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Coverafbeelding: SABA – Gwiazdka z Poldery Holenderski  

Foto en eigenaar: Netty Beentjes 
Wilt u ook uw hond in de 'schijnwerpers'? Stuur uw foto naar redactie@topnl.eu 

 
 

Hierbij ligt de 2e uitgave van Tatra TOPnieuws 2021 op jullie virtuele mat. 

We hebben weer tips gekregen om een artikel aan te wijden en jullie 

deelden massaal jullie voorjaarsfoto's met ons. Deze inbreng waarderen 

we zeer en we zullen ons best doen om weer een leuk thema te bedenken 

voor een volgende keer. Misschien kun je ons daarbij helpen en stuur je 

jouw idee door via mail. 

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

websites die je met ons wilt delen? Wil je iets schrijven over je hond(en) 

of een verslag van een evenement? 

Alles is welkom en we maken dankbaar gebruik van je hulp! 

Info, kopij of prachtige foto's van jullie honden kan gestuurd worden naar: 

redactie@topnl.eu.  

 

 
De maanden gaan gestaag voorbij en we hebben al weer heel even mogen 

genieten van lekker lenteweer. Zoals elk voorjaar hebben we ook dit jaar 

een ALV belegd en wel op 18 april jl. De ALV werd gehouden via Zoom en 

de opkomst was zeer groot voor 'TOP-begrippen'. Wij willen de mensen 

die de vergadering bijwoonden daar dan ook nogmaals hartelijk voor 

bedanken. Het is fijn om steun van onze leden te krijgen. 

De notulen van deze ALV volgen via email maar enkele punten willen we 

er toch even kort uitlichten: 

 Dora de Jong en Ragna Plomp zijn herkozen voor een bestuursfunctie 

 Het afgelopen jaar heeft de vereniging een klein verlies geleden wat 

teug te voeren is op de Tatra-TOPdag welke wij geheel voor onze 

rekening hebben genomen en de verzendkosten voor de 

kerstpakketten 

 De contributiekosten blijven ook in 2022 gelijk aan voorgaande jaren 

 Met nieuwe energie gaan wij de koppen weer bij elkaar steken om de 

gezondheid, het welzijn en fokkerijzaken van de Tatrahond samen met 

jullie te bespreken  

 

Voor dit jaar staat er voorlopig nog maar één datum gepland op onze 

activiteitenkalender. Dit is zondag 19 september 2021. Op deze dag 

hebben wij de accommodatie gehuurd van hondenvereniging HSV de 

Nevelhorst te Didam om onze 6e Kampioenschapsclubmatch te houden. 

Dit is een groot evenement voor onze vereniging en we hopen uiteraard 

dat we daar vanuit overheidswege én de Raad van Beheer groen licht voor 

krijgen. 

Mochten de coronamaatregelen t.z.t. nog van dien aard zijn, zodat deze 

een goede organisatie van dit evenement in de weg staan, dan zullen wij 

de Kampioenschapsclubmatch laten vervallen. Daarvoor in de plaats zal er 

dan op die dag en locatie een Tatra-TOPdag georganiseerd worden. Deze 

heeft een minder officieel karakter en daardoor kunnen wij ons qua 

organisatie meer vrijheden veroorloven. Zodra er meer bekend is, 

informeren wij jullie hierover. 

 

Indien diezelfde coronamaatregelen het weer toestaan om buiten met 

meerdere mensen te mogen sporten, en dus wandelen, dan zullen wij een 

mooie wandelplek zoeken om weer eens samen te komen. We laten dit  
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ook afhangen van de weersverwachtingen. Té warm vinden onze honden 

ook niet prettig en we gaan de zomer al tegemoet. Het blijft veel langer 

licht en wellicht behoort een avondwandeling tot de mogelijkheden. Ook 

zullen we rekening houden met de aankomende feestdagen in mei en de 

daarbij behorende vakantie. 

 

Onze penningmeester heeft ons allen in februari een factuur gestuurd voor 

de contributie van 2021, met daarbij een link om de betaling eenvoudig te 

kunnen doen. 

Helaas hebben 17 leden tot op heden nog geen opvolging hieraan 

gegeven. Deze week zullen zij een herinnering ontvangen om de 

contributie alsnog te voldoen. Wilt u dat dan ook doen? Ook de 

penningmeester is vrijwilliger van onze vereniging en u zou haar een groot 

plezier doen als de werkzaamheden voor wat de contributie-inning betreft 

afgerond kunnen worden. 

 

 

 

 

De anderhalve meter, je hond is er blij mee.  

 

Met z’n allen zitten we nog steeds in de nasleep van COVID-19 en ook al 

verschijnt er licht aan de horizon, het is niet gezegd of te verwachten dat 

we geheel terug kunnen gaan naar de situatie als voorheen.  Dit is niet 

negatief bedoeld en heeft gek genoeg ook een positieve kant.  

 

Wellicht blijft de “anderhalve meter” regel die overal geldt, bestaan en 

onze honden zijn daar beslist niet rouwig om. Zeker als zij aan de lijn 

lopen. Het betekent bijvoorbeeld, dat we de straat moeten oversteken als 

ons iemand tegemoet loopt over een smal trottoir met ook een hond aan 

zijn zijde. Zo wordt voorkomen dat we elkaar te dicht passeren.  Ons 

aangelijnde wandelmaatje vindt dat wel zo prettig, want hij wil juist graag 

op gepaste afstand langs die andere aangelijnde hond, zodat ze niets met 

elkaar hoeven te doen.  

 

Als honden elkaar ontmoeten dan vinden er veel manieren van 

communiceren plaats. De baasjes hebben deze signalen van communicatie 

vaak niet door. Dit kan ook komen doordat je de signalen niet kent, of 

omdat het soms allemaal wat snel gaat. Maar bij elke ontmoeting wisselen 

honden signalen uit, hoe klein deze soms ook kunnen zijn. Ook kan het 

zijn dat de signalen door ons anders worden uitgelegd als dat ze werkelijk 

zijn bedoeld. Zeer energiek kwispelen, blaffen, tongelen en toeschieten op 

andere hond zijn helemaal geen uiting van blijdschap in de zin van: ik wil 

spelen,  maar meer tekenen van grote opwinding. Een hond die gaat liggen 

omdat hij de kat uit de boom wil kijken of die vol overgave op zijn rug gaat 

liggen, wordt wellicht omhoog getrokken door de eigenaar. Zo wordt hij 

gedwongen de confrontatie aan te gaan die hij juist zo graag wilde 

voorkomen. Uit zichzelf zullen honden nooit recht op een andere hond 

aflopen. Dat is te intimiderend. Door met een boogje op de andere hond 

af te lopen, laten ze zien dat ze niets kwaads in de zin hebben. 

 

Dit wetende, kan je het gebruiken om het makkelijker te maken voor je 

hond. Blijf dus niet op de stoep lopen terwijl een andere hond je nadert 

maar stap even van de stoep af en loop over de weg of steek over en 

vergroot de afstand. Tijdens dit bochtje vraag je aandacht en beloon je 

hem rijkelijk als hij op jou blijft letten. Het is prima als je hem daarvoor  

tijdens het passeren achter elkaar blijft belonen. Als hij eenmaal doorheeft  

 

Lidmaatschap 
Voor aanmelding als lid van de 
vereniging kunt u gebruik 
maken van het aanmeldings-
formulier 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 schriftelijk 
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. 

 

 

Uit de media 
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dat dit een fijne manier van passeren is, zal hij steeds minder beloning nodig hebben. 

 

Ontmoetingen tussen honden als ze los lopen verlopen totaal anders. Ze vertonen heel ander gedrag.  

Misschien lopen ze snel naar elkaar toe of vertragen juist. Ze gaan een paar keer stilstaan en kijken alleen 

maar naar elkaar. Wenden hun hoofden af. Lopen vervolgens in een boog op elkaar af. Andere subtiele 

signalen zijn tongelen (tong over de neus) of overspronggedrag zoals snuffelen aan de grond. Vervolgens 

ruiken ze aan elkaar, bewegen om elkaar heen. Staartdracht en stand van de oortjes wisselt. Als het 

spannend wordt voor één van de hen, dan heeft hij de ruimte om afstand te nemen en weg te lopen. Het 

kan ook zijn dat ze helemaal geen contact hebben en na wat observeren van elkaar elk hun eigen weg gaan 

zonder werkelijk contact te hebben. 

 

Communicatie. Een heleboel communicatie! Allemaal op het tempo van de honden. Zij hebben de regie. Ze 

worden niet belemmerd in hun lichaamstaal. Ze kunnen zoveel tijd en ruimte pakken als ze nodig hebben. 

Én ze kunnen zelf bepalen of ze überhaupt contact willen met elkaar. 

 

De afstand die ons mensen nu wordt opgelegd, is daarom voor honden een verademing. En heel veel honden 

zullen zich aan de lijn beter gedragen als het afstand houden ook later, als de regels worden versoepeld, 

toch wordt volgehouden! 

 

 
 

 

 

 

Pups verwacht: 

 

 Kennel du Domaine des Dhalbergs (FR): 

 

In maart werd INKA Tatra Love (HD-A) gedekt door MIANEK du 

Domaine des Dhalbergs (HD-A).  

De pups worden omstreeks 10 mei verwacht. 

Meer info via de website of per email. 

Fokkerijberichten 

https://www.berger-de-podhale.com/en/index.php
mailto:domainedesdhalbergs@gmail.com
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 Kennel du Domaine des Dhalbergs (FR): 

Op 14/15 februari 2021 werd IANKA du Domaine des Dhalbergs (HD-B), gedekt door MIKOLAJ Eden 

des Jussy (HD-A). Helaas heeft deze dekking niet de gewenste dracht opgeleverd en worden er géén 

pups verwacht. 

 

 
Fokplanning: 

 Dora de Jong is voornemens om in de loop van 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? Of heb je een teef en vraag je je af of je daar een nestje mee kan en 

wil fokken? 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.  
 

 
 

 

 

mailto:doradejong@gmail.com?subject=Fokken%20Dusza
mailto:doradejong@gmail.com?subject=Fokken%20Dusza
mailto:gezondheidwelzijn@topnl.eu
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Roepnaam: Hoa 

Geslacht: Reu 

Geboortedatum: 13/01/2020 

Stamboom: Ja 

In de afgelopen edities van de nieuwbrief stond het bericht 

dat Hoa op zoek was naar een nieuw huis en dat hij 

geplaatst is. 

Hoe het hem nu vergaat, lezen we in onderstaand verslag. 

 

Wij vinden het leuk om onze ervaringen met jullie te delen over onze herplaatser, Hoa. 

Hoa kwam op 11 februari van dit jaar bij ons en was toen 13 maanden oud. Dus geen onbeschreven blad 

meer.  

Bij een herplaatsing staat de eerste fase in het teken van kennismaken. Onze Hoa, een reu, gebruikte 

daarvoor zijn natuurlijke charme en is heel snel geslaagd om de harten van ons gezin te veroveren. Daarmee 

kreeg hij de aandacht die Hoa graag wilde en verdiende en werd er een goede fundering gelegd.  

Om zijn leven bij ons tot een succes te maken wordt van ons verwacht dat wij hem een veilige structuur 

aanbieden. Dit vormt de uitdaging voor ons gezin.  

 

Hoa reageert als Tatrareu net zoals elke hond instinctief en hier ligt de echte uitdaging voor iedereen die 

een herplaatser in huis neemt. Hoe kunnen wij zijn gedrag zodanig beïnvloeden, dat het vertoonde gedrag 

past in de structuur van ons gezin en zijn nieuwe leefomgeving? Deze beïnvloeding kan belemmerd worden 

door de emotie die Hoa bij ons oproept, want wij zijn gek op die hond en willen zo graag dat het goed gaat.  

 

Wij hebben Hoa niet meegemaakt als pup. Dus het stuk kennismaken, opvoeden volgens onze regels, 

socialiseren in ons leefpatroon en hem van pup af aan zijn Tatragedrag herkennen, dat hebben wij gemist. 

Hoa heeft het geluk gehad dat hij een stuk zekerheid vanuit het nest en door de liefdevolle opvang door 

Angelika heeft meegekregen. Zij heeft hem o.a. de basiscommando’s aangeleerd waar wij nu heel veel aan 

hebben en die hem helpen om rustig te worden in spannende situaties.  

Wij gebruiken die commando’s nog steeds en steken veel tijd in het leren zien en begrijpen wanneer en 

waarom Hoa reageert zoals hij reageert.  

Er zijn situaties waar Hoa zich gedraagt zoals wij dat graag 

zien, maar onwenselijk gedrag komt ook voor. Wij kijken 

Youtube filmpjes, lezen honden opvoedboeken, abonneren 

ons op digitale trainingscursussen en gebruiken deze 

informatie om óók naar ons eigen gedrag te kijken. 

 

Hoa voelt zich bij ons op zijn gemak, begrijpt onze sturing 

steeds beter, maar ook moet er voldoende ruimte 

overblijven voor zijn zelfstandigheid als Tatrahond. Dat 

klinkt niet heel moeilijk.....maar is gemakkelijker gezegd 

dan gedaan. Als nieuwe eigenaar willen wij in staat zijn om 

zijn reactie te kunnen inschatten en daarop adequaat te 

reageren maar omdat Hoa pas heel kort bij ons is, is dat 

nu nog lastig en gaat dit samen met vallen en opstaan. 

Welke ruimte heeft Hoa nodig en welke ruimte kan hij al 

aan? Hoe kunnen wij onze Hoa leren zijn impulsen te 

begrenzen en zijn keuzes gelijk te stellen aan die van ons. 

Dit kan alleen door elkaar beter te begrijpen en door onze 

aandacht te verleggen van het resultaat (wat wij willen) 

naar wat Hoa nu aan kan.   

 

Zo maakte Hoa ons met heftig geblaf op een afstand van 

15 centimeter duidelijk dat hij na het eten graag s’ avonds 

in de tuin wil rondbanjeren. Dat is niet echt plezierig maar 

met de nodige zelfbeheersing en pijnlijke trommelvliezen 

van onze kant, gaf hij deze manier op. Door Hoa uit te 

nodigen om naar buiten te gaan maar alleen als Hoa rustig 

is en is gaan zitten, ontstond gewenst gedrag. Maar wel 

blijft Hoa afhankelijk van ons.  

Hoa! 
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Tot afgelopen week. Hoa ging voor de deur zitten en liet daarmee duidelijk merken dat hij naar buiten wil. 

Het is maar een klein voorbeeld maar geeft ons het vertrouwen dat ook de andere doelen haalbaar zijn 

gezien zijn leergierigheid. Hij heeft onze structuur geaccepteerd maar vindt en krijgt de ruimte die hij nodig 

heeft. 

  

Wij weten inmiddels dat Hoa een onzekere, gevoelige, zachtaardige hond is die nog het nodige 

zelfvertrouwen in een voor hem nieuwe leefomgeving moet opbouwen. Is dit het gevolg van een herplaatser 

of zijn het gewoon puberperikelen? Misschien dat het een het andere versterkt.  

 

De komende tijd gaan we actief met begeleiding aan de slag om zijn zelfvertrouwen op te krikken maar ook 

om erachter te komen wat wij daaraan kunnen bijdragen. Gelukkig zien we de momenten van ontspanning 

al veel vaker. Het is natuurlijk ook de wisselwerking met ons, naarmate wij Hoa beter kunnen inschatten, 

worden ook wij rustiger zodat Hoa eerder ontspant. 

    

Allereerst willen we zijn zelfvertrouwen bij ontmoetingen met andere honden verbeteren. Hij wil graag maar 

bouwt spanning op en gaat dan liggen (niet fijn midden op de weg) om vervolgens als een veer gelanceerd 

te worden. Zijn gedrag roept weer reacties op zodat de ontmoeting(en) niet altijd het gewenste resultaat 

heeft. Deze cirkel willen wij doorbreken en zijn benieuwd welke leercurve wij met Hoa gaan doormaken.    

 

Dit eerlijke verhaal brengt 

anderen misschien aan het 

twijfelen om een relatie met 

een herplaatser aan te gaan 

maar dat is niet ons verhaal. 

Elke hond is een gezinslid en 

daar komt meer bij kijken dan 

eten en uitlaten. Daar ben je als 

eigenaar van een hond 

misschien niet altijd van bewust 

maar bij een herplaatser wordt 

je hier dagelijks aan herinnerd. 

Je moet elkaar nog leren 

kennen. Dat vraagt tijd en 

begrip maar zo bouw je de 

relatie op. Die reis zijn ons 

gezin met Hoa pas gestart en 

wij hopen nog veel mooie en 

gelukkige jaren met Hoa als ons 

nieuw gezinslid te mogen beleven.  

 

Frank, Annelies, en onze kinderen 

 

 

 

Nieuwsbrieven (klik op de links): 

- Raadar – Nr.2/2021 februari – in dit nummer o.a.: 

o SNP – nieuwe stap in DNA-afstammingcontrole 

o Raad van Beheer stapt uit Fairdogs project 

o Uitleg Vlogs4Dogs 

- Raadar – Nr.3/2021 maart – in dit nummer o.a.: 

o Groene vinkjes – rode kruizen wel/niet op de nieuwe stambomen 

o Nieuw Identificatie & Registratie (I&R) Hond 

o Aangepaste screening ED – elleboogdysplasie 

- Raadar – Nr.4/2021 april – in dit nummer o.a.: 

o Youth zomerkamp komt eraan! 

o Fokkers stamboomhonden blijven verantwoord fokken ondanks enorm toegenomen vraag  

o Lancering normenmatrix uitgesteld  

o Reportage MAG-test van dichtbij 

Nieuws van de Raad van Beheer 

https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/raadar/2021/rvb-raadar-2021_02-februari.pdf
https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/raadar/2021/rvb-raadar-2021_03-maart.pdf
https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/raadar/2021/rvb-raadar-2021_04-april.pdf
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Plat gaan liggen, is dat spel? 

 

Sommige honden gaan helemaal plat op de grond liggen wanneer ze interactie hebben met andere honden 

of wanneer honden hen tegemoet komen. Ik heb het hier niet over honden die plat gaan liggen als tactiek 

tijdens het (op)jagen of hoeden van andere diersoorten, maar over honden die dit gedrag vertonen bij het 

zien van andere honden. 

 

Waarom doen honden dit? 

Er zijn mensen die beweren dat het plat liggen gezien moet worden als een uitnodiging voor spel, omdat er 

regelmatig spel op volgt. Er is echter een verschil tussen helemaal plat liggen en het maken van een 

spelboog, waarbij een hond het achterlijf omhoog houdt. 

Echter, de ervaring leert dat honden plat gaan liggen, omdat ze de tegemoetkomende situatie spannend 

vinden. De basis voor 

dit gedrag ligt in 

onzekerheid 

(instabiliteit). Een 

ontspannen, stabiele 

hond zal zijn gedrag 

niet drastisch 

aanpassen bij het zien 

van soortgenoten. 

Compleet plat gaan 

liggen afwachten, 

toont een hele andere 

gemoedstoestand. 

Gespannen. Soms 

gaat er sluipgedrag 

inclusief verstijving 

aan vooraf en gaat dit 

alles gepaard met 

fixeren (waarbij een hond zijn/haar blik niet meer afwendt). 

 

Wat levert dit gedrag de hond op? 

Het is nog maar de vraag of een hond die plat gaat liggen nog bewust bezig is met het uitvoeren van een 

strategie, want het zou ook een vorm van bevriezing kunnen zijn (gedrag wat ingezet wordt wanneer een 

hond zich bedreigd voelt). Desalniettemin zal ik mij aan een verklaring wagen, die gebaseerd is op mijn 

eigen observaties. 

Door helemaal plat te gaan liggen maakt de hond zich minder zichtbaar voor de tegemoetkomende 

hond(en). Zelf kan de hond vanuit die positie nog wel goed zien wat er aan komt. Dit levert de hond een 

strategisch voordeel op. Bovendien kan de tegemoetkomende hond onzeker worden, doordat deze slecht 

kan inschatten wat er op de loer ligt. Het plat gaan liggen kan een hond dus ‘succes’  opleveren bij 

ontmoetingen met andere honden. Dit kan verklaren waarom sommige honden die dit gedrag inzetten, het 

gedrag blijven herhalen. 

In dergelijke situaties is het aan te raden ook vooral de reacties van de tegemoetkomende honden te 

observeren. Soms neem je waar dat de tegemoetkomende hond zijn staart ietwat verlaagt draagt en zijn 

oren naar achteren draait. Ook is hij gestopt met lopen. Hij lijkt het ongemakkelijk te vinden en blijft in een 

onzekere houding stil staan. Zie je dat de liggende hond  bijna met zijn kin op  de grond ligt en zijn oren 

naar achteren draait, dan is dat een teken is van onzekerheid. Hij fixeert, wat gezien kan worden als een 

teken van opbouwende spanning met kans op agressie. 

 

Wat volgt er na het plat liggen? 

Dit is in de meeste gevallen sterk afhankelijk van de reactie van de tegemoetkomende hond(en). Kiest een 

tegemoetkomende hond voor een imponerende, alerte toenadering, dan bestaat er een grote kans dat de 

hond plat blijft liggen (bevriest), waarmee de hond bevestigt dat hij/zij het héél spannend vindt. Een goed 

gesocialiseerde tegemoetkomende hond zal hier gepast op reageren (met rust en/of afwending). Wanneer 

de tegemoetkomende hond zelf echter onzekerheid begint te tonen en/of omdraait en/of de blik afwendt, 

Uit de media (2) 
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dan is de kans groot dat de plat liggende hond plots opspringt en op de tegemoetkomende hond afstormt. 

Soms in een sluiphouding en andere keren in een flink verhoogde houding. Bestormen. Ook dit kan gezien 

worden als een bevestiging van grote spanning bij de eerder platliggende hond. 

Vanaf dit punt volgt er meestal een opeenstapeling van acties en reacties. Soms volgen er direct spelbogen 

en gaan de honden snel over in spel om de opgebouwde stress weer kwijt te raken (, dus niet per se om zo 

‘leuk en gezellig te spelen’, maar eerder omdat zij zich willen ontladen. 

 

Andere keren is het even verstijfd 

snuffelen en laten ze elkaar snel weer 

met rust, maar...als je pech hebt, 

dan kan zo’n ‘onbeschofte’ 

bestorming leiden tot agressieve 

confrontaties. Iedere hond is anders 

en je zal de betreffende hond(en) 

goed moeten kunnen lezen, voordat 

je iets kunt zeggen over één specifiek 

geval, maar ik denk dat je wel kunt 

stellen dat er bij dit soort 

‘;ontmoetingen’ veel spanning 

aanwezig is. Plat liggen moet dus niet 

gezien worden als een onderdeel van 

spel, maar duidt op het opbouwen 

van spanning. Daarom is het 

raadzaam te proberen of deze 

verhoging van spanning kan worden 

voorkomen. 

 

Tips: 

Laat bij jezelf bezinken dat een plat 

liggende hond tegemoetkomende 

honden wellicht spannend vindt en 

misschien zelfs stress ervaart tijdens 

dit soort situaties. 

Realiseer dat het plat gaan van een 

hond ook spanning opbouwt bij 

tegemoetkomende honden. Dit 

brengt de nodige risico’s met zich 

mee. 

Probeer het gedrag te voorkomen. Je 

kunt natuurlijk proberen om je hond 

minder honden te laten tegenkomen, 

maar dat is niet voor iedereen even 

makkelijk, dus wees oplettend en 

probeer jouw hond voor te zijn bij het 

waarnemen van andere honden, 

zodat je nog rustig invloed kunt 

uitoefenen op de situatie. 

Bedenk iets wat jouw hond leuk vindt om te doen of te krijgen en gebruik dit om het gedrag van de hond 

op tijd om te buigen. Denk hierbij aan spel, (aandacht)oefeningen en/of lekkere hapjes/speeltjes die je kunt 

aanbieden, etc. Hiermee kun je de focus van de hond verleggen en eventueel fixeren voorkomen. 

Haal je hond uit de situatie en leidt deze op tijd weg. Zoekspelletjes zijn hier ook uitermate geschikt voor. 

Als een hond interesse heeft in voertjes, vraag dan aandacht van de hond en gooi er een paar in de bosjes 

of in het gras, weg van de andere hond, waardoor je hond gaat snuffelen (snuffelen werkt stress verlagend). 

Let hierbij wel op dat de tegemoetkomende hond NIET wordt getriggerd om ook op de voertjes af te gaan, 

dus zet dit alleen in op voldoende afstand. 

Wanneer jouw hond al sluipt of plat gaat, dan ben je te laat en is de spanning eigenlijk al te ver opgebouwd. 

Veel honden zijn in die staat van paraatheid (met fixeren) niet meer benaderbaar voor ander contact. Je 

kunt nu alsnog proberen je hond uit de situatie te halen door te proberen om zelf rustig tussen jouw hond 
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en de prikkel in te gaan staan (het fixeren doorbreken), of door iets lekkers letterlijk voor de neus van de 

hond te houden en hem weg te leiden. 

Let heel goed op de reacties van de tegemoetkomende honden. Soms is het nodig om andere 

hondeneigenaren even vriendelijk aan te spreken, vragen om begrip en kun je de honden beter even 

aanlijnen. Probeer hierbij spanning op de lijn zo veel mogelijk te voorkomen. 

 

 

 

 

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

 

Nieuwe aanmeldingen: 

12-04-21 Armand van den Bleeken Zoersel / BE 

14-04-21 Frank Sonsma Rotterdam 

 

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: 

31-12-20 Caroline Laureys Verrebroek / BE 

 

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

 

 

Ledenmutaties 
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Zomertijd = Tekentijd! 

 

Elk jaar weer en ook steeds vroeger hebben onze honden van doen met teken. Niet alleen neemt het aantal 

teken nog steeds toe, het risico op ziektes die ze bij zich dragen eveneens. Daarom is het zaak onze honden 

al vroegtijdig zoveel mogelijk te beschermen tegen deze beestjes. De meningen zijn verdeeld over welk 

middel het beste gebruikt kan worden, maar daar is helaas geen eenduidig antwoord op te geven. Elk middel 

heeft zijn voor- en nadelen en behalve de werkzaamheid is het ook verstandig om rekening te houden met 

het effect op de gezondheid van je hond en de wijze waarop het middel werkt.  

 

Voordat dit soort middelen op de markt komen wordt de werking ervan getest, maar net als bij medicijnen 

is er ook altijd een risico op bijwerkingen. Hoe men het wendt of keert, het gaat per slot om een 

bestrijdingsmiddel met een werkzame stof. Bijwerkingen kunnen variëren van mild tot zeer ernstig en ook 

het risico erop kan heel erg uiteenlopen. Het is echter wel belangrijk om eventuele bijwerkingen en risico’s 

bij aanschaf van een product mee te wegen en ook rekening te houden met andere gezinsleden, huisdieren 

en milieu die wellicht gevoelig zijn voor reacties op deze middelen. Vraag altijd om een bijsluiter en/of lees 

je van tevoren in over het product dat je aan denkt te schaffen. De stichting Pesticide Action Network heeft 

vorige maand een uitgebreid onderzoeksrapport daarover uitgebracht en de link daarvoor staat onderaan. 

Deze tekst. Mocht je in de veronderstelling verkeren dat er aan producten op natuurlijke basis geen risico’s 

kleven, dan is dat een verkeerde inschatting. Natuurlijk is namelijk niet synoniem aan veilig of zachtaardig 

en bijwerkingen kunnen altijd optreden.  

 

Dat middelen tegen vlooien en teken helemaal niet zo onschuldig zijn als wel wordt gedacht (en zelfs door 

dierenartsen wordt beweerd), blijkt wel uit de serieuze bijwerkingen die een groot aantal diereneigenaren 

ervaren wanneer ze deze middelen bij hun viervoeter toepassen. Bloed braken, bloederige ontlasting, verlies 

van eetlust, misselijkheid, lusteloosheid, vergiftigingsverschijnselen, epileptische aanvallen, leverfalen, 

nierfalen, maag-darmontstekingen, inwendige bloedingen, veranderde bloedwaarden, en talloze andere 

bijwerkingen worden gemeld. Zelfs het overlijden van het huisdier wordt regelmatig gemeld. Een aantal 

merken teken- en vlooienmiddelen waarvan eigenaren ernstige bijwerkingen melden zijn: Bravecto, 

Nexgard, Simparica, Credelio, Easecto, Comfortis, Vectra 3D enzovoort.... 

 

Feit is dat vaak niet wordt onderkend dat deze middelen, die vreemd genoeg bij het Europees Medicijnen 

Agentschap geregistreerd staan als “medicatie”, ernstige bijwerkingen kunnen hebben voor mens, dier en 

milieu.  Eigenaren worden bij klachten over deze middelen vaak niet serieus genomen. De dierenarts ziet 

een hond op het spreekuur waar de klacht wellicht een bijwerking kan zijn van een toegediend teken- en 

vlooienmiddel. Hij verzuimt het bureau voor registratie diergeneesmiddelen daarover te informeren en 

adviseert ook de eigenaar niet de bijwerking 

aldaar te melden. Daardoor wordt er 

onvoldoende geregistreerd en gemeld.   

 

In 2019 werd door een groep 

hondeneigenaren aan het Europees 

Medicijnen Agentschap (EMA) in Amsterdam, 

dat verantwoordelijk is voor de registratie 

van gemelde bijwerkingen, een lijst met 

kritische vragen daarover aangeboden, 

samen met 100.000 handtekeningen. In 

reactie daarop gaf het EMA aan dat 

“onderrapportage” inderdaad een groot 

probleem is. Nog steeds echter worden veel 

van de gemelde bijwerkingen (onterecht) 

afgedaan als "niet gerelateerd aan", of met 

"niet voldoende gegevens beschikbaar". 

 
https://www.pan-netherlands.org/wp-
content/uploads/2021/03/pan-resultaten-
haarmonsters-30-mrt-2021-fin.pdf 

 

Medisch 

https://www.pan-netherlands.org/wp-content/uploads/2021/03/pan-resultaten-haarmonsters-30-mrt-2021-fin.pdf
https://www.pan-netherlands.org/wp-content/uploads/2021/03/pan-resultaten-haarmonsters-30-mrt-2021-fin.pdf
https://www.pan-netherlands.org/wp-content/uploads/2021/03/pan-resultaten-haarmonsters-30-mrt-2021-fin.pdf
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De afbeelding op de vorige pagina toont de belangrijkste plaatsen op het lichaam van de hond en de kat 

waar teken teruggevonden kunnen worden. (naar Wright et al., 2018). 

 

Door de veelheid aan producten die op de markt zijn en komen, zie je door de bomen het bos niet meer.  

Om wat inzicht te geven in deze materie daarom de meest reguliere producten voor jullie op een rij gezet.  

In een volgende Tatra-TOPnieuws gaan we in op andere tekenbestrijdingsmiddelen die op de markt zijn. 

 

 

 

Merk - 

(Fabrikant) - 

Soort

Inhoud 

verpak-

king - 

Dosering:

Werkzaam: Werking: Stoffen: Bijwerkingen: Bijzonderheden: Verkrijg-

baar:

Gemiddelde 

prijs per 

toepassing:

Kosten 

apr/okt:

Bolfo Plus 

(Bayer) - 

Grote Hond 

(66cm)

één band 6 maanden - 

Vlooien en 

teken

Propoxur 

opname via de 

huid, waardoor 

effecten op het 

zenuwstelsel. 

Flumetrhine 

heeft een 

afwerende 

werking.

Propoxur, 

flumethrine

Jeuk, speekselen, 

pupilvernauwing, braken, diarree, 

verminderde beweeglijkheid of 

respiratoire obstructie.  Tegengif: 

Atropinesulfaat tegen propoxur. 

Voor flumethrine is er geen 

specifiek tegengif gekend 

(symptomatische behandeling).

Niet gebruiken bij drachtige en 

zogende teven, zieke of 

herstellende dieren en honden 

met huidletsel. De Bolfo plus 

tekenband is giftig voor vissen 

en bijen. Verwijder daarom de 

band voor uw hond gaat 

zwemmen in natuurwater en 

breng de band weer aan, zodra 

de vacht is opgedroogd. 

Verbinding van stoffen is 

mogelijk kankerverwekkend.

vrij € 20,00 € 20,00

Canishield 

(Beaphar) - 

Grote hond 

(65cm)

één band 6 maanden - 

Vlooien en 

teken

Werkzame stof 

wordt niet door 

het lichaam 

opgenomen 

maar legt een 

beschermlaag 

over de gehele 

huid van de 

hond. Afwerende 

werking.

Deltamethrin Jeuk, schilferende huid, roodheid, 

haaruitval. In zeldzame gevallen 

trillen,  vermoeidheid, kan effecten 

hebben op het zenuwstelsel.

Niet gebruiken bij allergie voor 

Trifenylfosfaat, verdacht de 

hormoonhuishouding te 

verstoren en schadelijke 

effecten op de lever te hebben. 

Niet gebruiken bij drachtige en 

zogende teven en zieke of 

herstellende dieren. Giftig voor 

katten. Giftig voor 

waterorganismen. Verwijder 

daarom de band voor uw hond 

gaat zwemmen in natuurwater 

en breng de band weer aan, 

zodra de vacht is opgedroogd. 

Een enkele teek kan zich toch 

vasthechten, waardoor 

overdracht van ziekten niet kan 

worden uitgesloten.

vrij € 16,55 € 16,55

Scalibor 

Protectorban

d (Intervet) - 

Large voor 

honden 

(65cm)

één band 6 maanden - 

Teken, 

zandvliegen 

en 

volwassen 

muggen

Zie boven Deltamethrin Zie boven Zie boven vrij € 19,86 € 19,86

Seresto 

(Bayer) - 

hond groter 

dan 8 kg (70 

cm)

één band 6-8 

maanden - 

Vlooien en 

teken

Werkzame 

stoffen worden 

langzaam en 

continue 

afgegeven in 

lage 

concentraties. Ze 

verspreiden zich 

in de vacht. 

Worden vrijwel 

niet opgenomen 

via de huid. 

Hebben een 

dodende en een 

afwerende (anti-

voedende) 

werkzaamheid 

tegen teken. Zijn 

werkzaam tegen 

larven, nymfen 

en volwassen 

teken.

Imidacloprid, 

flumethrine

Speekselen, haarverlies, 

roodheid, jeuk. Agitatie en 

desoriëntatie. Heel uitzonderlijk 

overvloedig speekselen en 

zenuwverschijnselen, zoals 

incoördinatie, tremor en 

depressie.

Niet gebruiken bij drachtige en 

zogende teven. Tijdens de 

ruiperiode tijdelijk minder 

werkzaam door verlies van een 

deel van de werkzame 

bestanddelen vastgehecht aan 

de haren. 

vrij € 32,55 € 32,55

Halsband
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Merk - 

(Fabrikant) - 

Soort

Inhoud 

verpak-

king - 

Dosering:

Werkzaam: Werking: Stoffen: Bijwerkingen: Bijzonderheden: Verkrijg-

baar:

Gemiddelde 

prijs per 

toepassing:

Kosten 

apr/okt:

Advantix 

(Bayer) - 

600/3000

1x6 ml pipet 4 weken - 

Vlooien, 

teken en 

luizen

Middel wordt 

gedistribueerd 

over de vacht en 

vrijwel niet 

geabsorbeerd 

via de huid.  

Heeft een 

afwerende en 

dodende 

werking

Imidacloprid 

en Permethrin 

(groep 1+2)

Huidovergevoeligheid, jeuken, 

krabben, haarverlies en roodheid. 

Gedragsveranderingen (zeer 

zeldzaam) rusteloosheid, agitatie, 

gejank of gerol. Braken, diarree, 

verminderde eetlust. 

Onregelmatige bewegingen voor 

honden die gevoelig zijn voor de 

stof Permethrin.  Er is geen 

specifiek tegengif bekend. 

Oplossing tast gevoelige 

materialen aan.

Permethrin is dodelijk voor 

katten. Niet gebruiken bij 

drachtige en zogende teven en 

pups onder de 7 weken.  

vrij € 9,82 € 68,72

Effitix 

(Virbac)- XL 

402/3579

4x6,60 ml 

pipet

4 weken - 

Vlooien (incl. 

eitjes en 

larven), 

teken, 

zandvliegen 

en muggen

Middel wordt 

gedistribueerd 

over de vacht en 

vrijwel niet 

geabsorbeerd 

via de huid.  

Heeft een 

afwerende en 

dodende 

werking

Fipronil en 

Permethrin

Overmatig speekselen. Braken of 

hyperactief gedrag. Jeuk en 

roodheid. Diarree, neurologische 

verschijnselen. Omkeerbare 

neurologische symptomen 

(verhoogde gevoeligheid voor 

stimulatie, hyperactiviteit,

spiertrillingen, depressie, ataxie, 

andere nerveuze symptomen)

Dieren moeten nauwkeurig 

gewogen worden voorafgaand 

aan de behandeling. Niet 

gebruiken bij pups onder de drie 

maanden; bij zieke of 

herstellende dieren; bij 

drachtige of zogende teven. 

Overdracht van ziekten kan niet 

worden uitgesloten. Veelvuldig 

zwemmen of wassen beinvloed 

de effectiviteit. Giftig voor 

katten. Schadelijk voor 

waterorganismen.  Permethrine 

en Fipronil worden verdacht 

kankerverwekkend te zijn. 

vrij € 5,60 € 44,80

Effipro 

(Virbac)

4  weken - 

Vlooien en 

teken

Fipronil Huidverkleuring, lokale kaalheid, 

jeuk, roodheid en 

gegeneraliseerde jeuk of 

kaalheid. In uitzonderlijke 

gevallen werd overmatig 

speekselen, reversibele 

neurologische symptomen

(overgevoeligheid, depressie, 

nerveuze verschijnselen), braken 

of ademhalingsproblemen.

Niet gebruiken bij pups onder de 

twee maanden, zieke of 

herstellende dieren, drachtige 

en zogende teven. Verdacht 

kankerverwekkend te zijn, met 

name schildklierkanker. Het 

product voorkomt de 

aanhechting van teken niet. Als 

het dier voor de blootstelling 

aan teken is behandeld, zullen 

de teken binnen de eerste 24-

48 uur na aanhechting worden 

gedood. Extreem giftig voor 

bijen en waterorganismen. 

Tussen elke behandeling moet 

minimaal 4 weken zitten.

dierenarts navragen 

dierenarts

Exil Flee 

Free 

Fipralone 

(Alfamed) - 

Spot On Hond 

XL (40/60kg)

1 pipet 4 weken - 

Vlooien en 

teken

Middel verspreid 

zich door de 

vacht en wordt 

deels 

opgenomen via 

de huid. 

Dodende en 

afwerende 

Fipronil zie boven zie boven vrij € 6,02 € 42,11

Frontline 

(Bayer) - 

Combo Spot-

On 40-60kg

1x4ml pipet 1 maand - 

Vlooien en 

teken

Fipronil zie boven zie boven vrij € 10,63 € 74,38

Pulvex 

(Intervet) 

Spot On

4x1 ml 2-4 weken - 

Vlooien en 

teken

Permethrin Jeuk, roodheid, haarverlies. 

Gangbare symptomen  kunnen 

verlies van

eetlust, braken, vermoeidheid, 

excitatie, trillen, stuiptrekken 

en/of verstoord evenwicht zijn.

Extreem giftig voor katten. Giftig 

voor waterorganismen. 

vrij € 12,56 € 87,91

Vectra 3D 

(Céva NL) 

Spot On

3x8 ml 3-4 weken - 

vlooien, 

teken, 

muggen, 

zandvliegen

Middel wordt 

opgenomen via 

de huid

Dinotefuran, 

pyriproxyfen, 

permethrine

Gedragsstoornissen, waaronder 

angst en blaffen, sloomheid, 

gebrek aan eetlust, spiertrillingen, 

onstabiele bewegingen, braken, 

diarree, toevallen en speekselen, 

roodheid, jeuk en kaalheid op de 

toedieningsplaats

Giftig voor katten. Permethrine 

en Denotefuran wordt verdacht 

kankerwekkend te zijn. Sommige 

middelen kunnen effect hebben 

op de voortplanting, of de 

ongeboren vrucht (zoals 

imidacloprid. Niet gebruiken bij 

pups jonger dan 3 maanden en 

bij fokdieren.

Dierenarts, 

receptplich-

tig

€ 10,25 € 71,75

Frontect 

(Bayer) 

3x6 ml 4 weken - 

vlooien, 

teken, 

muggen, 

zandvliegen 

Middel wordt 

gedistribueerd 

over de vacht en 

vrijwel niet 

geabsorbeerd 

via de huid.  

Heeft een 

afwerende en 

dodende 

werking

Fipronil en 

Permethrine

Voorbijgaande huidreacties op de 

toedieningsplaats (verkleuring 

van de huid, lokaal haarverlies, 

jeuk, roodheid) en algemene jeuk, 

haarverlies en erytheem werden 

zeer zelden gemeld na gebruik. 

Omkeerbare neurologische 

symptomen (verhoogde 

gevoeligheid voor stimulatie, 

hyperactiviteit, spiertrillingen, 

depressie, ataxie, andere 

nerveuze symptomen), braken, 

anorexie en overmatig speekselen 

werden ook zeer zelden gemeld 

na gebruik.

Dieren moeten nauwkeurig 

gewogen worden voorafgaand 

aan de behandelingNiet 

gebruiken bij pups onder de drie 

maanden; bij zieke of 

herstellende dieren; bij 

drachtige of zogende teven. 

Overdracht van ziekten kan niet 

worden uitgesloten. Veelvuldig 

zwemmen of wassen beinvloed 

de effectiviteit. Giftig voor 

katten. Schadelijk voor 

waterorganismen.  Permethrine 

en Fipronil worden verdacht 

kankerverwekkend te zijn. 

Dierenarts € 9,95 € 59,80

Spot on
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Spot-on producten uit de tabel op de vorige pagina. 

 

 
 

 

 

Kauwtabletten uit de tabel op de volgende pagina. 
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Insecticiden 

 

Bestrijdingsmiddelen die gebruikt worden in de land- en tuinbouw noemt men 

“gewasbeschermingsmiddelen” (PPP, Plant Protection Products). Een insecticide is een chemisch 

gewasbeschermingsmiddel dat één of meerdere soorten insecten doodt of weert uit een gewas. Vaak is een 

insecticide een breed werkend middel, wat betekent dat het veel verschillende soorten insecten doodt. De 

middelen die worden toegepast voor de bestrijding van teken en vlooien behoren daar ook toe. Ze worden 

enkelvoudig, of in combinaties ervan toegepast. Het combineren van insecticiden kan de effectiviteit 

verhogen. Omdat ze verschillende werkingen hebben. Echter, betekent dat eveneens dat elke insecticide 

een ander niveau van risico heeft voor mensen, dieren en het milieu.  

 

In de bovenstaande tabellen staat vermeld welke stoffen er in de verschillende producten zitten. We 

onderscheiden daarin meerdere groepen, de meest voorkomende zijn weergegeven.   

 

Groep 1: Neonicotinoïden 

Neonicotinoïden zijn een groep neuro-actieve insecticides die chemisch verwant zijn met nicotine. De groep 

neonicotinoïden omvat acetamiprid, clothianidine, imidacloprid, nitenpyram, nithiazine, thiacloprid en 

thiamethoxam. Imidacloprid en andere neonicotinoïden zijn in het nieuws geweest vanwege schade voor 

het milieu. Het veroorzaakt sterfte bij bijen. Deze stof mag dan ook minder vaak gebruikt worden als 

gewasbeschermingsmiddel in de landbouw. Teveel imidacloprid kan schadelijk zijn voor de volksgezondheid 

en milieu. Imidacloprid mag niet worden gebruikt als diergeneesmiddel voor voedselproducerende dieren 

zoals koeien, varkens en kippen. 

 

Merk - 

(Fabrikant) - 

Soort

Inhoud verpak-

king - Dosering:

Werkzaam: Werking: Stoffen: Bijwerkingen: Bijzonderheden: Verkrijg-

baar:

Gemiddelde 

prijs per 

toepassing:

Kosten 

apr/okt:

Bravecto 

(MSD Animal 

Health) 40-56 

kg. 

1400 mg. Dosering 

van 25 – 56 mg 

fluralaner/kg 

lichaamsgewicht. 

Boven 56 kg een 

combinatie van 

twee tabletten die 

het beste bij het 

lichaamsgewicht 

past. 

Effectief 

binnen 24 

uur en 12 

weken 

werkzaam

Fluralaner wordt  snel 

opgenomen en voedsel 

vergroot de biologische 

beschikbaarheid. Na 

systemische verdeling 

concentreert fluralaner zich 

voornamelijk in het 

vetweefsel. Trage eliminatie 

uit het plasma (t1/2: 12 

dagen). Wordt uitgescheiden 

met de ontlasting (+/- 90% 

van de dosis). Uitscheiding via 

de nieren is een minder 

belangrijke eliminatieroute.

Fluralaner, 

behorend tot 

de groep 

isoxazoline en 

onder meer 

aspartaam

Braken, diarree, 

gebrek aan eetlust 

en overmatig 

speekselen.  

Sloomheid, 

spiertrillingen, 

verlies van 

coördinatie en 

toevallen. 

Niet geven aan honden met 

MDR1 gen defect. Parasieten 

moeten zich voeden met het 

bloed van de hond om door het 

geneesmiddel gedood te 

worden. Het risico op overdracht 

van ziekten waarmee ze 

geïnfecteerd kunnen zijn, kan 

niet worden uitgesloten. Niet 

geven aan drachtige of zogende 

teven en aan dieren jonger dan 

8 weken en/of lichter als 2 kg.  

Product kan zich stapelen. Meer 

info en ervaringsberichten over 

een vergelijkbaar middel is te 

lezen op: 

www.isbravectoveilig.nl 

dierenarts € 45,40 €90.80

Credelio 

(Elanco 

GmbH) 22 - 

45 kg

3x900 mg 

kauwtablet

4 weken Lotilaner wordt snel 

geabsorbeerd. Werkzaam 

binnen de 2 h. De opname 

wordt verhoogd door voedsel. 

De eindhalfwaardetijd is 

ongeveer 4 weken. Lotilaner 

wordt slechts in geringe mate 

gemetaboliseerd en vooral via 

de gal en in mindere mate via 

de nieren uitgescheiden.

Lotilaner, 

behorend tot 

de groep 

Isoxazoline

Braken, diarree, 

gebrek aan eetlust 

en overmatig 

speekselen.  

Sloomheid, 

spiertrillingen, 

verlies van 

coördinatie en 

toevallen. 

Zie boven dierenarts

MiPet Easecto 

(Zoetis 

België) 40-60 

kg

120 mg 

kauwtablet. 

Aanbevolen 

dosering 2-4 

mg/kg

5 weken Sarolaner wordt snel 

geabsorbeerd. Werkzaam 

binnen 3,5 uur. Halfwaardetijd 

12 dagen. Wordt 

uitgescheiden via gal en 

ontlasting.

Sarolaner, 

behorend tot 

de groep 

Isoxazoline

Braken, diarree, 

gebrek aan eetlust 

en overmatig 

speekselen.  

Sloomheid, 

spiertrillingen, 

verlies van 

coördinatie en 

toevallen.

Zie boven en Sarolaner wordt 

sterk gebonden aan 

plasmaeiwitten en kan 

concurreren met andere sterk 

gebonden geneesmiddelen 

zoals non-steroidal anti-

inflammatory drugs (NSAIDs) en 

het coumarinederivaat 

warfarine, een 

antistollingmiddel.

dierenarts

Nexgard 

Spectra 30 - 

60 kg 

(Boehringer - 

Ingelheim 

Vetmedica 

GmbH)

3 x 150 mg/30mg 1 maand Afoxolaner heeft een hoge 

systemische absorptie na 

orale toediening bij de hond. 

Bij de voorgeschreven dosis is 

de absolute biologische 

beschikbaarheid 74% en is 

werkzaam na 2–4 h. De eind 

plasmahalfwaardetijd is 

ongeveer 2 weken in honden; 

er zijn echter grote 

rasverschillen mogelijk. 

Afoxolaner wordt in de hond 

gemetaboliseerd en 

vervolgens geëlimineerd met 

de urine en vooral met de gal.

Afoxolaner, 

behorend tot 

de groep 

isoxazoline en 

milbemycine

Braken, diarree, 

gebrek aan eetlust 

en overmatig 

speekselen.  

Sloomheid, 

spiertrillingen, 

verlies van 

coördinatie en 

toevallen. 

Voor teken en vlooien en interne 

parasieten, rondworm, 

haakworm en zweepworm. 

Interactie met andere middelen 

is mogelijk.

dierenarts € 14,54 € 87,24

Kauwtablet
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Groep 2: Organofosfaten en Carbamaten 

Worden gebruikt als insecticide (pesticide) en werken in op het zenuwstelsel. 

Het zijn de wijdst gebruikte vandaag beschikbare insecticiden. Propoxur  is mogelijk kankerverwekkend. 

Zeer giftig voor vogels, en is matig toxisch voor vissen en zeer giftig voor ongewervelde waterdieren. 

Propoxur is ook zeer giftig voor bijen en hommels. Heeft effect op het zenuwstelsel.  ademhalingsfalen, 

stuiptrekkingen, bewusteloosheid en kan eventueel dodelijk zijn. 

 

Groep 3: Pyrethroíden 

Vormen een groep stoffen die zeer giftig zijn voor insecten. In hele lage concentraties kunnen ze worden 

gebruikt om insecten af te weren.  

Permethrin, deltamethrin en flumethrin zijn synthetische pyrethroïden. Ze zijn speciaal ontwikkeld om de 

werkzaamheid van pyrethroïden te verbeteren. Vergeleken met andere klassen van insecticiden zoals 

gechloreerde organische, organofosfor of carbamaat pesticiden, hebben pyrethroïde middelen  een mindere 

acute toxiciteit bij dieren en mensen. Bijwerkingen zijn effecten op het zenuwstelsel. Tekenen en 

symptomen van acute vergiftiging pyrethroïde na massale inname omvatten agitatie, overgevoeligheid, 

tremor, speekselvloed  en epileptische aanvallen.  

 

Groep 4: Isoxazolines 

De middelen die hiertoe behoren zijn Fluralaner, Lotilaner, Afoxolaner en Sarolaner. Deze worden in 

tabletvorm op de markt gebracht. In de pipetten van Avantix zitten stoffen uit dezelfde categorie. De 

bijwerkingen kunnen zeer heftig zijn.    

 

Groep 5: Fenylpyrazolen 

Ze werken in op het centrale zenuwstelsel van de insecten doordat ze de zenuwimpulsgeleiding blokkeren. 

Het zijn breed-werkende insecticiden met een langzame werking die al bij zeer lage concentraties effect 

hebben. 

Fipronil is een breedspectrum insecticide dat behoort tot deze chemische familie. Het is sinds 1993 op de 

markt en wordt veel gebruikt in de diergeneeskunde tegen luizen, teken en vlooien voor huisdieren. De 

exacte werking van het insecticide is niet gekend.  Het verstoort de werking van het zenuwstelsel, en dood 

parasieten. Er is weliswaar meer affiniteit van de stof voor het zenuwstelsel van insecten, maar het middel 

kan neurologische symptomen veroorzaken bij de mens. Deze symptomen zijn duizeligheid, zweten en 

slaperigheid. Medische behandeling is noodzakelijk.  

 
Bronnen:  
Medicalfacts.nl – Wikipedia - Vetcompendium.be - Europees Geneesmiddelenbureau –  
Diverse andere bronnen 

 

 

 

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 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. 
 

 

 

 

Wederom hebben we een oproep geplaatst om ons foto's toe te sturen van jullie honden. 

Deze keer was het thema 'voorjaar' en hoopten we weer leuke en mooie bijdragen te ontvangen wat zeker 

weer gelukt is! Bedankt weer iedereen! 

TOPNL-agenda 

Voorjaarsfoto's 

mailto:evenementen@topnl.eu
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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 ‘t 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 juni 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. 

 

Zodra de coronamaatregelen het toestaan, zullen we proberen een wandeling te organiseren. Wij informeren 

jullie via de bekende kanalen: mail, website en Facebook. 

 

Oproep kopij nieuwsbrief 

Tot slot 

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

