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Raad v Bestuur

11 mei: Raad van Bestuur

26 mei: Frietjes met Frikadellen

Welkom in onze hondeschool :
als nieuw lid of door hernieuwing van hun lidgeld in april 2017











Marieke met Flok (Maart)
Aime met Rusty
Frederik en Lies met Bo
Maaike met Wodan
Martine met Pippa
Daniel met Shiva
Anneke met Nessie
Franky met Mila
Naomie met Chloe
Jurgen met Aslan














Filip met Lente
Marijn met Baziel
Pascal met Ginger
Jovry met Beau
Maud met Luna
Pieter met Jim
Lorenzo en Marijke met Lexy
Nancy met Gizmo
Kristof met Gizmo
Laura en Anthony met Aiko
Bernadette met Pippa
Leonie met Amor

Het bestuur wenst de nieuwe leden van harte welkom en een
aangename tijd met jullie trouwe viervoeter, in onze hondenschool .

Wist je dat...?

NOTEER ALVAST :





De wedstrijd dog-dance van zaterdag 06 Mei 2017 gaat
NIET door!
05 Juni 2017: Wedstrijd Agility (Pag 4)
23 Juni 2017: GEEN TRAINING— GEEN FRIETJES (Rally—
Toegang niet mogelijk)
30 Juni 2017: Frietjes

Wist je dat...?

Je hond en incontinentie
Incontinentie is iets anders dan de echte onzindelijkheid. Je hond is niet meer in staat om het

plassen te controleren en heeft last van onvrijwillig urineverlies. Het is een ernstige aandoening
die net zoals bij de mens vooral voorkomt bij oudere honden.
Oorzaken
Incontinentie die voorkomt bij oudere dieren noemt men ouderdomsincontinentie. Honden kunnen echter ook op andere leeftijdenlast krijgen van deze aandoening. Aandoeningen van het
ruggenmerg of de hersenen, infecties, hormoon- en darmziekten kunnen oorzaken ervan zijn.
Maar ook een blaasontsteking, tumoren in de urinewegen en prostaatproblemen kunnen aan de
basis van het probleem liggen. Ook bij stress en hevige emoties kan een hond urineverlies hebben.
Zelfs bij pups komt deze aandoening soms voor in de vorm van een aangeboren afwijking. De
urineleiders eindigen dan niet in de urineblaas maar in de urinebuis, de baarmoeder of de vagina.
Symptomen
Het duidelijkste teken van incontinentie is het verliezen van druppels urine tijdens het opstaan
en het blaffen. Irritatie van de huid rond de genitaliën komt ook vaak voor. Door deze irritatie
gaan ze zich constant likken.
Diagnose
Merk je dat je hond onvrijwillig urine verliest? Consulteer dan onmiddellijk je dierenarts. Hij zal
een urinemonster nemen. Als je hond niet zelf kan plassen op dat moment, zal de dierenarts
urine uit de blaas halen door middel van een katheter. Bijkomende onderzoeken kunnen zijn:
een echo, bloedonderzoek en röntgenfoto’s.
Behandeling
De behandeling is afhankelijk van de oorzaak. Het is dus heel belangrijk om de oorzaak eerst
op te sporen vooraleer je een behandeling opstart.
Incontinentie kan vaak behandeld worden met medicatie. Er bestaat een medicijn dat ervoor
zorgt dat de sluitspier zich beter gaat aanspannen om het lekken te voorkomen. Sommige honden moeten deze medicatie voor de rest van hun leven nemen.
Veel honden krijgen ook snel een infectie doordat ze incontinent zijn. Dit wordt behandeld met
de juiste antibiotica. De irritatie wordt behandeld met zalfjes.
Aangeboren afwijkingen kunnen enkel chirurgisch behandeld worden.
Voorkomen
•

Te dikke honden hebben er meer last van. Zorg dus dat jouw hond een goed gewicht behoudt.

•

Straf je hond niet als hij urine verliest, hij kan er zelf niks aan doen en zo maak je het
probleem alleen erger.

•

Ga regelmatig met je hond wandelen om zijn behoefte te doen. En dit vooral ’s avonds
voor het slapen gaan

http://www.hondencentrum.com

Goed om te weten !!!!!!

