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JARIG!
Wie jarig is trakteert en dus...
De eerste 3 personen die op 2 mei a.s. een mail sturen naar info@michellevrolijk.nl krijgen
een verrassing toegezonden. Vermeld bij je bericht in ieder geval het volgende:
‘Jarig’ en je adresgegevens.
En wie weet val jij in de prijzen 

HOND EN XYLITOL
Steeds vaker zien we in de supermarkt producten verschijnen met de vermelding ‘light’ of
‘suikervrij’ erop, zoals bijvoorbeeld Coca Cola Zero, suikervrije kauwgom en Peijnenburg
Zero. Dergelijke producten bevatten dan meestal in plaats van suiker het suikervervangende
stofje xylitol. Voor honden kan xylitol echter dodelijk zijn.
Enige tijd geleden ontving ik dan ook de vraag hoe schadelijk het is als een hond kauwgom
van de straat eet in verband met xylitol. Ik heb deze vraag voorgelegd aan dierenarts Anneke
Schellingerhout en hieronder vind je haar antwoord:
‘’In het kort komt het hier op neer: nieuwe kauwgom, dus uit de verpakking, is gevaarlijk.
Direct contact opnemen met een dierenarts is dan op zijn plaats.
Uitgekauwde, dus gebruikte en uitgespuugde kauwgom brengt weinig tot geen gevaar met
zich mee. In ieder geval niet m.b.t. xylitol. Als een hond in korte tijd veel kauwgom opeet, dan
kan dit wel tot andere problemen leiden zoals bijvoorbeeld verstopping.’’

VOEDSELINTOLERANTIE BIJ DE HOND (OF KAT)
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Voedselintolerantie bij je hond (of kat) kan gezondheidsproblemen geven zoals jeuk en/of
diarree. Je kunt door middel van bijvoorbeeld een eliminatiedieet uitzoeken waar hij/zij geen
klachten op heeft. Een andere mogelijkheid is de Nutriscan, welke ontwikkeld is door dierenarts
Jean Dodds. Meer informatie hierover kun je onder andere vinden op:
https://www.voerwijzer.com/nieuws/nutriscan-voedselintolerantie-test-onderzoek-naarbetrouwbaarheid/ en http://www.nutriscan.org/

NIEUW BOEK VAN MARC BEKOFF
Begin dit jaar is een nieuw (Engelstalig) boek van Marck Bekoff verschenen: Canine
Confidential. In het kort:
‘’For all the love and attention we give dogs, much of what they do remains mysterious. Just
think about different behaviors you see at a dog park: We have a good understanding of what
it means when dogs wag their tails--but what about when they sniff and roll on a stinky spot?
Why do they play tug-of-war with one dog, while showing their belly to another? Why are
some dogs shy, while others are bold? What goes on in dogs' heads--and how much can we
know and understand?’’
Een interview met Marc over zijn nieuwste boek kun je vinden op:
https://www.companionanimalpsychology.com/2018/04/interview-with-dr-marc-bekoff-oncanine.html
©Foto: University of Chicago Press

VERVOLGOPLEIDING PIJN BIJ HONDEN 2019
Ik ben begonnen met het uitwerken van een aantal ideeën voor de vervolgopleiding Pijn bij
honden; het gaat weer top worden!
Voorwaarde om te kunnen deelnemen is dat de cursisten (een deel van) de basisopleiding Pijn
bij honden hebben bijgewoond.
Er zijn nog een paar plaatsen vrij voor weekend 2 en 3, dus die mogelijkheid kan ik nu nog
bieden. Meer informatie kun je vinden op http://michellevrolijk.nl/opleiding-pijn-bij-honden.html

BIJSCHOLING EN VRIJE DAGEN
Ik ben gesloten i.v.m. bijscholing en een paar vrije dagen van 7 tot en met 11 mei 2018.

Met zomerse groet,
Michelle Vrolijk

