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DAMMERS TIMMERWERKEN

Bijsteren 32
5235 DL ’s-Hertogenbosch

Telefoon : 073 - 641 28 49
Mobiel : 065 - 200 01 23

Raymond 
Dammers

HIPPISCH CENTRUM DE PEPERD

PENSIONSTALLING,TRAINING, HANDEL, PRIVELES, RUITERSHOP

VOOR INFORM ATIE:  NATASJA CURMA, TEL: 06-53342204

HONDSTRAAT 39
5334JL VELDDRIEL

Hondentrimsalon 

Spa Dogs
Rompertpark 83

52333RK
s-Hertogenbosch

fb pagina 
Spa Dogs-Hondentrimsalon

Torenstraat 12-14b 
5211 KK ’s-Hertogenbosch 

073 – 851 46 65 
www.tapperijdesaeck.nl 

 

Voor verbouwing, renovatie en al uw  
timmer- en schilderwerkzaamheden

Alles is bespreekbaar. Interesse?

06 - 419 402 28
info@exacttimmerwerken.nl

EXAC IMMERWERKEN.NL

 

De allerbeste zorg voor u en uw huisdier! 
Spreekuren: 

Maandag t/m vrijdag: 
08.00 – 12.30 uur op afspraak 
13.30 – 14.30 uur open spreekuur 
14.30 – 19.30 uur op afspraak 
Zaterdag: 
09.00 – 12.00 uur op afspraak. 

 

Adres: 

Belgeren 1 
5235 AM ’s Hertogenbosch 
tel: 073-6416578 
www.dierenkliniekmaaspoort.nl 

24 uur telefonisch bereikbaar! 
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Stichting Dierentehuis 
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Oosterplasweg 41
5215 HT ś-Hertogenbosch

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

IBAN NL72 RABO 0121 9136 94
www.dierentehuisdenbosch.nl

Openingstijden:
Ma: 13.00 tot 16.00 uur

Di: gesloten
Woe t/m Vrij: 13.00 tot 16.00 uur

Za: 09.00 tot 12.00 uur
Zo: gesloten
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Hans van Herpen
Diederik Mollinger
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Belangrijke telefoonnummers:
Dierenambulance ‘s-Hertogenbosch e.o. 

T 073-6146070. 
Landelijk meldnummer dierenbescherming 

T 0900 2021210 (0,10 p/m). 

Dierenbescherming regio zuid
T 088-8113400

Amivedi, voor het opgeven van 
vermiste en gevonden huisdieren 

T 088-0064683
Koninklijke Hondenbescherming 

T 070 - 3388942 
(van maandag t/m donderdag 

van 9.30 - 15.30 uur)  

Uitgave: Kroonland BV

www.kroonland.nl
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DIERENARTSEN

Vanaf 1 juni zijn gefuseerd:
Dierenkliniek Hoekstra en 4-voeters Dierenkliniek

Adres:
Helvoirtseweg 181A 5263 EC Vught

Telefoonnummer: 073 - 7370297
www.vughtsepoort-dierenartsen.nl 

vestiging Den Bosch: tel. (073) 6278000
vestiging Udenhout: tel. (013) 5229280
e-mail: info@abrex.nl

Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door:

Cadex Afbouw
Hoogstraat 37

5261 TE Vucht
tel.: 06-51429354

Ook wij steunen het Dierentehuis ‘s Hertogenbosch

FSS Security
Edelweisstraat 3, 5241 AH Rosmalen
T 073 - 644 02 73  / E info@fssbv.nl
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ALARMLIJN:  073 - 644 58 57  (24-uurs service)

Alarmopvolging

Winkel- & mobiele 
surveillance

Objectbeveiliging

Beveiliging van evenementen

Receptiediensten & 
special deliveries

Collectieve beveiligings-
projecten

Hondenbewaking

www.fssbv.nl
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Van de redactie
De nieuwe Dierbaar is alweer een feit! De natte herfst en koude wintermaanden 
zijn weer voorbij en een warm voorjaarszonnetje laat zich af en toe al zien en 
voelen  - de lente is aangebroken! En voor mij betekent dit een hernieuwde start 
als redactrice.

Pasen viel vroeg dit jaar en de dag erna werden de eerste kittens bij ons binnenge-
bracht!

NL Doet was dit voorjaar weer een 
groot succes en vele mensen droegen 
ons en onze dieren afgelopen 
seizoen weer een warm hart toe. 
Zoals gebruikelijk bedanken wij hen 
in de sponsorbedankjes-rubriek.

Dit keer stelt een bijzondere dame 
zich aan u voor. Verder ontbreken 
natuurlijk onze andere vaste 
columns en rubrieken niet. In de 
Vet’s Facts komt u alles te weten 
over een maagtorsie en de column 
Dier & Gedrag gaat deze editie over 
leiding geven aan je hond.

Uiteraard vertellen we u ook weer 
het een en ander over het wel en 
wee bij de katten en senioren.

Ik wens u veel plezier toe met het 
lezen van onze Dierbaar.

Eileen Essenburg
  



Dan      intherV
Woninginrichting
www.vandintherwoninginrichting.nl

Tel. 06-51547596

Gegarandeerd de goedkoopste

Alles op
woongebied

VGM CHECKLIST AANNEMERS

gecertificeerd

Tegelzettersbedrijf en Tegelhandel
M. van Roosmalen

De Bloemendaal 31 • 5221 EB  Den Bosch
Tel.: 073 - 6569365

Baronieweg 3
5321 JV Hedel

Tel.: 073 – 62 32 980     

info@passusadvies.nl            
www.passusadvies.nl

 

 

 

Luchthavenweg 81   Unit 41 Eindhoven 
Telefoon: 073-7506625   ~   Fax: 073-7506627 

www.rescop.com  

www.facebook.com/dierenspeciaalzaaksammy

Openingstijden:
maandag: 13.00 - 18.00 uur
dinsdag: 09.30 - 18.00 uur
woensdag: 09.30 - 18.00 uur
donderdag: 09.30 - 18.00 uur
vrijdag: 09.30 - 18.00 uur
zaterdag: 09.00 - 17.00 uur

Adriaan Poortersstraat 20
VUGHT

Tel.: 073 - 6565059

St. Josephstraat 6, 
5211NJ Den Bosch

Tel.: 06-27048311
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Van het beheer
Alle dieren in ons Dierentehuis hebben of krijgen naast een registratienummer 
ook een naam.  Dat praat wat makkelijker; we kunnen moeilijk van een poten-
tieel baasje verwachten dat ze zich over poes 13778 wil ontfermen. Zwerfdieren 
krijgen bij binnenkomst een naam en dieren waarvan een eigenaar afstand doet 
behouden de naam die het baasje gaf. De afgelopen jaren zijn er nogal wat 
Tijgertjes, Poekies, Floortjes en Sammen voorbij gekomen. 

In 2017 hebben we in totaal 387 katten en 221 honden opgevangen. Wij zijn benieuwd 
welke ” namen”  we aankomende maanden nog liefdevol in ons Dierentehuis mogen 
opvangen en wat 2018 ons nog zal brengen.

Begin april heeft in ieder geval de aftrap van ons kittenseizoen plaatsgevonden en 
de vier pluizenbolletjes hebben de zeer originele namen Tikkels, Skittles, Salmiak en 
Bubblegum toebedeeld gekregen. 

Het aantal opgevangen dieren loopt tot dusver jaarlijks terug. Ondanks deze terugloop 
blijft het moeilijk origineel te blijven in het geven van een goede naam voor de dieren 
in de opvang. 

Minder dieren is een positieve ontwikkeling. Financieel heeft het echter ook gevolgen, 
minder dieren betekent niet direct minder kosten: de maatstaf voor het houden van 
dieren en dierenwelzijn in het algemeen, wordt steeds hoger. En binnenkomende 
dieren hebben daarnaast meer begeleiding nodig op zowel medisch als gedrags-tech-
nisch vlak. 
Gelukkig kunnen wij wederom rekenen op onze vrijwilligers, stagiaires en vaste 
medewerkers die elke dag, zeven dagen per week, actief  zijn om alles in goede 
banen te leiden. 
Ondergetekende zal per 1 juni 2018 met zwangerschapsverlof gaan en prakkezeren 
over een geschikte naam voor de nieuwe spruit. Wordt vervolgd.
Allemaal hartelijk dank en tot in een volgend seizoen! 

Jolanda van Daalen
Beheerder



VAKANTIES  
VOOR OUDEREN

Vraag onze brochure aan: 
0318 - 48 51 83

Nooit te oud voor vakantie! 

www.allegoedsvakanties.nl

Al tien jaar een begrip
met traditionele Surinaamse gerechten.

Daviottenweg 40    •    5222 BH Den Bosch    •    073-622 2646
fawakafood@icloud.nl    •    www.fawakafood.nl

Hondenbezitters opgelet.!! 
Heeft u wel eens gedacht aan een hondendagverblijf? 
Uw hond geniet van een leuk dagje uit en is s ’avonds lekker moe en voldaan. 

 Goede omgang, met andere honden door middel van een professionele
socialisatie in een natuurlijke roedel.

 Betere prijs/kwaliteit verhouding met een veilige situatie vanwege
omheind privé bos met verwarmde binnenruimte.

 Beste service, uw hond hoeft niet meer alleen thuis te zijn en krijgt de
verzorging die hij specifiek nodig heeft.

Hondendagverblijf 

De beste Service voor uw hond. 
Geen vaste dagen, geen voorwaardes, Service met de hoofdletter S. 

Voor een complete dag slechts 13,- 

Info: 

Zie www.dogservice.nl 

of www.facebook.com/DogServiceDenBosch 

Email naar: info@dogservice.nl 

of bel/App: 06-54325478 

Inwendig reinigen van ventilatie en luchtbehandelingssystemen
Renovatie luchtbehandelingskasten

Tel.: 073 - 6237666
www.gisbv.com

Hinthamereinde 15c
5211 PL ‘s-Hertogenbosch
M 06 29243651
T 073 6138185
F 073 6128240
info@tijdink.nl
www.tijdink.nl

Loodgietersbedrijf Schriemer

Mede mogelijk gemaakt door:

Musselstraat 70  5215 HH ‘s-Hertogenbosch
Tel.: 073 - 85 149 67

Vrijwilligers veel succes!

INSTALLATIETECHNIEK
Hoekkampstraat 27,5223 VC ‘s-Hertogenbosch

T: 073-6218431
E: info@ramaekersinstallatietechniek.nl
I:www.ramaekersinstallatietechniek.nl
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Van het bestuur 
Het VOORJAAR in het hoofd

Begint het dan toch eindelijk te komen? Het voorjaar, we hebben er best wel 
lang op moeten wachten dit jaar en kregen nog even een paar winterse dagen in 
2e helft maart. Maar nu lijkt het erop dat de knoppen gaan openbreken.

Een tijd die voor ons Dierentehuis en de gastgezinnen drukte 
betekent van het opvangen van kittens. Soms met moeder, maar 
ook zonder moeder. We doen dat in gastgezinnen om hen te sociali-
seren. Vorig jaar werden we besmet door het Feline Parvo virus. De 
maag darm infectie die deze veroorzaakt is meestal dodelijk, maar 
dit is een hardnekkig virus dat lastig uit je ruimtes en omgeving weg 
te krijgen is. De meeste zwerfkatten die we opvangen dragen geen 
chip en we moeten ervan uit gaan dat ze ook niet of niet volledig 

gevaccineerd zijn. Daarom komen alle diertjes eerst in quarantaine. Voor medewer-
kers en vrijwilligers is het dan ook belangrijk dat we het protocol volgen t.a.v. contact 
en hygiëne. We kunnen alle kattenbezitters, ook zij die een “binnen kat” hebben, niet 
genoeg benadrukken toch vooral hun dieren te VACCINEREN.
Al enige jaren moeten honden verplicht een transponder dragen. Dit is landelijk en 
geldt voor alle honden geboren in of na 2013. Voor katten komt nu ook een derge-
lijke verplichting MAAR die verplichting gaat op gemeente niveau uitgevoerd worden. 
Het is straks aan de gemeentes om te verplichten dat katten een transponder (chip) 
dragen. Alle dieren die ons Dierentehuis verlaten zijn voorzien van een transponder 
en worden door ons geregistreerd bij een nationale databank en krijgen een paspoort 
(wordt ook een wettelijke verplichting) mee. Ook de katten dragen een chip, worden 
geregistreerd en gevaccineerd en bovendien geneutraliseerd.

Gevolgen
Voor ons heeft de verplichte 
registratie wel aantal gevolgen. 
We krijgen minder honden in de 
asielopvang omdat eigenaren 
traceerbaar zijn. Toch zijn er 
best wel wat honden die nog niet 
werden gechipt, maar ook komt 
het voor dat eigenaar gegevens 
niet kloppen of verouderd zijn. 
Zelfs dat er geen gegevens staan 
ingevuld. Wij en andere asielen 
merken dat de honden die lang-
duriger blijven zitten de zgn. 
probleemhonden zijn. Ook die 
hebben recht op een zo goed 
mogelijk bestaan en we stoppen 
dan ook tijd, geld en moeite in 
het zo goed mogelijk trainen van 
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deze dieren zodat ze geplaatst kunnen worden. Aan die plaatsing moeten we eisen 
stellen in belang van mens en dier.
Gaat de registratie van de kat ook bijdragen aan minder zwerfdieren? Dat zal nog 
wel even duren. De kat is van nature een jager. Mogelijk zal het in de stedelijke 
gebieden helpen om sneller de eigenaar te kunnen traceren en daardoor geen beroep 
op Dierenambulance en Dierenasiel te hoeven doen. Een hint aan de gemeente 
’s-Hertogenbosch?

Wens een ieder een mooi voorjaar toe. Dank voor jullie belangstelling in en voor het 
Dierentehuis ’s-Hertogenbosch. Dank ook onze trouwe vrijwilligers die altijd weer 
klaar staan en niets is trouwer dan de dieren die iedere dag weer hun affectie tonen.
Met vriendelijke groet

Diederik Mollinger,
Voorzitter ai/ penningmeester
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Baasje gezocht 

Moby – Fox Terriër
Moby is een echte Fox 
Terriër en is bij ons in 
het Dierentehuis terecht 
gekomen omdat zijn 
eigenaar is overleden. 
Moby heeft nooit geleerd 
om alleen te zijn, zijn 
baasje was altijd thuis of 
nam hem mee.  Hij vindt 
daarom alleen zijn niet 
leuk en zal dan proberen 
spullen kapot te maken, 
ook al is hij samen met 
andere honden. Moby 
barst van de energie, is 

gek op aandacht en vindt het ontzettend leuk om samen met een balletje te spelen. 
 
Miruczaj en Witje – Europese korthaar
Miruczaj en Witje zijn twee broers van 14 jaar oud en zijn samen op zoek naar een 
nieuw huis. Na het overlijden van hun eigenaar zijn ze bij ons in het Dierentehuis 
gekomen. Hier vinden ze het erg spannend en hebben veel tijd nodig om te wennen. 
Witje begint nu wat te ontdooien en kan langzaam geaaid worden. Miruczaj kijkt nog 
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Column – Dier & Gedrag 
Door Jagers is werkzaam als hoofd dierverzorger bij het Dierentehuis en heeft 
daarnaast haar eigen hondenschool gehad in Geffen. Ze volgt een opleiding tot 
hondengedragsdeskundige.

Leiderschap
Je hoeft niet te domineren om een leider te zijn. Dominerend leiderschap komt voort 
uit de zogenaamde “dominantietheorie”, die inmiddels achterhaald is. Vanuit domine-
rend leiderschap wordt de hond duidelijk gemaakt dat jij de baas bent, door gedrag 
te vertonen als:

• Veel commando’s te geven die hij na 1 keer zeggen uit moet voeren;
• Corrigeren voor ongewenst gedrag;
• De hond geen initiatieven laten nemen;
• De hond regelmatig op zijn rug te leggen;
• De hond achter je te laten lopen;
• De hond in zijn nekvel pakken ter correctie;
• Over je hond heen te gaan staan;
• De hond niet op bank of bed laten;
• Als eerste door de deur gaan;
• Als eerste eten.

Wie kent deze “regels” niet?
Sommige van deze regels zullen voor de 
hond geen negatieve gevolgen hebben, 
maar een aantal zijn zeer schadelijk voor 
de hond en/of jouw relatie met je hond. 
Ze geven in ieder geval geen van allen 
“het signaal” dat jij de baas bent.
Het moge duidelijk zijn dat het belang-
rijk is om ervoor te zorgen dat jouw 
hond zich in bepaalde situaties naar jou 
richt in plaats van het zelf op te lossen. 
Maar met bovenstaande regels bereik 
je dat niet. Om een leidende positie te 
“verdienen” moet je aan bepaalde voor-
waarden voldoen.
De voorwaarden voor leiderschap zijn 
vertrouwen, contact (verbinding) en 
communicatie.
Om te (bege)leiden is communicatie 
nodig. En voor communicatie is contact 
nodig. Dat klinkt heel logisch, maar toch 
hebben we vaak geen echt contact met 
onze hond als we wat van hem vragen. 
Hier zijn we ons meestal niet eens van 
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bewust. Ga maar eens na in de praktijk hoe vaak je echt contact hebt met je hond. 
De volgende vragen kunnen je daarbij helpen:

• Reageert je hond?
• Reageer jij op je hond?
• Voel je weerstand?
• Voel je dat je contact hebt?

En zoals ik al eerder benoemd heb; voor (bege)leiden is communicatie nodig. Om de 
hond een veilig gevoel te kunnen geven moet je in zijn of haar taal communiceren. 
Honden geven met bepaalde signalen / lichaamstaal aan wanneer ze zich bijvoor-
beeld niet meer op hun gemak voelen. Ook kun je aan deze lichaamstaal herkennen 
wanneer de hond spanning opbouwt.
Bewust Leiderschap is naast het hebben van kennis over hondengedrag ook jezelf 
ontwikkelen. Leren om niet meer direct (emotioneel) te reageren op een situatie, 
maar bij jezelf te blijven en de ruimte tussen de prikkel en je reactie te gebruiken om 
een keuze te maken hoe je gaat reageren. Het beste is om kalm en zelfverzekerd te 
reageren. Dit is makkelijk gezegd en vaak wat lastiger gedaan. De eerste stap is om je 
bewust te worden van waaruit jij reageert. Wat zijn je gedachten? Wat voel je? Als je 
dit weet kun je jouw gedrag veranderen om in een bepaalde situatie beter te kunnen 
begeleiden. Dit is bewust leiderschap.
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Column Kattenpaviljoen
Erik van der Putten is dierverzorger en vertelt over het wel en wee in het 
kattenpaviljoen.

Katten chippen
In 2017 heeft het Dierentehuis 290 
gevonden katten opgevangen. Wanneer een 
kat binnen wordt  gebracht controleren we 
of de kat een chip heeft. Gelukkig komt 
het regelmatig voor dat een kat gechipt is. 
Wanneer dit het geval is, wordt het chip-
nummer opgezocht en het daarbij horende 
telefoonnummer gebeld om de eigenaar te 
laten weten waar die de kat op kan halen. 
Helaas komt het ook met grote regelmaat 
voor dat katten die worden binnengebracht 
geen chip hebben. Wanneer dit gebeurt, 
wordt de kat op website www.amivedi.nl  

gezet in de hoop dat eigenaar hem daar vindt (dit gebeurt ook wanneer het Dieren-
tehuis de eigenaar van een gechipte kat niet kan vinden of wanneer de gegevens op 
de chip niet meer kloppen). Gebeurt dit niet binnen twee weken, dan verliest de 
oorspronkelijke eigenaar het recht op de kat en wordt het Dierentehuis wettelijk 
gezien de eigenaar. De kat kan, mits gezond herplaatst worden bij een nieuwe 
eigenaar. 
Het kan om deze reden erg vervelend zijn als er een kat al herplaatst is en de 
oorspronkelijke eigenaar daarna en na de 14 dagen termijn voor zijn kat komt kijken 
en hem of haar niet meer aantreft.
Daarom raadt het Dierentehuis aan om elke kat te chippen. Dit geldt ook voor katten 
die nooit buiten komen, want een ontsnapping kan altijd voorkomen. Chippen kunt 
u laten doen bij uw dierenarts. Meestal moet u de chip dan nog wel zelf even regis-
treren. Uw dierenarts kan u hier meer over vertellen.
Toekomstige eigenaren die bij ons een kat komen halen hoeven zich geen zorgen 
te maken over het chippen van hun nieuwe huisgenoot. Het Dierentehuis is immers 
verplicht om elke kat te chippen die zonder chip binnen wordt gebracht en herplaatst 
wordt. 

Hoe werkt Amivedi?
Amivedi is een vrijwilligersorganisatie die zich sinds 1933 
inzet voor vermiste en gevonden huisdieren in Nederland. 
Is uw huisdier vermist of heeft u een huisdier gevonden? 
Meld het bij Amivedi! Zoek in ons bestand met vermiste 
en gevonden huisdieren, maak een flyer/poster of kom in 
contact met één van onze meldpunten. Samen zorgen we 
ervoor dat hond, kat, vogel, knaagdier of ander huisdier zo 
snel mogelijk wordt herenigd met zijn of haar baasje. 
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In 2017 registreerde Stichting Amivedi 77.479 vermiste huisdieren, waarvan de meeste 
katten (60.817) en honden (8.707) betroffen. 
Van de katten was 56,6% gechipt. Voor honden was dit percentage 74,5%. Daardoor 
wordt het terugvinden van de eigenaar makkelijker. Het chippen van uw huisdier is 
belangrijk, het verhoogt de kans dat uw huisdier weer snel en gezond thuiskomt bij 
vermissing. 

Laat uw dier chippen én meld een vermist huisdier altijd snel bij Amivedi. Hoe eerder 
gemeld, hoe groter de kans dat uw dier wordt teruggevonden.
Controleer op www.chipnummer.nl of de chip goed geregistreerd staat en of alle 
gegevens nog kloppen. Laat ook controleren, liefst een half jaar na het inbrengen van 
de chip, of deze gemakkelijk wordt gevonden bij een eerste chipcontrole. Blijkt dat 
niet zo te zijn, laat dan een nieuwe chip inbrengen. 

U bent zelf verantwoordelijk voor de registratie van de chip. Het is niet gebruike-
lijk dat uw dierenarts dat voor u doet. Bent u verhuisd? Geef de wijzigingen dan zo 
spoedig mogelijk door. 

Identificatie en registratie biedt echter nog meer voordelen: U, als eigenaar, kunt snel 
getraceerd worden en het aantal vermiste dieren kan hiermee worden verminderd. 
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Seniorenhuis ‘De Oude Kwispelaar’
Yvonne van Gorp is dierverzorger in ‘De Oude Kwispelaar’ en vertelt over het 
wel & wee van onze senioren.

Eind november hadden we nog maar één hondje bij ons wonen en nu vier maanden 
later hebben we ook maar één hondje. In de tussentijd zijn er wel 13 gekomen en 
weer gegaan. Sommige waren al na één week weer geplaatst, anderen verbleven iets 
langer.
Zo hadden we twee mixjes;  Binky en Benji, drie Jack Russells; Davy, Joe de Jack 
Russell en twee Labradors; Chico en Sjakie, nog drie Teckels; Terry, Juul en Bo, twee 
Cairn Terriërs; Tifou en Rex en een Cocker Spaniël; Napoleon.
Joe, de Jack Russell, is al vanaf eind december 2017 bij ons. Er is genoeg belangstelling 
voor hem, maar hij heeft al vanaf het begin diarree en moet regelmatig overgeven. 
Wij hebben al de één na de andere test laten doen en een foto laten maken, maar we 
komen er maar niet achter wat nou de oorzaak is. Als het niet over wil gaan, hopen 
we maar dat er toch iemand Joe met deze ongemakjes wil adopteren.
Veel van onze hondjes worden bij ons gebracht door familieleden of kennissen van 
het baasje. Soms zijn hun baasjes ook al ouder en kunnen niet meer voor het hondje 
zorgen door ziekte, opname in een verpleeghuis of overlijden. Het afscheid nemen 
van ieder hondje gaat er dan ook per geval iets emotioneler aan toe dan bij de ander. 
Zowel voor de mensen als voor de beestjes. Voor ons als verzorgers is dat ook niet 
altijd even makkelijk, maar, snel vergeten als het hondje de volgende dag al weer 
vrolijk rond loopt. 
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Bij Benji was dat wel even anders. Zijn baasje was gescheiden en was vanwege zijn 
werk te vaak en te lang van huis en zijn ex wilde Benji niet hebben na 12 jaar. Die man 
had zoveel verdriet toen hij wegging en ook Benji zat als een zielig hoopje midden 
in zijn kennel. Daarvan had ik toch echt een brok in mijn keel en een knoop in mijn 
maag. Het werd er daarna niet veel beter op. Benji wilde eerst niet eten en wilde niet 
in zijn kennel. Door hem zoveel mogelijk op kantoor te laten overdag en alles uit de 
kast te halen wat hij eventueel lekker vond, is het dan toch gelukt om hem beetje bij 
beetje aan het eten te krijgen, en werd hij ook wat vrolijker, helemaal als je met een 
balletje ging spelen. Inmiddels heeft Benji een nieuwe baas waar hij de eerste nacht 
al stiekem bij in bed kroop. Dus dat zit helemaal goed. Ben blij voor je Benji! 

Napoleon heeft ook nogal indruk achtergelaten bij ons. Deze lieve, vrolijke Cocker 
Spaniël zoals wij hem kenden, beet de eerste de beste avond zijn nieuwe baasje in 
haar gezicht en kwam de volgende dag weer terug. Ondanks dit voorval was er toch 
een stel dat hem een nieuw huisje wilden bieden en zij waren op de hoogte van dit 
gebeuren. Even voordat hij opgehaald zou worden, ging ik nog met hem wandelen en 
bij terugkomst bukte ik om zijn riem af te doen en zei dat hij zich bij deze mensen goed 
moest gedragen en gaf hem nog een aai over zijn kop, waarop hij grommend  omhoog 
sprong en zijn stralend witte gebit rakelings langs mijn gezicht in mijn muts verdween. 
Voor de meeste honden is het ook bedreigend, een mensengezicht zo dichtbij. Over 
dit voorval hebben we de nieuwe eigenaren ingelicht, de nieuwe baasjes kunnen hun 
voordeel halen uit 
deze informatie. 
Later hebben we nog 
een e-mailtje gehad 
dat alles goed ging, 
dus laten we hopen 
dat dat  zo blijft.
Over een paar dagen 
krijgen we weer een 
Spaniël en is Joe niet 
meer zo moeder-
ziel alleen! Hopelijk 
vinden ze allebei 
weer een fijn thuis.
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Make over
Sjors kwam op 17 maart bij ons binnen nadat hij zeer mager en verwaarloosd in een 
container is gevonden. Omdat hij halflang haar heeft bestond er een kans dat hij 
schimmel heeft en moest hij in quarantaine geplaatst worden. Heel erg vindt hij dit 
niet want hij leefde al geruime tijd op straat en is daarom geen andere katten en 
mensen om hem heen gewend. 
Zijn lange haren waren vervilt en om hem een pijnlijke kam-beurt te besparen is hij 
voorzichtig getrimd. 
     

De trimbeurt heeft hem goed gedaan, en hij eet en drinkt goed, maar hij heeft nog 
een lange weg te gaan. Gelukkig hebben wij hier hele lieve en geduldige medewerkers 
en vrijwilligers dus we gaan  ervan uit dat hij uiteindelijk bij een leuke baas geplaatst 
kan worden!
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Even voorstellen
Haar eigen hond komt uit Griekenland!
Ze is geboren en getogen in Den Bosch en werkte maar liefst 21 jaar bij het 
Brabants Dagblad. Daar leerde ze ook haar man kennen. Met hem zeilt ze nog 
net niet heel de wereld rond, maar wel veel in Griekenland. Verder is ze sinds 
2007 gepassioneerd vrijwilliger van ons Dierentehuis. Aan poep ruimen heeft 
ze absoluut geen hekel, maar ze gaat toch liever met de honden wandelen: wij 
stellen u de 51-jarige Jeanine van der Velden voor! 

“Ik ben altijd al een dierenvriend geweest, maar mijn 
ouders wilden eigenlijk geen huisdieren. Mijn zussen 
en ik kregen het na heel lang zeuren toch voor elkaar: 
er kwam een poes! Toen ik later op mezelf ging wonen 
heb ik er direct twee in huis genomen. Twee zwarte 
broertjes. We hebben er 21 jaar van kunnen genieten. 

Sinds een jaar of tien gaan we elk jaar vanaf april 
voor ongeveer zes maanden naar Griekenland. We 
wonen daar dan op een zeilboot en maken zeiltochten 
van maximaal vijf, zes uur. In 2013 was ik aan het 
wandelen en zag ik kinderen lopen met een doos. Ik 
had het idee dat er iets niet klopte en ben ze gevolgd. 
Op een zeker moment gingen ze voetballen met die 
doos en zag ik er een klein wit balletje uitrollen. Dat 
bleek een puppy van een week of zes oud te zijn…

Wij hebben het beestje opgevangen en na een week waren we er al zo aan gehecht, 
dat we besloten het zelf te houden. We hebben haar Lefki genoemd, dat is Grieks voor 

‘wit’. Inmiddels is onze 
Lefki een schitterende 
volwassen Labradormix. Ze 
vindt het heerlijk als we in 
het voorjaar de auto weer 
pakken om te gaan zeilen. 
Voor haar is de boot net zo 
thuis als ons huis hier in 
Den Bosch. En ik vind het 
ook altijd weer fijn om hier 
te zijn. Kan ik lekker weer 
twee keer in de week naar 
mijn collega’s en de dieren 
in het Dierentehuis!”
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Nieuws
Nieuwjaarsreceptie groot succes  
Jaarlijks wordt er voor de medewerkers en vrijwil-
ligers van het Dierentehuis een nieuwjaarsreceptie 
georganiseerd. Dit jaar waren veel mensen van de 
partij en dit bracht een hoop gezelligheid met zich 
mee. Er is getoast op het nieuwe jaar en dat er 
in 2018 wederom met veel liefde en zorg voor alle 
dieren in het Dierentehuis gezorgd gaat worden.

NL Doet bij het Dierentehuis

Op vrijdag 9 maart kregen wij hulp van 6 hardwerkende jongens van het Pierson 
College, die hun handen uit de mouwen kwamen steken voor NL doet. 
Dat er hard gewerkt is, is duidelijk zichtbaar. De enthousiaste studenten hebben 
krabpalen gemaakt, voer opgeruimd en ervoor gezorgd dat het Dierentehuis weer 
nette velden heeft. Daarnaast hebben ze de huisjes van de buitenkatten van binnen 
en van buiten schoongemaakt.

Naast een zeer goede werkmen-
taliteit, hebben de studenten 
een flinke dosis gezelligheid 
meegebracht, waardoor we 
dubbel blij zijn geweest met 
hun komst!

Hartelijk dank namens de 
medewerkers èn dieren van het 
Dierentehuis.
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Paaskittens
De eerste kittens zijn geboren en in het Dierentehuis opgevangen!!!
Op 3 april, de dinsdag na Pasen, werd de zeer bange en vermoeide zwervende moeder-
poes binnengebracht met haar letterlijk net geboren kittens; de navelstrengen waren 
nog intact. Moeder en haar 4 mooie, maar nog heel kleine kittens worden in alle rust 
liefdevol verzorgd in het Dierentehuis. Voorlopig zijn ze niet beschikbaar; zodra dat 
verandert kunt u dit op onze website lezen. 

Vrijwilligers gezocht
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor diverse functies voor 1 of meerdere dagdelen 
per week. 
• Telefonist(e) (minimale leeftijd 16 jaar)
• Medewerker hondenverzorging (minimale leeftijd 18 jaar)
• Tuinman /- vrouw
• Chauffeur (in bezit van rijbewijs B)
• Dierverzorger
Kijk op onze website voor meer informatie: 
http://dierentehuisdenbosch.nl/vrijwilligerswerk

Pleeggezinnen gezocht

Katten
Het kittenseizoen is weer in aantocht 
en daarom zijn wij op zoek naar de 
volgende pleeggezinnen: 
• Voor moederpoezen met kittens; 
• Voor moederloze kittens; 
• Voor moederloze kittens die nog 

de fles moeten krijgen (flessen-
kittens). 
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Voordat u pleeggezin kan worden, is er een aantal voorwaarden waar u aan moet 
voldoen, namelijk: 
• U bent minimaal halve dagen thuis; 
• Als u kinderen heeft, zijn deze minimaal 8 jaar oud;  

Indien u zelf katten heeft, dient u te beschikken over een aparte kamer; 
• U beschikt over een eigen auto en bent bereid om de dierenarts op het Dieren-

tehuis te bezoeken. 

Honden
Ook zijn we op zoek naar pleeggezinnen 
voor honden. In het Dierentehuis verblijven 
regelmatig honden die extra medische zorg 
nodig hebben, maar ook zijn er honden die 
extra begeleiding kunnen gebruiken bij het 
behandelen van gedragsproblemen. Als 
pleeggezin biedt u de hond zeer waarde-
volle hulp en vergroot u de kansen op een 
succesvolle plaatsing bij een fijne, nieuwe 
baas.
• U woont in omgeving ’s-Hertogenbosch;
• U bent in staat te wandelen met de hond;
• U bent in het bezit van een auto;
• U bent bereid mee te werken aan de training van de hond;
• U bent in staat om op de spreekuren van de dierenarts langs te komen (maandag 

en donderdagochtend);
• U bent bereid, waar nodig, met de aan ons Dierentehuis verbonden medewerkers 

en gedragsdeskundige samen te werken;
• U bent bereid de hond vanuit het pleeggezin te plaatsen;
• U bent alle dagen thuis (hond max. 2 a 3 uur alleen thuis);
• Eigen huisdieren is geen probleem mits deze sociaal zijn richting andere dieren.
Heeft u nog vragen of wilt u pleegouder worden? Bel voor meer informatie naar het 
Dierentehuis: 073-6412417 en vraag naar Wendy van der Togt (coördinator pleegge-
zinnen) of stuur een e-mail naar info@dierentehuisdenbosch.nl t.a.v. Wendy.

Workshop PRI Methode
Woensdag 11 april heeft Imke Vos een 
hele leuke en leerzame workshop 
gegeven over de zogeheten PRI-
Methode. De opkomst was groot en 
de workshop erg leuk en leerzaam.
Imke Vos is eigenaresse van Praktijk 
Imke Vos - (PRI)-coaching en 
therapie. Daarnaast is zij een groot 
dierenliefhebber. 
Dieren zijn ons lief, maar roepen 
ook vaak minder fijne emoties bij 
ons op: irritatie, angst, stress, 
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schuldgevoelens… hoe kan dat? Tja, we hebben stiekem allemaal onze eigen, unieke, 
onzichtbare bril op. Die bril die bepaalt hoe we de wereld zien. Dat bepaalt dus ook 
hoe we de dieren zien, wat we van ze vinden en hoe we met ze omgaan. En dat heeft 
weer effect op hoe de dieren op óns reageren.
 In deze workshop liet ze zien hoe het kan dat je bijvoorbeeld: 
• geïrriteerd raakt als die ene kat maar blijft mauwen. 
• liever voor die aanhankelijke kat zorgt dan voor die afstandelijke.
• je je rot gaat voelen als je na het wandelen je hond weer in zijn hok achterlaat.
• liever niet met die grote hond gaat wandelen. 
Aan de hand van de PRI-methode leerde ze ons hoe we onze eigen bril kunnen 
ontdekken en hoe dit dat kan helpen een nóg betere band op te bouwen met de 
dieren waar we voor zorgen. 

Met meer begrip voor hun gedrag, en passendere reacties. Met meer zachtheid, 
geduld, of juist door liefdevol maar stevig en duidelijk te zijn. 
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Sponsorbedankjes
We zijn het nieuwe jaar goed begonnen met diverse donaties.

Puur Dierenliefde
Dominique van Bree en Gizmo van Puur 
Dierenliefde uit Rosmalen doneerden 
maar liefst 9 looplijnen, waar wij en 
onze honden erg blij mee zijn!. 

Hartelijk bedankt Dominique & Gizmo!

Waardering
Als blijk van waardering 
hebben wij een lekker 
pakket met versnaperingen 
persoonlijk in ontvangst 
mogen nemen van de Raad 
voor de Kinderbescher-
ming. In samenwerking 
met hen kunnen jongeren 
namelijk bij ons hun taakstraf 
verrichten. Bedankt voor dit 
mooie pakket! We zullen het 
ons laten smaken!

Gulle gevers
Onlangs mochten wij een hele 
gulle en mooie Kerstdonatie in 
ontvangst nemen van een familie 
die graag anoniem wil blijven. 
Naast heel veel speciaal dieetvoer 
voor onze katten en honden, 
zat er ook anti-vlooienmiddel, 
kussentjes en manden, voer en 
bovendien lekkere snacks tussen 
voor hen. Bijna de hele wacht-
ruimte stond vol met spullen. 
Dank je wel!
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Katten klimparadijzen

Begin dit jaar hebben wij een hele mooie donatie gekregen van BSS van den Broek 
Schoonmaakservices; vijf kunststof krabpalen. Wat zullen onze katten hier blij 
mee zijn! Kunststof krabpalen zijn hygiënischer en duurzamer ten opzichte normale 
krabpalen. Op de rechter foto wordt één van de krabpalen alvast uitgeprobeerd door 
ondernemende kittens.

Joe heeft weer een stralend gebit
Dierenkliniek Nuland reinigt eenmaal per 
maand geheel kosteloos het gebit van één 
van onze dieren. Senior Joe (12 jaar oud) 
was begin januari de gelukkige; hij mocht 
naar Dierenkliniek Nuland voor de gratis 
gebitsreiniging. Naast gebitsreiniging was 
hij ook grondig onderzocht met behulp 
van een röntgenfoto en bloedonderzoek. 
Dankjewel Dierenkliniek Nuland!
Joe verblijft op dit moment nog in het 
Dierentehuis – in Seniorenopvang de Oude 
Kwispelaar om precies te zijn. En zeg nou 
zelf je verkoopt jezelf als hond of kat toch 
beter in het asiel met een stralende lach!? 
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Germa Zonwering heeft ons 
voorzien van gloednieuwe 
hesjes zodat onze vrijwil-
ligers herkenbaar en goed 
zichtbaar en daarom veilig 
de honden uit kunnen laten. 
Dank je wel voor deze mooie 
donatie!!

Donatiepunten uit bedrijfsleven 
TE Connectivity Nederland B.V. gevestigd in ’s-Hertogen-
bosch biedt haar werknemers de mogelijkheid om donatie-

punten te verdienen voor vrijwilligerswerk in hun vrije tijd. Deze punten vertegen-
woordigen een geldbedrag dat de werknemers vervolgens 
kunnen doneren aan een goed doel. Een hele gulle werk-
neemster die niet bij naam genoemd wil worden, heeft 
haar punten ter waarde van €700 aan het Dierentehuis 
geschonken! Hiervoor heel hartelijk dank namens ons 
allemaal.

Schapenvachten als kussentje  
K&H decoraties  uit Geffen 
gaat verhuizen en doneerden 
voor onze honden en katten 
heerlijk wollige vachten. 

Heel hartelijk dank namens 
onze bewoners!

Liefdevolle donatie
We zijn benaderd door Myriam & 
Evelien Tijdink. Zij gaven aan ons aan 
dat hun vader, Gerard Tijdink, helaas 
overleden is. Bij zijn uitvaart wilde hij 
geen bloemen, maar een donatie aan het 
Dierentehuis. 
Hiermee is €320,05 opgehaald. We zijn 
ontzettend dankbaar voor dit mooie 
gebaar.
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Succesverhaal - Doerak
Jaren geleden had ik een grote herdershond, Zjuul, kruising Duits en Mechels. 
Een ontzettend lieve, trouwe vriend die ik, 9 jaar na zijn dood, nog steeds 
mistte. Door mijn werk was ik echter vaak weg, soms ook met overnachting. 
Mijn vriend heeft een eigen bedrijf waar veel werkuren worden verspijkerd en is 
lang niet altijd te vinden in zijn werkplaats, waardoor een hond niet mee naar 
zijn werk kan. Nog maar even uitstellen dus, maar dat er weer een grote hond 
in mijn leven ging komen was voor mij een kwestie van tijd. Dan pas voelt het 
voor mij compleet.

Vorig jaar ging ik wat minder werken, werkte 
ook twee dagen vanuit huis en was nog amper ’s 
nachts weg, dus de timing werd steeds beter. Mijn 
buurvrouw wilde graag twee dagen per week met 
onze aanstaande hond aan de wandel, want zij is 
gek op grote honden (heeft zelf een Rottweiler, 
die Doerak’s grootste vriend is geworden). Tijd 
dus om te gaan oriënteren. Het opvoeden van 
je eigen puppy, terwijl er zo veel honden in een 
asiel zitten die een kans verdienen, was voor ons 
geen must. Samen dus maar eens kijken op de 
site van de dierenbescherming en mijn vriend 
vond Doerak bij het Dierentehuis in Den Bosch. 
Hij en mijn stiefzoon wilde graag een stoere 
hond en door mijn ervaring met een dominante 
en flinke herder van 45 kilo, durfden we een 
Amerikaanse Stafford wel aan. We maakten een 
afspraak en gingen bij Doerak op visite. Hij zag er inderdaad stoer uit en niet meteen 
heel knuffelig. Flink blaffend in zijn hok, strakke blik en niet echt in ons geïnteres-
seerd gingen we samen met zijn topverzorger Erik een stukje met hem wandelen. Het 
was duidelijk dat Doerak en Erik een sterke band hadden. Hij vertelde dat Doerak een 
blije, speelse hond was die helaas aan zijn poot was geopereerd en mede daardoor al 
lang bij hen in Den Bosch was. We besloten Doerak voor een proefperiode in huis te 
nemen en haalden hem een paar dagen later op. Het was vreselijk zielig om hem in 
de auto te zetten en weg te rijden terwijl hij piepend achterin zat, omdat hij natuur-
lijk geen idee had waarom hij zijn vertrouwde plek moest verlaten. Dan ga je toch 
twijfelen of je er wel goed aan doet.....

Doerak wende snel bij ons. Hij zocht zijn plek in de roedel. Daagde mijn vriend steeds 
weer uit voor een krachtmeting en liet regelmatig zijn tanden zien als we hem even 
alleen lieten of als we gingen slapen. Maar elke dag werd hij liever en liet hij zijn 
ware, knuffelige aard zien. Na 1,5 week waren we er wel uit dat hij bij ons mocht 
blijven, want het is een heel lieve, grappige,  aanhankelijke hond die graag je gezel-
schap opzoekt. Hij kreeg wat eigen spullen, een heerlijke mand, speeltjes, dekentjes 
en een mooie etensbak. Hij verkende graag de buurt met ons en was zwaar onder de 
indruk van de kattenpopulatie in Krimpen aan de Lek (een paar keer had ‘ie er bijna 
eentje te pakken). Hij genoot van alle aandacht die hij kreeg en zijn baknijd werd 
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elke dag een beetje minder toen we hem met de hand gingen voeren. Zijn knie werd 
steeds sterker en de wandelingen langer. Het weer werd beter en Doerak bleek een 
echte waterrat te zijn. Hij kan zijn hondenhartje dus ophalen in onze omgeving, want 
we zijn omringd door rivieren, vaarten, slootjes en plassen. Mag Doerak loslopen 
en voelt hij het zonnetje, dan komt ‘ie kleddernat en soms pikzwart van de modder 
thuis, want elk watertje moet worden getest. 

In de zomer ging het plotseling slechter met zijn knie. Hij hinkelde, liep vaak op drie 
poten en na een week rustig aan de riem lopen ging het niet beter. Na een bezoek aan 
zijn dierenarts die hem eerder had geopereerd, kwam ik bij het Dierenziekenhuis in 
Rotterdam terecht en na wat foto's bleek Doerak’s knieschijf los te zitten en naar de 
zijkant te zijn geschoten. Het arme beestje moest weer onder het mes en een paar 
maanden revalideren. Ons hart brak na de diagnose, maar we hadden geen keuze. 
Dit moest gebeuren en snel ook. Doerak kwam na een fixe ingreep half slaperig thuis 
en was een goede patiënt. Hij houdt zichzelf in acht en stopt op tijd met rennen en 
springen als hij voelt dat het genoeg is. Na ongeveer vier maanden was hij weer de 
oude en mocht hij lekker rennen in het bos. Geen fazant of welk dier dan ook in het 
bos is veilig voor onze Doerak. Naast waterrat is hij ook een uitstekende jager en rent 
overal achteraan. Hij geniet van de natuur, wroet met zijn snuit graag in het zand, 
graaft met hartenlust in modderpoelen, rolt in koeienvlaaien en besluipt (en eet) 
insecten. 

Doerak is verhuisd van Den Bosch 
naar Krimpen aan de Lek, van 
de fijne zorg in het Dierentehuis 
naar een huis met een tuin op De 
Molenweide, van een eigen hok en 
speelveld naar zijn mand of de bank 
en vooral regelrecht naar ons hart. 
De grootste knuffel- en wandel-
vriend van de kinderen, speelka-
meraad van de honden in buurt, 
waakhond in hart en nieren en 
lief knuffelbeest voor mij en mijn 
vriend. Na ruim een jaar in ons 
midden, noemen we hem ook wel 
Prins Doerak. Meneer geeft aan wat hij wil, heeft zijn plek bij ons gevonden en we 
genieten elke dag van hem. Een betere match hadden we ons niet kunnen wensen. 
Wat een prachtige lieverd hebben wij mogen adopteren. Doerak is nog twee keer op 
visite geweest in het Dierentehuis in Den Bosch, waar ook elke keer zijn verzorger 
Erik was. Nog altijd rent hij op hem af, wat voor ons een teken is dat dit Dierentehuis 
een heel fijn thuis was voor Doerak en alle andere dieren die zij opvangen. Een leven 
zonder Doerak is voor ons niet meer voor te stellen.

Groetjes,
Wil & Kirsten
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Vet’s Facts 
Frits Jansen is in 1982 afgestudeerd als dierenarts. Het Dierentehuis staat op 
diergeneeskundig gebied inmiddels alweer ruim 30 jaar onder zijn hoede. 

Een maagtorsie of maagkanteling bij de hond
Het is de nachtmerrie van iedere grote honden eigenaar: een maagkanteling, maag-
torsie ofwel maagdilatatie volvulus (MDV). 
Bij een maagtorsie zet de maag door gasontwikkeling in eerste instantie sterk uit 
(maagdilatatie), waarna een kanteling (torsie) om de as (volvulus) mogelijk is. Hierdoor 
worden de bloedvaten die van en naar de maag lopen afgekneld. De milt zit vast aan 
de maag en kantelt mee. Omdat zowel de slokdarm als de twaalfvingerige darm (het 
duodenum) van de hond afgesloten worden door de maagtorsie, kan gas en eten niet 
meer in of uit de maag. De maag drukt aan de bovenzijde tegen het middenrif en 
hierdoor wordt de ademhaling bemoeilijkt. Deze wordt snel en oppervlakkig. Indien 
de maagtorsie niet snel behandeld wordt zal de hond overlijden. Doordat de bloed-
vaten worden dichtgedrukt kan de hond in shock raken, hartritmestoornissen krijgen 
en de maagwand kan afsterven.
 

Een maagtorsie of maagkanteling van de hond. De maag draait om zijn as, met de klok 
mee. Linksonder is de maaguitgang (rode stip) en boven de maagingang.

Het is niet bekend waarom de maag bij bepaalde hondenrassen kan 
kantelen. Met name grote hondenrassen zijn gevoelig voor een maag-
torsie, maar ook kleine honden kunnen er mee te maken krijgen! Bij 
bepaalde hondenrassen zien we vaker een maagtorsie, bij andere 
hondenrassen zelden of nooit. Een aantal rassen waarbij een maag-
torsie voorkomt zijn: Duitse Dog (36,7%), Konings Poedel (25,3%), Ierse 
Setter (24,9%), Weimaraner (19,1%), Rottweiler (3,9%). Genetische 
aanleg is erg belangrijk, wanneer een 1e graad familielid (vader- of 
moederdier) een maagtorsie heeft gehad, is de kans op het ontwik-
kelen van een maagtorsie erg groot.
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De symptomen van een maagtorsie bij de hond
Vaak begint het probleem na een maaltijd en dan vooral wanneer de hond na het eten 
wordt uitgelaten of anderszins veel beweging heeft gehad. Het valt de eigenaar op 
dat de hond onrustig is, wil braken en dikker wordt. Daarnaast komen de volgende 
symptomen voor:
• Er ontstaat onrust: een over gevulde maag doet immers pijn en de hond weet 

soms niet waar hij het zoeken moet; hij gaat staan, liggen, rondjes lopen
• Daarbij drukt die over gevulde maag ook nog eens op het middenrif en dus op de 

longen, waardoor de hond wat benauwd kan worden en sneller en oppervlakkiger 
gaat ademhalen.

• Het dier gaat doorgaans braken. Zelden lukt het (vooral in het begin) om het 
voedsel in de maag zo kwijt te raken en meestal blijft het dus bij loze braaknei-
gingen. Wees dus altijd zeer alert als uw hond probeert te braken zonder succes!

• Door de draaiing is de maag afgesloten en zal het speeksel (de eigenaar ziet wit 
slijm) dat in de bek en in de slokdarm staat naar buiten worden gewerkt.

• Door de enorme overvulling van de maag, vooral links achter de ribboog, zal de 
hond een dikke buik krijgen.

Wat kunt u doen
• Onmiddellijk naar de dierenarts gaan! Alleen spoedige hulp kan uw hond redden;
• Laat, indien mogelijk, de hond zelf lopen naar uw auto;
• Wees voorzichtig met tillen als u uw hond zelf gaat vervoeren. Oefen geen druk 

uit op de buik;
• Tijdens het vervoer mag de hond gaan staan, liggen of zitten. Dwing het dier niet 

om een andere positie in te nemen.
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De behandeling van een maagtorsie bij de hond
De druk moet zo snel mogelijk uit de maag verdwijnen en daarom moet de maag 
geleegd worden. Daarnaast wordt het volgende gedaan om de maagtorsie te verhelpen:
• Intraveneus infuus geven om de bloeddruk op peil te brengen en daarmee de 

shock te behandelen. Omdat het meestal grote honden betreft wordt, als het 
lukt, in beide voorpoten een braunule geplaatst en een stort infuus aangesloten 
(infuussnelheid starten op 90 ml/kg/uur);

• Pijnstilling op basis van opiaten. Het uitzetten van de maag is zeer pijnlijk. 
Daarom moeten er goede en veilige pijnstillers worden toegediend;

• Sonderen van de maag of puncteren van de maag. Het uitzetten van de maag 
is niet alleen zeer pijnlijk, maar zorgt ook voor shock. De maag moet dan ook zo 
snel mogelijk worden geleegd. Sonderen lukt niet altijd, omdat de slokdarm door 
de maagkanteling afgekneld wordt. Wanneer sonderen niet lukt, dan wordt de 
lucht uit de maag gelaten door puncteren van de maag;

• Operatief de maag terugdraaien. Wanneer sonderen van de maag niet lukt, dan 
moet de maag chirurgisch worden teruggedraaid. Vaak moet de maag tijdens de 
chirurgie geleegd worden, voordat deze kan worden gedraaid. Dit kan door middel 
van puncteren (door de chirurg) of sonderen (door de operatie assistent). Na het 
legen wordt de maag in de juiste positie teruggebracht (pylorus van de maag 
ligt normaal in het rechter dorsale abdomen). Wanneer de maag weer juist ligt 
wordt de milt gecontroleerd. De milt zit vast aan de maag en is meegedraaid met 
de maag. Wanneer de doorbloeding van de milt niet herstelt, dan moet de milt 
worden verwijderd (splenectomie). Bovendien wordt de maagwand gecontroleerd 
op afsterven (necrose). Wanneer de maagwand afsterven toont (zwart verkleu-
ring) dan moet het afgestorven deel van de maag worden verwijderd. Bij twijfel 
over de doorbloeding van de maagwand kan een kleine snede worden gezet. 
Wanneer de maagwand niet meer bloed is het gedeelte afgestorven. Bij twijfel 
over de levensvatbaarheid van de maagwand, kan ook drie dagen na chirurgie 
opnieuw de maagwand worden beoordeeld (de hond moet dan opnieuw worden 
geopereerd). Wanneer een afgestorven deel van de maagwand niet wordt verwij-
derd, dan zal een perforerende maagzweer en buikvliesontsteking ontstaan;

• Het chirurgisch vastzetten van de maag (gastropexie). Wanneer de maag 
op zijn juiste plaats ligt en de 
overige organen zijn gecontro-
leerd, dan wordt de maag aan 
de buikwand vastgemaakt, zodat 
de maagtorsie niet nogmaals kan 
voorkomen. De maag wordt met 
de rechter onderkant (antrum) 
vastgezet aan de rechter 
buikwand. Hierbij worden de 
twee buitenste lagen van de 
maag (lamina serosa en lamina 
muscularis) vastgezet aan de 
spier (m. transversus abdominis) 
van de buikwand;
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• Hartritmestoornis behandelen. Bij een maagtorsie treden regelmatig hartrit-
mestoornissen op die behandeld moeten worden. Hartritmestoornissen kunnen 
de eerste 24-36 uur optreden. De behandeling van hartritmestoornissen gebeurt 
met lidocaïne op basis van het ECG. Let op: wanneer er sprake is van een kalium 
tekort (hypokaliemie) dan zal lidocaïne niet werken. Het kalium moet dan worden 
hersteld om de hartritmestoornis te herstellen.

De prognose van een maagtorsie bij de hond
De prognose van een maagtorsie bij de hond is afhankelijk van hoe snel er wordt inge-
grepen door een dierenarts. Wanneer de maagtorsie veel schade in het lichaam heeft 
veroorzaakt is de prognose slecht. Ook de aanwezigheid van hartritmestoornissen 
alvorens chirurgisch ingrijpen geeft een slechtere prognose. 

Het ontwikkelen van een maagtorsie kan nooit helemaal worden voorkomen. Wel kan 
je een aantal aanpassingen doen om de kans op het ontwikkelen van een maagtorsie 
te verkleinen:
• Laat de hond voor het eten uit en laat hem tot rust komen voordat u hem gaat 

voeren;
• Zorg ervoor dat er anderhalf uur tussen de maaltijd en het spelen/uitlaten igt;
• Geef meerdere keren per dag een kleine maaltijd, i.p.v. een grote hoeveelheid 

in een keer;
• Eten in gezelschap van andere honden vermijden, omdat dit het schrokken (en 

dus lucht inslikken) kan bevorderen;
• Als uw hond schrokkerig eet (ze slikken daarbij veel lucht in!), zet het voedsel 

dan op een verhoging, of leg een grote afgeronde steen in de etensbak om het 
schrokken tegen te gaan. Er zijn speciale standaarden te koop om de voerbak in 
te plaatsen;

• Ga niet spelen met uw hond vlak na het eten;
• Pas op met sneeuw eten of veel (ijs-)koud water drinken;
• Bij dogachtigen wordt soms preventief de maag operatief vastgezet;
• Niet fokken met ouderdieren die een maagtorsie hebben gehad;
• Wees altijd zeer alert als uw hond probeert te braken zonder succes!
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