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KopiJ winternummer 2016
U kunt uw bijdrage voor het winternummer 
2016 inzenden tot 1 december 2016. Neem 
bij teksten altijd bronvermelding(en) op, 
indien van toepassing. E-mail uw tekst als 
Worddocument naar
redactie@schotseherdervrienden.nl. 
De redactie behoudt zich het recht voor 
ingezonden artikelen te weigeren dan wel te 
redigeren of in te korten.
Heeft u ook foto’s bij uw tekst, stuur deze dan 
mee in een zo hoog mogelijke resolutie en 
vermeld de naam van de fotograaf.
Wij zoeken ook nog foto’s voor de cover en 
de backcover. Neem voor meer informatie 
contact op met:
redactie@schotseherdervrienden.nl.
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naam: Bella Proudfoot From Hobbit’s Home (Belba)
geboren: 10 november 2007

vader: Mabinogion King Arthur Pendragon
moeder: Mara Baggings From Hobbit’s Home

fokker: Anita van Bussel 
eigenaar: Lieke Geurts

naam: Liberty White Boy Lady Bo’s Future (Gaudí)
geboren: 29 april 2015

vader: Heritage’s Loyal Fellow
moeder: Immortal Lady’s Lenora Leonara

fokker: Marga Megens
eigenaar: Koos en Nita Dubbelman
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INHOUD

de vereniging schotse herder vrienden
De vereniging Schotse Herder Vrienden is opgericht op 1 
januari 2004, ter behartiging van de belangen van de Schotse 
herdershond langhaar en Schotse herdershond korthaar. In 
de statuten is vastgelegd dat de vereniging zich ten doel stelt 
liefhebbers en vrienden van de Schotse herdershond nader 
tot elkaar te brengen en het hebben, houden en fokken van 
de Schotse herdershond in kwalitatieve zin te bevorderen.

De vereniging is zich bewust van de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid ten aanzien van het gedrag, karakter en 
gezondheid van de Schotse herdershond.
De vereniging wil een positieve bijdrage leveren aan het 
totaalbeeld van de Schotse herdershond. Deze bijdrage is 
gericht op zowel uiterlijk, gedrag, karakter als gezondheid. De 
vereniging tracht dit doel te bereiken door goede voorlichting 
te geven aan kopers en (beginnende) fokkers. Het streven is 
gericht op het fokken van een stabiele en intelligente hond, 
vrij van erfelijke afwijkingen. Een Schotse herdershond 
zal met deze eigenschappen uitermate geschikt zijn als 
gezinshond.

Binnen de vereniging is kennis op allerlei gebied aanwezig. 
Leden, maar ook niet-leden, kunnen daar altijd een beroep 
op doen.
 
activiteiten
Ter bevordering van de onderlinge contacten worden er 
diverse activiteiten georganiseerd, zoals:
•  het geven van workshops, cursussen en lezingen voor
 liefhebbers en fokkers;
• gezamenlijke wandelingen op verschillende locaties;
• het testen van de Schotse herdershond op gedrag en
 karakter;
• het organiseren van een dag waarbij het uiterlijk centraal 

staat.

verenigingsblad
Leden van de Schotse Herder Vrienden ontvangen elk 
kwartaal het verenigingsblad met daarin allerlei artikelen over 
de Schotse herder en aanverwante zaken. 

5 Mededelingen en kalender

6 Gezondheid: vroegcastratie

8 Winnende foto wedstrijd ‘vakantie’

10 Onderzoek Wageningen langhaarcollie

13 Mijn aanstaande collie: Natasja

16 Korte berichten

24 Pup en beweging

27 Korthaarpagina: Merleangus in Zweden

29 Column Miranda de Jong

30 Fotocollage ‘familie’

34 Kennelvermeldingen

21 Sport & spel: Zwemmende collies

14 Fotoverslag: Wandeling Erkemeder-
strand 19 Verzorging: Sportmassage
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MEDEDELINGEN

KALENDER

eindeJaarswandeLing 

Zondag 18 december organiseren 
we onze eindjaarswandeling. Dit keer 
gaan we genieten van het prachtige 
duin- en bosgebied tussen Bergen en 
Schoorl (Noord-Holland).
Houd onze website en Facebook-
pagina in de gaten voor meer 
informatie.

18 DECEMBER 2016
crea-middag 

Onder leiding van het crea-ladies 
team van de Schotse Herder Vrienden 
ga je zondag 13 november je eigen 
creatieve grenzen verleggen. Het 
programma is ook geschikt voor 
heren! Reserveer de datum alvast 
in je agenda en houd onze website 
en Facebookpagina in de gaten voor 
meer informatie.

13 NOVEMBER 2016

Het is na een lange nazomer weer herfst aan het worden: 
hoogste tijd dus voor het herfstnummer van Collie en zo! Het is 
weer een heel gevarieerd nummer geworden, met artikelen van 
vele gastschrijvers.  
In dit nummer een artikel door Marjolein Roosendaal van het 
onderzoek dat aan de Universiteit van Wageningen is gedaan 
naar de stand van zaken bij de langhaarcollie in binnen- en 
buitenland. De resultaten laten zien dat het vijf voor twaalf 

is; de genetische diversiteit binnen het ras is de afgelopen 
decennia sterk afgenomen, waardoor steeds meer genetische 
problemen aan de oppervlakte komen.
Daarnaast in dit nummer onder andere ook nog een 
interessant artikel over beweging bij pups en de zogenaamde 
'vijfminutenregel', een aantal mooie fotocollages en een artikel 
over collies en zwemmen naar aanleiding van de poll op 
Facebook. 

De redactie en medewerkers wensen je weer veel plezier met 
dit herfstnummer van Collie en zo!

Diana Jansen

Door onze eindredacteur:
Diana Jansen

mededeLing Bestuur

Bij onze vereniging zijn alle typen 
collies welkom. Wij vinden gezondheid, 
gedrag en welzijn belangrijker dan de 
rasstandaard, maken geen onderscheid 
tussen fokkers en collie-eigenaren, en 
hebben niet de pretentie als enige te 
weten hoe je de rasstandaard moet 
interpreteren. Toen wij door SHV “De 
Collieclub” werden uitgenodigd voor een 
overleg van de vier collieverenigingen 
die ons land rijk is, hebben we ernstig 
getwijfeld of we wel naar dat overleg 
toe zouden moeten gaan. Reden: de 
doelstellingen en uitgangspunten van 
één van de genodigden, de Nederlandse 
Collieclub, staan haaks op onze 
hierboven genoemde kernwaarden. 

We zijn op 11 juli toch naar dat overleg 
gegaan, omdat het een voor ons 
interessant doel had: gezamenlijk 
een activiteit te organiseren voor alle 
collieliefhebbers. We zagen het als 
een 1e stap gericht op toekomstige 
samenwerking, in welke vorm dan ook.

Begin september hebben we met 
verbijstering kennisgenomen van 
het besluit van het bestuur van “De 
Collieclub” om een keurmeester voor 
de Jonge Honden en Veteranendag 
uit te nodigen, die als fokker in 2014 
een teef met een ernstige vorm van 
heupdysplasie had ingezet in de fokkerij. 
Een feit waar in de colliewereld – terecht 
– veel beroering over is ontstaan. Voorts 
bleek dat de reglementen waar fokkers 
zich bij deze vereniging aan dienen 
te houden, danig te zijn uitgekleed. 
Besluiten die naar onze mening niet 
in het belang zijn van de gezondheid 
van het ras en toekomstige eigenaren. 
Bovendien bleek dat bij de Nederlandse 

Collieclub mensen het lidmaatschap 
wordt ontzegd, niet omdat ze een (in 
hun ogen) ‘foute collie’ hebben, maar 
omdat ze op vriendschappelijke voet 
staan met (leden van) onze vereniging. 
Zelfs voor de meest primaire vorm van 
samenwerken – elkaar gedogen – blijkt 
bij deze vereniging geen draagvlak te 
zijn. En tot slot bleek in de weken na 
ons overleg dat onze inbreng voor die 
gezamenlijke activiteit volstrekt niet 
serieus werd genomen. 

Deze ontwikkelingen kunnen wij niet 
rijmen met onze kernwaarden en ook 
niet verantwoorden naar onze leden. 
Van samenwerking is geen sprake. 
Wij hebben dan ook besloten uit het 
overleg van de vier collieverenigingen 
te stappen en hebben het bestuur van 
“De Collieclub” hier schriftelijk over 
geïnformeerd. Belangstellenden kunnen 
deze brief bij ons secretariaat opvragen. 

Ondertussen hebben we niet stilgezeten! 
We hebben weer tal van leuke 
activiteiten georganiseerd en de eerste 
fase van een grootschalig onderzoek 
naar de genetische diversiteit van de 
langhaarcollie door de Universiteit 
van Wageningen (in opdracht van 
de Schotse Herder Vrienden) is 
afgerond. Elders in dit magazine 
staat een artikel hierover, geschreven 
door Marjolein Roosendaal. Zij heeft 
zich gespecialiseerd in fokkerij en 
genetica van honden, is een van de 
toonaangevende sprekers bij de Kennis 
Tour 2016 van de Raad van Beheer 
en lid van de gezondheidscommissie 
van de Schotse Herder Vrienden. 
En we zijn alweer druk bezig met de 
voorbereiding van een aantrekkelijk 
activiteitenprogramma voor het volgend 
jaar, waar we jullie in groten getale 
hopen te mogen begroeten. 
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GEzONDHEID

veel hondeneigenaren lopen vroeg of laat tegen 
de vraag aan of ze hun hond willen laten castreren 
en zo ja, wanneer dit dan moet gebeuren. veel 
pupeigenaren krijgen bij het eerste vaccinatiebezoek 
aan hun dierenarts al standaard de vraag of ze 
meteen een afspraak willen maken voor de castratie 
van hun lieveling. in het lentenummer van 2015 heeft 
de schotse herder vrienden al uitgebreid aandacht 
besteed aan de voor- en nadelen van castratie. maar 
nu willen we eens dieper ingaan op de effecten van 
castratie van honden jonger dan een halfjaar of, in 
het geval van teven, honden die voor hun eerste 
loopsheid worden gecastreerd. 

aLgemeen
Veel eigenaren en dierenartsen hanteren in Nederland 
de stelregel dat teven in ieder geval een eerste loopsheid 
moeten hebben gehad en reuen in ieder geval de 
puberleeftijd moeten hebben bereikt, vooraleer er wordt 
overgegaan tot castratie (en ja, zowel bij reuen als bij 
teven heet het ‘castratie’, omdat de geslachtsorganen 
– deels – worden verwijderd). Dat betekent dat de hond 
in kwestie in ieder geval geestelijk en fysiek redelijk 
uitgegroeid is. Toch gebeurt het ook vaak dat honden 
eerder worden gecastreerd. In een aantal gevallen 
is het rasgebonden en worden pups zelfs rond de 8e 
week gecastreerd meegegeven (bijvoorbeeld bij de zgn. 
labradoodles). In andere gevallen worden honden rond 
de vijfde of zesde maand gecastreerd, omdat er gedacht 
wordt dat het beter zou zijn om een teef voor haar eerste 
loopsheid te ‘laten helpen’ of omdat een reu van een 
pittig(er) ras op die leeftijd te lastig voor de eigenaar is 
en gedacht wordt dat castratie het gedrag positief zou 
kunnen beïnvloeden.

Om welke reden er ook wordt overgegaan tot castratie, 
de Schotse Herder Vrienden wil voor haar leden de 
langetermijneffecten van vroegcastratie belichten, 
zodat eigenaren alle voors en tegens goed tegen elkaar 
kunnen afwegen.

nieuwe inZichten
Veel stichtingen en asielen gaan, om overbevolking en 
ongewenste nestjes tegen te gaan, van het standpunt 
uit dat hun bewoners zo snel mogelijk moet worden 
gecastreerd. En inderdaad, als het gaat om de grote 
aantallen ongewenste katten of honden die anders hun 
hele leven in een asiel moeten slijten, is castratie een 
humane(re) manier om ervoor te zorgen dat er geen 
groot overschot van ongewenste c.q. onplaatsbare 
nesten worden geboren.
Maar vanuit de medische wereld zijn de laatste jaren 
nieuwe onderzoeken geweest waaruit is gebleken dat 
vroegcastratie (< de 4e-6e maand) eigenlijk helemaal 
niet zo goed is. Een recente studie (2014) naar de 
effecten van castratie bij golden retrievers liet een 
aanzienlijke toename zien van gewrichtsproblemen en 
drie specifieke vormen van kanker. Naar aanleiding 
van eerdere studies is vervolgens onderzoek gedaan 
bij andere golden retrievers en labrador retrievers. Bij 
een aantal dierenklinieken werden over een periode 
van 13 jaar gegevens vergeleken van de effecten van 
castratie bij honden van specifieke leeftijdscategorieën: 
gecastreerd voor de 6e maand, tussen 6-11 maanden, 
tussen 1-2 jaar oud en tussen 2-8 jaar oud. De in het 
onderzoek genoemde gewrichtsproblemen waren 
heup- en elleboogdysplasie en kruisbandproblemen. 
De kankervormen die werden onderzocht waren 
lymfosarcoom, hemangiosarcoma (tumor van 

Vroegcastratie
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een bloedvat of van cellen van de bloedvatwand), 
mastceltumoren en baarmoederhalskanker. 
De resultaten in alle onderzoeken bij de golden retriever 
waren vergelijkbaar, maar er bleken wel opmerkelijke 
verschillen in de resultaten bij de labrador retriever. 
Bij de labrador bleek circa 5% van de intacte reuen en 
teven gewrichtsproblemen te hebben en verdubbelde 
dit percentage bij gecastreerde honden (bij zowel reuen 
als teven) die voor hun 6e maand waren gecastreerd. 
Bij de golden retrievers werd hetzelfde percentage van 
5% gewrichtsproblemen bij intacte honden gezien, maar 
bleek het aantal voor de 6e maand gecastreerde honden 
dat kampte met gewrichtsproblemen met 4-5 maal 
te stijgen bij zowel reuen als teven. Bij gecastreerde 
labradorteven was een lichte stijging van kanker te zien 
van hetzelfde niveau van 3% bij intacte labradorteven. 
Bij de groep van intacte golden retrieverteven was 
eenzelfde percentage van 3% kanker, maar bleek het 
percentage van het voorkomen van één of meer vormen 
van kanker 3-4 maal zo hoog te zijn bij gecastreerde 
teven. Hierbij maakte het niet uit op welke leeftijd de teef 
was gecastreerd. Bij reuen, zowel bij de golden retrievers 
als bij de labradors, had castratie relatief weinig effect 
op verhoging van de kans op kanker. De vergelijking 
van de twee rassen suggereert dat het voorkomen van 
kanker bij golden retrieverteven een teken is dat het ras 
een specifieke kwetsbaarheid heeft voor ziektes waaraan 
geslachtsklierverwijderingen ten grondslag liggen.
Daarnaast zijn er studies die aantonen dat vroegcastratie 
zou kunnen leiden tot orthopedische, immunologische, 
oncologische en gedragsmatige problemen. 

hemangiosarcoom
In de Amerikaanse veterinaire medische database van 
1982-1995 is te zien dat harttumoren bij gecastreerde 
teven ruim viermaal zo vaak voorkomen als bij intacte 
teven. 
Voor de meestvoorkomende vorm van harttumoren 
(hemangiosarcoom of HAS) geldt zelfs dat gecastreerde 
teven vijfmaal zo’n hoog risico lopen om dit te krijgen in 
vergelijking met niet-gecastreerde teven. Gecastreerde 
reuen hebben een lichtverhoogd risico op harttumoren. 
Medisch onderzoek wijst uit dat castratie dus het risico 
lijkt te verhogen op het ontstaan van harttumoren zowel 
bij teven als bij reuen. Intacte teven lopen het minste 
risico op het ontwikkelen van een harttumor, terwijl 
gecastreerde teven het grootste risico lopen, waarbij het 
ras van de hond ook kan meespelen bij het ontwikkelen 
van harttumoren.

BotKanKer
In een onderzoek uit 2002 bij rottweilers is aangetoond 
dat het risico op botkanker significant werd beïnvloed 
door de leeftijd waarop de honden waren gecastreerd. 
Zowel bij reuen als bij teven die voor hun eerste jaar 
gecastreerd waren, ontwikkelden de gecastreerde 
honden vaker botkanker dan intacte rottweilers. En 
een ander onderzoek uit 1980-1984 concludeerde dat 
het risico op botkanker bij grote rassen verdubbelde bij 
gecastreerde honden. 
Daarnaast lopen gecastreerde reuen een driemaal zo 
hoog risico op lymfeklierkanker (10%) en gecastreerde 

teven een verhoogd risico op mastceltumoren (6%) tegen 
geen enkel geval van mastceltumoren bij intacte teven.

prostaatKanKer
Het wordt algemeen aangenomen dat het castreren van 
een reu prostaatkanker voorkomt. Maar een onderzoek 
door het College of Veterinary Medicine van de Michigan 
State University heeft aangetoond dat castratie niet 
altijd effect heeft op het risico van het ontwikkelen van 
prostaatkanker bij honden. Deze studie betrof slechts 
een onderzoek bij 43 honden, maar er zijn aanwijzingen 
dat het ontwikkelen van prostaatkanker niet alleen 
maar gerelateerd hoeft te zijn aan hormonen die door 
de testikels worden geproduceerd. Er zijn aanwijzingen 
dat non-testiculaire androgenen ook van invloed zijn bij 
dierlijke prostaatkanker.

aBnormaLe Botgroei en -ontwiKKeLing
In de jaren ’90 van de vorige eeuw is er onderzoeken 
gedaan naar de botgroei en -ontwikkeling van honden 
die voor hun eerste jaar waren gecastreerd. Aangetoond 
is dat deze honden significant groter groeiden dan 
honden die na hun puberteit werden gecastreerd. 
En hoe jonger de leeftijd van castratie, hoe groter de 
hond uitgroeide. Een onderzoek uit 2000 in de The 
Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism 
(USA) verklaarde waarom het skelet van honden die 
voor hun puberteit gecastreerd waren een abnormale 
botgroei vertoonde: ‘In de puberteit bevordert het 
geslachtshormoon oestrogeen de skeletgroei en tevens 
het sluiten van de groeischijven. Waarschijnlijk is dit het 
gevolg van zowel oestrogeen-geïnduceerde vasculaire 
en osteoblastic (botcellen) groei en het stoppen van de 
chondrogenesis (kraakbeenontwikkeling).’
Daarnaast heeft oestrogeen gedurende de pubertijd en 
vlak daarna een anabolisch effect op de ontwikkeling van 
osteoblasten en een apoptotic (voorgeprogrammeerde 
celafsterving van multicellulaire organismen) en op de 
osteoclast (botcel die zorgt voor afbraak van botweefsel), 
wat een verhoging van de minerale overname bot in het 
axiale en appendiculaire bot veroorzaakt. Het wegnemen 
van organen die oestrogeen produceren bij onvolwassen 
dieren (zowel bij reuen als bij teven) zorgt er dus voor dat 
de groeischijven zich niet kunnen sluiten. Deze dieren 
groeien dus langer door en met langere en dunnere 
botten als gevolg, die ook vaak nog uit proportie zijn en 
uiteindelijk kunnen resulteren in gewrichtsproblemen.

verhoogd risico scheuren KruisBanden
Een studie van Texas Tech University Health Sciences 
Center over het scheuren van de achterste kruisbanden 
bij honden (ACL) concludeerde dat gecastreerde honden 
een verhoogd risico hadden op gescheurde kruisbanden 
ten opzichte van niet-gecastreerde honden. Hoewel 
grote en middelgrote rassen sowieso een hoger risico op 
gescheurde kruisbanden hadden, bleken gecastreerde 
honden, ongeacht hun grootte, altijd een hoger risico op 
gescheurde kruisbanden te lopen. 

heupdYspLasie
Een onderzoek van Cornell University’s College of 
Veterinary Medicine, gepubliceerd in het Journal of 



the American Veterinary Medical Association, toonde 
aan dat zowel reuen als teven die op jonge leeftijd 
gecastreerd waren, vaker aan heupdysplasie bleken te 
lijden. Een recenter onderzoek van de Davis Universiteit 
onder 759 golden retrievers toonde eveneens aan dat 
gecastreerde honden een tweemaal zo hoog risico (17%) 
op heupdysplasie liepen dan intacte honden. 

andere negatieve effecten
Vroegcastratie wordt ook geassocieerd met incontinentie 
bij teven en defecten aan de urethrale sluitspier bij reuen. 
Vroegcastratie verdrievoudigt het risico op of 
hypothyroïde.
Vroegcastratie verhoogt het risico op progressieve 
ouderdomsdementie.
Vroegcastratie verdrievoudigt het risico op obesitas.
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Winnaar favoriete vakantiefoto Katarina en Kiki Dee, lekker 
samen dobberen in het zwembad - foto Annemie Vandermeulen
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Kaithlynn vom Neckarwiesenweg 

Ouders: 
D’leh the Yagahl of Kingly Shine
Harmony vom Neckarwiesenweg

Deze knappe dame woont bij Lady Bo’s Future Collies.

Collies uit Amerikaanse lijnen,
in de AKC erkende kleuren
(Dark) Sable, Tri Color en Color 
Headed White.

Fokker: Steffi Schrauf
Collies vom Neckarweisenweg

Eigenaar: Marga Megens
Lady Bo’s Future Collies
www.ladybosfuture.nl
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het lijkt niet goed te gaan met de schotse herder 
langhaar. Ziekte, minder en kleinere nesten, 
teruglopende leeftijden, het bestuur van de schotse 
herder vrienden maakte zich zorgen. en dus begon 
men zich te oriënteren: wie zou daar iets zinnigs over 
kunnen zeggen?
de inspanningen van het bestuur resulteerden 
uiteindelijk in een rapport dat in alle opzichten van 
groot belang is. hoe kwam het tot stand?

het Begin
Er werd contact gelegd met de Universiteit Wageningen, 
waar men gebruik kan maken van aldaar ontwikkelde 
software. Als er data kan worden aangeleverd vanuit 
een database die voldoende dieren bevat voor een 
goed beeld, kan dat worden ingevoerd. Er kunnen 
dan foksimulaties worden gedaan, dat betekent dat er 
fokbeleid wordt toegepast en er wordt berekend wat 
het effect ervan is over tien, vijfentwintig of zelfs vijftig 
jaar. Zo is dus heel goed in te schatten wat een bepaald 
fokbeleid kan doen en of iets wel of niet een positief 
effect zal hebben.
Er wordt ook gekeken naar de huidige stand van zaken 
en hoe die is ontstaan. Uit dergelijke gegevens valt 
goed op te maken hoe vaak bijvoorbeeld reuen worden 
gebruikt en wat het eventuele effect daarvan is geweest.

de dataBase
De database die gebruikt werd voor dit onderzoek was 
ter beschikking gesteld door de heer Ad Mommers. Al 

vele jaren hield hij de stand van zaken in het ras bij en 
daarvoor werden contacten in binnen- en buitenland 
gebruikt. Enkele jaren geleden werden de gegevens 
gedurende vele uren in het programma ZooEasy 
ingevoerd. Een fenomenale klus waar het ras zeer 
dankbaar voor mag zijn, want dankzij deze database kon 
de WUR (Wageningen University Research) aan de slag. 
En zo geschiedde.

aantaLLen
In eerste instantie stonden er 216.739 honden in de 
database. De periode liep weliswaar van 1868 tot 2015, 
maar effectief kon er worden gekeken vanaf 1975, want 
voor die tijd was het aantal Schotse herdershonden in 
Nederland te verwaarlozen. Er werden gegevens uit 
meerdere landen gebruikt en hier en daar waren er 
doublures of honden waarvan niet alles leek te kloppen. 
Nadat die waren verwijderd, bleven er 207.702 over. 

Land aantallen dieren in 
database

Duitsland 50.076

Zweden 33.572

Groot-Brittannië 30.335

Finland 23.769

Verenigde Staten 13.808

Nederland 7.392

Overig 40.274

Onderzoek 
Universiteit 
Wageningen

Stand van zaken
Schotse herdershond langhaar

tekst: Marjolein Roosendaal • foto: Diana Jansen
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wereLdwiJd
De populatie wereldwijd is erg groot en op het 
hoogtepunt werden er meer dan 6.000 pups per jaar 
geboren. Dat was in de jaren negentig. Maar dat bleef 
niet zo. De aantallen daalden tot nu ongeveer 3.000 
pups per jaar. Dan hebben we het natuurlijk niet alleen 
over Nederland, daar zijn de aantallen bedroevend veel 
lager. De cijfers laten zien dat ongeveer 7-10% van de 
reuen nakomelingen krijgt, van de teven is dat 18-25%. 
Het aantal pups per reu varieert enorm, populaire reuen 
met meer dan 200 pups zijn geen uitzondering. De 
populairste reu wereldwijd heeft 570 pups verwekt, de 
populairste reu in Nederland heeft het aanzienlijke aantal 
van 545 nakomelingen verwekt.

spreiding
Met de spreiding van de genen was het niet al te best 
gesteld; was er in 1975 nog minder dan 10% inteelt 
gemiddeld, in 1999 was dat gestegen tot 25%! De 
wetenschap heeft een kritieke grens berekend voor 
de toename van inteelt en die ligt op 1%. De toename 
bij de collies lag in deze periode helaas hoger: 2,8%.  
De verwantschap staat er ook niet best voor, wat 
waarschijnlijk komt doordat men een voorkeur heeft voor 
honden uit eigen land. 

nederLand
In Nederland is de gemiddelde inteelt iets hoger dan in 
de rest van de wereld. Gemiddeld is de verwantschap 

van de Nederlandse honden 
hoog, 25%, en is de verwantschap met honden uit 
andere landen lager. Dat betekent dat er relatief vaak 
combinaties worden gemaakt binnen de landsgrenzen.
De gemiddelde verwantschap met de Britse honden 
is wat lager, namelijk 22%. Voor de overige landen is 
het percentage lager dan 20. De cijfers betreffende 
de Amerikaanse honden lijken erg gunstig, maar 
aangezien die data incompleet waren zijn ze helaas niet 
betrouwbaar en daarom onbruikbaar.

vervoLg
Dankzij de bijzondere database van Ad Mommers is er 
een goed beeld geschetst van de toestand van het ras, 
iets waarvoor het ras hem zeer dankbaar mag zijn. De 
huidige toestand is zorgwekkend, iets wat veel fokkers 
zich al gerealiseerd zullen hebben.
Doordat er mogelijkheden zijn met andere landen is het 
zeker de moeite waard voor de fokkers daar dieren te 
gaan zoeken en zo de inteelt nog enigszins binnen de 
perken te houden.
De percentages die gevonden zijn, zijn hoog en een 
goed beleid is dan ook van belang.
De WUR is nog niet klaar; er komt een vervolgonderzoek 
dat een aantal zaken nog beter en uitgebreider in kaart 
zal brengen. 
De Schotse Herder Vrienden zal intussen werken aan 
een adviserend beleid om zo goed mogelijk om te gaan 
met het genetisch beheer in het ras.

Gemiddeld niveau inteelt 
(F) en gemiddeld niveau 
verwantschap (f).

inteelttoename Beoordeling risico's effectieve populatiegrootte

> 1% Uitsterven door opeenstapeling erfelijke gebreken. < 50

0,5% - 1% Erfelijke gebreken gaan vrijwel zeker voorkomen. 50 - 100

0,25% - 0,5% Er kunnen erfelijke gebreken optreden. 100 - 200

< 0,25% Kleine kans op erfelijke gebreken. > 200
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• Cavom is de volledige en hoog-
 waardige maaltijd voor uw hond.

• Cavom bevat alle essentiële
 voedingsstoff en in de juiste
 verhouding.

• Cavom is voordelig in gebruik,
 door de hoge energiewaarde en   
 de lichte verteerbaarheid.

 Kijk op onze website of neem
 contact met ons op voor speci� eke   
 vragen over welk Cavom product 
 voor uw hond het beste is.  
 Wij adviseren u graag!

 cavom.nl

Diervoederfabriek B.V. | Tussendiepen 9-13 | 9206 AA Drachten

                     Tel. +31(0)512-515955 | Fax +31(0)512-516050 | vdm@cavom.nl

Cavom, daar draait een gezond hondenleven om!

de natuurlijke voeding
voor elke hond

CAVOM Advertentie 1/1 Pag. def 2x.indd   1 27-10-14   11:12
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foto: Bandit van Nelleke Verburg

Graag stel ik me even voor. Ik 
ben Natasja Koeckhoven, 40 jaar, 
getrouwd met Edwin en heb twee 
kinderen, van 8 en 11 jaar. Ook heb 
ik al 12 jaar de ziekte van Pompe: 
een ongeneeslijke progressieve 
spierziekte.
Mijn spieren kunnen bijna geen 
energie omzetten, hierdoor ben 
ik altijd moe en heb ik beperkte 
spierkracht. In de praktijk betekent 
dit dat ik veel gebruikmaak van 
een elektrische rolstoel en andere 
hulpmiddelen. Ik word nooit meer 
beter en weet dat mijn lichamelijke 
conditie steeds verder zal 
verslechteren. Toch probeer ik alles 
positief te benaderen en steek mijn 
energie in mijn gezin, mijn dieren en 
mijn vrijwilligerswerk, PowerAnimals, 
een Stichting die het doel heeft om 
mensen en dieren/natuur met elkaar 
te verbinden. We gaan op kleine 
schaal met onze PowerAnimals 
op pad en zoeken mensen op die 
graag de kracht van de dieren willen 
ervaren.

Ik heb vier jaar lang een hulphond 
gehad. Deze hond heb ik zelf 
opgeleid via de hulphondenschool 

Bulters en Mekke door middel van 
teamtraining. Dit houdt in dat je je 
eigen hond traint tot hulphond. Er 
komt een ervaren hulphondentrainer 
bij je thuis, die een basistest afneemt 
om te kijken of je hond geschikt is 
voor hulphond. Ook krijgt de hond 
een uitgebreide medische keuring bij 
een dierenartspraktijk. Vervolgens 
leert de hulphondentrainer mij 
(de cursist) hoe ik de hulphond 
het beste kan begeleiden en de 
hulphondentaken kan aanleren, een 
heel uniek concept in Nederland. 
Uiteindelijk doet de hond examen 
en krijgt hij de officiële status als 
hulphond.  

Mijn vorige hulphond kon erg veel 
taken, zoals voorwerpen aangeven, 
helpen bij de was en boodschappen, 
deuren, kastjes en lades openen en 
sluiten, druk geven op mijn benen, 
kleding aangeven en uittrekken, 
trippelstoel brengen en nog veel 
meer. Maar ze was bovenal mijn 
maatje en ging overal mee naartoe, 
ook als ik naar fysiotherapie ging of 
naar het ziekenhuis.

Nu zit ik al bijna een jaar zonder 
hulphond en ben druk op zoek naar 
een nieuwe. In mijn zoektocht naar 
een geschikt hondenras voor mij, 

stuitte ik telkens op mijn wens om 
een Schotse collie op te leiden tot 
hulphond. Ik kwam al snel in contact 
met de voorzitter van de vereniging 
Schotse Herder Vrienden, Ger 
Houben. Hij heeft mij uitgebreid 
geïnformeerd over het ras en samen 
gaan we kijken of we een geschikte 
collie kunnen vinden voor mij. Dit 
blijkt nog een hele uitdaging, omdat 
ik op zoek ben naar een hond 
tussen de 1 en 2 jaar, een reu, 
supergezond en met een stabiel 
werkkarakter.

De komende maanden ga ik ook 
aan de slag om de financiering 
van de hulphondenopleiding te 
bekostigen, mijn zorgverzekering 
vergoedt dit namelijk niet. Ik ga 
door middel van crowdfunding en 
fondsenwerving een actie opstarten 
om dit voor elkaar te krijgen, de 
hulphondenschool, Bulters Mekke, 
ondersteunt mij hierbij.

Mocht u tips hebben of wilt u meer 
weten, dan kunt u per mail contact 
opnemen met Ger Houben, via 
voorzitter@schotseherdervrienden.nl 
of direct met mij:
natasja@koeckhoven.nl.

tekst en foto’s: Natasja Koeckhoven

MIjN COLLIE
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FOtOVERsLAG

Wandeling Erkemederstrand
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in de cLuBwinKeL

Nu ook verkrijgbaar in de clubwinkel: 
colliesiaraden! Er is keuze uit 
verschillende kettingen met hangers en 
oorbellen. zowel in zilverlook, goudlook 
als koperlook.
Te bestellen in onze clubwinkel voor
€ 8,95

Zie: www.schotseherdervrienden.nl

hond2016.nL

Op 9, 10 en 11 december is Hond2016, 
hét evenement voor hondenminnend 
Nederland. In de Amsterdam RAI 
verzamelen zich deze dagen zo’n 7.000 
honden met circa 20.000 baasjes en 
bezoekers uit alle windstreken. Hond2016 
is leerzaam en vooral heel erg leuk 
voor zowel jong als oud. In de clinics en 
workshops, verzorgd door professionals uit 
de hondenbranche, beleef je het houden 
van honden en krijg je handige tips. Ook 
jouw viervoeter is van harte welkom op 
Hond2016, samen kun je deelnemen aan 
diverse workshops en maak je kennis 
met verschillende hondensporten en 
trainingsmethodes. Kortom, een leuke dag 
uit voor jou en je hond!
Zie voor meer informatie: 
www.hond2016.nl

app dogLooKBooK

Gratis voor iPad, iPhone, Android. 
Voor meer informatie, zie: www.doglogbook.com.

Deze Engelstalige app is ontwikkeld door wetenschappers 
van faculteit diergeneeskunde van de Universiteit van 
Sydney. Het doel van de app is om meer inzicht te krijgen 
in de gezondheid en het welzijn van jouw hond en zo 
beter tegemoet te komen aan wat je hond nodig heeft. 
Ook kun je Doglogbook aan de dierenarts laten zien, 
zodat deze een betere diagnose kan stellen als je hond 
niet lekker in zijn vel zit of ziek is.
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KORtE BERICHtEN
praten met Je hond

Als je je verdrietig voelt, komt hij bij je liggen. Je kunt al je verhalen bij hem 
kwijt. Hij is altijd blij om je te zien. Je hond is je beste vriend – en binnenkort 
begrijpen jullie elkaar misschien nóg beter.
Aan de Loránd Eötvös-universiteit in Boedapest werken onderzoekers namelijk 
aan een computerprogramma dat het geblaf van honden analyseert. Volgens 
wetenschapper Csaba Molnar helpt het programma baasjes om de emoties van 
hun honden beter te begrijpen.

Voor het onderzoek worden veertien Hongaarse mudi’s, verwant aan de 
Hongaarse herdershond, geobserveerd. De wetenschappers gaan hierbij uit 
van zes situaties: de hond alleen, de hond ziet een bal, de hond vecht, de hond 
speelt, de hond ziet een vreemdeling en de hond wandelt.
De computer is op dit moment in staat om in 43 procent van de gevallen 
het geblaf van de mudi’s juist te interpreteren. Het uiteindelijke doel van het 
onderzoek is om een product op de markt te brengen waarmee mensen hun 
honden kunnen verstaan. Zo krijg je straks ook nog goede adviezen van je 
huisdier!

Bron: Dierennieuws.nl



KORtE BERICHtEN
nieuw vaccinatieprotocoL

Alle 27 universiteiten voor diergeneeskunde in de Verenigde 
Staten volgen al jaren het immunisatieprotocol dat door dr. 
Dodds is opgesteld. Maar zoals het er nu uitziet, zullen al 
deze universitaire opleidingen hun Vaccinatie Programma voor 
honden en katten wijzigen.
Het immuunsysteem van honden en katten is met 6 maanden 
volledig ontwikkeld. Wanneer een vaccinatie met een 
gemuteerd levend virus na 6 maanden wordt gegeven, geeft 
dit een levenslange immuniteit (dit geldt voor hondenziekte, 
parvo en kattenziekte). Wanneer een jaar later een 
herhalingsvaccinatie wordt gegeven, zullen de antistoffen van 
de eerste vaccinatie de antigenen van de tweede vaccinatie 
neutraliseren en derhalve zal er geen of weinig effect zijn. 
De titer krijgt geen booster en er vindt geen activatie van 
geheugencellen plaats.
De jaarlijkse parvo- en hondenziekteboosters zijn niet alleen 
onnodig, maar stellen het dier ook bloot aan potentiële 
allergische reacties en immune hemolytische anemie. Er is 
geen enkele wetenschappelijke basis voor de aanbeveling om 
jaarlijks te enten voor hondenziekte en parvo.
Pups ontvangen antilichamen van hun moeder via de voeding. 
Deze natuurlijke bescherming kan 8-14 weken duren. Pups 
en kittens zouden daarom niet voor de achtste week mogen 
worden gevaccineerd, omdat de bescherming via de moeder 
het vaccin zal neutraliseren en maar weinig bescherming 
oplevert (0-38%). 
Vaccinatie in de 6e week zal de werking van de eerste hoogst 
effectieve vaccinatie uitstellen en vaccinaties die twee weken 
later wordt gegeven zal het immuunsysteem onderdrukken in 
plaats van stimuleren. 
Het is beter om een serie van vaccinaties te geven bij de 8e 
week en om de 3-4 weken te herhalen tot de 16e week. Een 
laatste vaccinatie die na de 6e maand wordt gegeven zal een 
levenslange immuniteit garanderen.

Bron: http://www.hemopet.com

neospora

Wie vindt het niet fijn om door de weilanden te struinen met zijn 
hond? Je hond kan lekker vrij rennen in de natuur. En er zelfs 
zijn/haar poep achterlaten zonder dat je als baasje vindt dat het 
opgeruimd moet worden. Immers, op dezelfde weilanden lopen 
vaak runderen die nog veel grotere hopen achterlaten.
En daar schuilt juist het gevaar. Zonder dat jij het weet, is 
jouw hond misschien wel drager van de parasiet ‘Neospora 
Caninum’. 
Deze zeer gevaarlijke parasiet zorgt voor het hoogste 
percentage abortussen en vroeggeboorten bij koeien en 
pasgeboren kalfjes worden door de koe besmet. Een besmet 
rund kan niet genezen en moet vaak vroegtijdig worden 
geslacht.
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de hond de 
belangrijkste drager is van Neospora door bijvoorbeeld besmet 
water te drinken, rauw vlees te eten of zelfs zijn neus in een 
kadaver te stoppen. Als drager wordt je hond niet ziek. Maar 
wanneer er hondenpoep in het gras achterblijft, is de kans op 
infectie bij het rund groot. Vandaar dat veel rundveehouders 
oproepen om niet met je hond in de wei te gaan, zodat hun 
koeien gezond blijven.
Poept je hond toch in de wei: ruim het dan netjes op!
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Tel. (0513) 57 11 91 • www.energique.nl

Voer uw hond 

kerngezond

In de diepvries bij uw dierenspeciaalzaak

Vers vlees voor uw hond
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tekst: Yvette Behrtel en Judith Hofman • foto: Jolanda de Visser

VERzORGING

sportmassage
sporten met je hond is populair! naast de gebruikelijke 
sporten als behendigheid en flyball zijn allerlei nieuwe 
buitenactiviteiten in opkomst zoals bootcamp, canicross, 
steppen, balans & coördinatie en wandelvakanties met je 
hond. als je goed gaat kijken welke bewegingen jouw hond 
daarbij maakt, ben je óók echt aan het sporten met je hond, 
al besef je je dat misschien nog niet.

Neem nu bijvoorbeeld steppen met je hond. Het ziet er op 
het eerste oog onschuldig uit als een hond naast de step 
meeloopt, maar… heb je al weleens goed geobserveerd hoe 
jouw hond naast de step loopt? Gebruikt hij zijn lichaam goed 
in balans, of past hij zijn bewegingen aan jou aan en gaat hij 
daarmee gecompenseerd lopen? Past het tempo van jou goed 
bij het tempo van de hond of moet de hond zich aanpassen, 
waardoor hij niet de meest economische gang kan pakken? 
Veel afwegingen die niet alleen bij steppen met je hond een rol 
spelen, ze komen óók terug in alle andere genoemde sporten. 
Voor jou als lezer van het artikel de uitdaging om te gaan 
onderzoeken of jouw hond in balans beweegt en wat je kunt 
doen om je hond in balans te houden!

in BaLans Bewegen
Als je wilt weten of jouw hond in balans beweegt, ga je als 
eerste de bewegingen van jouw hond observeren in stap en 
draf en eventueel in galop en in een 8-lopen. Kijk eens goed of 
jouw hond de poten mooi uitzwaait en of het geheel er soepel 
uitziet. Of zie je een krappe pas waarbij de voorhand harder 
moet werken of er juist te veel beweging uit de achterhand 
komt? Zie je bijvoorbeeld bijzonderheden op de achterhand, 
check dan de spieren van de lage rug en de hamstringgroep 
aan de achterzijde van het bovenbeen. Voel je daar harde 
spieren, dan kun je de aandachtspunten bij elkaar gaan 
optellen en is de kans op het ontwikkelen van ‘zwakke 
schakels’ en daarmee een lichamelijke onbalans, aanwezig. 
Als je eenmaal weet wat de aandachtspunten bij jouw hond 
zijn, dan kun je deze zelf in de gaten houden en waar nodig 
onderhoud geven met massage.

Koud uit het mandJe is funest
Belangrijk is dat je er bewust van bent dat je een extra zware 
belasting vraagt van het lichaam, waarbij ‘koud vanuit het 
mandje’ sporten de kans op blessures vergroot, óók als je 

recreatief met je hond sport. Sporten vraagt veel van de spieren 
en gewrichten. Ook na afloop moet het lichaam bijkomen van 
alle inspanning. Net als bij jezelf moet jouw hond voorbereid 
worden op een extra zware inspanning. Voor een optimale 
prestatie heb je conditie, kracht, souplesse en coördinatie 
nodig. Alleen zo kun je blessures en spierpijn zo veel mogelijk 
voorkomen. Een optimale beweeglijkheid begint bij een goede 
trainingsopbouw en daarnaast kan massage gebruikt worden 
om bindweefsel, spieren, pezen en gewrichten op te warmen 
zodat een optimale mobiliteit bereikt wordt.

nut van een goede trainingsopBouw
Bij activiteit en/of sport met je hond ontstaat een extra 
belasting, waardoor er een groot beroep uitgeoefend wordt 
op de spieren. Bij een goede trainingsopbouw volgt herstel 
en ontstaat er een trainingseffect in de spieren. De spier raakt 
beter doorbloed en wordt sterker en soepeler. Als er ergens 
een zwakke schakel zit, kan het weefsel niet goed herstellen 
en kan het overbelast raken. Dit kan leiden tot pijn, stijfheid, 
spierspanning en spierverhardingen. De doorbloeding, 
stofwisseling en het herstel van weefsel wordt steeds minder, 
waardoor spieren en gewrichten stijf kunnen worden. Op den 
duur ontstaan hierdoor blessures.

Spieren kunnen à la minute werk verrichten, alleen komt pas 
na een paar minuten de doorbloeding in de spieren op gang. 
Pas na zo’n 15 minuten is de bloedcirculatie optimaal en 
hebben de actieve spieren voldoende zuurstof ter beschikking 
om de activiteit goed uit te voeren. Ook de spiertonus 
verhoogt, waardoor honden beter zijn voorbereid op een 
krachtinspanning. Een goede spierdoorbloeding en -tonus zijn 
ook belangrijk voor het optimaal werken van de gewrichten. 
Een ‘koude start’ kan dus funest zijn voor een zwakke schakel 
in het lichaam.
Overbelasting van de spieren kan leiden tot verzuring in de 
spiervezels. Afhankelijk van de mate van overbelasting hebben 
spieren een herstel nodig van ongeveer 4 tot 7 dagen. Bij 
een goede trainingsopbouw voorkom je verzuring van het 
weefsel en de daarmee gepaard gaande spierpijn en het 
noodzakelijke herstel. Met massage kun je het lichaam helpen 
om de ontstane afvalproducten, op gepast wijze, af te voeren. 
Let op, als er sprake is van ernstige overbelasting mag je niet 
masseren, dan heeft de spier eerst rust nodig om te herstellen.
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nut van massage
Bij het actief zijn of het sporten met je hond, staat dus een 
goede trainingsopbouw op nummer 1. Met massage kun je 
de gezondheid, de belasting en de beweeglijkheid van het 
lichaam goed in de gaten houden en waar nodig ondersteunen. 
Door te leren zien hoe je hond beweegt en te leren voelen 
waar aandachtspunten zitten, kun je je hond zelf leren gericht 
te onderhouden. Massage zetten we daarbij op nummer 2, 
waarbij je vanuit een lichamelijke invalshoek meer bewust gaat 
worden van wat er allemaal in het lichaam gebeurt als je sport 
met je hond.
Door massage geef je een externe stimulans aan de spier. 
Door de warmte van je hand en de druk die je daarmee 
uitoefent op een spier kun je de bloedsomloop stimuleren. 
Hierdoor wordt het voor het lichaam makkelijker om afvalstoffen 
af te voeren en nieuwe voedingsstoffen aan te voeren.
Spieren moeten vanuit onze bloedvaten gevoed worden met 
zuurstof en voedingsstoffen om goed te kunnen presteren. 
Massage zorgt ervoor dat de bloedvaten verwijden, zodat 
de circulatie verbetert. Ook stimuleren we hiermee het 
lymfestelsel, waardoor vocht goed afgevoerd kan worden en 
beter over het lichaam verdeeld wordt.

Deze systemen zijn bij iedereen wel bekend, maar…. heb je 
ook wel eens gedacht aan de invloed van massage op het 
zenuwstelsel? Als je de hond aanraakt of masseert, gaan er 
impulsen naar het deel van de hersenen waar het bewustzijn 
zit. De hond wordt hierdoor bewust van zijn lichaam. Daarnaast 
gaan er impulsen vanuit de hersenen naar het bindweefsel 
en de spieren. Hierdoor kunnen de weefsels opgebouwde 
spanning loslaten en worden de bewegingen goed op elkaar 
afgestemd. Dit laatste noemen we ook wel de proprioceptieve 
waarneming. Proprioceptieve waarneming geeft informatie over 
het eigen lichaam, zoals de stand, beweging en tonus van de 
ledematen, gewrichten en pezen en vermoeidheid of alertheid 
van de spieren. Proprioceptieve waarneming speelt een 
belangrijke rol in de opbouw van het lichaamsbesef en is zeer 
belangrijk voor een goede motoriek.

Leer JeZeLf de ‘sportchecK’!
Massage krijgt een doel als je het lichaam van de hond leert 
voelen op aandachtspunten. Loopt jouw hond op voor- en 
achterhand soepel? Zit er ergens spierspanning? Voel je 
temperatuurverschillen? Zijn de nagels gelijkmatig afgesleten? 
Als je hier meer zicht op hebt, kun je gerichter aan de slag met 
de warming-up massage. Ook kun je tijdens of na het sporten 
goed checken of je hond nog ‘heel’ is en je cooling-down 
massage daarop richten. 

Je hond opwarmen is nuttig én LeuK!
Veel blessures, kunnen worden voorkomen door goed warm 
te lopen (warming-up). Zonder een warming-up zijn de spieren 
nog koud en stijf, wat de kans op een spierscheuring vergroot 
wanneer de hond intensief gaat sporten of spelen. Een 
warming-up massage duurt z’n 10 tot 15 minuten en bestaat uit 
geleidelijk toenemende activiteiten met opbouw in intensiteit en 
snelheid. Daarnaast kun je door middel van simpele en leuke 
oefeningen de hond laten stretchen wat de spieren meer op 
lengte brengt en de prestatie optimaliseert.

In overzicht:
1. Je begint de warming up door eerst een stuk te gaan 

wandelen met je hond. Ongeveer 5 minuten. Daarin loop 
je eerst rechtuit en ga je na een paar minuten je tempo 
versnellen en er wat bochten in gooien. De verschillende 
bewegingen zijn het belangrijkste, niet de snelheid! 

2. De warming-up massage kun je op verschillende 
manieren inzetten, afhankelijk van de activiteit. Voor 

agility bijvoorbeeld, is het belangrijk dat de hond alert en 
opgepept is, terwijl voor bijvoorbeeld obedience, de hond 
meer behoefte heeft aan meer concentratie. Je kunt hierop 
inspelen door bijvoorbeeld de snelheid van de massage 
aan te passen. Een goede warming-up massage kun je zelf 
al uitvoeren met een paar eenvoudige technieken. Als je je 
goed aan een paar basisregels houdt, kun je niets verkeerd 
doen daarin. We raden je aan om een workshop te gaan 
volgen waarin je dit leert. 

3. Oefeningen zijn goed voor het strekken en buigen van de 
spieren en het bevorderen van de rompstabiliteit. Doe alle 
oefeningen in een rustig tempo zodat de hond bewust is 
van zijn lichaam, ga je te snel, dan wordt het een kunstje 
en ga je voorbij aan de oefening. Voorbeelden: twist en 
turn (rondje draaien linksom of rechtsom), weesgegroetje 
(beweging hoofd omhoog/omlaag en links /rechts), high-five 
(poot omhoog brengen en tegen de hand leggen). Doe dit 
langzaam, zodat de hond bewust is van de bewegingen. 
Doe je het snel, dan ga je voorbij aan het doel van de 
oefening. Met deze oefening versterk je de spieren van de 
schouder voor een betere extensie, abductie en adductie 
van de voorpoot.

cooLing down minstens even Zo BeLangriJK!
Ook goed afbouwen na het sporten, om het lichaam goed 
te laten herstellen is belangrijk. De cooling down is het 
omgekeerde van de warming up. Het zorgt ervoor dat 
de hartslag geleidelijk weer omlaag gaat tot een normale 
hartslag in rust. Tevens gaat de bloeddruk omlaag en 
herstelt de bloedcirculatie zich. Tijdens het sporten gaat er 
relatief veel bloed naar de spieren. Door een cooling down 
past de bloedcirculatie zich weer aan en krijgen de andere 
lichaamsdelen weer meer bloed. Bovendien bevordert een 
cooling down de afvoer van afvalstoffen uit de spieren. 

Verzuring in de spieren geeft tijdelijk een zwaar gevoel in 
bijvoorbeeld de poten, en hoopt zich tijdens inspanning op in 
de spieren. Om de afvoer van afvalstoffen te verbeteren is een 
cooling down massage meer gericht op het lymfesysteem dan 
op de spieren, zoals bij de warming up. Door het toepassen 
van zachte technieken voorkom je stijfheid en spierpijn.  

Een cooling down massage geeft je ook meteen de 
gelegenheid om eventueel klein letsel tijdig te detecteren. Uit 
de praktijk blijkt dat de meeste spierproblemen bij sporthonden 
te wijten zijn aan zwakke schakels die in de loop van de tijd 
‘erin sluipen’. 
De ideale tijd voor een massage is 1-3 uur na de wedstrijd. Na 
de wedstrijd of activiteit ga je eerst uitlopen met je hond. Vijf tot 
tien minuten lopen aan de lijn, met wat tempowisselingen en 
wendingen, waarbij je de laatste 2 minuten gewoon rustig loopt. 

aLLeen masseren op een geZonde hond
Let op: check goed of er geen contra-indicaties voor het 
uitvoeren van de massage zijn. De behandeling van blessures 
laat je aan een medisch specialist over. Als een blessure onder 
controle is, kun je in overleg met de medisch specialist een rol 
spelen in het onderhoud ervan.

ZeLf aan de sLag met sportmassage?
Ben je enthousiast geworden en wil je zelf aan de slag met 
sportmassage? Dat kan namelijk heel eenvoudig! Een goede 
sportmassage kun je zelf al uitvoeren met een paar simpele 
technieken en een goede uitleg hoe je deze kunt toepassen. 
Kynomassage geeft geregeld een workshop Sportmassage 
voor honden. Wil je daarna meer, dan kun je bij ons ook de 
opleiding tot Kynologisch Sportmasseur volgen.
Kijk voor meer informatie op www.kynomassage.nl.
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naar aanleiding van een poll op onze facebook-
pagina, bleek dat zwemmende collies flink in de 
minderheid zijn ten opzichte van collies die hun 
voeten liever drooghouden of een beetje pootje 
baden meer dan genoeg nattigheid vinden.

Omdat honden niet kunnen zweten zoals wij, is 
zwemmen een leuke en goede manier voor een hond 
om af te koelen op een warme dag. Vaak wordt gedacht 
dat honden van nature kunnen zwemmen. Toch moeten 
honden leren zwemmen, net als wij. Er zijn rassen 
zoals de labrador, de New foundlander en de Spaanse 
waterhond, die van nature graag het water ingaan. Hun 
vachtstructuur en lichaamsbouw zijn erg geschikt om te 
zwemmen.

Er zijn ook rassen die door hun lichaamsbouw of vacht 
niet of moeizaam kunnen zwemmen. Dit zijn rassen met 
korte neuzen zoals Bulldoggen, rassen met een zwaar lijf 
en korte poten zoals de Engelse Basset en honden met 
extreem lange vachten die in water topzwaar worden. 
Voor collies geldt dus ok dat de lange en dikke vacht 
een belemmering kan zijn bij het zwemmen. Misschien 
dat dit een verklaring is waarom er maar relatief weinig 
waterminnende collies zijn.
Een ander nadeel van de lange, dikke vacht, is dat er bij 
warm weer gemakkelijk vachtbroei kan ontstaan na het 
zwemmen. De ondervacht kan dan niet goed drogen, 
waardoor deze gaat broeien en de huid niet meer kan 
ademen. Dit kan jeuk en ongemak veroorzaken en 
uiteindelijk leiden tot een hotspot. 

Zorg er dan ook altijd voor dat 
de vacht van je collie in goede 
conditie is voordat hij het 
water in gaat. Verwijder losse 
ondervacht en klitten, zodat 
de vacht goed luchtig is. Laat 
de collie na het zwemmen 
nog even lekker rennen en 
opdrogen: de lucht fungeert 
dan als een soort föhn. 
Controleer bij thuiskomst of 
de vacht tot op de huid goed 
droog is. Is dit niet het geval, 
droog je collie dan goed na 
met een handdoek of gebruik 
een waterblazer of föhn om 
de hele vacht tot op de huid 
goed droog te maken. 

tekst: Diana Jansen

Zwemmende collies
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Veel collies vinden het wel erg leuk om samen met de 
baas het water in te gaan. Dit kan een opstapje vormen 
naar het samen zwemmen en zo kan je collie ontdekken 
dat zwemmen leuk is.
Er is een aantal manieren om je hond te leren zwemmen. 
Wat je vooral niet moet doen, is je hond oppakken en in 
het water gooien. Dit levert vaak een paniekreactie op, 
waardoor de hond vervolgens niets meer met water te 
maken wil hebben. Bovendien krijgt zijn vertrouwen in 
jou als baas een flinke deuk.
Wat je wel kunt proberen, is het volgende:

Zwemmen met een andere hond
Wanneer een andere hond het voorbeeld geeft om het 
water in te gaan (bijvoorbeeld achter een bal aan) is de 
kans groot dat jouw hond het voorbeeld volgt en het ook 
voorzichtig gaat proberen.

met behulp van een speeltje of snoepjes
Honden die graag speeltjes ophalen, kun je verleiden 
door het speeltje in het water te gooien. Gooi het de 
eerste keren op de kant en vervolgens steeds iets verder 
het water in. Dit kun je ook doen met snoepjes: gooi een 
paar (drijvende!) snoepjes aan de waterrand en prijs je 
hond als hij deze gaat zoeken. Vindt hij het spelletje leuk, 
dan kun je de snoepjes langzaam steeds iets dieper in 
het water gooien.

Zelf mee gaan zwemmen
Ga zelf het water in en roep je hond naar je toe. Komt 

de hond naar je toe, houd je armen zo hoog mogelijk in 
het water en duw hem dan zachtjes op zijn borst van je 
af. Je kunt ook proberen of hij het fijn vindt als je hem 
licht ondersteunt bij zijn buik, zodat hij makkelijker blijft 
drijven.

oefenen aan de riem
Ga naar een strandje en neem je hond aan de riem 
mee naar het water. Loop evenwijdig langs het water 
wat heen en weer en zorg dat je hond blijft volgen. Loop 
steeds dichter langs het water. Gaat dit goed, loop dan 
steeds iets dieper het water in totdat het moment komt 
dat je hond moet zwemmen. Ga direct terug wanneer 
je hond in paniek dreigt te raken. Als hij op deze manier 
vertrouwd is geraakt met het water, kun je hem ook 
los van de riem meenemen en eventueel met hem 
zwemmen in dieper water.

Sommige honden hoef je het zwemmen niet te leren. 
Andere honden zullen het eerst wat eng vinden, maar 
vinden het vaak geweldig als ze er eenmaal mee 
vertrouwd zijn. Maar als een hond het na een paar 
pogingen echt niet zitten om zijn pootjes nat te maken 
of verder het water in te gaan, moet je het niet gaan 
forceren. Dan hoort jouw collie gewoon bij de grote 
meerderheid van collies die liever niet nat worden!

Bronnen:

Doggo.nl, www.hondenpage.com, http://www.dutchypuppy.nl/news/

home/je-hond-leren-zwemmen.
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Pup en beweging
tekst: M. Nijland, S.W. Schukking en Luc A.A. Janssens • foto: Denise de Lange

als dierenarts en dierfysiotherapeut worden we vaak 
geconfronteerd met onzekerheid bij hondenbezitters: hoe 
vaak, hoe veel en hoe actief mag ik met mijn jonge hond 
wandelen en spelen? 
aan de ene kant constateren we regelmatig de 
‘voorzichtigheidsreflex’ bij eigenaren waarbij men liever te 
weinig dan te veel met een pup doet. aan de andere kant 
zien we de ‘wees maar flink’ attitude, waarbij men ervan 
uitgaat dat een jong lichaam flink wat aankan. 
tot op heden is er ten aanzien van het bewegingsadvies 
voor pups aan eigenaren geen eenduidigheid. om wijsheid 
en leidraad te geven aan alle goed-bedoelende nieuwe 
hondenbezitters, hebben de auteurs van dit artikel een 
richtlijn opgesteld, een eerste aanzet tot een consensus op 
dit gebied. 

We hanteren in deze richtlijn de volgende uitgangspunten: 
• Een gelijkmatige en goed gedoseerde lichaamsbeweging 

kan bijdragen aan een gezonde ontwikkeling van de 
pup. Voor jonge pups geldt dat beweging in dienst staat 
van de spierontwikkeling, coördinatieontwikkeling en de 
ontwikkeling van sociaal gedrag. 

• Beweging en training hebben als doel het optimaal 
ontwikkelen van het lichaam en de bewegingscoördinatie 
van de jonge hond, niet het vroegtijdig verhogen van 
sportprestaties. 

• Bij deze beweging moet rekening worden gehouden met de 
sterke en de zwakke punten van de individuele hond en het 
ras. Hierin ligt een adviserende en sturende taak voor de 
dierenarts, dierfysiotherapeut en instructeur. 

• Lichaamsbeweging met een hoge intensiteit en 
piekbelasting of te langdurige beweging moet bij jonge 
honden worden vermeden.

viJf minuten per maand
De veelgehoorde regel ‘vijf minuten beweging per levens-
maand’ is in de literatuur niet te achterhalen. De waarde van 
deze regel is onduidelijk en niet wetenschappelijk onderbouwd 

(Nijland, 2003). Veel jonge honden hebben behoefte aan meer 
beweging. In de praktijk blijkt een groot aantal pups meer te 
lopen (en aan te kunnen) dan deze regel voorschrijft. 

Daarentegen blijkt uit studies die al in de jaren ’90 zijn 
uitgevoerd (Kiviranta et al, 1992; Lammi et al, 1993), dat een 
gedoseerd bewegingsprogramma bijdraagt aan spierkracht, 
dikte en samenstelling van het gewrichtskraakbeen en 
peesdikte. Deze effecten zijn overigens ook bij paarden en 
mensen overtuigend aangetoond (Vrijens et al, 2001; Smith et 
al 1999; Kasashima et al, 2002).

Jonge pups (vanaf 2 tot en met 8 maanden)
Een jonge pup mag 4 á 5 maal daags wandelen. De duur 
van de wandeling mag 10 minuten per wandeling per maand 
leeftijd zijn. Dat betekent dat een pup van 3 maanden leeftijd 
tot 30 minuten per wandeling mag lopen. Indien de pup eerder 
uitingen geeft van vermoeidheid (verminderde alertheid, gaan 
zitten of liggen, stresssignalen, aangeven van pijn of mankheid, 
verlies van coördinatie) moet er eerder worden gestopt. 

Wanneer pups met elkaar stoeien, is het van belang dat ze van 
ongeveer gelijke grootte en gewicht zijn. Het combineren van 
een erg grote pup met een erg kleine geeft soms aanleiding tot 
onhandigheids ongevallen waarbij kleine pups zelfs fracturen 
kunnen oplopen. Spelen en stoeien met andere pups gaat 
vaak erg wild. Dit overschrijdt de grenzen van de fysiologische 
belastbaarheid van veel pups. Stoeipartijen leiden soms tot 
kreupelheid. Het heeft onze voorkeur om pups met sociale, 
niet te drukke, volwassen honden te laten spelen. Dit draagt bij 
aan de ontwikkeling van normaal sociaal gedrag en vermindert 
de kans op blessures. Tevens moet worden gelet op de 
ondergrond waarop pups stoeien. Hiervoor is een zachte gras- 
of bosbodem zonder kuilen en obstakels de beste optie. 
In verband met het risico op verwondingen aan de keel moet 
het spelen met stokken worden afgeraden. 
Spelen met een bal kan worden gestimuleerd door de pup 
hiernaar te laten zoeken in bijvoorbeeld hoog gras. Het op hoge 

VERzORGING



snelheid achter ballen aan rennen en plotseling remmen is te 
belastend voor de jonge hond.
Een rustige, volwassen hond speelt vaak meer gedoseerd. 
Voor de sociale ontwikkeling van de pup heeft dit de voorkeur 
boven wilde stoeipartijen van pups onderling.

coördinatie- en BaLanstraining
Coördinatietraining betekent in eerste instantie dat pups 
moeten leren om onder wisselende omstandigheden te lopen 
in alle gangen (stap, draf, galop, telgang) en daarmee leren om 
zich aan te passen aan de omstandigheden. In dit kader geven 
we vooral aandacht aan werken bij draf of telgang (Fisher M.S. 
et al, 2011). 

Om deze reden adviseren we wandelingen op wisselend 
terrein, waaronder gebieden met hoog gras, bos of los 
zand. Het voordeel van deze terreinsoorten is dat de 
bewegingssnelheid noodgedwongen laag blijft. Daarmee 
wordt overbelasting voorkomen. Het geniet de voorkeur 
deze wandelingen individueel met de pup uit te voeren. Als 
richtlijn houden we aan dat zo’n wandeling tien minuten per 
levensmaand mag duren waarbij het wandelen over moeilijk 
terrein en vlak terrein afgewisseld dient te worden. 
Dergelijke wandelingen mogen maximaal viermaal per dag 
worden gemaakt. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt 
tussen grote of kleine honden. Voor beide groepen geldt dat zij 
hun bewegingsapparaat moeten ontwikkelen. 

Het is belangrijk om de vermoeidheidsverschijnselen van de 
pup in de gaten te houden. Tekenen van vermoeidheid zijn: 
• Gaan liggen of zitten.
• Hijgen en gaan liggen of zitten.
• Achterblijven tijdens de wandeling. 
• Verminderde alertheid, zoals het trager reageren op de 

naam en/of bekende commando’s.

Indien dit gebeurt tijdens de wandeling zal de duur van 
de wandeling moeten worden ingekort naar 5 minuten per 
levensmaand, waarna deze in de loop van de volgende twee 
weken weer voorzichtig kan worden opgebouwd. 
Daarnaast zijn ook wandelingen waarbij de pup los kan lopen 
noodzakelijk om wisselingen in gangwerk onder gedwongen 
omstandigheden te stimuleren. Deze worden tot de vier 
wandelingen per dag gerekend. 
Traplopen is geen bezwaar voor jonge honden mits dit rustig en 
aangelijnd gebeurd. Dit moet pups vooraf aangeleerd worden. 
Pups zijn in staat traptreden stappend (en dus niet springend!) 
te nemen als deze lager zijn dan de ellebooghoogte van de 
pup. Pups van kleine rassen kunnen gemakkelijk gedragen 
worden. 
Tevens kan er worden gestart met vormen van balanstraining. 
Hierbij moet worden uitgesloten dat 
pups ergens af kunnen springen en dus mogelijk vallen. Het 
heeft de voorkeur om dit aan te leren onder begeleiding van 
een goed geschoolde en ervaren instructeur. 

Voorbeelden van balanstraining zijn: 
• De pup leren lopen over een balk van verschillende 

breedtes (20-30 cm.).
• De pup leren om langzaam over een stokkenbaan te lopen. 
• Balans op een grote oefentol of evenwichtsplank.

Deze balanstrainingen worden geleidelijk uitgebreid en kunnen 
een terugkerend onderdeel zijn van de reguliere puppytraining.

de oudere pup (vanaf 9 tot en met 12 maanden)
Op de leeftijd van tien maanden zijn de meeste groeilijnen 
gesloten en is de snelle groei van de pup achter de rug. De pup 
heeft dan ongeveer 80-85% van het volwassen gewicht bereikt. 
Vanaf deze leeftijd kan er worden gestart met een fiets-
programma waarin de hond het lopen naast de fiets kan leren. 

De eerste fietstrainingen bestaan uit het netjes meewandelen 
naast de fiets, waarbij de eigenaar zelf ook wandelt met de fiets 
aan de hand. Vervolgens kan het lopen vanaf enkele minuten 
worden opgebouwd naar ongeveer dertig minuten aan het 
eind van de twaalf maanden leeftijd. De aanvangssnelheid 
is een ontspannen draf die, afhankelijk van de grootte en 
lichaamsbouw van het ras, varieert van 8-14 km/u. 
Bij twijfel is het raadzaam een en ander in overleg met de 
dierenarts of dierfysiotherapeut te bespreken.

Na de leeftijd van één jaar kan met meer intensieve sport-
activiteiten worden gestart. 
Is de hond in goede gezondheid en conditie, dan kan na de 
leeftijd van één jaar worden gestart met sportactiviteiten.

samenvatting
• Tien minuten per keer lopen per maand leeftijd, maximaal 4 

keer.
• Traplopen op treden lager dan ellebooghoogte. 
• Spelen, maximaal 2-3 daags tien minuten met een rustige, 

volwassen hond of een pup van gelijke grootte.
• Niet spelen met stokken en ballen, eventueel wel 

zoekspelletjes met de bal in hoog gras en dergelijke. 
• Coördinatietraining. 
• Fietsen vanaf de leeftijd van negen maanden. 
• Oneffen en zware ondergrond geen probleem. 
• Sportactiviteiten vanaf de leeftijd van twaalf maanden.
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www.natuurlijkevenwichtbijdieren.nl

lid BKHD



Zo’n kleine 16 jaar geleden heb ik, Jeannet van 
Gemert, samen met mijn beste vriend Hans Zweers, de 
kennelnaam Merleangus geregisteerd bij de Raad van 
Beheer (www.merleangus.nl). 
Op dat moment hadden wij drie collies, broer en zus en 
nog een reu. De reutjes wonen in Purmerend bij Hans 
en zijn gezin en het teefje bij mijn man en mijzelf in 
Ouderkerk aan de Amstel.
Aangezien wij, en onze partners, al jarenlang een 
enorme fan waren van de korthaarcollie, en wij er graag 
nog en pup bij wilden, hebben wij destijds alles in gang 
gezet om zelf een nestje te fokken met onze blue merle 
teef Billy. Dit resulteerde in een nestje van 7 pups, 
waarvan wij zelf een pup gehouden hebben: Ayla. Nadat 
Billy op 14-jarige leeftijd was overleden, vonden wij het 
toch wel stil met één hond, vandaar dat wij een jaar na 
haar overlijden het besluit namen er weer een pup bij 
te nemen. Wij zijn toen terechtgekomen bij de Duitse 
topfokster Gudrun Hartmann van de Jack Mack’s kennel, 
www.jack-macks.de. En zo kwamen Maggie en haar 
broer Fynn in ons leven! Maggie kwam in Ouderkerk 
wonen en Fynn in Purmerend.

Vervolgens is Ayla op 13-jarige leeftijd overleden en 
na een paar jaar begon het toch weer te kriebelen en 
het leek ons voor Maggie ook goed om er weer een 
kameraadje bij te krijgen. Het was natuurlijk best een 
tijd geleden dat wij ons eerste nestje gefokt hadden, 
dus moesten wij ons weer verdiepen in het aanbod van 
reuen. Een enorme hulp daarbij was de database van 
de korthaarcollies, www.smooth-collies.net. Over deze 

database is al eerder in het blad van de Schotse Herder 
Vrienden een artikel verschenen.
Uiteraard hebben wij ook contact opgenomen met 
Gudrun Hartmann, aangezien zij een enorme kennis 
heeft van de colliewereld. Zij adviseerde ons gebruik 
te maken van Simon (Kerkhaven’s The X Factor). 
Simon komt oorspronkelijk uit Canada van de kennel 
Kerkhaven. Helaas is de eigenaresse, Darlene 
Kerr, overleden en heeft zij al haar honden gelukkig 
voor haar dood nog kunnen onderbrengen op door 
haar uitgezochte adressen. Uiteindelijk is Simon 
terechtgekomen in Zweden, bij Janne Engebretsen van 
www.tharacollies.com. 

Merleangus op avontuur in Zweden

Maggie
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Simon sprak ons heel erg aan, zowel qua karakter, 
uiterlijk als gezondheid. Simon scoort zowel op MDR1 als 
op Degeneratieve Myelopathie optimaal, net als Maggie. 
Het feit dat Simon een rough factor heeft, zien wij eerder 
als een voordeel dan een nadeel. In Canada en de VS 
kunnen kortharen en langharen worden gecombineerd, 
waardoor er een veel bredere genenpool is dan in 
Europa. Bovendien trok ons het formaat van Simon aan, 
een forse werkhond. Door gebruik te maken van Simon 
komt er ook weer vers bloed binnen in Europa. 
Vervolgens hebben wij contact gezocht met Janne met 
de vraag of zij het ook zag zitten. Ze was er helemaal 
happy mee! Dus op naar Zweden!

Maggie werd in april loops en we zijn zo rond de 10e 
dag van haar loopsheid richting Zweden vertrokken. 
Een behoorlijke lange reis. We hebben overnacht in 
Denemarken en daar bij aankomst eerst een lange 
wandeling gemaakt met Maggie. Gelukkig is Maggie 
eraan gewend om ver en vaak met de auto te reizen. Op 
de tweede dag in de middag arriveerden we bij Janne. 
We mochten gebruikmaken van haar vakantiehuis 
met omheinde tuin aan een prachtig meer. Heerlijk! 
De kennismaking tussen Simon en Maggie verliep 
uitstekend. Vanaf het begin af aan was het ‘liefde op 
het eerste gezicht’. We zouden zo’n dag of vijf bij Janne 
blijven, dus Maggie en Simon hadden alle tijd om aan 
elkaar te wennen en wij hadden totaal geen stress van 
het feit dat de dekking binnen een bepaalde tijd moest 
gebeuren. Het is allemaal ontzettend goed gegaan 
tussen Maggie en Simon. Ze hebben ruimschoots van 
de gelegenheid gebruikgemaakt om elkaar goed te leren 
kennen, zodat alles op een heel natuurlijke wijze verliep. 
Erg mooi om te zien en mee te maken.

Na een dag of vijf zijn we weer vertrokken naar een 
andere plek in Zweden waar we nog een dag of vijf 
gebleven zijn en vervolgens zijn we met de nachtboot 
vanuit Zweden naar Duitsland vertrokken, waar we 
hebben overnacht in een speciale ‘huisdierenhut’. Zeer 
aan te bevelen! Eenmaal terug in Nederland begon het 
wachten ...
 
Voordat we waren vetrokken naar Zweden, waren we al 
lid geworden van de Schotse Herder Vrienden, hadden 
we een website gebouwd, een lijst aangelegd van 

geïnteresseerde kopers, dus dat was gelukkig allemaal al 
geregeld. Graag willen wij trouwens hierbij Ger Houben 
bedanken voor zijn enorme enthousiasme en goede 
adviezen die hij ons gegeven heeft!

Ons wachten werd uiteindelijk beloond. De dierenarts 
constateerde na een dag of 15 dat Maggie inderdaad 
drachtig was. De zwangerschap van Maggie is prima 
verlopen. Ze bleef tot op het laatst heel actief en 
verkeerde in uitstekende conditie. Na precies 63 dagen, 
op 25 juni 2016, kondigde de bevalling zich aan. 
Deze verliep goed en hebben wij met elkaar kunnen 
begeleiden zonder dat er een dierenarts bij nodig was. 
Het resultaat: 4 prachtige sable pups, twee reutjes en 
twee teefjes: Boy, Barney, Bamse en Britt.

Maggie was een uitstekende moeder. Ze bleef dag en 
nacht bij haar pups. Ze mochten ook bijna tot de 8e 
week bij haar drinken. Vreemde mensen, daar had ze 
het alleen niet zo op. We hebben heel veel mensen en 
kinderen op bezoek gehad om de pups zo veel mogelijk 
te laten wennen aan alles en iedereen. We zijn een paar 
keer met de auto met ze weggeweest voor een kort ritje, 
ze zijn mee geweest in de fietskar om daar vast aan te 
wennen, naar een winkelcentrum geweest en last but 
not least koffie gedronken in de Bijenkorf! Het waren 
heel drukke en intensieve weken. Inmiddels zijn de pups 
bij hun nieuwe eigenaren. Het gaat allemaal heel erg 
goed met ze. Leuk feit is dat Britt terecht is gekomen 
bij vrienden die 16 jaar geleden ook een pup van ons 
gekocht hebben. In oktober komt ze alweer een paar 
dagen bij ons logeren. Half september zijn we bij Boy in 
Maastricht op bezoek geweest. Barney heet inmiddels 
Casey en daar gaat het ook heel goed mee. Wij hebben 
Bamse gehouden. Maggie en Bamse, moeder en 
dochter, zijn wel aan elkaar gewaagd!

Samenvattend: het was een lange reis naar Zweden, we 
hebben bijna 3000 kilometer gereden, maar het was het 
dubbel en dwars waard!

Simon
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COLUMNMiranda de jong
klassiek veterinair homeopaat

Homeopathie bij 
huidproblemen

Er wordt vaak gevraagd welke problemen het meest 
voorkomen in mijn praktijk. Op dit moment zijn dit 
zeker de huidklachten bij de hond. Ik bedoel dan jeuk, 
roodheid, kale plekken, maar ook een droge huid 
met of zonder schilfers en/of korsten. Vaak zie ik dat 
huidklachten voorkomen in combinatie met andere 
klachten, zoals oorontsteking.

Als de huidklachten bekeken worden dan wordt er 
gekeken naar de ‘veroorzaker’. De veroorzaker kan 
zijn: voedsel, parasieten of planten (zoals gras). In 
de reguliere zorg wordt er vaak Prednison of Atopica 
ingezet, omdat het contact met de veroorzaker niet altijd 
te vermijden is. Door het inzetten van deze middelen 
wordt de reactie stopgezet, maar de oorzaak blijft.

In de homeopathie kijken we zelfs verder dan de oorzaak 
en zoeken we naar een aanleiding voor de klachten. Dit 
omdat we zien dat iedere hond op een andere manier 
reageert (dus met andere huidproblemen), maar ook 
dat er honden zijn die geen huidklachten laten zien als 
ze bijvoorbeeld in contact zijn geweest met gras. Het 
waarom en sinds wanneer spelen hier een grote rol in. 
Het uit balans brengen van het immuunsysteem (wat 
de huidklacht tot stand brengt) kan door verschillende 
factoren komen. Ik wil de meestvoorkomende hieronder 
benoemen en daarbij opmerken dat er zeker ook een 
combinatie kan voorkomen.

1. voeding
Een goede darmgezondheid is een pré voor een 
goedwerkend immuunsysteem. Een goede voeding 
is een voeding die passend is bij het individu. Het 
is belangrijk dat de voeding op het type hond wordt 
aangepast. Maar zeker is dat een goede voeding de 
juiste voedingsstoffen moet bevatten. Als dit het geval is, 
zullen er weinig afvalstoffen ontstaan. Normaal worden 
de afvalstoffen via de ontlasting afgevoerd. Maar op 
het moment dat er te veel afvalstoffen in het lichaam 
aanwezig zijn, worden deze ook afgevoerd via de huid en 
bijvoorbeeld de oren, wat huidklachten kan veroorzaken.

2. hormonen
Door een verandering in het hormoonstelsel, zoals bij 
castratie/sterilisatie, zie je ook huidproblemen ontstaan. 
De stofwisseling verandert en doordat deze vaak trager 
wordt, ziet men vaak in de weken na de castratie/
sterilisatie de klachten opkomen. Deze komen vaak als 
eerste tot uiting in de huid.

3. stress
Stress is onder te verdelen in fysieke en emotionele 
stress. Fysieke stress kan tot uiting komen na pijn in 
het lichaam. Dit kan zijn na een trauma of door een 
chronische ziekte. Beide vergen een verschillende 
aanpak.
Emotionele stress ontstaat vaak plotseling, maar is 
vaak lang in het lichaam aanwezig. Hierbij moet er 
gedacht worden aan bijvoorbeeld angst. Doordat de 
stress langdurig in het lichaam aanwezig is, wordt het 
immuunsysteem langdurig onderdrukt. Hierdoor kunnen 
allerlei problemen ontstaan, maar deze komen vaak als 
eerste tot uiting in huidproblemen.

De gevoeligheid van de hond voor de besproken 
aanleidingen komt tot uiting in de reactie. Hoe de hond 
reageert, wordt in de homeopathie een onderdeel van 
de constitutie genoemd. In de constitutie wordt ook 
erfelijkheid meegenomen. Bij huidklachten speelt dit een 
belangrijke rol, omdat ik in de praktijk zie dat er rassen 
zijn die veel gevoeliger zijn voor bepaalde huidklachten.

Tijdens een consult worden al deze factoren 
meegenomen en zal ik naast het voorschrijven van een 
passend homeopathisch middel ook advies geven over 
voeding en gedrag als dit nodig is.

Miranda de jong
www.natuurlijkevenwichtbijdieren.nl 
( 06 418 205 42
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Familie!
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uw visiteKaartJe hier?

Plaatsing vier keer per jaar: € 25 per jaar.
Eenmalig: € 7,50.
Vraag naar de mogelijkheden of stuur een e-mail naar
redactie@schotseherdervrienden.nl.
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KENNELVERMELDINGEN

Gelderland

Noord-Holland

ST. NINIANS
Alette en Henk Westerhuis
Rheden
T: 06 505 08 776
E: info@st-ninians.com

SellINkcreekSIde
Jan en Henny Slotboom
Ratum (Winterswijk)
T: 0543 562 389
E: hennyslotboom@msn.com

Zuid-Holland

Noord-Brabant

lAdy Bo’S FuTure
Marga en Huub Megens
Liessel
T: 06 516 507 25
E: info@ladybosfuture.nl

HouBeNSlocH cASTle
Jacqueline Houben-Spiering
Goirle
T: 013 530 33 15
E: gerenjacq.houben@home.nl

ZoomerANgS PArAdIjS
Ruud en Aagje van Gend
Dinteloord
T: 0167 561 775
E: info@zoomerangsparadijs.com

Overijssel

cHâTeAu mySTIque
Jan en Thécla Jansen
Mariënheem
T: 06 365 536 48
E: tcmjansen@hetnet.nl

Friesland

FrISIAN roSeS
Wilma van Teijen
Lippenhuizen
T: 06 241 221 98
E: wilmalovecollies@hotmail.com

mArwIlANd collIeS
Marijke en Wil van de Ven
Heesch
T: 0412 454 452
E: marwiland@gmail.com

 Uw kennelvermelding hier?

Stuurt u voor meer informatie over
de mogelijkheden en kosten een
e-mail aan de redactie:
redactie@schotseherdervrienden.nl 

VAN HeT melkmeISje
Diana Schmidt
Stavern (Duitsland)
T: +49 59 65 94 99 939
E: vanhetmelkmeisje@hotmail.com

België

From ScoTTISH HeroS
Ger en Annie Boerstra
Arendonk (België)
T: +32 14 678 431
E: gerrit.boerstra@telenet.be

ScoTTIc myTH
Christel en Arris Waasdorp
Sassenheim
T: 025 223 25 85
E: christel.waasdorp@casema.nl

Zeeland

jollIe collIe'S
Corry Rud
‘s-Gravenpolder
T: 0113 313 040
E: c.rd@scarlet.nl

Drenthe

mArAkooPA SmooTH collIeS
Barend Meulenbeld en Janet Mulder
Barger-Compascuum
T: 0591 349 299
E: info@marakoopa.nl

Duitsland

Utrecht

SPArklINg jewell’S 
Alie Gaasbeek
Zeist 
T: 030 695 52 51
E: a.w.gaasbeek@hotmail.com

HeT doorNIk'S HuFke
Hilda Rikken
Druten
T: 06 233 274 12
E: info@hildarikken.nl

merleANguS
Jeannet van Gemert en Hans Zweers
Ouderkerk a/d Amstel
T: 06 50887748 / 0299 460800
E: merleangus@planet.nl

collIeS VoN der dINkelAue
Heike Wolf
Neuenhaus/Grasdorf (Duitsland)
T: +49 59 41 92 07 930
E: info@collies-von-der-dinkelaue.de

From BoNNy’S PlAce
Mieke Roerdink
Eibergen
T: 0545 474 829
E: info@dierenpensionmax.nl

VAN de HANdwerPer
Walter en Reinilde Wagendorp-Peeters
Brecht (België) 
T: + 32 (0)3 295 84 14 
E: walter.wagendorp@telenet.be



Luxatie achillespees

Turbo, een 3 jarige Schotse herdershond reu, had 
de laatste maand vaker last van een wisselende 
kreupelheid aan de linkerachterpoot. De klachten 
waren volgens zijn baasje begonnen nadat hij 
zich verstapt had. Uit algemeen onderzoek bleek 
zijn hiel iets verdikt en warm aanvoelend. Verder 
was er nergens instabiliteit of pijn uit te lokken.                                                                                                           
Er werd gestart met een week ontstekingsremmers 
en rust, daarna mocht hij zijn beweging geleidelijk 
weer gaan opdrijven. Bij onvolledig herstel werd 
aangeraden op controle te komen.

Een maand later kwam Turbo toch nogmaals op 
consult. Het ging stukken beter, maar af en toe liep 
hij toch nog op drie poten, voornamelijk als hij harder 
ging lopen tijdens het spelen met andere honden. 
Toch leek hij geen pijn te hebben. Bij controle bleef 
de aanhechting van de achillespees ter hoogte van 
het hakgewricht licht opgezet, de pees was nu ook 
naar buiten te klikken over het hielbeen. Gezien de 
klachten na vijf weken nog niet volledig verdwenen 
waren, werd besloten een röntgenfoto te maken 
van het hakgewricht. Op de foto was geen afwijking 
zichtbaar aan het hielbeen, wel zwelling van de 
weefsels hieromheen.
Gezien de instabiele achillespees en geen verdere 
röntgenafwijkingen, moest het hierbij gaan om 
een laterale luxatie van de achillespees. Dit is 
een aandoening die vaker voorkomt bij collies en 
chirurgisch dient opgelost te worden.

Voor de operatie werd de peesaanhechting langs 
de mediale (binnen)zijde benaderd. Bij inspectie 
bleken de banden van de peesschede beschadigd. 
De peesgroeve in het hielbeen werd uitgediept, zodat 
de pees dieper komt te liggen. Daarnaast werden de 
peesschede en kapsel gehecht.
De operatie was goed verlopen, maar nadien moest 
Turbo nog vier weken strikte rust houden alvorens de 
beweging geleidelijk kon worden opgevoerd. Na tien 
dagen werden de hechtingen verwijderd, bij controle 
vier weken na de operatie was het hakgewricht terug 
mooi slank, en voelde stabiel aan. Turbo is geleidelijk 
zijn beweging gaan opdrijven en kan nu weer normaal 
spelen met andere honden.

dierenhospitaal visdonk
visdonkseweg 2a
4707 pe roosendaal

dierenhospitaal visdonk locatie tolberg 
tolbergcentrum 53
4708 gB roosendaal

T 0165 583 750
F 0165 583 755
E dierenhospitaal@visdonk.nl
www.dierenhospitaal-visdonk.nl

24 uur 7 dagen per weeK
BereiKBaar
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