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Stichting Dierentehuis 
‘s-Hertogenbosch e.o.

Oosterplasweg 41
5215 HT ś-Hertogenbosch

Telefoon: 073-6412417
E-mail: info@dierentehuisdenbosch.nl

ING 674729218
www.dierentehuisdenbosch.nl

Openingstijden:
Ma-vrij: 12.30 tot 16.00 uur

Za: 09.00 tot 12.00 uur 

Bestuur:
Wim Jansen

Laetitia Hammecher
Peter den Besten

Emmy Geenen
Ton Meesters

Adviseur:
Henk Bulter

Inge Verkroost 
Frans Lathouwers

Werkgebied:
‘s-Hertogenbosch, Vught, en Boxtel

Redactie Dierbaar:
Jolanda van Daalen

Eileen Essenburg
Arianne Gelderblom 

Belangrijke telefoonnummers:
Dierenambulance ‘s-Hertogenbosch e.o. 

T 073-6146070. 
Landelijk meldnummer dierenbescherming 

T 0900 2021210 (0,10 p/m). 
Dierenbescherming ‘’s-Hertogenbosch e.o. 

T 073-6143831
Amivedi, voor het opgeven van 

vermiste en gevonden huisdieren 
T 073 6125107. 

Hondenbescherming 
T 070 - 3388538 

(van maandag t/m donderdag 
van 9.30 - 15.30 uur) 

ING Dierentehuis 
674729218

Internet:
www.dierentehuisdenbosch.nl
info@dierentehuisdenbosch.nl
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De natte herfst en koude wintermaanden zijn weer voorbij en een warm voorjaars-
zonnetje laat zich af en toe al zien en voelen. Zelfs de eerste kittens kwamen nog 
nèt vóór de offi ciële lente bij ons binnen en zijn samen met moederpoes liefdevol 
in een pleeggezin opgenomen.

Het winterseizoen is gegaan en de lente is gekomen. En zo was het in het afgelopen 
half jaar ook bij ons ook een periode van komen en gaan. Vele honden en katten 
hebben een nieuw baasje gevonden. Hondengedragsdeskundige José Leenders is ons 
Dierentehuis gaan ondersteunen met de begeleiding van onze honden en vrijwilligers. 
Zij vervangt Joop Mekke die jarenlang als gedragsdeskundige bij ons Dierentehuis 
was aangesloten. Ook van vrijwilligster Marga hebben we afscheid genomen. Peter 
den Besten stelt zich in deze Dierbaar aan u voor. Hij vervangt Wim Strik als Penning-
meester. 

In Dier en Gedrag dit keer 
een stukje over kattengedrag 
en dus niet zoals u gewend 
bent over honden. Ook in 
het succesverhaal staat dit 
keer een kat centraal en 
in de make-over ditmaal 
een bijzondere metamor-
fose van, jawel een kat! 
In Vet’s Facts een actueel 
probleem waar onze hond 
Pinchy mee te maken heeft. 
Maar natuurlijk vindt u ook 
de gebruikelijke nieuwtjes, 
de sponsorbedankjes en 
columns in deze editie.

Wat een veranderingen! Ik ben erg benieuwd 
welke verrassingen de lente en de zomer 
nog voor ons in petto hebben!

Voor nu, wens ik u verrassend leesplezier 
toe deze nieuwe editie van onze Dierbaar!

Eileen Essenburg

Van de redactie
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Van het bestuur
Op de eerste plaats kan ik  U informeren dat het Dierentehuis een uitstekend jaar 
achter de rug heeft zowel op het gebied van opvang, verzorging en plaatsing van 
de dieren doch ook fi nancieel. Dat laatste vooral ook door het feit dat meerdere 
mensen ons hebben bedacht in hun testament.

De samenwerking met de Hondenbescherming voor de opvang van de 
door hen besloten seniorenhonden was zeer succesvol. Er werden het 
afgelopen jaar 44 seniorenhonden opgevangen en verzorgd doch er 
werd ook  voor 34 seniorenhonden een nieuw baasje gevonden.

De besluitvorming binnen het bestuur, wat helemaal compleet is, is 
in de meeste gevallen gebaseerd geweest op inbreng van actieve 
commissies. Er zijn commissies voor dierenwelzijn honden en 

katten, bouwzaken, vrijwilligers, public relations, etc. In die commissies is altijd een 
bestuurslid en de beheerder aanwezig doch ook vaste medewerkers en vrijwilligers.
Op deze wijze zijn al vele zaken tot stand gekomen en zitten er nog voldoende 
projecten in de pijplijn.

Onze geldmiddelen moeten zo goed mogelijk worden ingezet met als doel de verzor-
ging van de dieren, een effi ciënte bedrijfsvoering en een goede werkomgeving voor 
medewerkers en vrijwilligers. Een feit is wel dat het aantal dieren dat jaarlijks wordt 
opgevangen en weer geplaatst al een aantal jaren zeer stabiel is en rond de 1050 ligt. 
Om het werkproces te kunnen beoordelen moet dat door in/uit worden verdubbeld 
en maakt het aantal mutaties 2100 d.w.z. 8 per werkdag. Dat is veel werk want er is 
bij ieder dier een tijdrovend proces aan verbonden met opvang, verzorging, adminis-
tratief, veterinair, plaatsing, voorlichting etc. Dat wordt met veel toewijding gedaan 
door onze medewerkers en vrijwilligers. Vrijwilligers zijn er in vele vormen.
In de dierverzorging en begeleiding, 
pleeggezinnen, kantoor, onderhoud, 
chauffeurs, nazorg, collectanten, 
weekendwandelaars, bestuurders, 
public relations, etc. zijn een zeer 
groot aantal mensen actief. Zonder 
vrijwilligers zou het Dierentehuis niet 
kunnen bestaan. Dat geldt uiteraard 
ook voor mensen, bedrijven en 
gemeenten die ons steunen in natura 
en met geld.
  
De dieren zijn u zeer erkentelijk.
Met vriendelijk groet,
Namens het bestuur 

Wim Jansen, voorzitter

Ik vind het geen bezwaar 
dat je meehelpt met de 
afwas, maar haal wel 
eerst even de kat uit de 
vaatwasser..
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Pluto in actie

Kids for Animals – 11 november 2011 
Ook afgelopen jaar was Kids for Animals weer eens bij ons te gast. 
Op 11 november 2011 ontvingen wij weer een hele groep jongens 
en meisjes. En zij kwamen niet met lege handen – onze honden en 
katten werden weer verwend met allerlei lekkers! Na een uitge-
breide rondleiding en een hapje en een drankje, werd er gezellig 
met een aantal hondjes gewandeld langs de Oosterplas.

Hoe kun je zo kippig zijn?? KFA verwarren met KFC!!

NIEUWS
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Afscheid Marga Schoenmakers
Op 27 oktober 2011 hebben we helaas afscheid moeten nemen van trouwe vrijwil-
ligster Marga Schoenmakers. Maar liefst 13 jaar was Marga werkzaam bij de katten, 
die zij met liefde verzorgde samen met vaste medewerkster Dorien. Ook verzorgde 
zij een groot deel van de was en afwas.  Vanwege gezondheidsredenen heeft Marga 
haar werk in de afgelopen maanden steeds meer moeten afbouwen en uiteindelijk 
helemaal moeten stoppen. We zullen haar allemaal gaan missen.  
Marga, bedankt voor alles!

Nog een laatste groepsfoto met MargaMarga nog een laatste keer 
met Dorien bij de katten

K.A.T. Katten Advies en Trimmen 
Vrijwilligster Corine Vos heeft n.a.v. haar opleiding kosteloos een presentatie verzorgd 
over kattengedrag. Veel mensen hadden tijd vrijgemaakt om deze presentatie bij te 
wonen en zij gingen naar huis met veel kennis over katten en hun gedrag. Corine zet 
zich tevens in als coördinator nazorg. Corine dankjewel!

Stressvermindering
Sinds lange tijd is er op het Dierentehuis sprake van een stressverminderingsplan 
voor zowel hond als kat. Aan de hand van een proef in 2009 en 2010 zijn we erachter 
gekomen dat afscherming van de uitrenvelden het aantal prikkels voor de honden en 
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katten in ons Dierentehuis vermindert.
Afscherming beperkt het zicht op de uitrenvelden van de honden onderling, maar ook 
het zicht op de uitrenvelden van de honden met uitzicht op de katten. Het resultaat 
is minder stress en meer rust.
Na advies van een tuindeskundige en overleg in de hondenwelzijncommissie zijn 
we tot definitieve plannen gekomen. Deze plannen zullen naar verwachting in het 
voorjaar van 2012 ten uitvoer gebracht worden.

Invoering vrijwilligers-overeenkomst
Op 1 januari 2012 is het Dierentehuis gestart met het afsluiten van een vrijwilligers-
overeenkomst met een minimum aan inzetbare dagdelen. Dit met het doel meer 
binding tot stand te brengen, alsmede de rechten en plichten wederzijds te verdui-
delijken. Na een proeftijd van 6 weken zullen er minimaal 9 dagdelen per 13 weken 
worden overeengekomen. Deze overeenkomst is verplicht voor nieuwe vrijwilligers; 
niet voor huidige vrijwilligers. Huidige vrijwilligers mogen er uiteraard wel gebruik 
van maken. Op dit moment zijn er 17 overeenkomsten met nieuwe vrijwilligers afge-
sloten; 12 hiervan zijn bij het ter presse gaan van deze Dierbaar nog geen 6 weken 
in dienst.

Seniorenopvang
Het is alweer ruim een jaar geleden dat de Seniorenopvang van de Hondenbescherming 
naar ons Dierentehuis verhuisde. De Seniorenopvang bestond toen 10 jaar. Dit jaar 
bestaat de Hondenbescherming HONDerd jaar en schrijft in haar jubileumboekje 
hierover het volgende: “Op de nieuwe locatie, in het Dierentehuis Den Bosch, wordt 
voortgebouwd op een dan al geruime tijd bestaande samenwerking. Dit Dierentehuis 
is namelijk in het jaar van het 90-jarig bestaan van de Hondenbescherming dankzij 
een zeer forse bijdrage van de vereniging  als modelasiel geopend.”
Sinds de opening hebben wij 44 honden opgevangen en een groot deel daarvan, maar 
liefst 34 senioren, hebben een warm mandje bij een nieuwe eigenaar gevonden! 
Helaas komt het ook voor dat een hond van ouderdom overlijdt in onze opvang. 
Dit gebeurde bij 3 van deze 44 honden. Gelukkig hebben 
Tyson, Skitzo en Ploppy nog een fijne tijd bij ons mogen 
doorbrengen. Daarnaast hebben we ook langblijvers, 
Liedje en Gabber. Zij blijven bij ons wonen en hebben 
het prima naar hun zin. Kortom, wij zijn erg blij met 
onze seniorenhonden en hopen nog lang de opvang 
voor hen te mogen verzorgen. We blikken 
terug op een prettige samenwerking met de 
Hondenbescherming en we zijn trots op het 
seniorenproject. De Hondenbescherming 
zal samen met het Dierentehuis (10 
jaar Oosterplas) op de Open Dag op 30 
september aandacht besteden aan de 
beide jubilea.



8  Dierbaar - april 2012

dierentehuis
´s-hertogenbosch e.o.

10 JAAR
OOSTERPLAS

Vroege lente in het Dierentehuis
20 maart  is de astrono-
mische lente begonnen, 
maar bij Dierentehuis 
Den Bosch al iets eerder. 
Wij kregen op 19 maart 
namelijk de eerste 
moederpoes met kittens 
binnen! De lieve moeder 
had vier rode kittens die 
rustig lagen te drinken. 
Het Dierentehuis vangt 
per jaar ongeveer drie-
honderd kittens op en 
dit zouden wij nooit 
kunnen zonder de hulp 
van onze pleeggezinnen. 
Pleegmoeder Wendy van 

Zoggel mocht dit jaar de aftrap geven voor het seizoen door de moederpoes en haar 
kittens op te vangen. Wij zijn op zoek naar pleeggezinnen! Zie voor meer informatie 
onze website: www.dierentehuisdenbosch.nl.

Het Dierentehuis collecteert in 2012
Van 26 augustus t/m 1 september collecteren we in :
s̀-Hertogenbosch: Engelen - Bokhoven - Empel

Rosmalen: Hintham - Maliskamp – Kruisstraat

Wilt u collecteren voor ons Dierentehuis?

Neem dan contact met ons op!

Van 8 t/m 14 april hebben we gecollecteerd in:
Vught: Cromvoirt
Boxtel: Liempde
Esch
Schijndel
Maasdonk: Nuland – Geffen – Vinkel
Sint Michielsgestel: Gemonde - Maaskantje -
Den Dungen – Berlicum – Middelrode

We willen alle collectanten en gulle 
gevers bedanken voor hun bijdrage.

Ik heb denk ik een vermoeden waar 
het gerammel vandaan komt.. 
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10 jaar Oosterplas  
In mei van dit jaar is het alweer 10 jaar 
geleden dat we van de Vliertsesteeg 
naar onze huidige locatie aan de Ooster-
plasweg verhuisden! De katten werden 
in reismandjes per auto vervoerd en 
de honden hadden een lekkere extra 
wandeling van zo’n 2 km.

Door de jaren heen is er fl ink wat verbouwd. Zo zijn onder andere een aantal 
katten buitenverblijven vergroot, is in de kantine extra kantoorruimte gemaakt 
en is er een receptiebalie aangebracht om klanten beter te ontvangen. 
In 2010 is er nog een verbouwing geweest aan het vroegere pensionpaviljoen dat 
verbouwd is tot seniorenpaviljoen. Ook zijn aan zowel het hoofdgebouw en de 
paviljoens energiebesparende middelen aangebracht.  Het Dierentehuis is altijd in 
beweging en de honden en katten worden 7 dagen per week verzorgd door onze dier-
verzorgers en vrijwilligers.
 
Op onze jaarlijkse Open Dag, zondag 30 september 2012, zullen we uitgebreid 
aandacht besteden aan dit heuglijke jubileum! Ter gelegenheid hiervan is ook een 
nieuw logo ontworpen.

       Vertrek Vliertsesteeg   Aankomst Oosterplasweg 

Open Dag
Zet zondag 30 september maar vast in uw agenda, 

want op deze dag is onze jaarlijkse Open Dag. 
U bent dan van 12.00-16.00 van harte welkom om een kijkje achter de 
schermen te nemen, kennis te maken met onze honden en katten en 

te genieten van diverse activiteiten!
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Even voorstellen
Ik ben Peter den Besten, 54 jaar oud, en geboren in ’s-Hertogenbosch.
Met mijn vrouw Wilma, een fanatieke golfster, en onze eigenwijze Tibetaanse 
Terrier Tiba woon ik in Vught. 

Onze andere hond Moppie, een Engelse 
Bulldog, hebben wij helaas op  10-jarige 
leeftijd moeten laten inslapen.
Mijn studieachtergrond is HEAO-BE dat ik in 
de avonduren gehaald heb. In het verleden 
heb ik gewerkt als Hoofd Administratie bij 
een aantal bedrijven, maar nu heb ik alleen 
nog mijn eigen administratiekantoor en 
daardoor meer tijd om mij maatschappelijk 
in te zetten.
Het Dierentehuis heeft in korte tijd een 
aantal bestuurswisselingen doorgemaakt en 
met name de functie van penningmeester 
is sinds april 2011 door meerdere personen 
vervuld. Ik hoop een stabiele factor te zijn 
en wil mij nog jaren aan het Dierentehuis 
verbinden. 
In de korte tijd dat ik er nu ben heb ik 
veel bewondering gekregen voor de 
belangeloze inzet van de vele vrijwilligers 

in het Dierentehuis.  Zonder hun inzet was het bestaan van het Dierentehuis gewoon 
niet mogelijk.
Ook heb ik veel bewondering voor de voorzitter die zich, ondanks een zeer 
ingrijpende hernia operatie, vanuit zijn ziekbed met hart en ziel is blijven inzetten 
voor het Dierentehuis en er daarmee voor gezorgd heeft dat alles bestuurlijk is blijven 
doorgaan.
Een van mijn hobby’s is beleggen en ik ben sinds 1997 voorzitter van een beleggingsclub 
die, ondanks de moeilijke tijden, nog steeds met veel plezier maandelijks bij elkaar 
komt.
Een andere hobby is politiek waarbij mijn voorkeur uitgaat naar links van het 
midden.

Ik ben Peter den Besten, 54 jaar oud, en geboren in ’s-Hertogenbosch.
Met mijn vrouw Wilma, een fanatieke golfster, en onze eigenwijze Tibetaanse 
Terrier Tiba woon ik in Vught. 

Ik ben Peter den Besten, 54 jaar oud, en geboren in ’s-Hertogenbosch.
Met mijn vrouw Wilma, een fanatieke golfster, en onze eigenwijze Tibetaanse 
Terrier Tiba woon ik in Vught. 
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Hallo, ik ben Miranda Engel, 50 jaar en woon in Den Bosch met man en 5 poezen, 
waarvan er 3 uit het Dierentehuis komen (risico van het vak haha).

Altijd heb ik van dieren gehouden 
en ik heb ook altijd dieren gehad. 
Als kind droomde ik ervan om 
dierenarts te worden, maar toen ik 
eenmaal op de middelbare school 
zat wist ik pas hoe lang je daarvoor 
moest studeren en zag dat toen 
helemaal niet zitten. Ik ben daarom 
een cursus dokters- dierenartsassis-
tente gaan doen, maar helaas heb 
ik er in de praktijk nooit wat mee 
gedaan. Ik kreeg al jong een baan 
bij een bank waar ik 27 jaar gewerkt 
heb en dat deed ik ook graag.

Momenteel werk ik sinds een half jaar full-time bij Philips in Eindhoven, waar ik het 
erg naar mijn zin heb. Daarnaast ben ik sinds 2003 elke zondagmorgen te vinden in 
het Dierentehuis, waar ik als vrijwilligster bij de poezen sta. Nog steeds met heel 
veel plezier, daar kom ik op zondagmorgen graag vroeg mijn bed voor uit. Al valt dat 
soms niet mee, maar als ik dan al die snoetjes en snuitjes zie vergeet ik alles weer. 
Het is dat mijn man en ik full-time werken, maar anders was er zeker een (senioren) 
hondje hier in huis geweest, maar dat kan nu eenmaal niet. Soms moet ik me nog 
wel sterk houden om geen poes mee naar huis te nemen, maar 5 poezen is echt wel 
genoeg; de laatste poes kwam er  inmiddels 4 jaar geleden bij, dus het lukt me tot 
nu toe aardig. 

Voordat ik in het Dierentehuis terecht kwam heb ik ook kort vrijwillig bij de Dieren-
ambulance gewerkt, maar dat beviel me toch niet zo. Je moet er echt wel tegen 
kunnen en als ik dan weer een dood dier in de vriezer moest leggen dacht ik nee, dit 
is het toch niet. Dan bevalt me dit stukken beter en hoe druk ik het met schoonmaken 
van de hokken ook heb, ik geef de poezen de aandacht die ze verdienen. Naast het 
schoonmaken van de hokken maak ik ook de kattenbakken, voer- en drinkbakken 
schoon, borstel de kleedjes en krabpalen en natuurlijk zet ik alles schoon en gevuld 
weer terug. Regelmatig help ik met de medicatie die sommige poezen nodig hebben 
en als ik eraan toe kom borstel en kam ik (vooral de wat langharige) katten. Natuurlijk 
houd ik hun gezondheid goed in de gaten en als ik iets merk aan een dier geef ik dat 
door aan de dienstdoende medewerker. 
Als alles gedaan is liggen de poezen weer rustig en tevreden in hun mandjes. Dan 
maak ik nog een rondje door de quarantaineruimte en ga ik met een tevreden, voldaan 
gevoel weer naar huis! 

Even voorstellen
Hallo, ik ben Miranda Engel, 50 jaar en woon in Den Bosch met man en 5 poezen, 
waarvan er 3 uit het Dierentehuis komen (risico van het vak haha).
Hallo, ik ben Miranda Engel, 50 jaar en woon in Den Bosch met man en 5 poezen, 
waarvan er 3 uit het Dierentehuis komen (risico van het vak haha).
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DIER EN GEDRAG
Door Jagers is werkzaam als hoofd dierverzorger op het Dierentehuis en heeft 
daarnaast haar eigen hondenschool in Geffen. Ze volgt een opleiding voor 
hondengedragsdeskundige. Onlangs heeft ze ook het eerste deel van een cursus 
over kattengedrag succesvol afgerond.

Het spinnen van katten

Wat is spinnen?
Wanneer een kat spint produceert het een ritmisch 
en vibrerend geluid. Onderling verschillen katten erg 
in de manier waarop ze spinnen, zoals de toonhoogte, 
het ritme en de geluidssterkte. Het is niet duidelijk 
hoe katten de spingeluiden produceren. Waarschijn-
lijk wordt er door een mechanisme in de hersenen 
een signaal afgegeven aan het strottenhoofd van de 
kat, welke er voor zorgt dat de luchttoevoer ritmisch 
wordt beperkt.

Wat betekent het? 
Het spinnen van katten werd altijd gezien als teken dat katten het naar hun zin hadden, 
maar heeft waarschijnlijk een veel bredere betekenis. Echter, omdat de onderzoeks-
resultaten elkaar soms tegenspreken, is meer onderzoek nodig. Daarnaast blijkt het 
spinnen van katten een complex gedrag te zijn. Er zijn onderzoeksresultaten bekend 
waarin wordt aangetoond dat spinnen ook wordt gebruikt als ze behoefte hebben aan 
menselijk contact, als ze hulp nodig hebben of als een methode om zichzelf gerust 
te stellen. Dus bij de volgende kat die heerlijk spint als je in de buurt bent, denk dan 
eens na over wat deze kat je wil vertellen of vragen. 

Binnen katten, bestaan ze? 
Meer en meer katten worden binnen gehouden. Op zich hoeft dat geen probleem 
te zijn als men denkt aan de kwaliteit van de ruimte en dat de katten hun natuur-
lijke gedrag moeten kunnen vertonen. Het grootste probleem van binnen katten is 
namelijk verveling. Indien katten hun energie niet kwijt kunnen kan de kat  gestrest 
raken. Stress bij katten uit zich in slecht gedrag zoals buiten de bak plassen, behang-
papier van de muur krabben, planten slopen en agressiviteit.

Denk eraan dat het houden van een kat in een kleine ruimte niet alleen nadelig is voor 
de psyche van de kat, maar ook voor de eigenaar. De kat moet zich kunnen uitleven 
op die kleine ruimte, de eigenaar zal dus de binnenkat op zijn “kats” moeten bezig te 
houden. Dit kan bijvoorbeeld door de kat in meerdere ruimtes te laten verblijven en 
met behulp van speeltjes en krab- en klimpalen hun omgeving te verrijken.

Door Jagers is werkzaam als hoofd dierverzorger op het Dierentehuis en heeft 
daarnaast haar eigen hondenschool in Geffen. Ze volgt een opleiding voor 
hondengedragsdeskundige. Onlangs heeft ze ook het eerste deel van een cursus 
over kattengedrag succesvol afgerond.

Door Jagers is werkzaam als hoofd dierverzorger op het Dierentehuis en heeft 
daarnaast haar eigen hondenschool in Geffen. Ze volgt een opleiding voor 
hondengedragsdeskundige. Onlangs heeft ze ook het eerste deel van een cursus 
over kattengedrag succesvol afgerond.

Wie riep 

me??
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SPONSORBEDANKJES
Graag willen we iedereen bedanken die ons en onze dieren de afgelopen maanden 
heeft gesteund. 

Vele dierenliefhebbers hebben ons weer door de koude wintermaanden geholpen op 
allerlei manieren en met diverse middelen, variërend van fi nanciële donaties, voer en 
speeltjes tot handdoeken en dekens. Daarnaast willen we onderstaande personen en 
sponsoren extra bedanken voor hun bijzondere bijdrage.

Verjaardagscadeaus  voor het Dierentehuis
Sylvia de Gooyert uit Den Bosch heeft 
voor haar verjaardag in oktober 2011 
honden- en kattenspulletjes gevraagd 
in plaats van verjaardagscadeaus 
voor haar zelf! Omdat de Dierbaar 
van november 2011 al bij de drukker 
was, konden we haar niet meer in die 
uitgave bedanken. Daarom doen we 
dit alsnog in deze uitgave. Namens 
onze honden en katten heel hartelijk 
bedankt Sylvia! Jammer genoeg wilde 
ze zelf niet op de foto, dus pronkt haar 
vader met alle spulletjes.

Sinterklaas
Mevrouw Visser uit Berlicum heeft ons met Sinterklaas aangenaam verrast door 
een spontane donatie van honden- en kattensnoepjes en speeltjes. “Dank u Sinter-
klaasje”!

‘De jeugd van tegenwoordig’
Als men spreekt over ‘De jeugd van tegen-
woordig’ ,dan is dit meestal in negatieve 
zin bedoeld. 
Dit keer bedoelen wij het in zeer positieve 
zin! Kris en Djenna uit Den Bosch hebben 
namelijk op eigen initiatief geld inge-
zameld door langs deuren te gaan. De 
opbrengst van maar liefst €30 en 1eurocent 
hebben zij aan ons Dierentehuis gedoneerd 
en daar hebben onze honden en katten 
heerlijk van gegeten! Kris en Djenna, dank 
jullie wel!
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Dierenliefhebber
Graag willen we in deze Dierbaar extra aandacht geven aan dierenliefhebber en 
donateur meneer R. van Offeren uit ‘s-Hertogenbosch. Naast financiële donaties aan 
ons Dierentehuis, brengt hij namelijk regelmatig diverse dozen met allerlei lekkers 
voor onze honden en katten! 

Dankzij voetbalclub FC Den Bosch hebben onze vaste mede-
werkers en vrijwilligers een leuk en ontspannen avondje uit gehad 
in Stadion De Vliert. FC Den Bosch sponsorde namelijk vrijkaartjes 
voor de thuiswedstrijd
FC Den Bosch – Volendam op 14 oktober jongstleden!

Kerstcadeau
Vrijwilligster Esther Schmeitz heeft ons en onze dieren in donkere dagen in het 
zonnetje gezet met kerst. Esther is namelijk op 1e kerstdag 40 jaar geworden en heeft 
haar verjaardagsgeld  ad €140,97 besteed aan een tas vol lekkers voor onze bewoners 
en gedoneerd. Heel hartelijk bedankt voor deze gulle kerst- en verjaardagsgift!

Kerstwandeling
Vorig jaar is onze jaarlijkse kerstwandeling een voorjaarsstiefel geworden, maar dit 
jaar was hij er weer! Maar liefst 45 mensen kwamen op zondag 18 december 2011 naar 
het Dierentehuis om lekker met onze hondjes langs de Oosterplas te wandelen. Geen 
sneeuw dit jaar, maar wel prima wandelweer. Chauffeurs Nees en Romano stonden 
halverwege de route met heerlijk warme chocolademelk en glühwein, gesponsord door 
Albert Heijn. Dit jaar was de snert zelfgemaakt door onze vaste hoofd dierverzorger 
Door Jagers en uitgeserveerd door beheerder Jolanda van Daalen. De ingrediënten 
waren door Albert Heijn gesponsord, net als het spek, het roggebrood en de kerst-
kransjes. De vegetariërs onder ons konden genieten van een heerlijke pompoensoep 
gemaakt door onze nieuwe coördinator Irene van Ooijen. Super bedankt iedereen!

Zelfs onze huiskat geniet mee!
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Kerstmarkt BSO Twizon uit Boxtel
Kinderopvang Humanitas namens Buitenschoolse Opvang Twizon uit Boxtel heeft een 
kerstmarkt gehouden. Tijdens deze kerstmarkt werden er lekkere hapjes en eigen 
knutselwerkjes verkocht. Verder was er 
de gelegenheid om met de kerstman op 
de foto te gaan. 
In totaal is er €180,68 opgehaald voor het 
Dierentehuis! Samen met een leidster 
kwam een groep kinderen dit mooie 
bedrag met een zelfgemaakte poster 
overhandigen. 

Rita van de Ven uit ‘s-Hertogenbosch willen wij hartelijk bedanken voor de gedo-
neerde speeltjes en kauwstaven!

Dankzij Luchtvaartmaatschappij Martinair en de Dierenbescherming liggen onze 
katten en seniorenhondjes er heerlijk warmpjes bij deze winter: warme vliegtuigde-
kens liggen nu in de anders toch wel koude kunststof manden.
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PPG Industrial is een internationaal bedrijf met vestigingen op alle continenten. Eén 
van hun Europese vestigingen is PPG Coatings Nederland B.V.  uit ‘s-Hertogenbosch. 
Onze eigen vrijwilliger Sjef Hees heeft tot zijn pré-pensioen voor PPG Coatings 
gewerkt.
Binnen PPG wereldwijd bestaat er een fonds voor goede doelen. Dit fonds is bedoeld 
om binnen de gemeenschappen, waar vestigingen van PPG zijn gevestigd, te onder-
steunen in het goede werk dat zij voor de gemeenschap verrichten zoals: jeugdop-
vang, gehandicaptenzorg, ouderenzorg en dergelijke. Alle vestigingen kunnen dus 
met voorstellen komen om een deel van dit fonds binnen de eigen gemeenschap te 
schenken.

In 2011 is Sjef Hees, een van hun zeer gewaardeerde medewerkers met vervroegd 
pensioen gegaan. René Bos van PPG vertelde dat Sjef in de tijd dat hij nog bij hen 
werkte vaak sprak over het werk wat hij deed bij het Dierentehuis Den Bosch. “Vol 
liefde kon hij vertellen over zijn werk met de honden in jullie tehuis. Door zijn verhalen 
kregen de dieren een eigen karakter. Toen zich de mogelijkheid voordeed voor de PPG 
vestiging Den Bosch om een goed doel aan 
te dragen gingen onze gedachten direct uit 
naar het Dierentehuis.
Na de aanvraag te hebben ingediend werden 
we verrast met de mededeling dat onze 
voordracht werd gehonoreerd. We waren dan 
ook heel blij dat wij jullie op 6 januari 2012 
een cheque van  €1500,- konden aanbieden 
namens ons bedrijf. 
De rondleiding die wij hebben mogen 
ontvangen van jullie enthousiaste mede-
werker bevestigde ons dat het geld wel 
besteed is”, aldus René Bos.
Naast René Bos, waren ook Ron Baarslag en 
Lucien Kivit en Sjef Hees, toch eigenlijk de 
aanstichter, bij de uitreiking aanwezig.

Cheque uit handen van de site manager
Sjef Hees – Stan Verbruggen – René Bos

Dankzij De Lage Landen, gevestigd in Eindhoven, zitten wij er weer goed bij. De Lage 
Landen is namelijk sponsor in de vorm van kantoormeubelen. Eind 2011 hebben zij ons 
kantoor voorzien van fijne ergonomische bureaustoelen en begin van dit jaar kregen 
we nieuwe bureaus en vergaderstoelen.  De Lage Landen is in 1969 in Nederland 
opgericht als leaseonderneming. Het bedrijf is inmiddels uitgegroeid tot een wereld-
wijde aanbieder van financieringsoplossingen en is een volle dochteronderneming van 
de Rabobank Groep.

Verre donatie
Een speciaal bedankje voor mevrouw Doornbos uit Kapel-Avezaath (vlakbij Tiel) voor 
haar donatie hondenvoer en hondensnoepjes.
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'Make a difference day'
Op 23 en 24 februari jongstleden heeft de firma Brouwers Groenaannemers zich 
met het hele personeelsbestand geheel belangeloos en vrijwillig ingezet voor het 
Dierentehuis. De uitgevoerde werkzaamheden waren o.a. het aanleggen van licht en 
elektriciteit in de voer-container, het beplanten van het terrein, het repareren van 
hekken en sloten en de bestrating rechtleggen en uitbreiden.  Wij willen de Firma 
heel hartelijk bedanken voor het enorme werk dat zij hebben verzet. Nooit hadden 
wij kunnen hopen dat ons terrein zo zou worden aangepakt en hoe! Er is enorm hard 
gewerkt en het waren voor ons twee hele gezellige dagen, waar wij nog lang met 
plezier aan zullen terugdenken. Ook willen wij de gemeente en in het bijzonder Henk 
Verschuur bedanken. Hij is degene die ons Dierentehuis heeft voorgedragen en tevens 
voor lekkere Bossche bollen heeft gezorgd!

De firma Brouwers Groenaannemers, gevestigd in De Moer, zet zich elk jaar in voor 
een maatschappelijk doel. Deze dagen staan bekend als 'Make a difference day', 
waarbij Brouwers Groenaannemers middels Maatschappelijk Verantwoord Onder-
nemen graag een steentje bijdraagt aan de maatschappij. Voor meer informatie over 
de werkzaamheden van de Firma Brouwers Groenaannemers kijk op www.brouwers-
groenaannemers.nl

Ellis Hillmann willen we ook graag even 
in het zonnetje zetten. Ellis werkt sinds 
augustus 2008 als vrijwillige telefoniste/
receptioniste op de maandagochtend op 
het Dierentehuis. Naast haar liefde voor 
dieren, ze heeft een Dwergschnauzer en 
een schilpad-poes, is schilderen een grote 
hobby van haar. Graag willen we haar 
bedanken voor haar inzet als  vrijwillig-
ster, maar ook voor de schilderijen die zij 
heeft gemaakt.
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NL Doet 2012
In het kader van het jaarlijks door het Oranje Fonds georganiseerde NLDoet 
werd ons Dierentehuis vrijdag 16 maart versterkt door negen leerlingen van het 
ds. Pierson College uit Den Bosch. Naast het dagelijkse werk dat zeven dagen 
per week door onze vaste vrijwilligers wordt verzet, zijn wij blij met de extra 
hulp. Dat betekent dat er extra werk kan worden verricht in de vorm van ramen 
zemen, onkruid wieden, de uitrenvelden egaliseren, hondenhokken repareren enz. 
De dag werd afgesloten met het uitlaten van de seniorenhondjes. Wij willen de leer-
lingen hartelijk bedanken voor hun inzet! 

De familie Sligter hebben we inmiddels al vaker bedankt in deze rubriek voor hun 
altijd zeer gulle giften en donaties. Ook dit jaar mochten wij weer op hun rekenen: zij 
doneerden namelijk €1000,00 t.b.v. medische apparatuur waaronder een oor-uitspuit-
machine. Met deze machine kan de standaard behandeling van katten met oormijt 
van ruim 6 weken aanzienlijk verkort worden. Dit is niet alleen kostenverlagend, maar 
versneld ook nog eens de plaatsingstijd van de katten in kwestie!

Vaste plaatsen COLLECTE-Bussen
In deze rubriek zetten we voornamelijk de eenmalige donaties en sponsorbedankjes, 
maar er is een hele grote groep bedrijven die ons al kort of lang helpen door het 
plaatsen van een collectebus in hun zaak. Graag willen we deze bedrijven in deze 
Dierbaar heel hartelijk bedanken voor hun medewerking!
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Column - Het Neurootje
Sinds een half jaartje prijken de karakter-omschrijvingen van Meet Your Match 
op de website van het Dierentehuis. Ideaal als je een kat zoekt die bij jou past. 
Maar wij zoeken geen kat. Wij hebben er al twee. Toch kan ik het niet laten de 
negen typeringen eens door te nemen. Eens kijken of ik die twee van ons in een 
hokje kan stoppen. 

Ik begin met onze Tommy. Daar is geen twijfel over mogelijk. Tom is de Directeur. 
Al is het maar omdat hij hier in huis altijd de hoogste positie bekleedt; de bovenste 
verdieping van de krabpaal. Tommy twijfelt er zelf ook niet aan dat hij de Directeur 
is. Wij zijn er slechts om hem te dienen. Te aaien. Te voeren. De deur voor hem open 
te doen. Tom heeft charisma en natuurlijk overwicht. En wij? Wij zijn trots voor hem 
te mogen werken.
Annabel is van een heel ander kaliber. Ik noem 
haar al jaren liefkozend Het Neurootje. Annabel is 
een stresskatje, een zenuwpeesje, een verlegen 
meisje. Annabel komt niet op schoot. Ze schiet 
weg als er bezoek is. Ze plast uit protest op onge-
wenste plaatsen, als wij het wagen een tweede 
kat in huis te halen. Ze gilt oorverdovend hard als 
ze in de auto vervoerd moet worden. En ze rent 
regelmatig helemaal hyper door het huis, zonder 
aanwijsbare aanleiding.
“Daar heb je toch niks aan, aan zo’n kat?” Dat 
waren de woorden van mijn vriend, waar ik vijf 
jaar terug mee ging samenwonen. Hij had een 
punt. Annabel was niet het toppunt van gezellig-
heid. Toch hield ik van haar. Omdat ze mijn kleine 
meisje was. En omdat ze heel soms ineens een 
kopje kwam geven. Of omdat ze een enkele keer 
eens niet wegliep als ik haar aaide, maar heel zachtjes begon te spinnen. 
Deze zomer wordt Annabel tien jaar oud. En wat ik niet meer had verwacht is toch 
gebeurd: ze is socialer geworden. Aanhankelijker. Ze komt nog steeds niet op schoot, 
maar ze komt wel naast me liggen. Soms rolt ze zelfs op haar rug, zodat ik haar buik 
kan kriebelen. Ze komt ons tegemoet gerend als we thuiskomen. Ze drentelt om ons 
heen en babbelt tegen ons. En het rare is: ik ben helemaal verrukt als ze uit zichzelf 
met me komt knuffelen. Juist omdat het niet vanzelfsprekend is, voelt het als een 
cadeautje. 
Dan kijk ik naar de negen typeringen en zie: Annabel is een Stille Liefde. Ze heeft een jaartje 
of negen nodig gehad om de kat uit de boom te kijken, maar het was het wachten waard! 
Behalve aanhankelijker is ons Annabelletje ook stoerder geworden. En dan zie ik dat 
ik een typering mis bij Meet Your Match. De Directiesecretaresse. Want Tom mag dan 
de Directeur zijn... als Annabel iets niet wil, dan gebeurt het niet!

Arianne Gelderblom
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Baasje gezocht
Paarse spion Frommel (nr. 8976) dankt zijn naam aan 
zijn verfrommelde rechter oortje. Op 1 november 
2011 kwam hij sterk vermagerd als zwerver bij ons 
binnen. Hij bekijkt je wat argwanend, maar hij gaat 
er niet vandoor als je bij hem in de buurt komt. Hij 
wil gewoon even de kat uit de boom kijken. Frommel 
woont tijdelijk bij ons op kantoor (en in de kantine) 
en daar vinden wij hem een gezellige kameraad. Hij 
is gek op eten waardoor zijn voorkeur uitgaat naar 
de kantine! Maar ook de boterham of snack op een 
bureau is niet bepaald veilig voor deze lieve jager!

Deze knappe speelse knuffelkont heeft niet 
zoveel geluk in haar nog jonge leventje. 
Diamond  is bij ons terecht gekomen omdat een 
van de nieuwe katten  van haar nieuwe baasje 
niet met Diamond overweg kon. Aangezien de 
katten er eerder waren dan Diamond, kwam 
Diamond al na twee weken in ons Dierentehuis 
terecht. Vervolgens werd Diamond geplaatst 
bij een jong stel welke tijdens de intake niet 
helemaal eerlijk zijn geweest over de thuissitu-
atie. Het bleek dat Diamond  het merendeel van 
haar dagen in een kennel sleet. Dit is niet een 
situatie waarin wij graag een hond plaatsen, 
wij hebben haar dan ook teruggehaald naar 
ons Dierentehuis, zodat we haar in een betere 
situatie konden herplaatsen. Diamond werd vrij 
snel weer herplaatst, helaas kwam Diamond 
na vijf maanden geplaatst te zijn wederom bij 
ons terug omdat haar eigenaresse haar niet de 
juiste opvoeding kon geven.
Wij denken dat ze met de juiste baas een hele 
fijne hond voor u kan zijn. In ons Dierentehuis 
heeft ze het erg naar haar zin. Ze hecht zich 
aan haar vaste “uitlaters”, ze loop erg netjes 

aan de lijn en is altijd erg blij om ze te zien: ze staat dan te springen in haar kennel! 
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Make over
Curly, Mo & Sue
Begin maart kwamen er drie dieren bij 
ons binnen die er zo slecht aan toe waren 
dat je niet eens kon zien wat voor en 
achter was aan deze Shih Tzus! Eén voor 
één zijn deze zwervertjes geschoren en 
verzorgd. Inmiddels hebben twee van 
de drie een baasje gevonden. Sue is nog 
herstellende van haar verwaarlozing.
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Dribbel, de kat met O-pootjes

Op 8 oktober 2011 is Dribbel samen met 
zijn broertjes Dinkey en Donny gevonden 
in een doosje in de parkeergarage van 
station Den Bosch. Toen waren ze net 4 
weken oud. Met Dribbel was duidelijk iets 
aan de hand; zoals op de foto te zien is, 
stonden de onderste gedeelten  van zijn 
voorpootjes naar binnen geknikt. Dieren-
arts Frits is toen aan de slag gegaan met 
houten spalkjes met daarover verband. 
Maar voordat pleegmoeder Cobi thuis was, 
lagen de spalkjes en het verband al in de 
reismand. Omdat de haartjes op de poten 
glad zijn schoof het verband er steeds af.

Een creatieve oplossing was dus hard nodig: van een oude handdoek maakte Cobi een 
speciaal jasje met mouwen. Over deze mouwen gingen vervolgens een paar lagen 
stretchverband met rode tape en zo heeft Dribbel een week of 3 rondgelopen! Omdat 
dit verband voldoende steun gaf, waren de spalkjes niet meer nodig. Het voordeel 
was dat hij er nu gewoon mee kon lopen en klimmen. Toen het verband er af mocht 
stonden zijn pootjes een stuk beter. Dribbel heeft nog steeds wat 0-pootjes,  maar 
daar heeft hij gelukkig helemaal geen last van. 

Op 8 november 2011 is Dribbel samen met zijn broertjes Dinkey en Donny geplaatst en 
het gaat erg goed gaat met hen.
  

Dribbel met zijn eigen jasje, voordat 
de spalkjes en stretchverband hun werk 
deden

Make over
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Vet's facts
Frits Janssen is in 1982 afgestudeerd als dierenarts. Het Dierentehuis staat op 
diergeneeskundig gebied al 27 jaar onder zijn hoede.

Zoals alle honden die bij het 
Dierentehuis binnenkomen, 
moest ook de achtjarige Ameri-
kaanse Staffordshire Terrier 
Pinchy door Frits nagekeken 
worden en dat was maar goed 
ook. Want er was duidelijk 
iets met deze hond aan de 
hand: sinds hij op 23 februari 
was binnen gekomen, viel het 
iedereen op dat Pinchy veel te 
dik is, erg sloom, neerslachtig 
èn hij huidproblemen heeft.

Dit komt u als hond-eigenaar misschien wel erg bekend voor, want het is een veel-
voorkomend probleem: je hond wordt steeds dikker, terwijl hij zeker niet meer eet 
dan voorheen. Ook wandelt hij minder graag en ligt hij het liefst de hele dag voor 
de verwarming. Verschijnselen die nogal eens worden toegeschreven aan luiheid of 
ouderdom. 
Zoals ook bij Pinchy het geval is, worden deze klachten echter niet zelden veroor-
zaakt door een te traag werkende schildklier (hypothyreoïdie). Zeker bij middelgrote 
en grote honden van 2 tot 8 jaar oud, is dit een vrij vaak voorkomende aandoening.  
Daarom dit keer aandacht voor: 

Een te traag werkende schildklier bij de hond
Een te traag werkende schildklier kan bij alle hondenrassen voorkomen. De aandoe-
ning wordt echter beduidend vaker gezien bij middelgrote en grote rassen. Vooral 
bij de Golden Retriever, Labrador, Dobermann, Ierse setter, Cocker spaniël, Airedale 
Terriër en Bouvier komt een te traag werkende schildklier regelmatig voor.

Honden en katten hebben, in tegenstelling tot mensen, twee losse schildklieren. De 
schildklier is een vlindervormig orgaan, dat dicht onder het strottenhoofd links en 
rechts van de luchtpijp ligt.
De schildklier is eigenlijk de motor van het lichaam; hij regelt de snelheid waarmee 
organen functioneren en waarmee processen als de stofwisseling en de spijsvertering 
worden uitgevoerd. De schildklier doet dit door hormonen (T4) te produceren die via 
het bloed naar alle cellen van het lichaam worden vervoerd. 

Oorzaak
De oorzaak ligt meestal in de schildklier zelf. Bij een te traag werkende schildklier 
worden er te weinig schildklierhormonen geproduceerd. De organen en processen in 
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het lichaam functioneren daardoor op een te laag niveau. Bij een te traag werkende 
schildklier ligt de oorzaak bijna altijd in de schildklier zelf (primaire hypothyreoïdie). 
In ongeveer de helft van de gevallen is er sprake van een auto-immuunziekte. Om nog 
onbekende redenen ziet het immuunsysteem van de hond de eigen gezonde schild-
kliercellen als een bedreiging en valt ze aan. Er ontstaat een ontsteking in de schild-
klier en de antistoffen, die het lichaam hierbij aanmaakt, vernietigen langzaam het 
schildklierweefsel. De ziekte verloopt meestal heel geleidelijk. Pas na drie tot vier 
jaar zijn de schildklieren zover kapot gemaakt, dat er te weinig hormonen worden 
geproduceerd. Deze vorm van een te traag werkende schildklier wordt ook wel lymfo-
cytaire thyreoïditis genoemd. 

Bij de andere helft van de honden is er sprake van idiopathische atrofie. Idiopatisch 
betekent 'zonder bekende oorzaak'. De schildklier wordt om onbekende redenen 
kleiner (atrofie) en het schildklierweefsel wordt deels vervangen door vetweefsel. 
Schildklierhormonen worden door alle schildkliercellen geproduceerd. Hoe minder 
schildkliercellen er zijn, hoe minder hormonen er dus worden aangemaakt. 

Een enkele keer wordt een te traag werkende schildklier veroorzaakt door een (goed-
aardig) gezwelletje in de hypofyse van de hersenen (secundaire hypothyreoïdie). Deze 
kleine klier, met het formaat van een pinda, zit aan de onderkant van de hersenen. De 
hypofyse geeft zogenaamde 'thyroïd stimulerende hormonen' (TSH) af, die de schild-
klier aanzetten tot het produceren van schildklierhormonen. Door een gezwelletje 
maakt de hypofyse onvoldoende TSH aan, waardoor er te weinig schildklierhormonen 
geproduceerd worden. Veel van de honden die om deze reden een te traag werkende 
schildklier hebben, lijden ook aan de ziekte van Cushing. 

De meest voorkomende symptomen bij een hond met een te traag 
werkende schildklier:

Gewichtstoename ondanks normaal eten • 
Geen gewichtsafname ondanks een dieet • 
Trage, zwakke hartslag • 
Droevige blik in de ogen • 
Kreupel aan wisselende poten • 
Sloom, geen zin om te wandelen (sjokkende gang) • 
Veel liggen, het liefst op warme plaatsen • 
Lage lichaamstemperatuur • 
Vachtproblemen zoals een doffe, plukkerige vacht, jeuk en kaalheid • 
Droge en schilferige huid met (soms) zwarte verkleuringen • 
Harde ontlasting, soms verstopping • 
Normaal eten en toch dikker worden• 

Het tekort aan schildklierhormonen zorgt ervoor dat de stofwisseling en de spijs-
vertering op een laag pitje staan. Ook organen als het hart en de nieren zijn niet 
in staat om op hun normale niveau te functioneren. De verbranding van voedings-
stoffen gaat erg langzaam. De hond blijft meestal evenveel eten als voorheen, maar 
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komt toch aan. Zelfs wanneer de hond beduidend minder gaat eten – veel eigenaren 
zetten hem op dieet -, leidt de uiterst trage verbranding niet tot een gewichtsafname. 
De hartslag van een hond met een te traag werkende schildklier is aanzienlijk lager 
dan bij een gezonde hond. Door de verminderde pompfunctie van het hart en de 
vertraagde nierwerking, kan zich ook vocht ophopen in het gezicht van de hond. Het 
gezicht wordt wat pafferig en de bovenste oogleden kunnen gaan hangen. De hond 
krijgt zo vaak een erg droevige, zielige uitdrukking. Het vocht kan zich ook rond de 
zenuwen ophopen. De hond kan dan, soms aan de ene en dan weer aan de andere 
poot, kreupel worden.

Weinig uithoudingsvermogen en het snel koud hebben
In het lichaam worden stoffen als glucose, koolhydraten en vetten omgezet in energie. 
Dit verbrandingsproces is nodig om de organen in het lichaam te laten functioneren 
en om de spieren te kunnen bewegen. Bij de verbranding komt ook warmte vrij, 
die ervoor zorgt dat de lichaamstemperatuur op het juiste niveau wordt gehouden. 
Wanneer er onvoldoende schildklierhormonen worden geproduceerd verloopt die 
verbranding erg traag en komt er maar weinig energie vrij. De hond is dan ook maar 
nauwelijks in staat om zijn lichaamstemperatuur op peil te houden en heeft het snel 
koud. Hierdoor zoekt hij vaak warme plekjes op en ligt hij het liefst in de buurt van 
de verwarming, de kachel of de open haard. Door het gebrek aan energie heeft de 
hond ook weinig uithoudingsvermogen. Elke inspanning kost hem erg veel moeite. 
Bij het wandelen valt vaak een sjokkende gang op. Rennen en spelen zijn er meestal 
helemaal niet meer bij. 
 
Slechte conditie vacht en huid
De lichaamscellen van de hond krijgen door de trage stofwisseling en spijsvertering 
onvoldoende vitaminen, mineralen en andere belangrijke voedingsstoffen toege-
voerd. Dit heeft gevolgen voor de conditie van de huid en de vacht. Honden met een 
te traag werkende schildklier hebben dan ook vaak een doffe en plukkerige vacht. 
De ondervacht valt uit en er ontstaan kale plekken. Dit zie je vooral op de staart, de 
flanken en achter de oren. Ook is de huid meestal erg droog en schilferig en soms zijn 
zelfs zwarte verkleuringen (pigmentvlekken) te zien. Door de vertraagde spijsverte-
ring stagneert bovendien het voedsel in de darmen en kunnen een harde ontlasting 
en verstopping ontstaan. 

Onderzoek door de dierenarts
Als jouw hond één of meerdere symptomen laat zien die passen bij een te traag 
werkende schildklier, is het belangrijk om naar de dierenarts te gaan. Hij kan door 
middel van een bloedonderzoek meestal vrij eenvoudig de diagnose 'hypothyreo-
ïdie' stellen. Als blijkt dat de hoeveelheid schildklierhormonen (T4) in het bloed te 
laag is, zal ook de hoeveelheid TSH (schildklierstimulerende hormonen die door de 
hypofyse worden aangemaakt) worden bepaalt. Bij een te traag werkende schildklier 
is de T4-waarde erg laag, terwijl de TSH-waarde meestal juist sterk verhoogd is. De 
hersenen proberen met de extra aanmaak van TSH de schildklier te stimuleren om 
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meer schildklierhormonen te produceren. De oorzaak van de traag werkende schild-
klier ligt dan in de schildklier zelf. Zijn zowel de T4- als de TSH-waarde verlaagd, dan 
is er meestal sprake van 'secundaire hypothyreoïdie'. De verminderde aanmaak van 
schildklierhormonen wordt dan veroorzaakt door een verkeerde aansturing vanuit de 
hersenen (meestal door een tumor in de hypofyse). 
 
Behandeling 
Bloedonderzoek bij Pinchy wees uit dat hij inderdaad een schildklieraandoening 
heeft. Als vaststaat dat je hond een te traag werkende schildklier heeft, dan zal hij 
behandeld worden met medicijnen. Hij moet dan dagelijks kunstmatige schildklier-
hormonen in tabletvorm slikken. Meestal wordt gekozen voor L-thyroxine tabletten. 
Omdat de schildklierfunctie niet meer zal herstellen, moet je hond de tabletten de 
rest van zijn leven krijgen. Na 4 tot 8 weken wordt opnieuw een bloedonderzoek 
gedaan, om de T4- en TSH-waarden te controleren. Op basis hiervan kan de medicatie 
eventueel worden bijgesteld. 
Binnen enkele weken na het starten van de medicatie zie je vaak al een verbete-
ring. Je hond is actiever, gaat weer graag mee wandelen en wil meestal zelfs weer 
spelen en rennen. Ook veel van de andere symptomen (snelle hartslag, snel koud 
hebben, harde ontlasting, droevige blik in de ogen en kreupelheid) verdwijnen over 
het algemeen vrij snel. Het herstel van de huid en vacht duurt wat langer (een paar 
maanden). Je hond kan in eerste instantie zelfs meer last krijgen van verharen en 
jeuk. Dit is echter een normale reactie op de medicatie en verdwijnt na een paar 
weken vanzelf. Wanneer de stofwisseling weer op een normaal tempo functioneert, 
zal je hond ook zijn overgewicht vrij snel kwijt zijn. Het totale herstel duurt meestal 
drie tot zes maanden. Als je hond goed reageert op de medicijnen, zijn de vooruit-
zichten erg goed. 

Samenvatting
Een te traag werkende schildklier is een vrij vaak voorkomende aandoening bij 
middelgrote en grote honden van twee tot acht jaar oud. Omdat de aandoening zich 
langzaam ontwikkelt, zijn de symptomen meestal het duidelijkst als de hond een jaar 
of zes oud is. In het begin zijn vooral een dunnere vacht en een wat slome uitdruk-
king zichtbaar. Ga, wanneer 
je deze symptomen bij je 
hond ziet, altijd naar de 
dierenarts. Hoe eerder een 
te traag werkende schild-
klier behandeld wordt, hoe 
minder je hond eronder te 
lijden heeft. 
Pinchy is inmiddels gestart 
met de  L-thyroxine tabletten 
en we hopen dat hij snel 
vooruit gaat!



Dierbaar - april 2012  31

dierentehuis
´s-hertogenbosch e.o.

10 JAAR
OOSTERPLAS

Succesverhaal
Hoe er voor een Kneus toch goed werd gezorgd!
 
Ongeveer 7 jaar geleden hebben we onze kat uit het asiel in Utrecht  gehaald. 
We vielen meteen voor zijn aanhankelijkheid en vonden ‘m ook wel een beetje zielig; 
hij had twee voorpootjes in het gips vanwege een aanrijding. Het asiel had hem 
daarom Kneus genoemd.  
Kneus had het 5 jaar lang erg gezellig bij ons thuis, maar op een dag was hij opeens  
verdwenen. We hebben hem overal gezocht en hem bij Amivedi als vermist opgegeven.
Op een gegeven moment moet je toch maar accepteren dat hij er waarschijnlijk niet 
meer is. Natuurlijk blijf je altijd hopen dat hij op een dag weer op de stoep staat. 
En het wonder geschiedde... 

Begin februari 2012 werden we gebeld door Amivedi: ‘Ik heb goed 
nieuws, Kneus is gevonden!’. Kneus was na 2,5 jaar terug gevonden, en 
wel in Den Bosch, 50 km van ons vandaan! We waren stomverbaasd en 
heel blij natuurlijk. Het toeval wilde dat één van ons net die dag in Den  
Bosch was, en we konden Kneus dan ook meteen ophalen en mee naar huis nemen. 
Geen idee hoe hij in Den Bosch is terechtgekomen, maar hier is hij opgevangen bij 
een oudere mevrouw. Na haar  overlijden is Kneus overgenomen door de buurman, 
een oudere meneer. 
Toen deze meneer naar een verzorgingshuis moest, is Kneus weer overgenomen door 
iemand anders. Deze mevrouw heeft uiteindelijk besloten om Kneus toch maar even 
naar het Dierentehuis te brengen. 

Het is erg grappig te zien hoe oude gewoonten weer helemaal terug zijn. Hij wil 
heel graag naar buiten, maar dat mag nog niet en dus zoekt hij dezelfde plekken als 
vroeger. Door in het behang te hangen, heel hard te miauwen voor de deur of rent 
heel hard de trap op naar de zolder en weer terug. Toen hij net weer terug was, was 
hij erg schrikachtig en de voordeur hoefde maar open te gaan of hij zat onder het bed 
of de bank. Gelukkig is dat nu na 2 weken helemaal over. 

Dochter Hester is ook erg blij dat Kneus weer thuis is
(foto uit Brabants Dagblad d.d. 6 maart 2012)
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Binnenkort mag hij toch wel weer naar buiten. Alleen achter het huis. We wonen in 
een soort blok wat omsloten is door allemaal woningen. In principe komt hij dan niet 
op straat. Wat een geluk voor ons! Kneus heeft het al weer helemaal naar zijn zin hier, 
en we zijn heel blij dat we hem weer bij ons hebben!

Met vriendelijke groet,
  
Els, Meike en Hester Hellevoort, Utrecht

NB Zelfs het Brabants Dagblad vond de hereniging van Kneus met zijn baasje bijzonder 
en plaatste een artikel met foto op 6 maart 2012!

NB Kneus is gechipt. Omdat hij echter gewoon in huis is genomen door aardige 
mensen, die weliswaar het beste met hem voor hadden, is hij nooit op een mogelijke 
chip gecontroleerd bij een dierenarts of asiel! Daarom kon het dus gebeuren dat hij 
bijna 3 jaar vermist was en pas met zijn echte baasje kon worden herenigd toen de 
laatste verzorgster hem naar het Dierentehuis bracht. Vindt u een kat die u en uw 
omgeving niet kennen, neem dan altijd contact op met een dierenarts of asiel bij u 
in de buurt.

COVER GIRL – poes Ice
Een tweede succes is het verhaal rondom 
poes Ice. Zij dankt haar naam aan haar 
spierwitte vacht.
Ice  is op 17 augustus 2008 als zwerfkat bij 
ons binnenkomen en is kort na haar plaatsing 
helaas weer teruggebracht. Gelukkig vond 
ze toen binnen 2 maanden weer een nieuw 
baasje en bij haar heeft Ice het sinds begin 
2010 prima naar haar zin zoals te zien op de 
cover van deze Dierbaar.

Eigenaresse Helena Pegtel-Beukers vertelt dat Ice destijds een goede keuze was!  
Een hele lieve poes, die wel dankbaar lijkt dat ze weer een gezinnetje heeft. Want 
wie heeft nu wie? In ieder geval; wij zijn heel blij met haar en ook het feit dat ze al 
wat ouder is (ze wordt 9 in augustus) was voor ons alleen een voordeel: deze poes wist 
alles al! Na een week kon ze al naar buiten. En dat doet ze graag, want er zijn genoeg 
andere katten om mee te spelen (of vechten)! Ik denk dat Ice zo’n beetje de meest 
gefotografeerde poes is, en dat komt ook door die gekke streken die ze uithaalt!

Toch nog een goede oude dag...

Eind april 2010 heb ik Pukkie (die toen nog Kanja genoemd werd) geadopteerd. Ze 
was begin maart door Romano (vrijwillige chauffeur van het Dierentehuis) binnenge-
bracht, nadat zij zwaar verwaarloosd gevonden was in Vught. Ze werd toen geschat 
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op ongeveer 12 jaar oud, maar ikzelf denk dat ze wel wat ouder was. Ze heeft toen 
een make-over gehad en in deze rubriek van de Dierbaar gestaan. Dierenarts Frits 
Jansen heeft haar geopereerd om een tumor te verwijderen en er zijn wat rotte 
tandjes getrokken. De seniorenopvang bestond toen nog niet, maar toen ze genoeg 
hersteld was heb ik haar mee naar huis genomen en ze is bij ons gebleven. Ze bleek 
een ontzettend lief en een beetje verlegen beestje te zijn. Weliswaar was ze stokdoof 
en een oog was helemaal aangedaan door staar en het andere half, maar gaandeweg 
werd ze van een mager scharminkeltje met een schilferige huidje,  een prachtig oud 
dametje met een zachte vacht. 
Om de 3 maanden ging ze naar de trimsalon voor een was- en knipbeurt. Voor 
haar artrose kreeg ze dagelijks druppeltjes en daar voelde ze zich happy bij. Begin 
december 2010 bleek ze een ontstoken baarmoeder te hebben, dus ze moest helaas 
weer onder het mes. Gelukkig kon er het een en ander  geregeld worden zodat ze daar 
zo min mogelijk last van zou hebben. Omdat ze al zo oud was en
ik bang was dat ze de operatie niet zou overleven heb ik gevraagd om gas-narcose, 
want dat kunnen ze heel nauwkeurig doseren. Ook heb ik haar onderhuids laten 
hechten zodat ze geen kap om hoefde. Wonderwel is ze daarna heel goed opgeknapt. 
Maar begin juli 2011 kreeg ze een epileptische aanval en daarna is ze toch nooit meer 
helemaal de oude geworden, ik denk dat ze daarvan toch een flinke tik heeft gehad. 
De laatste maanden ging ze ook steeds minder zien en wandelen was geen feest meer 
voor haar, vooral niet als de zon scheen, want ze was heel erg lichtschuw geworden. 
Ook ging ze s’ nachts nog al eens aan de wandel in huis en kon dan soms haar
kussen niet meer vinden. Daarom stond de kamerdeur altijd op een kier want dan kon 
ik haar horen scharrelen. Dan ging ik naar beneden om Pukkie even op te pakken, te 
knuffelen en haar weer op haar kussen te leggen. Ik wachtte dan totdat ze weer in 
slaap was gevallen. De laatste 2 weken lag ze echter bijna altijd nog op haar kussen 
te slapen en werd ze pas wakker als ik in de keuken haar boterhammetje klaar zette. 
Haar neus werkte nog wel prima. Maar op een rustige herfstdag, afgelopen vrijdag 25 
november, was het zo ver: Ik vond haar op haar ligkussen en ze ademde niet meer. Ze 
is heel rustig ingeslapen, een hartverscheurend, maar tevens ook mooi gezicht want 
ze lag er heel ontspannen bij alsof ze nog steeds sliep.
Ik kan het dan ook nog steeds niet geloven, want tot op het laatst heeft ze nog 
lekker gegeten en de avond daarvoor nog heerlijk bij me op de bank gelegen, ik mis 
haar zo ontzettend ! We hebben haar samen 
begraven bij ons in de tuin en dat voelde 
heel goed. Ze heeft een hele mooie oude 
dag gehad bij ons en het heeft haar aan niets 
ontbroken. En zo mooi als Pukkie is heenge-
gaan wens ik iedere hond toe. Ondanks het 
feit dat we haar maar 19 maanden bij ons 
hebben gehad en het verdriet omdat het 
afscheid altijd te vroeg komt, raad ik toch 
iedereen aan om als het enigszins kan een 
wat oudere hond te adopteren, je krijgt er 
zo ontzettend veel liefde voor terug.

Tineke van Dorp Pukkie op haar kussentje
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Column – Gezinsuitbreiding 
De titel doet wellicht anders vermoeden, maar deze slaat nog op de komst van 
zoontje Taro, nu bijna 15 maanden geleden. Voor onze viervoeter-huisgenoten, 
poezen Luna en Senna voelt dit wellicht heel anders. Sinds zijn geboorte is Taro 
natuurlijk enorm gegroeid, zowel in lengte en gewicht als in zijn ontwikkeling. En 
van een baby is hij veranderd in een echte dreumes! Voor de katten dus alsof er 
ineens een nieuw gezinslid bij gekomen is. Sinds de jaarwisseling kruipt hij en al 
snel begon hij zich overal aan op te trekken. 

Kwam ze voorheen nog rustig kijken en kopjes geven, 
nu verdwijnt Luna direct naar buiten of zolder zodra 
Taro in de woonkamer komt. Senna is wat moediger 
en blijft rustig liggen. Maar dit zachte bolletje, dat ook 
nog eens beweegt werkt als een magneet op Taro en 
zodra hij haar in de gaten heeft kruipt hij naar haar 
toe. Als ze blijft liggen klimt hij naar toe om haar op 
zijn manier te aaien. 
Helaas is deze manier voor Senna toch nèt iets te hard-
handig en gaat ze er alsnog vandoor. Uiteraard gevolgd 
door een kleine en vooral snelle dreumes! Ach, mis 
poes ontsnapt! Jammer voor je Taro, maar jij past niet 
door het kattenluik… 

Gelukkig is Luna zo bang van Taro dat ze ruim voordat 
er problemen ontstaan weggaat. Senna daarentegen 
hoopt (tegen beter weten in) dat Taro haar niet ziet 
en blijft rustig liggen. Als hij haar dan toch in haar 
schoonheidsslaapje stoort, dan is het haar tot nu toe 
steeds gelukt om weg te komen. 
Eén keer ging het bijna fout toen ze door hem de 
keuken in werd gevolgd en ze bijna niet meer langs 
hem heen kon. 
Ze reageerde als een kat in het nauw en daar schrokken 
ze allebei van. Gelukkig was ik erbij en is er ook niets 
gebeurd. Maar zo kan het dus gebeuren dat een super 
lieve goedzak toch ineens in een klein wild en onbere-
kenbaar katje verandert! 

Daarom deze tips voor iedereen met kleine kinderen en katten in huis: 
Of je baby/kindje nou groot of klein is, probeer er voor te zorgen dat het • 
dagschema van de kat zoveel mogelijk hetzelfde blijft. Zo voelt de kat zich niet 
benadeeld door het kind. 
Geef de kat te eten op zijn vaste tijden en voldoende aandacht, ook als je baby/• 
kindje in de kamer is.
Zorg ervoor dat je dreumes niet bij de voer- en waterbak van je kat kan • 
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Als de kat wegvlucht voor de baby, hou hem dan niet tegen. Dit zorgt er alleen • 
maar voor dat de kat gestrest raakt. Angst kan omslaan in agressie als de kat 
denkt dat hij geen kant meer op kan en de situatie niet meer onder controle 
heeft. Zorg voor voldoende plekjes in huis waar de kat zich kan terugtrekken. 
Als je kind eenmaal gaat kruipen, dan liggen er nieuwe gevaren op de loer. Kleine • 
kinderen zijn onberekenbaar. Uiteraard begrijpen ze nog niet welke consequenties 
hun handelingen hebben. Een peuter wil zijn omgeving verkennen en kruipt graag 
achter de kat aan. De dreumes vindt het prachtig als de kat steeds wegloopt. De 
kat heeft daar een héél andere mening over, vindt het allemaal maar vervelend 
gedoe en trekt zich terug in een hoekje. De peuter kruipt achter de kat aan en 
nestelt zich ook in datzelfde hoekje. De kat voelt zich in  het nauw gedreven en 
begint waarschuwend te blazen. De peuter vindt dat geluid alleen  maar interes-
sant, probeert het dier aan te raken en begrijpt niet dat de kat boos is. Op dat  
moment mept de kat van zich af en krabt het kind. Een gevaarlijke situatie. Het 
gezicht van  een kind is meestal de eerste plek dat geraakt wordt.
Laat een kind nooit alleen met een kat! Hou je consequent aan deze regel. Dus • 
ook niet weglopen als je kind door de kamer kruipt en de kat ligt te slapen. 
Voorkom mogelijke conflictsituaties. Laat kat en kind bijvoorbeeld niet samen om • 
je heen drentelen als je bezig bent het eten van de kat klaar te maken. 
Zo groeien kind en kat liefdevol naast elkaar op in één huishouden! • 
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