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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!
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Een zonnige editie
Gelukkig, het is volop mooi weer! We genieten van het
andere licht, het frisse groen en het nieuwe leven. Ik hoop
dat u ook zal genieten van deze tweede editie van Speels.
Speels is een blad dat wordt gemaakt en uitgegeven door de Nederlandse
Databank Gezelschapsdieren (NDG), de grootste databank voor
gezelschapsdieren in Nederland. In dit magazine willen wij aandacht vragen
voor actuele onderwerpen over
uw huisdier. De artikelen worden
geschreven door professionals en
op een speelse manier gebracht.
Heeft u deze zomer zin in een mooi
uitje? Breng eens een bezoekje aan
het Kattenkabinet, een bijzonder
museum vol met kattenkunst.
Met vriendelijke groet en veel
plezier bij het lezen!

Leen den Otter
Dierenarts en voorzitter NDG

COVER MODELLEN
Baasje Kelly heeft een kat en een hondje die even groot zijn. Bij het uitlaten lopen
ze altijd gezellig zij aan zij, maar zodra je ze op de foto wil zetten… Wat kunnen
katten toch eigenwijs zijn! Tijdens de fotoshoot is het uiteindelijk gelukt om ze
naast elkaar op de gevoelige plaat vast te leggen, wat resulteerde in een prachtige
foto voor de NDG registratiepas! Kijk op pagina 6 voor meer info.
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Een cadeau voor huisdieren
dat blijft hangen
€19,50
inclusief btw en
verzendkosten

Een naambordje voor uw hond of kat

Een cadeau voor uw huisdier dat altijd mag
blijven hangen! Dit naambord wordt voorzien
van de naam van uw hond of kat, gegraveerd in
een handgeschilderd houten bord. U kunt kiezen
voor een afbeelding van een hond of van een kat.

De werkelijke
grootte is 20x20 cm

Uitsluitend verkrijgbaar via de website van de NDG

www.ndg.nl/naambord
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HANDIG

Bewaar uw pas
in het handige
DierenPapieren
trommeltje van
de NDG!
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De NDG registratiepas:
Bewaar ’m goed!
De NDG registratiepas heeft afgelopen jaar een make-over gekregen: wat
eerst een papieren certificaat was dat snel zoekraakte is nu een mooie stevige
plastic pas geworden. Deze pas kun je altijd bij je dragen in je portemonnee.
De NDG vertelt je er graag over.
Als je een nieuwe chip registreert bij de
NDG, ontvang je de pas na een week met de
post. Je ontvangt ook een nieuwe pas als je
een adreswijziging hebt doorgegeven. In de
enveloppe vind je een brief met informatie,
het magazine Speels, en de NDG registratiepas. Het is van groot belang dat je deze pas
bewaard, want hier staat unieke informatie
op die alleen voor jou bestemd is. Op de pas
staan de naam van de eigenaar, de naam
van het dier, het chipnummer en de unieke
safe code. Vooral deze laatste code is heel
belangrijk om altijd te bewaren: deze staat
alleen op de registratiepas en is nergens
anders te vinden.

De safe code
De safe code heb je nodig als je bijvoorbeeld online adresgegevens wil wijzigen in
een registratie, of als je de houder van het

huisdier wil veranderen. Het is daarom van
groot belang om de registratiepas goed te
bewaren.

De safe code vind
je op de achterkant
van de NDG Pas.

Vragen en mutaties?
Heb je vragen over de registratiepas en de safe code?
Mail ons op info@ndg.nl
Mutaties kun je doorgeven via de website van de NDG: www.ndg.nl
EEN SPEELS MAGAZINE / 022018 /
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OP REIS

Wist je dat?

De temperatuur in de
auto op warme dagen
razendsnel op kan lopen?
Laat je huisdier daarom
nooit alleen in de
auto zitten!
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Op vakantie
met je huisdier

Op vakantie met het gezin, én met je trouwe viervoeter!
Enige voorbereiding heb je wel nodig, daarom geeft Speels
je wat handige tips mee.
Door: Leen den Otter (dierenarts & voorzitter NDG)

Drie belangrijke tips
Voor honden, katten en fretten is het verplicht om de
volgende drie dingen geregeld te hebben voor jullie op
vakantie gaan:
- Gechipt en geregistreerd?
- Vaccinatie oké (Rabiës)?
- Europees dierenpaspoort?
Voor sommige landen gelden er aanvullende regels.

Checklist
Ga je op vakantie met je huisdier?
Vergeet dan niet:
Europees dierenpaspoort
Bewijs van inschrijving bij de NDG
Telefoonnummer van je eigen dierenarts
Voer- en drinkbakje voor onderweg
Gepersonaliseerde penning aan de
halsband

Advies van je dierenarts

Oppas aan huis

Neem minstens een maand van tevoren contact op met je
dierenarts om na te gaan of je dier voldoende is ingeënt
en laat hem ook de gegevens van het paspoort controleren. Bespreek dan ook de preventie van parasieten als
teken, wormen en vlooien. Vooral de landen rondom de
Middellandse Zee zijn zeer berucht en je dierenarts kan een
passend advies geven. Voor de invoereisen van de verschillen de landen kan je meer informatie vinden op: www.licg.nl

De meeste eigenaren nemen hun huisdieren
niet mee op vakantie en de ervaring leert
dat je een pension voor je huisdier tijdig
moet reserveren. Ook maken steeds meer
mensen gebruik van een huisdierenoppas
aan huis. Zie voor meer informatie:
www.huisdierenoppas.nl

Het belang van een goede registratie
Het is van het grootste belang om te controleren of
de gegevens die in de databank staan juist zijn (zie
www.ndg.nl – baasjeszoeker). Mocht je dier tijdens de
vakantie ervandoor gaan, dan kan de eigenaar gemakkelijk
worden gevonden.

Meer informatie?
Wil je meer weten over het op vakantie
gaan met je huisdier?
Ga dan naar www.licg.nl
EEN SPEELS MAGAZINE / 022018 /
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VOEDING
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Rauw vlees voor de pup;
wel of niet doen?
Hond Lotte, een Engelse Cocker Spaniel van 9 weken, komt met
de enthousiaste eigenaar voor een eerste gezondheidscheck. Het
hondje ziet er keurig uit en er worden geen afwijkingen gevonden
bij het lichamelijk onderzoek. De eigenaar vraagt de dierenarts om
zijn advies over de voeding voor Lotte.

Door: Ronald Jan Corbee (Nederlands en Europees specialist Diervoeding)

De fokker van Lotte heeft de pups rauw
vlees voeding gegeven en was daar erg
enthousiast over. De nieuwe eigenaren
van Lotte zijn mensen op leeftijd en de
vrouw des huizes krijgt op dit moment een
chemokuur in verband met kanker. De eigenaren hebben een stacaravan waar zij in het
weekend verblijven en ze zijn de gelukkige
grootouders van een aantal kleinkinderen
(1-4 jaar oud).

Door en door verhitten
Rauw vlees voeders bevatten net als het
vlees uit de supermarkt bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier. Op
de verpakking van vlees uit de supermarkt
staat dan ook het advies om het vlees door
en door te verhitten. Dit doodt de bacteriën
waardoor je er niet ziek van kunt worden.
Vooral jonge kinderen, ouderen, mensen
met verminderde weerstand en zwangere
vrouwen zijn extra vatbaar voor ziekte.
EEN SPEELS MAGAZINE / 022018 /
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We kunnen er vanuit gaan dat hetzelfde
geldt voor jonge honden, oudere honden,
honden met verminderde weerstand en
honden die zwanger zijn.

Risicogroep
De dierenarts raadt het voeren van rauw
vlees af, zeker in de situatie van Lotte en
haar eigenaren. Lotte is zelf een jong dier
en is dus vatbaarder voor ziekte. Daarnaast
komt Lotte in contact met diverse mensen
die ook tot de risicogroep behoren.
Bovendien is het lastig om rauw vlees
voeders lang en goed te bewaren in een
stacaravan.

Een ander advies
Op basis van het advies van de dierenarts
besluiten de eigenaren van Lotte om haar
over te wennen op blikvoer voor pups en

vervolgens naar puppybrokjes. Bij thuiskomst bellen zij de fokker en die geeft aan
dat blikvoer en brokjes niet goed zijn voor
een hond en dat honden in de natuur ook
rauw vlees eten. Bij de volgende gezondheidscontrole komt de eigenaar dan ook
het blikvoer en de brokjes terugbrengen.

Salmonella
Na een maand krijgt Lotte bloederige diarree, uit onderzoek van de ontlasting blijkt
dat er sprake is van een Salmonella infectie.
Lotte knapt gelukkig snel op met behulp
van infuus en antibiotica. De eigenaren zijn
zo geschrokken dat ze Lotte van de rauwe
vlees voeding hebben gehaald en nu toch
het advies van de dierenarts hebben opgevolgd. Sindsdien gaat het heel goed met
Lotte, ze heeft geen diarree meer gehad en
ze ziet er nog steeds prachtig uit.

Rauw vlees voeders
bevatten net als het vlees
uit de supermarkt bacteriën
die schadelijk kunnen zijn
voor mens en dier.
12

De eigenaren zijn zo geschrokken dat ze
Lotte van de rauwe vlees voeding hebben
gehaald en nu toch het advies van de
dierenarts hebben opgevolgd.
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FUN

Simon

the backpacking kitty

JJ Yosh is een avonturier, filmmaker, tv-presentator,
social influencer en schrijver, op reis door
de wereld om een verschil te maken.
Hij brengt veel tijd door in het
wilde landschap van Colorado,
wandelend en klimmend met
zijn avontuurlijke kat Simon.

14

Simon en JJ Yosh maken epische avonturen mee. Ze gaan
samen wandelen, klimmen, en zelfs kajakken! Beleef hun
avonturen mee via hun social media pagina’s.
Het leven als een nomade brengt me op ongelofelijke plekken. Maar de lifestyle laat weinig tijd over
om voor mezelf te zorgen, laat staan voor een dier.
Tot twee jaar geleden reisde ik alleen, of soms met
vrienden. Je ziet weleens mensen met honden door
de bergen lopen, maar ik was altijd al meer een kattenliefhebber. Ik begrijp hun afstandelijke karakter,
en mijn vrienden noemen me zelfs een kat omdat ik
constant aan het ontdekken en klimmen ben!
Mijn leven veranderde toen ik paden kruiste met
een wilde kat, die ik adopteerde en Simon noemde.
Zoals we allemaal weten staan katten niet echt
bekend als het type dat graag meeloopt aan een
riem, dus ik wist meteen waar ik aan toe was. Ik was
vastbesloten om Simon te trainen tot een avontuurlijke kat-hond!
Meteen na de adoptie begon ik met Simon aan een
‘kitty boot camp’. Wat dat inhoud? Een training om
Simon op een comfortabele manier te leren om aan
een riem te lopen en te luisteren naar commando’s.
Mijn strategie was simpel. We begonnen met korte
wandelingen en bouwden dat op. Als Simon moest
rusten zette ik hem op mijn schouders, wat voor mij
een goede krachttraining was.
Het interessantste deel van het backpacken met

Simon zijn de reacties die we van voorbijgangers
krijgen. De meeste mensen moeten twee keer kijken voordat ze snappen wat ze zien.
Het gebeurt regelmatig dat ik
zeg: “Inderdaad, dat is een
kat op mijn schouder.”
Simon maakt mijn
reizen extra leuk en
ik weet zeker dat
hij het avontuur
en de aandacht
heerlijk vindt.

SOCIAL LINKS
Simon:
Instagram @backpackingkitty
Facebook /backpackingkitty
JJ Yosh:
Web www.jjyosh.com
Instagram @jjyosh
Facebook /jjyos
Twitter @jjyosh
FOTO CREDITS-JJ Yosh / Shandrew PR
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Wie betaalt uw rekening
van de dierenarts?

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.

HANDIG

Chip Oké:

de checklist voor
iedere katteneigenaar
Je kat is je huisgenoot, vriend,
of zelfs je beste maatje. Daar
wil je natuurlijk goed voor
zorgen. Een aantal heel
belangrijke stappen moeten
ondernomen worden om
het dier met een gerust hart
rond te kunnen laten lopen,
binnenshuis en op straat.
Daarom introduceert NDG de
Chip Oké checklist. Ga voor
elke kat na of deze voldoet
aan de drie punten: Ingeënt?
Gechipt? Geregistreerd?

©

Het Chip Oké logo
voor de NDG actie.
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Er zijn in Nederland
700.000 zwerfkatten.*
*(Bron: Tijdschrift voor Diergeneeskunde deel 341,
aflevering 1, pagina 8)
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En dat hebben we niet zomaar opgesteld.
Aan de ene kant is het voor jou als baasje
belangrijk om te weten dat je je dier terug
kunt krijgen door middel van de chip en
goede registratie. Als je kat dan ooit wegloopt of de weg kwijtraakt, kan de dierenarts
of een asiel jou snel bereiken. Aan de andere
kant is het ook van algemener belang: als je
kat de weg naar huis niet meer terugvindt,
maar ook niet teruggebracht kan worden
door een gebrek aan informatie, is de kans
groot dat jouw lieve poezebeest ineens een
straatkat is geworden en ziektes verspreid.
En dat is voor niemand een voordeel.

Chip is de mascotte
voor de NDG actie.

Zwerfkatten
Er zijn in Nederland 700.000 zwerfkatten.
Met deze cijfers doen we niet onder voor
een land als Spanje. Een groot deel van de
zwerfkatten ontstaat doordat de dieren niet
gechipt of niet goed geregistreerd worden,
waardoor het baasje niet terug gevonden
kan worden als de kat de weg kwijt is geraakt. Een ander deel komt doordat er veel
niet gecastreerde zwerfkatten ronddolen op
straat, en daardoor oncontroleerbaar veel
nestjes geboren worden. Ook niet onbelangrijk is dat zwerfkatten ziektes met zich
mee kunnen dragen, zoals toxoplasmose.
Deze ziekte is gevaarlijk voor bijvoorbeeld
zwangere vrouwen. Al met al zijn zwerfkatten in Nederland dus een behoorlijk groot
probleem.
EEN SPEELS MAGAZINE / 022018 /
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Mijn kat blijft altijd
binnen
Overigens is het van
groot belang dat katten
die altijd binnen worden
gehouden, ook gechipt
en goed geregistreerd
worden. Er kan altijd een
moment komen waarop
een kat per ongeluk naar
buiten glipt, bijvoorbeeld
bij een bezoek aan de
dierenarts. De kans dat
het dier z’n weg naar huis
dan niet terug vindt is
dan extra groot. Met een
chip en goede registratie
kan je kat weer bij je
teruggebracht worden.

De checklist?
De Chip Oké checklist
zorgt ervoor dat jouw
kat veilig naar buiten
kan én helpt mee aan de
bestrijding van zwerfkatten. Daarom roept de
NDG iedere katteneigenaar op om voor zijn of
haar kat de checklist na
te gaan voordat deze
naar buiten wordt gelaten. Check goed of je de
volgende punten geregeld hebt:

• Inenten
• Chippen
• Registreren

20

VR-experience

DE NEDERLANDSE DATABANK GEZELSCHAPSDIEREN PRESENTEERT

Hoe voelt het om vanuit het perspectief van een kat op straat te
spelen? Kijk naar de wereld vanaf
dicht bij de grond of hoog op
het dak, daag een hond uit om te
stoeien en ontdek verlaten plekjes
in de stad. Het is nu mogelijk met
de NDG vr-experience!

Chip

gaat buiten spelen
EEN AVONTUUR OP STRAAT DOOR DE OGEN VAN EEN KAT

Voor eventjes ben jij Chip de kat,
die allerlei avonturen beleeft op
straat. Ga op je smartphone naar
www.NDG.nl/vr en start het 360
graden filmpje op. Doe je mobiel
in een vr-bril of bekijk het filmpje
gewoon terwijl je ‘m vasthoudt.
Beleef de wereld vanuit het perspectief van Chip!

Meer informatie?
Web www.ndg.nl/vr
Facebook
/NederlandseDatabankGezelschapsdieren
YouTube
Nederlandse Databank Gezelschapsdieren

CAMERA EN MONTAGE Desmond Acda [Full Motion Media] sound Effects Jochem Beijer [MASTER THE MIX] UITVOEREND PRODUCENT LUCAS PIJFERS [ZEEZICHT]
SCENARIO EN REGIE ROSANNE PIJFERS ILLUSTRaTIE MARloes de vries EN VERDER Gert Reijmerink, Lisanne van Marrewijk, VENDA, BjOrn Lansman
MMV Sterkliniek Dierenartsen Hilversum - Ellis van Saaze EN Eveline Mintjes

Illustraties: Marloes de Vries

ndg_chip_ansichtkaart.indd 1

03-04-18 14:35
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FUN

Fotografie: Wesley Flaman

Een museum
vol aaibare
kunst
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Je hebt kattenliefhebbers en je hebt kattenliefhebbers.
Bij sommige baasjes krijgt het poesbeest in plaats van brokjes tonijntartaar
voorgeschoteld, andere baasjes hebben een bescheiden datacentrum nodig
om de hoeveelheid kattenfilmpjes te kunnen uploaden. En dan heb je ook nog
poezenvrienden van het kaliber Bob Meijer, die een compleet museum inrichtte
ter meerdere eer en glorie van de kat.
Door: Stephan ter Borg, schrijft
o.a. voor De Slimste Mens,
De Rekenkamer, Rambam en
De Speld.

Meijer richtte zijn kattenkabinet op als eerbetoon aan zijn
overleden kater J.P. Morgan
(1966-1983) die hij vernoemde
naar de puissant rijke bankier en
kunstverzamelaar John Pierpont
Morgan. Na het overlijden van
zijn pluizige metgezel deed
Meijer wat iedere rechtgeaarde
poezenvriend zou doen: hij
besloot een monumentaal grachtenpand tot aan de nok toe te
vullen met kattenkunst. Hoewel
hij zelf nog op de bovenste
verdieping woont, is het grootste
deel van het huis toegankelijk als
bedevaartsoord voor iedereen
die van poezen houdt.
Van de oude Egyptenaren tot
Renoir en Picasso: kunstenaars

hebben altijd al een gezonde
belangstelling voor katten gehad.
Aanbod genoeg dus, en Bob
Meijer heeft door de jaren heen
een indrukwekkende hoeveelheid kattenkunst bij elkaar
gehamsterd. Vanaf werkelijk elke
centimeter beschikbare ruimte
word je aangestaard door katten.
Olieverfschilderijen, fotografie,
posters en aanplakbiljetten,
bronzen beelden en servies: in
de collectie van het kattenkabinet wordt zelfs geen keuze
gemaakt tussen alles en nog wat.
Het bekendste werk is een ets
van Rembrandt, maar de echte
pronkstukken zijn toch wel de
katten die doodgemoedereerd
rondlopen tussen de museumgasten. Ze zijn gelijk ook het
enige werk dat je mag aanraken.
Het kattenkabinet is geen gelikte
experience met audiotours in
zeven verschillende talen, maar

een rommelzolder waarin je naar
hartelust kunt verdwalen tussen
de aaibare kunst. In de hoek staat
geen norse suppoost, maar een
kattenbak met een bus luchtverfrisser ernaast. Uiteindelijk is
dat de grote charme van het kattenkabinet: het is een fascinerend
kijkje in de ziel van de ultieme
kattenliefhebber.

Het kattenkabinet
Herengracht 497, Amsterdam
Openingstijden: ma-vr 10:00 – 17:00,
za-zo 12:00 – 17:00
Toegangsprijzen: volwassenen €7,studenten €4,- kinderen gratis.
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#GEEN
TEKEN
#GEEN
VLOOIEN
Maandenlang
beschermd met
één behandeling
Vraag je
dierenarts
persoonlijk
advies!

www.vlooienenteken.nl

