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SENIOREN

Gemiddeld beschouwen we katten vanaf
10 jaar en honden vanaf 8 jaar als
senioren. Ouderdom komt met gebreken,
maar soms sluipen de problemen er
langzaam in en hebben wij dit niet in de
gaten. Wanneer wij dit soort problemen
vroegtijdig opsporen kunnen wij vaak de
juiste behandeling instellen om uw
huisdier een lang en gelukkig leven te
bezorgen. 

Op hogere leeftijd kunnen er naast fysieke klachten ook inwendige klachten 
ontstaan. Denk aan veel drinken en veel plassen, plotseling niet meer zindelijk 
zijn, ongewenst afvallen of braakklachten. Veel van bovenstaande symptomen 
kunnen ontstaan door verminderde functie van de organen. 

Naast een verminderde functie van de organen, kunnen onze huisdieren net als 
mensen ook last van de spieren en gewrichten (artrose) krijgen als ze ouder 
worden. Ook dit weet je liever zo snel mogelijk zodat we de mogelijkheid 
hebben om hen te kunnen ondersteunen met een behandeling (zoals 
chiropractie), medicatie, supplementen en/of voeding.

PATIENT VAN DE MAAND

Ontmoet hier Mac, die in tegenstelling tot de rest van de nieuwsbrief een 
jonge hond is van inmiddels 6 maanden. Mac heeft in zijn korte leven al 

veel meegemaakt, misschien zelfs al meer 
dan sommige oudere honden. Mac is bij ons 
gekomen met maag/darmklachten. Hij wilde 
niet eten, had erge buikpijn en koorts. We 
hebben Mac twee dagen bij ons in de 
opname gehad, waarin hij steeds opknapte 
en weer terugzakte, ondanks infuus en 
medicatie. We hebben de tweede dag 
röntgenfoto's gemaakt, Hieruit bleek dat er 
misschien wel iets in zijn darmen vast zat. 
Na overleg met specialisten is Mac 
doorgestuurd naar een specialist. De 
specialist heeft vervolg röntgenfoto's 
gemaakt, waaruit bleek dat hetgeen wat vast 
zat in eerste instantie uit zichzelf leek op te 

schuiven. Uiteindelijk bleek helaas dat er toch iets vast bleef zitten en 
hebben ze Mac geopereerd. Hieruit kwam een touw, dat vastgelopen was 
in zijn volledige darmkanaal. Nadat deze verwijderd was, knapte Mac vlug
op. Het resultaat is bovenstaande foto, een vrolijke pup die dol is op 
aandacht en knuffels!

BLOEDONDERZOEK

Door middel van bloedonderzoek 
kunnen we de functie van 
verschillende organen 
controleren.

Bij katten komen drie 
aandoeningen zeer regelmatig 
voor op oudere leeftijd: 
suikerziekte, nierfalen en een te 
snel werkende schildklier.

Ook bij oudere honden zien we 
vaak een verminderde functie van
o.a. de nieren of lever. 

Omdat deze maand in het kader 
staat van onze senioren hebben 
we een maandactie met 
betrekking tot bovenstaand 
verhaal. Wat deze actie precies 
inhoudt, leest u aan het einde van 
de nieuwsbrief!

WEETJE

Wist u dat een kat die alleen
op de rug last heeft van 
klitten vaak rugpijn heeft en
zich daardoor niet meer 
goed kan wassen?



PIJNCHECK

Sommige dieren laten het u als eigenaar 
snel weten als ze ergens last van hebben, 
maar er zijn ook dieren die veel slechter 
laten zien dat ze pijn hebben. Er bestaat een
'pijncheck', een checklist waarmee we snel 
kunnen zien of uw dier ergens last van 
heeft. 

Voorbeelden van de checklist zijn: minder 
speels, meer slapen, minder bezig met 
vachtverzorging, onzindelijkheid, stijver, 
minder actief, niet meer willen springen, 
etc. 

Mocht u benieuwd zijn of uw kat of hond 
ergens last van
heeft, senior of
niet, we hebben
de checklisten bij
onze balie liggen.
Deze kunt u altijd
ophalen om uw
eigen dier te
beoordelen en om
eventueel advies
in te winnen bij
de balie!

MAANDACTIE NOVEMBER

In november 2017 krijgt u i.v.m. de
seniorenmaand flinke korting op preventief
bloedonderzoek van uw seniorhond en -kat
(glucose, nier- en leverwaarden, eiwitten en

bij kat ook schildklierhormoon).

Actie:

Hond: 55 euro (normaal: 93,70)

Kat: 75 euro (normaal 123,70)

Inclusief korte GRATIS gezondheidscheck.

ARTROSE

Artrose is een algemene naam voor abnormale 
gewrichtsveranderingen. In een gezond gewricht is het bot bedekt
met een egaal laagje kraakbeen dat schokdempend werkt. 
Wanneer het kraakbeen erg belast wordt zal het wegslijten. 
Daarbij ontstaat er een ontstekingsreactie in het gewricht die 
gepaard gaat met zwelling en pijn.

Waardoor wordt artrose veroorzaakt? 

Oudere honden van grote rassen hebben het meeste kans om 
artrose te ontwikkelen. Ook overgewicht is een risicofactor. Een 
gewricht dat ooit gekwetst werd, is vatbaar voor artrose. 

Hoe kan je artrose behandelen? 

Pijnstillers kunnen tijdelijk verlichting bieden. Ze werken ook 
ontstekingsremmend ter hoogte van de gewrichten. 

Laat je hond voldoende bewegen om de gewrichten soepel te 
houden. Je kan beter enkele korte wandelingen maken in plaats 
van 1 lange wandeling. Vermijd apporteerspelletjes, die zijn heel 
belastend voor de gewrichten. Houdt je hond van zwemmen? 
Zwemmen houdt de gewrichten soepel en je hond wordt meer 
gespierd, zodat de gewrichten extra ondersteund worden. 

Gewichtscontrole is heel belangrijk. Door overgewicht worden de
gewrichten extra belast. Hill’s Prescription Diet J/D (joint diet) en
Royal Canin mobility bevatten omega-3 vetzuren, waaronder 
EPA. Deze voeding verzacht de pijn in de gewrichten, en 
voorkomt de afbraak van gezond kraakbeen en verbetert zo de 
mobiliteit en levenskwaliteit van uw hond. 

Chiropractie, osteopathie en/of accupunctuur behandelingen 
kunnen ook bijdragen aan het onderhouden of herstellen van de 
normale beweeglijkheid van alle gewrichten in het lichaam en het
optimaliseren van de werking van het functioneren van het 
zenuwstelsel. 

Wist u dat u bij dierenarts Karin van Eijk ook terecht kunt voor 
o.a. chiropractie, acupunctuur, osteopathie en craniosacraal 
therapie? We vertellen u graag meer over de mogelijkheden.

WEETJE

Wist u al dat de leeftijd waarop een dier senior
is verschilt per ras? Een Berner Senner zal al 
veel eerder seniorenverschijnselen vertonen 
dan een Jack Russel Terrier. Een Britse 
Korthaar bijvoorbeeld zal eerder 
ouderdomsverschijnselen vertonen dan een 
Europese Korthaar (de huiskat). 


