hond met een pijnlijke rug alvast kunnen helpen. 

 

Traditionele pijnstillers van de dierenarts – Wees voorzichtig met het toedienen van pijnstillende medicatie. 

Deze kan soms meer kwaad doen dan goed, waardoor het letsel verergert omdat hij de pijn niet meer voelt. 

 

Fysiotherapie - Dit kan helpen om rugpijn te verlichten door zwakke delen van het lichaam te versterken 

en in elkaar gekrompen gebieden uit te rekken. 

 

Hydrotherapie - Door het drijfvermogen van water te gebruiken om de hond te ondersteunen, vermindert 

de druk op de spieren en gewrichten terwijl de mobiliteit terugkomt en de kracht herstelt. Ervaring leert 

ons dat honden het doorgaans goed doen in water. 

 

Lasertherapie - Deze techniek stimuleert het natuurlijke vermogen van het lichaam om te genezen. 
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Echografie - Dit is een behandeling waarbij geluidsgolven worden gebruikt om te genezen, de bloedstroom 

te verhogen, zwelling en ontsteking te verminderen en pijn te verlichten. 

 

Acupunctuur - In de Chinese geneeskunde wordt pijn veroorzaakt door stagnatie in het lichaam. 

Acupunctuur verbetert de doorstroming van energie en helpt daarom pijn te verminderen. 

 

Osteopathie - Een osteopaat gaat op zoek naar de oorzaak van de trek op de wervelkolom. Deze kan zich 

bevinden in de organen of misschien wel in een heupgewricht. Deze oorzaak wordt gemobiliseerd zodat de 

rug weer kan ontspannen. 

 

Chiropractie – de behandelaar onderzoekt de beweeglijkheid van alle bewegingseenheden in het lichaam. 

De nadruk ligt op de beweging tussen alle wervels en het bekken. Bij het vinden van verminderde 

beweeglijkheid, ook wel een “vertebral subluxation complex” genoemd, wordt deze behandeld door middel 

van aanpassing een handeling uitgevoerd met de handen van de chiropractor. De gewrichten en wervels 

worden “losgemaakt” waardoor de normale speling weer terugkomt 

 

Samengevat 

Rugpijn kan ongemakkelijk, pijnlijk en beperkend zijn voor je hond. Het ergste is dat je hond je niet kan 

vertellen wanneer er iets mis is, laat staan wàt er mis is. 

Hopelijk heb je nu een beter idee van de signalen waar je op moet letten, en een duidelijk begrip van de 

oorzaken en soorten rugletsel, samen met mogelijke behandelingen om jouw hond te helpen. 

 

 

 

 

 

Sirius is de helderste ster van de nachtelijke sterrenhemel. Met 

een helderheid van −1,46 is hij bijna dubbel zo helder als 

Canopus, de helderste ster na hem. Omdat Sirius de helderste 

ster is van het sterrenbeeld 

Grote Hond staat hij ook 

bekend als de Hondsster. 

Andere namen zijn Canicula 

en Aschere.  

 
Bron: Wikipedia 

 

 

 

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 word-

document. 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 februari 2021. 

 

 

 

 

Wil je altijd op de hoogte blijven van het reilen en zeilen van jullie vereniging? 

Dat kan binnenkort weer via onze website www.topnl.eu en via onze pagina op Facebook. 

Oproep kopij nieuwsbrief 

Tot slot 

Uit de media (2) 

mailto:secretariaat@topnl.eu
http://www.topnl.eu/
https://www.facebook.com/pages/Tatrahondvereniging-Owczarek-Podhalanski-Nederland/315458905248992?fref=ts

