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De goede voornemens van de jaarwisseling liggen alweer even achter
ons. Vaak zijn ze ook alweer gesneuveld. Eén voornemen van de NDG
blijft zeker staan: de campagne ‘Samen Fit’. En sterker nog, we zullen
proberen er zoveel mogelijk mensen bij te betrekken. Het campagneidee is ontstaan uit schrik, uit schrik over de cijfers: 50% van alle
honden is te zwaar en 50% van hun baasjes ook. Met de campagne
die in het voorjaar van start gaat willen we beiden aanzetten tot meer
bewegen en een beter eetpatroon. Verderop in dit nummer leest u er
meer over.
Dit blad heet ‘Speels’ en dat wordt ook de stijl van die Samen
Fit-campagne. Geen vermanende vingertjes, geen dwingende
voorschriften, maar inspirerende suggesties en leuke tips. Sluit u aan,
doe mee (want het kan toch niet zo zijn dat in Nederland alleen de
buren te zwaar zijn…)
Met vriendelijke groet,

Leen den Otter
Dierenarts en voorzitter NDG

COVERFOTO
Ook de chip van een papegaai wordt geregistreerd door de NDG.
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werksfeer
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Een hond op kantoor
Het is nu bewezen: een hond op kantoor zorgt voor meer werkplezier,
minder stress en socialere collega's.
Door: Cees Krapels

Er is iets aan het veranderen: steeds vaker kun je op
een kantoor een 'kantoorhond' tegenkomen. Het
kantoor wordt er beslist gezelliger door, zeggen de
kantoorgenoten van de hond.
En dat blijkt te kloppen. Twee Amerikaanse universiteiten (die van Virginia en van Miami) hebben
het onderzocht en komen tot de conclusie dat een
kantoorhond een heel goede invloed heeft op de
werksfeer: een kantoorhond verlaagt het stressniveau, vergemakkelijkt de onderlinge communicatie
en zorgt dat de collega's zich socialer gedragen
en flexibeler zijn. En de onderzoekers vonden nog
meer veranderingen bij de kantoorgenoten: een
beter gevoel van eigenwaarde, minder angsten, een
grotere neiging tot relativeren en - niet onbelangrijk
- minder ziekteverzuim.

Populair in de Verenigde Staten
In de Verenigde Staten is een kantoorhond al
lang een gewoon verschijnsel. Medewerkers van
bijvoorbeeld Google, Amazon en Nestlé mogen hun
eigen hond meenemen en doen dat ook op grote
schaal. Nestlé heeft daarom bij het bedrijf zelfs een
grote hondenwei aangelegd voor het uitlaten van
de viervoeters.

Nu ook in opkomst in Nederland
In Nederland is de kantoorhond nu ook ontdekt.
Steeds vaker word je bij binnenkomst van een
kantoor begroet door een vrolijk kwispelende viervoeter. En zoek je op Instagram op #kantoorhond,
dan zie je een stortvloed aan foto's van honden die
hun plekje hebben gevonden onder bureaus. In het
begin waren het vooral creatieve bedrijven in de
media en de reclame. Zo is het Amsterdamse PRbureau Maison PR een paar jaar geleden begonnen
met een kantoorhond. En dat is zó goed bevallen

Het uitlaten van de hond is
op kantoor geen straf
Er zijn altijd genoeg mensen die de kantoorhond
wel even uit willen laten. Er even tussenuit blijkt juist
goed te zijn voor de productiviteit en werklust. Soms
gaan collega's samen om onderweg even een probleem te kunnen bespreken. En als ze ruzie hebben
is het meestal na die wandeling voorbij.
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dat ze er Inmiddels drie hebben. Maar intusen
zie je honden lopen in alle soorten bedrijven. Bij
Advocatenkantoor Hartmans in Margraten bijvoorbeeld heeft de kantoorhond zelfs een 'officiële' plek
in het team gekregen. Op hun website worden bij
het advocatenteam maar liefst drie kantoorhonden
vermeld: Stip, Fester en Dolly. Drie dalmatiërs, al is
Stip onlangs overleden.
Ook bij grote bedrijven hebben ze het nut van
een kantoorhond ontdekt. Het farmaceutisch
bedrijf Pfizer (Capelle aan den IJssel) heeft er een
gewoonte van gemaakt om medewerkers die ruzie
hebben samen naar buiten te sturen om de hond
uit te laten. 'Vaak wordt het dan uitgepraat.'

Tips voor wie een kantoorhond een goed idee lijkt
Tip 1: Eerst overleggen
Vraag toestemming aan de baas en aan de collega's.
Een hond kan natuurlijk niet worden toegelaten
in fabriekshallen met zware machines en evenmin
bij de productie van voedsel. Maar op een kantoor
gaat het prima.

Tip 2: Eén baasje
Een hond is een roedeldier en heeft een leider nodig.
Eén baasje, dus. En 's avonds gaat de kantoorhond
natuurlijk met zijn baasje mee naar huis.

Tip 3: Vaste plek
Geef de kantoorhond een vaste plek, waar hij zich
kan terugtrekken in zijn mand. De hond moet zelf
bij zijn eten en drinken kunnen.

Tip 4: Denk ook aan de kosten
Er moet ook een heldere afspraak worden gemaakt
over de kosten van de kantoorhond (voeding,
mand, bench, medische verzorging, verzekering,
chippen).

Tip 5: Kies de juiste hond
De hond moet gesocialiseerd zijn en gezond en
schoon.

Tip 6: Meer honden
Zijn er meer mensen op kantoor die hun hond mee
willen nemen: maak dan duidelijke afspraken over
het aantal dat op één dag op kantoor kan zijn.
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Waar komt die goede invloed vandaan?
Waardoor heeft een kantoorhond zo'n goede
invloed op de mensen op het kantoor (en zelfs
op de bedrijfsresultaten)?
Professor Randolph Barker van de Virginia
Commonwealth University denkt dat het komt
door oxytocine, een hormoon dat in de hersenen
wordt aangemaakt bij alle vormen van initimiteit. Ook bij het knuffelen van huisdieren. Het
'gelukshormoon' of 'liefdeshormoon' verlaagt
de bloeddruk en vermindert het stressniveau.

'Collega's die ruzie hebben moeten
samen even de hond uitlaten.
Vaak wordt het dan uitgepraat.’
En een kantoorkat?
Er zijn ook kantoren met een kantoorkat. En dat gaat ook
prima, al gaat een kat net iets meer z'n eigen gang. Maar
het Amerikaanse onderzoek heeft ook bij katten dezelfde
gunstige invloed op de kantoorgenoten gevonden.

Meer informatie?
Wil je meer weten over chippen en registreren van je huisdier?
Ga dan naar www.ndg.nl.
EEN SPEELS MAGAZINE / 052019 /
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Xing Ya en Wu Wen

de schatjes van Ouwehands Dierenpark

Ze hebben niet de makkelijkste namen, maar schatjes zijn het wel. Wil je ze in actie zien, dan kun je ze
het best 's morgens om kwart over tien bezoeken.
Dan krijgen ze hun bamboe-ontbijt. En als dat op is
gaan ze heel lang slapen om hun maaltje te verteren.
Bijna twee jaar geleden kwamen ze naar Rhenen. En
dat ging niet zomaar; er ging vijftien jaar onderhan-

10

delen aan vooraf. En het was ook niet goedkoop:
7 miljoen euro plus een forse jaarlijkse bijdrage aan
de pandabescherming in China.
Geen wonder dat Ouwehand ze goed verzekerd
heeft. 'Reaal Dier & Zorg' noemt zich nu met
een knipoog 'de grootste pandaverzekeraar van
Nederland'.

En mochten Xing Ya en Wu Wen de benen nemen,
dan zijn ze altijd weer te herkennen, want ze zijn
ook gechipt.
De bezoekcijfers van Ouwehand zijn door de twee
Chinezen flink gestegen.
Voor de lezers van 'Speels' zijn er setjes van vier
toegangskaarten te winnen. Maar dan moet je wel
een hond of een kat hebben die een beetje op een
panda lijkt.
Is dat zo, ga dan naar www.ndg.nl/reaalpanda en
lees hoe je mee kunt doen met deze actie. De drie
honden of katten die het meest op een panda lijken
winnen 4 toegangsbewijzen voor Ouwehands
Dierenpark in Rhenen.

WIN 3 X 4 TICKETS
Reaal Dier & Zorg geeft in
samenwerking met Ouwehands
dierenpark drie gezinstickets weg.
Ga naar www.ndg.nl/reaalpanda
en lees hoe je mee kunt doen.

Lees meer over de panda's
Instagram @ouwehandszoo
Facebook /ouwehandszoo
www.ouwehand.nl

Meer informatie over huisdierverzekeringen
Ga dan naar www.reaaldierenzorg.nl.
EEN SPEELS MAGAZINE / 052019 /

11

MEDISCH

12

Een nieuwe
teef in huis
castreren
ja of nee?
Door: Leen den Otter (dierenarts)

Iedere nieuwe eigenaar van een teef zal
zich op een zeker moment afvragen of
de jonge hond onvruchtbaar gemaakt
moet worden. Vroeger noemden we dat
sterilisatie maar, omdat de eierstokken
verwijderd worden, is castratie een betere
term. Of en wanneer dit moet gebeuren
kunt u het beste bespreken met uw
dierenarts. U kunt dan alle voor- en
nadelen op een rijtje zetten zodat u een
weloverwogen keuze kunt maken.
EEN SPEELS MAGAZINE / 052019 /
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Wat gebeurt er bij de castratie van de teef?

Het tijdstip van de castratie

Bij de castratie worden de eierstokken verwijderd en tijdens
de operatie zal de dierenarts beslissen of ook de baarmoeder
verwijderd moet worden.

Een veel gestelde vraag is of de teef al voor
de eerste loopsheid gecastreerd kan
worden. Het algemene advies is om dit niet
te doen in verband met het grotere risico op
urine-incontinentie en mogelijk bestaat er
ook een grotere kans (bij bepaalde rassen)
op gewrichtsproblemen en bepaalde
vormen van kanker.

Voordelen:
• De teef zal na de castratie niet meer loops worden en zal dus
ook geen puppy’s meer kunnen krijgen. Veel honden vertonen
“schijndracht” en dat zal na de castratie ook niet meer gebeuren.
• De kans op het krijgen van melkkliertumoren wordt enorm
verkleind. Eigenlijk kan je stellen dat ieder keer als een teef loops
wordt de kans op het krijgen van melkkliertumoren toeneemt.
Vandaar dat de het advies is om de teef op jonge leeftijd te
castreren.
• Ook de kans op suikerziekte wordt door het castreren van teven
verminderd en de kans dat een gecastreerde teef suikerziekte
krijgt is uitermate klein.
• Teven krijgen na de castratie geen baarmoederontsteking meer.

Nadelen:
• Door de castratie van een teef wordt de sluitspier van de
blaas slapper en kan er urineverlies (incontinentie) optreden.
Dit wordt vooral gezien bij rassen als Dobermann, Boxer,
Weimaraner, Ierse Setter en Bouvier. Gelukkig is het goed te
verhelpen en het advies is om dit risico te bespreken met uw
dierenarts.
• We zien vaak dat gecastreerde teven de neiging hebben om
zwaarder te worden. Het advies is dan ook om na de operatie
de hond aanzienlijk minder eten te geven omdat de energiebehoefte met zo’n 25% is gedaald.
• Bij sommige rassen (Setters en Cockers) kan er een verandering
van de vacht optreden. De vacht wordt dan wat doffer en of
pluizeriger.

Meer informatie?
Wil je meer weten over castreren:
vraag je je dierenarts of ga naar www.licg.nl
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SATIETY DIET
MET SUCCES NAAR EEN GEZOND GEWICHT!
Bob en Billy zitten weer lekker in hun vel!
Een half jaar geleden waren Bob en Billy nog te dik en
lagen ze bijna de hele dag in hun mand. Onder begeleiding
van de dierenarts volgden ze een speciaal gewichtsverlies
programma met Satiety dieet en extra beweging.
Het was even volhouden, maar gelukkig hadden ze door
de speciale brokken geen honger. Dus hoefden ze ook niet
te bedelen. Dit tot grote opluchting van hun baasje, die
ontzettend trots is op het resultaat. Want Bob en Billy zijn
weer fit, actief en vrolijk.
Kortom, ze zitten weer lekker in hun vel!

KORT
BINNENIJGBAAR
VERKR

U I T ZO N D E R L I J K I N E L K D E TA I L
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HANDIG

Huisdier vermist
Wat kan je doen?
Als uw huisdier is vermist doet de NDG er alles aan
om de gechipte en geregistreerde dieren weer zo
snel als mogelijk met hun baasje te herenigen.
Je hoopt natuurlijk dat het nooit nodig is, maar wat
moet je doen als je hond of kat er vandoor gaat? Een
dier met een chip en de juiste registratiegegevens
heeft een veel grotere kans om weer terug gevonden
te worden. Ga daarom naar www.ndg.nl en geef het
huisdier als vermist op. Vul bij de registratiegegevens
het chipnummer in. Dit is terug te vinden in het
paspoort of op het NDG-pasje. Vervolgens krijgt u
een formulier in beeld waarop u de vermissing kunt
aangeven.
Vergeet niet om via het formulier 'gevonden' het
door te geven als uw huisdier weer veilig thuis is!

Vermist poster
Om u als huisdiereigenaar extra te helpen bij het
terugvinden van een vermist huisdier, kunt u op
de website van de NDG gratis een poster maken.
U kunt deze poster als pdf downloaden en printen.

Vermissing in het buitenland?
De NDG is aangesloten bij Europetnet, een Europees
netwerk voor gezelschapsdieren. Op deze manier
kunnen ook huisdieren die vermist zijn in het buitenland weer met hun baasjes worden herenigd.

Stappenplan
Is je huisdier vermist? Doe dan het volgende:
Meld de vermissing op
www.ndg.nl/huisdier-vermist
Maak een vermist poster bij de NDG
Check www.mijndieriszoek.dierenbescherming.nl
Check www.amivedi.nl
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Een bed & breakfast
voor je hond
Wie op vakantie gaat en de hond niet kan of wil meenemen, kan proberen
iets met vrienden, familie of buren te regelen. Maar wat als dat nou niet
lukt? Er bestaat nu een Petbnb, een soort Airbnb voor huisdieren.
Petbnb
Op die website vul je je woonplaats in en voor welke
periode je een oplossing zoekt. Je kunt kiezen uit
logeren (bij de oppas thuis), dagopvang (ook bij de
oppas thuis), oppas aan huis (bij jou thuis), uitlaatservice en dierenoppas (30 minuten huisbezoek).
Wie kiest voor 'uit logeren' kan kiezen uit honderden
adressen. De prijzen per dag variëren nogal. Er zijn
logeeradressen waar men 10 euro per hond rekent
en er zijn er die 25 euro of meer rekenen.
De organisatie Petbnb stelt dat ze alle oppassers
gescreend hebben (slechts één op de vijf oppassers
die zich aanmelden komen door de strenge selectie).
Ook geeft Petbnb de deelnemende oppassers een
training.

'De Petbnb-oppassers
zijn hondenliefhebbers
die het oppassen erbij
doen als een soort hobby.'

Op www.petbnb.nl staan bij elk oppasadres ook
recensies en hoeveel vaste gasten ze hebben.
In de reacties kun je ook lezen dat veel oppassers
de vakantievierders nu en dan een foto en berichtje
over hun hond sturen.

Meer informatie?
Ben jij ook op zoek naar de perfecte hondenoppas in
jouw buurt? Ga dan naar www.petbnb.nl
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SamenFit
Een fitte hond
heeft een fit baasje
Natuurlijk, in een land waar de helft van de honden en de
helft van de mensen overgewicht heeft, is de tijd rijp voor
een programma 'Samen Fit'.
De NDG start dit voorjaar een 'Samen Fit'-campagne. Hondentrainers en 'mensentrainers' hebben voor deze campagne, samen met artsen en fysiotherapeuten, een
training ontwikkeld voor de hond én zijn baasje.
De training gaat over bewegen, maar ook over voeding.
Korte instructievideo's worden aangeboden via YouTube, Facebook en samenfit.nl.
Voor mensen die willen controleren of ze wel voldoende bewegen is er een handige
stappenteller. De NDG komt nu ook met een stappenteller voor honden. Via de app
van die stappenteller kun je ook zien hoe jouw hond het doet in vergelijking met
andere honden.
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Kom ook
samen in
beweging!

Hou mij op de hoogte
Wil je alles te weten komen over onze SamenFit actie?
Meld je aan en wij houden je op de hoogte.
Facebook /NederlandseDatabankGezelschapsdieren/
Mailinglijst www.samenfit.nl
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MEDISCH

Het belang van chippen

bij een papegaai

Een gesloten ring met een leesbare code om de poot van de papegaai
is een duidelijk kenmerk voor een legaal verkregen dier. Maar wat
nu als deze ring, bijvoorbeeld na diefstal, verwijderd wordt?
Door: Drs. Jan Hooimeijer (Vogeldierenarts- papegaaiengedragstherapeut Adviespraktijk voor Vogels Meppel)

Door een goede identificatie kan een vogel worden
herkend en opgenomen binnen een administratie.
Binnen de avicultuur krijgen jonge vogels een vaste
pootring met de code van de organisatie die de ringen afgeeft, de code van de kweker, het geboortejaar
en een volgnummer. Deze gegevens zijn nodig voor
een verantwoord kweekbeleid. Er kan bijvoorbeeld
inteelt worden voorkomen en het is belangrijk om
de leeftijd van een vogel te weten. Als een vogel
ontsnapt of wordt gestolen kan de eigenaar achteraf
aantonen dat het zijn/haar vogel is. De moeilijkheid
daarbij is dat als de dief of de vinder de voetring er af
knipt , de vogel anoniem is geworden en het voor de
eigenaar moeilijk of zelfs onmogelijk kan zijn om aan
te tonen dat het om zijn vogel gaat.
Als er behalve een vaste voetring ook een transponder/chip is ingebracht kan deze nog altijd dienen als
betrouwbare identificatie. De transponder/chip is
uitwendig onzichtbaar en het verwijderen is een chirurgische ingreep waarbij de papegaai onder narcose
moet worden gebracht.
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Het inbrengen is een diergeneeskundige handeling
omdat het gaat om een intramusculaire ingreep. Om
onnodige stress, pijn en letsel te voorkomen is het
op basis van de regelgeving vereist dat de ingreep
onder verdoving wordt verricht.
Een chip kan verplicht zijn als identificatie bij papegaaiensoorten die volgens CITES bedreigd zijn met
uitsterven in de natuur. Het gaat o.a. om de Grijze
roodstaart papegaai en de Timneh.
Papegaaien zonder vaste voetring zouden op het
moment van het inbrengen van een transponder ook
een RVS knijpring moeten krijgen. Deze code kan bij
het registreren van de chip worden toegevoegd. Het
voordeel is dat dan ook een uitwendig zichtbare ring
aanwezig is.

Wil je meer weten?
Kijk dan eens op www.adviespraktijkvoorvogels.nl.

FUN

Kom naar het leukste
dierenfestival van het jaar!
Het evenemententerrein van Safaripark Beekse Bergen barst op 3, 4 en 5 mei
2019 weer uit zijn voegen tijdens de dertiende editie van Animal Event.

Duizenden honden met baasjes en andere
dierenliefhebbers uit alle windstreken komen
jaarlijks naar dit driedaagse dierenfestival
in Hilvarenbeek, bij Tilburg. Het terrein is
net als vorig jaar ingedeeld in vijf area’s,
die met elkaar in verbinding staan via een
centrale promenade waaraan je allerlei leuke
winkeltjes vindt met de mooiste huisdierenspullen en allerlei soorten voeders. Ook zijn
er gezellige horecapunten en kom je verrassend straattheater tegen. In de event area’s
vind je naast leuke snuisterijen bij de stands
nieuwe onderdelen zoals het Farm Food
Hondendoolhof en het Raskattencafé.

Leren over allerlei soorten dieren kun je volop tijdens Animal
Event. Denk je dat het lastig is om een hond te trainen?
Dan moet je beslist eens kijken hoe het is om een kat, konijn
of paard iets te leren. Alle mogelijke dierenexperts zijn op
Animal Event aanwezig om over hun passie te vertellen.
Een echt walhalla om samen met je hond naar toe te gaan!

Bezoek de stand van de NDG
Meer informatie?

Web www.animal-event.nl
Facebook /AnimalEvent
EEN SPEELS MAGAZINE / 052019 /
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Wie betaalt uw rekening
van de dierenarts?
€10,00
Premiekorting

Maak het vandaag meteen in orde en
ontvang € 10 premiekorting
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Maak de verzekering
dan ook meteen vandaag in orde:
• Ga naar www.ndg.nl/dierenverzekering
• Klik door naar de site van Reaal Dier & Zorg
• Heeft u een vraag, bel dan gerust naar 072 518 02 80

Een ongeluk, een ziekte,
…je moet er niet aan denken.
Uw dierenarts kan uw huisdier
vaak weer volledig genezen.
Maar wie betaalt de rekening?
Kies voor de zekerheid van de
Reaal Dier & Zorg Verzekering,
al sinds 1998 de grootste
huisdierverzekeraar van
Nederland. Ga naar de site
van de NDG en ontvang € 10,korting op uw premie.

