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Woord van de voorzitter2

De zomer zorgde dit jaar voor                   
verrassingen. Zowel wat de temperaturen 
betreft alsook binnen onze club.             
Onze voorzitter heeft zijn functie beëindigd 
wegens persoonlijke redenen. Met spijt in 
het hart maar met veel vertrouwen dat de 
toekomst van onze club toch verzekerd is. 
Hij heeft zich vele jaren met hart en ziel     
ingezet om de club te maken wat hij nu is.       
Jullie zullen hem op één van de volgende  
activiteiten vast en zeker nog tegenkomen.   

Onze jaarlijkse BBQ was een groot succes ! 
Onze nieuwe stek viel bij mens en dier in de 
smaak en zelfs het weer was ons redelijk 
gunstig gezind ! Dit jaar hadden we          
ook bijzonder bezoek, dierenarts-oogarts 
Janssens Gerlinde. Zij kwam de ogen van 
onze honden testen op glaucoom.  Deze    
bevindingen zullen we in oktober            
meenemen en bespreken op de             
IFEZ vergadering. 

Einde september hebben we nog onze    
jaarlijkse afspraak in De Haan waar we jullie 

graag voor uitnodigen.                                        
Verder staat onze agenda al behoorlijk vol.                                
We horen ook regelmatig dat jullie het wel 
zien zitten om bij u in de buurt eens een 
wandeling te organiseren.                         
Hiervoor kunnen jullie terecht bij                  
Marie-Thérèse en Anneleen, onze                 
activiteiten coördinatoren. 

In deze editie zijn ook een aantal vakantie 
verblijven opgenomen die uitgetest zijn door 
onze leden. We zijn er dus van overtuigd dat 
onze honden hier welkom zijn.                     
Ook jullie ervaringen zijn van harte welkom ! 

Verder zou ik jullie allemaal willen blijven 
aanmoedigen en vragen om foto’s door te 
blijven sturen voor de toekomstige             
Eurazines.

 Tot gauw op één van de activiteiten,

De redactie.
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Beste leden,

Na mij jarenlang ingezet te hebben voor de 
club en onze honden moet ik met spijt in 
het hart afscheid nemen van mijn taak als 
voorzitter. Mijn beroeps werkzaamheden 
laten me niet meer voldoende tijd om te  
investeren in onze club. Enne, neen ik    
verdwijn niet helemaal. Ik zal nog instaan 
voor de databank en de fok. Bovendien    
zullen jullie me vast en zeker nog              
tegenkomen op één van de volgende 
activiteiten.

Ik ben ervan overtuigd dat het huidige 
bestuur de werking zal verder zetten 
en dat we onder hun kundige handen 
verder kunnen groeien.                               

Bovendien wens ik onze nieuwe          
ad-interim voorzitter, Philippe veel    
plezier in zijn nieuwe functie. 

Bedankt voor alle medewerking en 
steun.

Carl Smeyers
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Beste Leden,

Als nieuwe ad-interim voorzitter wil ik me 
even voorstellen.

Ik ben trotse vader van 2 kinderen Ilias en 
Yoran, echtgenoot van Ingeborg en om het 
gezinnetje compleet te maken, eigenaar 
van Lars en Boris(kat).                                 
Professioneel ben ik werkzaam als             
Organisatie Adviseur binnen KBC group,  
ik heb een bijberoep met mijn muziek-op-
name-studio en als hobby Paardrijden & 
Informatica.

Ik ben opgegroeid in het landelijke         
Moerzeke als oudste van 3 kinderen.       
Mijn  eerste ervaring met honden is er 
dankzij mijn zus gekomen.                        
Zij was immers de “beestenfan” van de    
familie en zo kwam Rinty, een Bordercoli. 
Toen Rinty stierf, is er Socra                     
(Groenendaler) gekomen. 

Maar ook bij mijn latere schoonfamilie was 
de hond een belangrijk onderdeel van de 
familie. Bij Ingeborg waren namelijk steeds 
boxers in huis en toen ik begon te verkeren 
met haar was er een ook de chowchow 
Roef. 
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Het werd me dan ook direct duidelijk dat 
als wij trouwen er zéér snel een eigen hond 
het prille geluk zou vervolledigen.

Een maand nadat we ons huis hadden     
gekocht kwam er dus …. Balou, een    
chowchow. Balou is snel een deel van de 
familie geworden en hielp zelf bij de        
opvoeding van onze kinderen (Ilias heeft 
zelf leren stappen met Balou als              
ondersteuning). We hebben het geluk      
gehad 13 mooie jaren met hem te mogen 
hebben, echter toen was het tijd om van 
hem afscheid te nemen.

Zoals jullie wel weten is dit een zeer pijnlijk 
moment en zorgt dit voor een enorme   
leegte in het gezin. 

Na een paar maanden was het tijd om     
terug te zoeken naar een nieuw lid voor de 
familie en is via een artikel in “De Woef”   
intresse gewekt voor het Eurasier-ras.    
Wat ons vooral opviel was de                 
kindvriendelijkheid, de kruising van de drie 
rassen en natuurlijk hun prachtige           
verschijning. Toen zijn we in contact        
gekomen met Carl en Karine om meer     
informatie te bekomen.                                   
Zij nodigden ons uit op een wandeling van 
de ECB in de Olmense Zoo.                        
De rest is geschiedenis.                             
We waren verkocht !                               

Harte en Djentl zorgden voor Lars.         
Lars is nu een belangrijk deel geworden 
van de familie en ligt hier tijdens het typen 
van dit artikel gezellig aan mijn voeten.

We hebben ondertussen al verschillende 
activiteiten met de club gedaan en zijn 
steeds positief verrast van de liefde welke 
jullie, de leden, voor jullie honden tonen. 
Het is dan ook een eer toen me werd      
gevraagd om de rol als voorzitter op te     
nemen.                                                     
Dus … tot binnenkort op een van de        
volgende samenkomsten.

Philippe Meiresonne

Baasrodestraat 190

9280 Lebbeke

philippe@pm-mastering-studio.com

Tel: 0475 / 75.14.59
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Aktiviteitenkalender ECB
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Datum Activiteit Plaats

29 / 09 / 2013 Zeehondenwandeling De Haan

13 / 10 / 2013 Wandeling Westerlo

17 / 11 / 2013 Wandeling Limburg

xx / 01 / 2014 Wandeling Kluisbergen

07 - 09 / 02 / 2014 Kynologisch Weekeinde Xhoffraix

23 / 03 / 2014 Wandeling + Algemene 
Ledenvergadering Bazel

14 / 04 / 2014 Wandeling Vossem

xx / 05 / 2014 Wandeling Essene

xx / 06 / 2014 Wandeling ??

xx / 08 / 2014 Barbeque Galmaarden

  Website         www.Eurasier.be

Heeft iemand nog ideeën of voelt hij/zij zich geroepen om
een leuke hondenactiviteit te organiseren, geef een seintje.

http://www.Eurasier.be
http://www.Eurasier.be


Fotoverslag Essene
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Waar in godsnaam ligt dit dorpje, ik had er 
nog nooit van gehoord. Hopelijk zijn er 
meerdere zoals ik die hun toevlucht       
moeten nemen tot de landkaart of eens  
online hun licht gaan opsteken.

We wisten van de gidsen Charlotte en Filip 
dat we in West Vlaanderen moesten zijn. 

We rijden richting ’t zeetje . Door gezellige 
kleine dorpjes, met een panorama       
waardoor je moet denken aan schilderijen 
“ uit het boerenleven gegrepen “. 

We worden verwacht in een echt    
dorpscafé, waar het goed is om te          
vertoeven en de vaste klanten van hun          
zondagsrust ( pintjes ) komen genieten. 
Rondom ons zien we al historische huisjes 
waar we nu zo gek op zijn en die door de 
nieuwe eigenaars zo mooi worden           
gerestaureerd. Oké, we kunnen vertrekken 
.. even door de dorpskern en voor we het 
weten zitten we in hartje natuur.          

Onze honden hebben het druk, hun       
reukorgaan slaat op hol, want in het bos   
leven wilde dieren ( roodkapje hebben we 
niet gezien en de wolf gelukkig ook niet !! ) 
wel paarden in dubbelspan voor mooie 
koetsen. Zij genieten ook van hun            
uitstapje.

Bij ons heerst er ook een ontspannen 
sfeer. Wat wil je … er is ruimte zat, zodat 

ieder zijn weg kan gaan en er is water voor 
de liefhebbers. Sommige baasjes zullen 
als ze straks thuis komen hun dierlijke  
huisgenoot flink onder handen mogen     
nemen. Modderbaden nemen doet men 
normaal toch in een                                 
verzorgingscentrum, maar niet langs de 
kant van de weg in water met een groene 
deklaag. Het is niet de eerste keer dat de 
Berner Sennen zijn baasje verrast met een 
duik in het vuile water, zij schrikken er al 
niet meer van .                                         

14

Verslag: Snellegem



Misschien botsen de teken en al het ander 
ongedierte er van terug, zone stank .. .

Gelukkig wandelen we langs een mooie 
propere visvijver en kunnen de modder-
mannen zich even ontdoen van hun     
groene deklaag. Wij kunnen ook de mooie 
omgeving bewonderen .. er zitten enkele 
vissers rustig te genieten van de stilte, te 
kijken naar het rimpelende water en naar 
hun dobber op het water, wachtend op 
een visje dat wilt bijten. Mooi uitzicht,  

maar niets voor mij. Geef me maar een   
stevige wandeling door de natuur met 
onze loslopende honden die zo genieten 
van elkaar, natuurlijk wordt er eens          
gegromd, maar meestal kunnen ze niet 
zonder elkaar. Ge ziet hoe ze proberen de 
roedel bij elkaar te houden. Charlotte en   
Filip laten ons een zeer mooi stukje            
West-Vlaanderen zien.                              
En hun dochtertjes .. chapo voor hen.        
Zij hebben zonder mopperen de 10 km      

meegewandeld. 

We sluiten onze wandeling af met een        
‘ Brugse zot ‘, nee geen dorpsgek maar 
een lekker streekbier.

Voor diegene die niet meekonden.       
Schrijf u zeker in volgend jaar, want het 
was de moeite. Kijk naar de fotoreportage 
op de site ..  dan kunnen we samen         
genieten op een terrasje en deel uitmaken 
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van het schilderij ‘ uit het boerenleven     
gegrepen ‘.  

Gelukkig is er toch altijd iemand die zijn      
fototoestel bij heeft . Zo kunnen we           
regelmatig terug een kijkje nemen en       
opnieuw onze herinneringen boven halen. 
BEDANKT aan de fotografen. 

             Tot de volgende keer.

       

               Cilia & Jack met Djentl
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Vakantieverblijven honden welkom 

Er zijn een aantal goede sites waar we een leuke verblijfplaats kunnen kiezen om op vakan-
tie te gaan. Zowel in binnen als buitenland. 

In Xhofraix - Mont, de plek waar we verblijven tijdens het eurasier-weekeinde staan vele            
verschillende vakantiehuizen waar we met één of meerdere honden terecht kunnen.
Meer info hierover vind u op: www.vakantiehuis.be
De meeste van deze huizen behoren tot de familie Lodomez.

Op de bekende site: www.dogsincluded.nl vind u in binnen- en buitenland vast ook wel 
iets wat u kan bekoren. Deze huizen zijn allemaal met honden toegelaten ! 

De site: www.vakantiegites.nl staan huizen met en zonder huisdieren maar steeds goed 
vermeld. 
Ook op: www.gites-de-france.com  kunt u mooie verblijven boeken. 

Wat ook heel leuk kan zijn is een B&B om te overnachten. 
Voor één of meerdere nachten te boeken, soms mogen hier de honden niet mee naar de           
ontbijtruimte. Je zit dan ook meestal in de eigenaren hun woonruimte en sommige         
huiskatten zijn daar niet zo mee gediend. Onze ervaring is dat zolang je de hond             
aangelijnd houdt aan het ontbijt het meestal niet echt een probleem is. 
www.chambresdhoteswijzer.nl

Op de site: ( nl.likhom.com ) vind u zowel vakantiehuizen als B&B’s waar duidelijk vermeld 
staat of de hond(en) welkom zijn of niet. 

www.kuypersverhuur.nl , op deze site staan prachtige luxevilla’s meestal met zwembad   
en/of jacuzzi waar verrassend genoeg op een groot aantal ook honden welkom zijn.                  
Deze huizen zijn vooral gezien de prijs erg interessant in voor of naseizoen. 

Er zullen er waarschijnlijk nog veel meer zijn, maar met deze sites hebben we al leuke      
vakanties beleefd met 1 en zelfs 3 honden. 

http://www.vakantiehuis.be
http://www.vakantiehuis.be
http://www.dogsincluded.nl
http://www.dogsincluded.nl
http://www.vakantiegites.nl
http://www.vakantiegites.nl
http://www.gites-de-france.com
http://www.gites-de-france.com
http://www.chambresdhoteswijzer.nl
http://www.chambresdhoteswijzer.nl
http://www.kuypersverhuur.nl
http://www.kuypersverhuur.nl
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Vakantieverblijven uitgetest

 Deze leuke vakantie plek is uitgetest door de Familie Kennes en hun hond Borr.                           

Hij genoot er met volle teugen ! Een vakantieplek echt gericht op honden en maar ook   
met het nodige comfort voor mensen.                                                                                                             
www.hundeparadies-eifel.de

Chalet Achouffe, trotse eigenaars zijn Greetje en Serge met hun honden Tchosan en      
Bjordi. Deze vrijstaande knusse vakantiewoning met mooie tuin gelegen in het dorpje 
Achouffe. Het ideale plekje voor rustzoekers, wandelars en genieters, mountainbikers,    
vissers, ....                                                                                                                                  
www.verhuur-achouffe.be

Een echte aanrader, aan de oevers 
van de Semois, in “the middle of     
nowher” en toch dicht bij             
(wandelafstand)  bakker/              
beenhouwer/restaurant,                  
volledig en goed afgezette tuin.                            
Huisje is basic maar alles wat je         
nodig hebt is er.                           
Prachtige wandelingen !                  
www.holidaysinbelgium.be

                                                                                                                                                                                                

http://www.hundeparadies-eifel.de
http://www.hundeparadies-eifel.de
http://www.verhuur-achouffe.be
http://www.verhuur-achouffe.be
http://www.holidaysinbelgium.be
http://www.holidaysinbelgium.be


http://vakantiehond.nl       Echt een kijkje waard deze site !

http://www.eurasier-von-der-linde.de/Urlaub-bei-uns

Het huisje bij Angelika, de fokster van Eros.            
Met een grote binnenkoer die volledig          
“hondenproof” is. 

Uitgetest door Eros, Joost en Nadine.

Oostenrijk: Naturhaus Lehnwieser ( Familie Pleninger )                                                               
Vegetarisch pension                                                                                                              
Vorberg 20 - 8972 Ramsau                                                                                                       
( tel: 0043/ 3687 81576 )                                                                                                        
E-mail: naturhaus.lehnwieser@aon.at

B&B: Moulin Le Thieloup                                                                                                                 
2, Le Thieloup                                                                                                                      
70320 Allevillers et Lyaumont                                                                                                        
Frankrijk                                                              
Tel: 0033/ 363 479 036                                                                                                                                 
gsm: 0033/ 647 69 59 38                                                         

www.moulinlethieloup.nl
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Fotoverslag Barbeque Galmaarden
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Dingen die een hond moet onthouden
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1/ De vuilnismannen stelen geen spullen van ons.                                                                      
2/ Niet plotseling opstaan als je onder de salontafel ligt.                                                                 
3/ Je natte vacht uitschudden, voordat je het huis binnen gaat.                                                    
4/ Geen lik geven over een beker waar gloeiend hete thee in zit.                                                    
5/ Niet het eten van de katten opeten. Niet voordat ze de kans hebben gehad het op te 
eten, niet nadat ze de kans hebben gehad het op te eten en                                                   
zeker niet als ze het uitgekotst hebben .                                                                                                                                                                                       
6/ Niet overgeven in de auto.                                                                                                         
7/ Niet in dooie beesten rollen, alleen maar omdat het luchtje zo lekker is .                                 
8/ Die knapperige dingen in de kattenbak zijn geen eten.                                                                                                                                                             
9/ De vuilnisbak is geen koekjesblik.                                                                                             
10/ Niet het laatste stukje schone vloerbedekking opzoeken wanneer je moet overgeven.         
11/ Niet op pennen kauwen. Zeker niet op rode, anders denken ze dat je bloedt.                      
12/ In de auto moet het raam dicht als het regent.                                                                       
13/ Als je een deurbel hoort niet blaffen. Het is op TV.                                                                  
14/ Geen ondergoed jatten en er mee door de achtertuin rennen.                                               
15/ De bank is geen washandje. De broek van de baas en het vrouwtje ook niet.                     
16/ Je hoofd hoort niet in de ijskast.                                                                                             
17/ Niet in de hand van de agent bijten, als hij het rijbewijs en kenteken aanpakt.                        
18/ Geen touwtrek spelletjes doen met het ondergoed van de baas, als hij op het toilet zit.     
19/ Geen tandfloss opeten, je wilt niet weten hoe moeilijk dat er weer uit gaat.                         
20/ Niet in de bagger rollen als je net gewassen bent.                                                                   
21/ Je neus in iemand zijn kruis duwen is geen acceptabele welkomstgroet.                                
22/ De kat is geen pieppoppetje. Speel je met hem en hij piept, is dat geen goed teken.     
23/ Niet midden en de huiskamer aan je kruis likken als er visite is.                                               
24/ De postbode is goed, hij brengt dingen waar baasje op wacht dus bijt hem niet in zijn / 
haar kont.                                                                                                                              
26/ Niet het oud papier uit de doos halen en het versnipperen door de hele huiskamer.                  
27/ Niet je poot omhoog doen tegen iemands been. Hij / zij lijkt misschien stijf, maar het is 
geen paaltje.                                                                                                                                                                                                                                                         
28/ Als je baasje een bal weggooit, is het de bedoeling dat je die bal ophaalt en ook weer 
terug brengt.                                                                                                                              
Je moet ook best veel onthouden. Wij snappen dat er wel eens iets fout  gaat . . . . .  



Medisch4

28



hotspots

Veel hondeneigenaren hebben het wel 
eens meegemaakt. Hun trouwe viervoeter 
lijkt op een plekje wat jeuk te hebben, 
maar niets alarmerends.                                     
De volgende ochtend worden ze begroet 
door een treurig kijkende hond met een    
fikse kapotte plek op zijn dij, op zijn kop, 
op zijn buik of achter de oren.                               
Die plek is vaak drijfnat en ziet eruit als 
rauw vlees. Alleen naar kijken doet al pijn !     
Met gezwinde spoed naar de dierenarts, 
die dan met een vrolijke glimlach roept:  
oh, ik zie het al, een hotspot.                       
( Diagnose: pyotraumatische dermatitis )                                 
Mooi dat we weten wat het is, maar     
waarom doet mijn hond dat ? 

De eerste aanleiding voor het ontstaan van 
een hotspot is vaak niet meer te             
achterhalen en kan eigenlijk van alles zijn 
dat lokaal wat irritatie geeft.                   
Een insectenbeet ( vlo, teek, vliegjes,      
mijten) of een plant kunnen dit                
veroorzaken, een soort van overgevoelige 
reactie van de huid. Maar het kan            
bijvoorbeeld ook een klit zijn waaronder  
irritatie ontstaat. 

De hond begint te krabben en / of bijten 
om de jeuk te verminderen. Helaas heeft 
dit een averechts effect, de jeuk wordt   al-

leen maar erger en daar is dan de         vici-
euze cirkel. Door het krabben wordt de 
huid beschadigd en geïnfecteerd.             
Er ontstaat een korst die herstel van de 
huid moet bewerkstelligen, maar ook deze 
korst geeft weer jeuk. Vervolgens ontstaat 
er een vieze ontstoken huidwond. 

Op het moment is alleen het doorbreken 
van deze vicieuze cirkel nog maar de      
oplossing. Om die reden moet er in ieder 
geval voor gezorgd worden dat het bijten 
en krabben stopt.                                                   
Dit kan soms door de hond een kap op te 
zetten of een T-shirt aan te trekken of een 
sok rond zijn poot te doen.                                
De wond moet worden kaalgeschoren en 
gewassen met Betadine oplossing.                 
Daarna kan de wond gezalfd of gesprayd 
worden. Hiervoor bestaan diverse sprays 
en zalven die op de wond gebruikt kunnen 
worden. De meeste van deze smeerseltjes 
combineren een antibioticum met een  
prednison-achtige ( jeukremmende ) stof. 
Soms bevatten ze ook nog een geurstof 
om het bijten onaangenaam te maken.  
Een goed alternatief voor deze stoffen is 
soms een paar druppels Teatree olie,     
het liefst verdund op de wond aanbrengen.    
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Daarnaast zijn er homeopatische zalven     
( bijvoorbeeld Calendula ) of samen         
gestelde lotions ( huidlotions ) in de handel 
die geen prednison-achtige stoffen          
bevatten en dezelfde werking hebben als 
de hiervoor beschreven smeersels.                                                   
Het wassen moet de eerste twee of drie   
dagen herhaald worden. Het smeren dient 
gestopt te worden op het moment dat de 
wond genezen is, de korst moet             
verdwenen zijn en de huid weer geheeld. 

Wanneer de wond echter dieper is, dan 
spreken we van pyotraumatische             
folliculitis, is het noodzakelijk prednison 
voor inwendig gebruik voor te schrijven. 
Door middel van een injectie of tabletten 
wordt deze dan toegediend in de hoop dat 
het bijten of krabben daardoor snel         
vermindert. Daarnaast zal dan ook meestal 
een antibioticum in tabletvorm worden 
voorgeschreven.  

Meestal zijn de hotspots een éénmalig pro-
bleem, maar bij sommige honden komen 
ze steeds weer terug. De enen plek is nog 
niet genezen of de volgende kondigt zich 
al weer aan. Het is dan zaak om dieper op 
de achterliggende oorzaak ( vaak een aller-
gie of een parasieten-infectie ) in te gaan.      
In die gevallen kan homeopathie vaak uit-
komst bieden. 

“Hotspot compositum” is een                   
samengesteld homeopatisch middel dat bij 
de eenvoudige terugkerende hotspots 
vaak uitkomst biedt. Het regelmatig           
terugkeren van hotspots kan daarmee    
voorkomen worden. 

Een goede vlo / tekenbestrijding naast een 
uitstekend onderhouden vachtconditie is 
bij deze hond onontbeerlijk. Honden met 
een sterke ondervacht of een onvoldoende 
uitgekamde vacht in de zomer zijn gevoeli-
ger. 

artikel: www.whitesheperd.info
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Dr. F.C. Stades, Dierenarts, specialist     
oogheelkunde, Diplomate ECVO             
Universiteitskliniek voor                            
Gezelschapsdieren 
Yalelaan 8 
3508 TD Utrecht

Inleiding

Met de term “glaucoom” (groene staar) 
wordt een groep oogaandoeningen        
aangeduid die worden gekarakteriseerd 
door een vermindering van de                   
gevoeligheid en het functioneren en het 
vervolgens het afsterven van de                
netvlieszenuwcellen. Daarbij wordt de kop 
van de oogzenuw naar buiten gedrukt, 
treedt gezichtsveldverlies op en uiteindelijk 
blindheid. Bij dieren gaan deze                 
afwijkingen, voor zo ver bekend, steeds   
gepaard met een verhoogde druk in de 
oogbol (IOD). Er worden drie vormen van 
glaucoom onderscheiden: primair,           
secundair en absoluut glaucoom.

Bij het.primair glaucoom zijn er geen       
gelijktijdige of voorafgaande andere 
oogaandoeningen. Primair glaucoom bij de 
hond berust vrijwel steeds op Ligamentum 

pectinatum abnormaliteit, vroeger ook     
goniodysplasie of dysgenese (Engels: PLD) 
genoemd. Net buiten en achter het     
hoornvlies bevindt zich de kamerhoek.    
Deze wordt begrensd door het                  
Ligamentum pectinatum. Dat vormt de    
begrenzing van de “zeef”waardoor het   
oogwater het oog weer verlaat.                
Bij deze  afwijking is dit “zeef”-systeem   
afwijkend aangelegd. Er worden drie types 
onderscheiden. De vezeltjes (vergelijkbaar 
met een druipsteengrot) kunnen te kort en 
te breed zijn (fibrae latae), of uitwaaierende 
plaatvormige delen vertonen (laminae).      
Bij de meest afwijkende vormen zit de 
“zeef” rondom nagenoeg dicht (occlusio). 
Bij de oogonderzoeksuitslagen wordt in 
principe ook de ernst van de                  
desbetreffende vormen vermeld.

Bij het secundair glaucoom is de oorzaak 
gelegen in een andere oogaandoening,    
zoals bijvoorbeeld bij lensloslating (luxatie), 
oogvaatvliesontsteking (uveïtis) en           
gezwellen (neoplasieën).                        
Vaak zijn de veranderingen zo ernstig dat 
niet duidelijk is of er sprake is van een     
primair of van een secundair glaucoom.    
In dergelijke gevallen spreekt men van een 
absoluut glaucoom.
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Naast deze op de oorzaak (etiologie)        
gebaseerde indeling hanteert men nog een 
tweede indeling op basis van de tijdsduur 
waarin het glaucoom zich ontwikkelt.    
Men onderscheidt acuut en chronisch   
glaucoom en een vergrote oogbol zonder 
dat de oorzaak is te achterhalen.             
Bij het acuut glaucoom treedt plotseling 
(binnen uren) of in het begin ook wel      
aanvalsgewijs een sterke drukverhoging 
op (vaak 2-5 x de normale                       
[16-20 mm kwik] druk). 
Bij het chronisch glaucoom stijgt de druk 
minder sterk. Het verloop is chronisch en 
de druk kan aanvalsgewijs stijgen.           
Bij deze vorm zijn de verschijnselen veel 
minder duidelijk dan bij het acute          
glaucoom. 
Als het glaucoom lang bestaat rekt de 
wand van de oogbol uit.                           
De oogbol kan hierdoor sterk in omvang 
toenemen; dit wordt aangeduid met de 
term buphthalmus (vergrote oogbol in het 
algemeen; ook (hydrophthalmus,             
vergroot door water).

Voorkomen

Acuut primair glaucoom komt als erfelijke 
oogafwijking o.a. voor bij de Bassets, de 
Amerikaanse Cocker Spaniel, de Bouvier, 
Beagle, Flatcoated Retriever, Hollandse 

Herder RH, Siberische Husky, Tatra, en 
Chow Chow.

Verschijnselen

De verschijnselen van acuut glaucoom    
bestaan uit niet eten, “depressie”, en       
afwerend of ontwijkend gedrag bij het      
aanraken van de kop (bij de mens is        
bekend dat acuut glaucoom een heftige 
continue [hoofd]pijn veroorzaakt).             
Er is een diffuse, onregelmatige blauwwitte 
verkleuring van het gehele hoornvlies      
(cornea-oedeem) en het dichtknijpen van 
het oog. Er is een verhoogde activiteit van 
de bloedvaatjes over het oogwit met dus 
roodheid tot gevolg.                                 
De druk in het oog is hoog, maar dit is 
moeilijk vast te stellen zonder speciale   
oogdrukmeter (tonometer).                       
De voorste oogkamer is niet afwijkend, 
maar de pupil is verwijd (mydriasis) en     
reageert niet op licht (lichtstijf).                
De afwijkingen beginnen bijna altijd        
eenzijdig. Het tweede oog volgt lang niet 
altijd, maar in ieder geval meestal veel            
later. 
Bij het chronisch glaucoom zijn de          
verschijnselen vergelijkbaar, maar minder 
uitgesproken. Als het glaucoom lang       
bestaat vergroot de oogbol en kan het 
hoornvlies onregelmatige lijnen vertonen.

32



Diagnostiek

De diagnose wordt gesteld op basis van 
de verschijnselen

IS BIJ EEN HOND HET HOORNVLIES 
PLOTS "BLAUW" OF DE OOGBOL BLIND, 
DAN IS HET AAN TE BEVELEN HET OOG, 
OP ZEER KORTE TERMIJN, TE LATEN ON-
DERZOEKEN DOOR UW DIERENARTS EN 
BIJ (VERDENKING OP) EEN VERHOOGDE 
DRUK EEN BEHANDELING TE LATEN IN-
STELLEN. HET IS TEVENS AAN TE BEVE-
LEN DE DRUK VAN HET OOG TE LATEN 
METEN.

De drukverhoging is met de vingers      
moeilijk vast te stellen en moet worden    
bevestigd met tonometrie.

Er op gelijkende afwijkingen (differentiële 
diagnose). 
Glaucoom moet worden onderscheiden 
van bindvliesontsteking,                         

hoornvliesafwijkingen, ontstekingen van 
het vaatvlies en processen achter de        
oogbol, in de oogkas.

Therapie

Acuut glaucoom is een oogheelkundig 
spoedgeval dat direct adequaat moet    
worden behandeld. Als men een glaucoom 
vermoedt maar niet zeker is van de          
diagnose moet de patiënt op korte termijn 
worden verwezen naar een dierenarts,   
specialist oogheelkunde, die beschikt over 
een betrouwbare tonometer.

De basisprincipes van                                
glaucoombehandeling zijn: 
1. Reductie van de kamerwaterproductie 
door middel van koolzuuranhydrase      
remmers: b.v. dorzolamide (oogdruppel) of    
diclofenamide (tabletten).                           
2. Verbetering van de afvoercapaciteit door 
middel van pupilvernauwers, zoals b.v.     
pilocarpine 2%, of middelen zoals b.v.     
latanoprost). 
3. Vermindering van het vocht in het oog 
door middel van het ingeven van b.v.      
glycerine (daarbij ca. 45 minuten           
drinkwater onthouden).                           
Hierdoor wordt water onttrokken aan de 
oogbol. Langdurig gebruik hiervan is niet 
aan te raden. 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Als de druk zich na 1-2 weken op een      
acceptabel niveau stabiliseert moet een    
onderhoudsdosering worden gezocht die 
goed wordt verdragen en die de eigenaar 
ook eenvoudig kan blijven toedienen. 
Men dient te beseffen dat nieuwe           
aanvallen kunnen optreden, die dan weer 
direct met hoge doseringen moeten       
worden tegengegaan.

Als een glaucoom medicamenteus slecht 
of niet onder controle kan worden             
gebracht is chirurgische behandeling nog 
mogelijk. Hierbij worden delen van het     
systeem dat kamerwater aanmaakt         
onwerkzaam gemaakt of wordt een          
uitvoeropening gemaakt.                          
Helaas zijn deze operatieve behandelingen 
op den duur ook weinig succesrijk.

Prognose

Indien niet snel therapeutisch wordt          
ingegrepen treedt binnen 2-7 dagen        
ernstige en blijvende schade op aan het 
netvlies en de oogzenuw.                         
Dit resulteert in een definitief verlies van 
het gezichtsvermogen. De prognose voor 
het gezichtsvermogen is ook bij een        
optimale behandeling op de lange duur 
niet goed. Bij een duidelijke vergroting van 
de oogbol mag worden aangenomen dat 
de zenuwvezels in het netvlies en de      

oogzenuw irreversibel zijn gedegenereerd 
en dat het desbetreffende oog derhalve 
blind en pijnlijk is en blijft.

Primair glaucoom bij de hond berust 
meestal op een erfelijk defect, dat veelal 
recessief overerft. Gelukkig is het            
percentage honden dat ook daadwerkelijk 
glaucoom ontwikkelt veel kleiner.            
Wat de laatste druppel is, die het oog” 
doet overlopen” is niet bekend.

Bij een meerderheid van de patiënten met 
primair glaucoom wordt het                     
desbetreffende oog uiteindelijk, ondanks 
de behandeling toch blind; bij circa een 
kwart blijft het oog pijnlijk, vooral bij         
stoten. In dergelijke gevallen is                  
verwijdering van het aangetaste oog voor 
de patiënt een weldaad.                         
Ook dieren waarbij een oncontroleerbaar 
beiderzijds glaucoom, beiderzijdse oogbol 
verwijdering noodzakelijk maakt, kunnen 
zich daarna, vrijwel zonder uitzondering, 
uitstekend redden. En dat dan zonder pijn! 
Het ziet er in het begin wel wat gek uit!

Bij primair glaucoom is het uit oogpunt van 
preventie aan te bevelen het andere oog 
gonioscopisch te laten onderzoeken.       
De eigenaar kan de ogen verder                
regelmatig, maar in ieder geval bij de        
geringste aanwijzing, controleren door   
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middel van drukmeting met de wijsvingers 
op beide ogen en het opwekken van       
pupilvernauwing (miosis) met een fel      
penlampje. Verder kan het (nog) niet       
aangetaste oog preventief met                  
pupilvernauwers, of betablokkers worden 
behandeld. 
Honden met primair glaucoom dienen te 
worden uitgesloten van de fokkerij.          
Uit onderzoek verricht op de “Animal       
Health Trust” in Engeland, is gebleken dat 
het aantal probleemgevallen snel afneemt, 
wanneer honden met ernstig afwijkende  
kamerhoeken niet meer worden ingezet 
voor de fokkerij.
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Ovaal / rond hangertje 
H: 30 mm
Zonder ketting : 10 euro

hondenbot 25 x 38 
Prijs: 2,50 euro
Hondenmedaille 
Prijs: 2,50 euro

Keramische bakje 
70 x 180 mm // 60 x 155 mm
Prijs: 10 euro
Spaarpot H 95 mm
Prijs: 5 euro

Mokken, ( vaatwasbestendig) in 
verschillende kleuren
Prijs: 6,50 euro / stuk
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Magic mok ( NIET VAATWAS-
BESTENDIG)
Prijs: 7 euro
Rekje met 4 witte mokken
Prijs: 25 euro

Mousemat (Mat) 19 x 23 cm
Prijs: 6 euro
Rekje met 4 onderzetters 
Prijs: 12,50 euro

Sleutelhangers 
Prijs: 4,80 euro



39

Zonnescherm ( auto) 
Prijs: 5 euro
Button doorsnee: 22,23 mm
Prijs: 3,15 euro

Schoudertas zwart  
245 x 320 mm
extra klep leverbaar 
Prijs: 24,50 euro

Heuptas 
190 x 140 x 110 mm
Prijs: 15 euro

Tienertas
180 x 220 mm
Prijs: 20 euro
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Nylon jack   S - M - L - XL - XXL
Prijs: 25 euro

Poloshirt met knoopjes
Kleur: blauw- grijs- zand
Prijs: 25 euro
Poloshirt dames / heren / kids
maten: S TOT EN MET XXXL
	
KIDS: 104 TOT EN MET 176
Prijs: 20 euro

T-shirt dames - heren - en kids
kleur: wit
Prijs dames en heren: 15 euro
Prijs kids: 12,50 euro

Veiligheidshesje Volwassene en 
Kinderen
Prijs: Volwassene: 10 euro
	 Kinderen: 9 euro

Voor bestellingen, zie bij BERICHTEN LEDEN



Berichten voor de leden6 
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Afscheid Fieter de Fointjes Pride & Hope

26 / 01 / 1995 - 26 / 07 / 2013

Hope,

Mijn liefste vriendin en kameraad,               
jij die er altijd was voor je zusje en mij,   
heb ik met pijn in mijn hart                         
laten inslapen,                                                       
op deze mooie dag                                    
26 juli 2013,                                                     
je hartje wilde nog,                                              
maar je lichaam liet je in de steek.

Ik denk met tranen in de ogen                   
terug aan jou,                                          
mijn trouwste vriendin en kameraad.

Dat was jij mijn lieve schat Hope,            
zal je nooit vergeten.

Uw vrouwke en zusje Life.

Het bestuur wenst jullie veel sterkte          
bij dit verlies. 
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Nieuwe leden

Bram Smets

Van Den Bosch Paul

Michiels Diane

Van harte welkom !!!

BESTELLING EURASIER-SHOP

De bestellingen binnen leveren                  
via E-mail op adres:     

karine.smeyers@eurasier.be

Vooraf te betalen aan de club op rekening: 

IBAN BE90 7330 2362 9432 
BIC KREDBEBB                

ECB                                                                           
Brugse Heirweg, 133                                                        
8211 Aartrijke

Bestellingen worden gegroepeerd per 2 
maanden.  

Afsluitdatum:  1 November
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7 Foto’s

Baldo von Antina
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Kieristinga Editha in 
haar eigen privé        
zwembad

Borr von der         
Grafschaft Sayn met 
zijn vakantieliefde
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A-Kai Von Pampower-Moor klaar voor zijn zomervakantie

Alexa von Rosenzauber rust uit samen met baasje boven op de berg
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Aicko vom              
Hexenbrunnen           
Heerlijk genieten 
van het frisse water

Djentl von Pfingstborn trotseert de wilde golven van de Noordzee
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Aik vom Kloster Lehnin                      
beschermd tegen de zon. 

Kaikoo vom                    
Kürfurstendam              
klaar voor de rit



Tentoonstellingen8
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Tentoonstellingskalender Belgie
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12 - 13 januari 2013 Genk CAC

26 + 27 januari 2013 Mouscron CAC - CACIB

16 + 17 februari 2013 Hoogstraten CAC - CACIB

13 + 14 april 2013 Antwerpen CAC - CACIB

18 + 19 mei 2013 Wieze CAC

8 + 9 juni 2013 Lommel CAC

29 + 30 juni 2013 Genk CAC - CACIB

20 + 21 juli 2013 Liège CAC - CACIB

3 + 4 augustus 2013 Leuven CAC - CACIB

17 + 18 augustus 2013 Mechelen CAC - CACIB

25 augustus 2013 Mons CAC Groep 1, 2 & 5

21 + 22 september 2013
Brussels Dog 

Show
CAC - CACIB

13 + 14 oktober 2013 Charleroi CAC

16 + 17 november 2013 Kortrijk CAC - CACIB

Gegevens over genomen van :  www.kmsh.be

Tentoonstellingskalender Buitenland
26 oktober 2013 Hannover ( EKW ) CAC - CACIB

13 december 2013 Rai Amsterdam CAC - CACIB

http://www.kmsh.be
http://www.kmsh.be
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Eurasier Club België

Secretariaat: 
Cilia Van de Poel
Kerkstraat, 55 bus 1
2340  Vlimmeren

Telefoon: 03 / 309 27 85 
E-mail: cecilia.van.de.poel@telenet.be

Loeka van Mammoutsdale
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