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Hierbij berichten wij u over de ontwikkelingen en nieuwtjes bij Dierenpension Naarden. In deze nieuwsbrief vindt u
met name nieuws en tips over veranderingen in de organisatie, aandachtpunten voor uw dier en andere nieuwtjes.

Schoolvakanties 2011

Zoals het merendeel van onze klanten weet, is het belangrijk om voor de schoolvakanties tijdig
een plekje te reserveren voor uw huisdier(en). Daarom geven wij u een overzicht van de
schoolvakanties in de regio’s midden en noord.

Voorjaarsvakantie: zaterdag 19 februari t/m zondag 27 februari
Meivakantie: zaterdag 30 april t/m zondag 8 mei
Zomervakantie: zaterdag 18 juli t/m zondag 29 augustus (Bouwvak is eerste 3

weken van augustus en regio midden begint al eind juni)
Herfstvakantie: zaterdag 15 oktober t/m zondag 23 oktober

40 jaar Dierenpension Naarden

Op 1 juni 2011 bestaat Dierenpension
Naarden 40 jaar. We zullen dit jaar zeker
niet voorbij gaan aan dit heugelijke feit.

Dierenpension Naarden is in 1971 op
aanraden van haar dierenarts gestart door
mevrouw J.M. Schmal-Teunissen. Ruim
33 jaar is zij de drijvende kracht achter
Dierenpension Naarden geweest. Eerst
begonnen met de honden en incidenteel
andere huisdieren. Later zijn hier de
katten bij gekomen. Aan het begin
werden de honden nog uitgelaten aan de
riem. Al snel zijn de buitenkennels
gebouwd en is een speelweide aangelegd.
Begin jaren ‘80 en ‘90 de grotere
verbouwingen en uitbreidingen gedaan.
Sinds 2005 is Dierenpension Naarden in
handen van de tweede generatie,
Marianne & Adriaan Schmal. De planning
is om dit jaar een feestelijke activiteit voor
jong en oud te gaan organiseren. We
zullen u hierover tijdig informeren.
Misschien ken u nog leuke verhalen of
anekdoten over het pensionverblijf. Dit
kan leuk zijn om nog eens te publiceren. ■ 

2 halen 1 betalen

Al weer een paar jaar kennen we de Puppy
/ Kitten actie, waarin 4 dagen gratis
pension wordt aangeboden om te wennen.
Deze actie blijkt zeer succesvol en we zien
een duidelijk resultaat bij dieren die van
deze wendagen gebruik hebben gemaakt.

Daarom hebben in het kader van het 40
jarig jubileum een nieuwe actie voor vol-
wassen honden en katten die nog niet in
het pension zijn geweest. Vaak komen
deze dieren gelijk voor een langere
periode. Dat is voor de eerste keer wel
direct een beroep op het aanpassend
vermogen van de hond of kat. Daarom
adviseren wij eerst vooraf een keer kort te
wennen. Uw dier leert dat hij weer wordt
opgehaald en weet een volgend verblijf
veel beter wat hij kan verwachten. Aan de
balie is meer informatie over deze actie. ■ 

Het stoute weggetje

Sinds 2005 is er een nieuwe verbinding
tussen de Rijksweg en het begin van de
Overscheenseweg. Dit stukje weg heet de
Meerstraat en loopt op de Meent/Keverdijk
door. In de buurt wordt dit “het stoute

weggetje” genoemd, vanwege het
sluipverkeer. Geregeld krijgen we vragen
van klanten of ze nu wel of niet over dit
weggetje mogen rijden.

Deze weg was aanvankelijk tijdelijk
opengesteld als toegang naar de woonwijk
het Naardermeerkwartier tijdens de
renovatie van de wegen en riolering.
Niets is zo permanent als tijdelijk en dus
heeft de Gemeente Naarden besloten deze
weg open te houden voor vracht- en
landbouwverkeer naar de bedrijven in het
buitengebied. Het gewone verkeer moet
via de woonwijk. Dierenpension Naarden
heeft in alle procedures over dit
verkeersbesluit zienswijzen of bezwaar-
schriften ingediend om de weg open te
stellen voor al het verkeer naar het
buitengebied. Wij zijn inmiddels 3500 euro
verder aan juridische kosten. De laatste
procedure is aangehouden en loopt nog
steeds sinds maart 2007.

Het is raar dat het doorgaand verkeer naar
de bedrijven in het buitengebied door de
woonwijk moet, waar de wegen zijn
versmald, 30 kilometer per uur is ingesteld
en enorme drempels zijn neergelegd. In
deze woonwijk is een ook nog een lagere
school. Het doorgaand verkeer naar het
buitengebied heeft niets te zoeken in de
woonwijk en er is voor dit verkeer een
uitstekend alternatief. ■ 

Inentingen

Sommige onder u hebben helaas moeten
ondervinden dat bij het niet in orde hebben
van de entingen toegang tot het pension
werd geweigerd. Dit is voor alle partijen
vervelend. Toch is er een reden voor dit
beleid. Inentingen voor honden en katten
zijn wettelijk vastgelegd voor de
gezondheid van de dieren. Dierenartsen
moeten ze geven en dierenpensions zijn

belast met een stukje handhaving. Hoe zit
het nu en hoe kijken verschillende partijen
daar nu tegen?

Het lastige in dit verhaal is dat er

onvoldoende afstemming is tussen de
verschillende partijen. Er zijn farmaceuten
die entingen ontwikkelen en verkopen. Er
is veel verschil tussen de producten van de
verschillende aanbieders, zoals de

werkzame periode, inwerkingtreding en
risico voor de omgeving. De producenten,
toedieners en controleurs hebben hierin
allemaal hun eigen inzicht. Wettelijk moet
een hond zijn ingeënt tegen Hondenziekte,

Parvo en Ziekte van Weil. Een enting tegen
Hondenziekte was altijd 2 jaar geldig.
Tegenwoordig zijn er entstoffen die 3 jaar
geldig zijn.

De enting tegen Parvo was altijd 1 jaar
geldig. Momenteel zijn er verschillende
inzichten. Een enting tegen Parvo wordt

tegenwoordig ook om de twee of om de
drie jaar gegeven. Belangrijk is dat juist
jonge of oude honden voldoende worden
geënt. Deze groepen zijn vatbaarder voor
besmetting van Parvo. De enting tegen

Ziekte van Weil (Leptospirose) wordt nog
steeds jaarlijks gegeven. Bij honden die
veel in water zitten, wordt ook wel om de
8 maanden geënt tegen deze ziekte.

Welk entschema wordt gehanteerd, hangt
af van de dierenarts. Wij merken dat dit
zeer uiteenloopt. Zo zijn er dierenartsen

die om de 2 jaar of 3 jaar tegen
Hondenziekte en Parvo enten. Ook zijn er
dierenartsen die ieder jaar alle entingen
geven. Volgens de Faculteit Diergenees-
kunde is geadviseerde entschema: om de 3

jaar tegen Hondenziekte; om de 2 jaar
tegen Parvo en jaarlijks tegen Ziekte van
Weil en kennelhoest (Parainfluenza &
Bordetella).

Omdat er met “levend verzwakt” virus
wordt geënt is er wettelijk een wachttijd
geregeld voordat een dier in pension mag.

Wettelijk mag een dier pas na 7 dagen in
pension. De farmaceuten adviseren 21
dagen. Dierenpension Naarden volgt ook
hierin het advies van de faculteit Dier-
geneeskunde en hanteert een wachttijd

van 14 dagen voordat een dier in pension
mag. Dit geldt ook voor herhalingen.

Sommige mensen verwarren een enting
wel eens met een APK en denken dat als
de vorige enting nog geldig is, de wachttijd
van 14 dagen niet nodig is. Het tegendeel
is echter waar. Er worden opnieuw

entstoffen toegediend en dit moet het
lichaam verwerken. Hiervoor is tijd en rust
nodig. Er bestaan er risico’s voor de
omgeving, omdat levende ziektekiemen
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Dierenpension Naarden is voor de
schoolvakanties in 2011 op zoek naar
enthousiaste

Vakantie & Weekend Hulpen

Als vakantiekracht werk je mee in alle
facetten van de verzorging van onze
vakantiegasten. Dit gebeurt 7 dagen per
week. In de vakanties werk je halve dagen
in de ochtend (8:00 - 13:00) of in de middag
(13:00 - 18:00) en in het weekend 2 halve
of 1 hele dag. Ben je 16 jaar of ouder; werk
je graag met dieren? Neem dan contact op.

aanwezig zijn. Geënte dieren kunnen

namelijk ook een ent-reactie krijgen en
hierbij de ziekteverwekker uitscheiden.

Tegen een enting met “levend verzwakt”
virus worden sneller antistoffen in het
lichaam opgebouwd, maar de werkzame
periode is korter. Een enting met een dood
virus heeft meer tijd nodig en werkt

langer. Entingen met dood virus zijn vaak
entingen die u zelf als kind krijgt of voor
bepaalde landen verplicht zijn. Een
bijvoorbeeld bij honden is rabiës.

Voor katten geldt hetzelfde als hierboven
is uitgelegd. De wettelijke entingen voor
een kat zijn entingen tegen kattenziekte en

tegen niesziekte. Er zijn tegenwoordig
entstoffen tegen kattenziekte die om de 3
jaar worden toegediend. Een enting tegen
niesziekte dient ieder jaar te worden
gegeven. Niesziekte bestaat uit virale en

bacteriële vormen. Varianten van
niesziekte bij katten en kennelhoest bij
honden zijn vergelijkbaar aan griep bij
mensen. Inenting voorkomt geen
besmetting, maar het ziektebeeld is minder

ernstig. Overigens is ruim 60% van de
kattenpopulatie drager van een niesziekte-
variant zonder er last van te hebben. Bij
stress en verminderde conditie kunnen ze
er wel last van krijgen, het virus

uitscheiden en daarmee ander katten
besmetten.

Hopelijk heeft u na deze uitleg wat meer
inzicht gekregen in de entingen en
bijbehorende regeltjes. Dit wordt
verwarrender door alle interpretaties van
verschillende partijen. Voor een pension is

het daarom belangrijk om zelf een goed
beleid te maken op het gebied van
inentingen. Mocht u vragen hebben over
inentingen voor uw hond of kat neemt u
dan eerst contact op met Dierenpension

Naarden. We kunnen u hierin uitstekend
adviseren en een ent advies op maat
geven, zodat u op de gewenste tijdstippen
in pension welkom bent. ■ 

Verbouwingen & Onderhoud

In 2010 heeft Dierenpension Naarden het
noodzakelijke onderhoud gedaan en zijn
de investeringen dit jaar wat minder
zichtbaar. Zo is er een nieuw
computernetwerk geïnstalleerd en is de
pinapparatuur op het internet
aangesloten, waardoor betaling aan de
balie sneller gaat.

Ook wordt er hard gewerkt aan de

nieuwe website. Deze zal medio 2011
worden opgeleverd. Het streven is om in
de toekomst een individuele klanten-
pagina toe te voegen, waarin u als klant
zelf uw reserveringen kan beheren. ■ 

Medicijnen/pijnstillers

Geregeld komen wij erachter dat een dier
op pijnstillers staat en de klant dit
blijkbaar niet nodig vindt om deze voor
het pensionverblijf mee te geven. Een dier
dat pijn heeft en pijnstillers door de
dierenarts krijgt voor geschreven, moet
deze ook toegediend krijgen in pension.

Het dier pijnstilling onthouden is eigenlijk
dieronvriendelijk en brengt ook risico’s
met zich mee. Daarbij kan pijn ook
verandering van gedrag geven, waardoor
het dier onvoorspelbaar kan reageren. Dit
betekent risico voor onze dierverzorgers.■ 

Andere activiteiten op ons adres

Al enige jaren verblijft er een paartje
kerkuilen op ons terrein. Ze hebben een
nestkast in de grote hal naast het
pension. De uilen worden regelmatig
gecheckt door een vrijwilliger van de
uilenstichting. Tijdens deze controle
wordt de nestkast gecontroleerd of
schoongemaakt. De jonge worden bekeken
of deze gezond zijn en voldoende voedsel
krijgen. Jaarlijks worden de jongen
geringd. Kerkuilen zwerven door heel
Europa. In 2009 is er één uit de Oekraine
gevonden naast de A1.

De Kerkuil is een muizenspecialist, die
meestal trouw blijft aan een eenmaal
gekozen broedplaats. Hij kent de plaatsen
waar succesvol gejaagd kan worden.
Maar bij voedselschaarste, gebruik van

bestrijdingsmiddelen en strenge, sneeuw-
rijke winters is de Kerkuil zeer kwetsbaar.
Een hoog energieverbruik, weinig vet-
reserves en een minder goede isolatie van
het verenkleed dan bij andere uilen-

soorten maken hem gevoelig voor strenge
winters. Het verkeer vormt tegen-
woordig de belangrijkste doodsoorzaak. ■ 

Trekken aan de riem: alles wat
direct werkt is gebaseerd op pijn.
Positief trainen is de oplossing!

Een deel van onze klanten brengt hun
hond aan een slipketting, Halti/Gentle
Leader of U-lead. Over dit soort
hulpmiddelen zijn de inzichten de laatste
10 jaar sterk veranderd. Gezien het aantal
honden dat trekkend met dit materiaal bij
ons binnenkomt, blijkt dat het gebruik
van deze hulpmiddelen niet helpt. Soms
vragen mensen of wij niet iets weten
tegen trekken, maar een ander antwoord
dan “trainen” bestaat niet! Immers alles
wat direct werkt tegen trekken aan de
riem, is gebaseerd op pijn. Uw hond heeft
geen enkele andere reden om van de één op
de andere dag op te houden met trekken
dan dat uw hulpmiddel hem (veel) pijn
bezorgd. In het begin helpt dergelijk
middel dan (een beetje). Na verloop van
tijd trekt uw hond weer als vanouds en
soms heeft u er problemen bij.

Bijkomend nadeel is namelijk dat uw
hond ook bij trekken aan de riem in een
positieve context, bijv. het naderen van

een andere hond, een persoon of het
binnenkomen bij ons pension, een
pijnlijke en sterke correctie krijgt. Terwijl
u denkt het trekken van uw hond te
corrigeren, zou uw hond deze correctie

kunnen associëren met de geboden
situatie. Op deze manier leert u uw hond
dus dat het naderen van een hond, een
kind of het binnenkomen bij pension
gecombineerd kan zijn met pijn. Dit geeft

onzekerheid bij de meeste honden.
Sommige honden kunnen hierop pro-
actief reageren met agressie naar de
geboden situaties. Dit zijn de honden die
op straat naar alles uitvallen. De meeste

honden worden onzeker en zijn zo
tolerant dat ze de pijn van deze middelen
ondergaan. Echter op lange termijn niet
met het gewenste resultaat. Het gebruik
van slipkettingen, halti’s, U-leads raden

wij af. Daar zij het welzijn van uw dier
ernstig benadelen en geen blijvende
oplossing bieden tegen het trekken aan de
riem. Deze hulpmiddelen zouden alleen
onder begeleiding van een gedrags-

therapeut overwogen kunnen worden.

Wat nu? Misschien moet u het uw hond

in sommige situaties maar niet kwalijk
nemen als hij trekt (hij wil hier immers
graag naar binnen). Voor alle andere
situaties kunt u het beste kiezen voor een
training gebaseerd op positieve omgang

met uw hond. Gaat u dan naar een goede
hondenschool of vraagt u ons advies. ■ 
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