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Contributie:  Per lid 28,50 euro (2020) 
(Buitenlandse leden betalen 10 euro extra voor de verzending 
van het Clubblad)  
Gezins- en jeugdlid 13,50 euro 
Zelfstandige jeugdleden en 65+ leden 21,50 euro.  

 
Betaling: Papillon en Phalène Club Nederland 

IBAN: NL35INGB0003649888  
Buitenlandse leden BIC: INGBNL2A 

 
Advertenties en ingezonden stukken: 
Advertenties en ingezonden stukken worden geplaatst buiten 
verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor 
ingezonden stukken in te korten of niet te plaatsen. Niets van deze uitgave 
mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de P.P.C.N. 
 
Opgericht De “Papillon en Phalène Club Nederland” is opgericht 

op 27 juni 1976. 
 
Website           http://www.ppcn.nl 
 
De Vlinderpost verschijnt vier keer per jaar. Kopij voor de volgende 
Vlinderpost graag voor 20 februari 2021 aanleveren. 
 
VerenigingsFokReglement 
De PPCN heeft een verenigingsFokReglement dat goedgekeurd is door de 
R.v.B. Iedere fokker, maar ook eigenaren van dekreuen moeten zich strikt 
houden aan dit reglement. Overtreders kunnen door de R.v.B. op diverse 
manieren gestraft worden. 
Het VerenigingsFokReglement staat op onze website onder de kop 
formulieren. 
 
Raad van Beheer 
 
Bent u geïnteresseerd in allerlei wetenswaardigheden over honden en in het 
bijzonder over uw hond? Kijk dan eens op www.houdenvanhonden.nl. Dat is 
de website van de Raad van Beheer met een schat aan informatie over 
honden. Ook over uw hond! Gezondheidstesten, informatie over de ouders 
van jouw hond, wedstrijduitslagen, evenementen, cursussen en nog veel 
meer. Een antwoord op heel veel mogelijke vragen. 
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Algemene Verordening Gegevensbescherming      
 
Ook de P.P.C.N. dient zich te houden aan de privacywetgeving in de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming.                                                                                    
De statuten, het huishoudelijk reglement, het VerenigingsFokReglement en de 
Privacy Policy vindt u op onze website.                                               
Voor externe deelnemers geldt dat u akkoord gaat met het delen van foto’s, 
video’s en informatie over de activiteiten op sociale media en het 
verenigingsorgaan (Vlinderpost, Facebook en Website), tenzij u hiertegen 
uitdrukkelijk bezwaar aantekent bij het bestuur. 
Het lidmaatschap van onze club moet opgezegd worden voor 1 
december van het lopende jaar 
 
 
 
 

 

Henny Groos 
Prins Bernhardstr. 
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Van de voorzitter  
 

Inmiddels bijna kerst en nog geen vooruitzicht op een 
aanpassing van de 1,5 meter maatschappij. 
Kerstdagen in klein gezelschap en een sobere 
jaarwisseling. De honden zullen echter niet rouwig zijn 
om de volgende nieuwigheid: een vuurwerkverbod. 
Wat zullen ze blij zijn; een fijnere jaarwisseling  zullen 
ze niet eerder gehad hebben !  
  
Ook voor ons zal het een hele speciale jaarwisseling gaan worden. Na het 
vlinderweekend is onze Djuka opeens heel erg ziek geworden en ondanks 
diverse dierenartsbezoeken en doorverwijzing naar een specialist, hebben we 
haar niet kunnen redden en hebben we haar in november moeten laten 
inslapen. Een enorme leegte in ons leven, want Djuka was werkelijk altijd bij 
ons en mocht door haar goede gedrag ook altijd met mij mee naar mijn werk. 
We kijken nog steeds elke dag naast en achter ons, want daar liep ze altijd in 
de dode hoek, zodat we haar altijd kwijt waren. We hebben troost in de katten 
thuis, maar dat is toch een heel ander gevoel dan bij zo’n superhondje en het 
zal hier akelig stil worden in huis. 

Inmiddels ben ik in november op een informatieavond geweest om een 
eventuele samenwerking te bespreken met de Pinkstershow en Eukanuba om 
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als rasclub met de pinksterdagen een kampioensclubmatch te gaan 
organiseren. Een kans onder onze showlustige leden om in een tweetal dagen  
mogelijk drie CAC’s te kunnen halen. Nog niet zeker en nog in het informatie 
stadium, maar dit is wel een prachtige kans om onze show mooi aangekleed 
te kunnen houden, zonder dat er door onze club teveel moet worden getast in 
onze kleine portemonnee. We krijgen nu deze samenwerkingskans en dan 
blijft er weer meer over om te besteden aan andere leuke activiteiten met onze 
leden. 

Voor nu wens ik u een heel gezond 2021 toe en hoop ik u in betere tijden 
weer in persoon te mogen treffen. 
 
Christine. 
 
Van de secretaris 
 
Hallo allemaal. 
 
Mijn favoriete begroeting lijkt het 😉😉. Het loopt nu 
alweer naar het eind van het jaar en als u deze 
vlinderpost op de mat krijgt, zitten we denk ik half 
december. Het is een jaar geworden om nooit te 
vergeten. Het verenigingsjaar ging heel goed van start 
met de nieuwjaarsreceptie - waar veel leden aanwezig 
waren - en we een hele gezellige dag hebben gehad.  

 
Die dag ben ik als het ware gered door Nelleke Stel, omdat ik de auto stuk 
had en verder geen vervoer. Bovendien stonden er heel veel spullen voor de 
nieuwjaarsreceptie bij mij thuis, onder anderen de prijzen voor de bingo. 
Hierbij wil ik Nelleke dus nog een keer van harte bedanken, want zonder jou 
was het een kale bedoening geweest. Iedereen heeft het volgens mij ervaren 
als een feestje. En iedereen had aan het eind van de dag een prijsje en ging 
tevreden huiswaarts. 
We hadden voor dit jaar nog veel meer leuke dingen gepland, maar helaas is 
het door de corona in het water gevallen.  
 
Wat gelukkig nog wel door kon gaan was ons mooie vlinderweekend. Veel 
oude en nieuwe leden die elkaar tijdens dit evenement hebben ontmoet. Leuk 
met elkaar samen zijn, want dat hadden we toch echt nodig dit jaar. Er was al 
zo weinig mogelijk en dan de zondag met de vlinderrace als hoogtepunt altijd 
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een geweldige dag. Voor de winnaar van de vlinderrace was er een mooie 
pompoen van Anja Janssen.  
De ALV op vrijdagavond was voor het nieuwe bestuur, zonder de 
oudgedienden, een vuurdoop. 
Al met al was het een geslaagd weekend.  
 
Het is nog wel veel zoeken, maar gaande weg vinden we als bestuur onze 
draai. Ook heeft Ingrid Haijma aangegeven wel weer in het bestuur te willen 
plaats nemen. Tot haar benoeming ondersteunt zij alvast het secretariaat. Het 
bestuur is hier erg blij mee en vooral ik 😉😉. 
  
Nu de kerstdagen er weer aankomen, denk je nog eens na over het afgelopen 
clubjaar waar we weinig hebben kunnen doen voor en met de club. Op  
persoonlijk vlak zijn er wel leuke dingen voorbij gekomen, zoals ons nestje 
pups. Het zijn 2 grote jongens en ze beginnen nu op de leeftijd te komen dat 
ze elkaar in de oren gaan hangen. Dat is echt grappig, want ze hebben nog 
geen tanden en kunnen krap aan lopen. Maar het lopen gaat steeds beter.  
 
Kortom als je goed zoekt is er altijd wel iets positiefs te vinden. Ik hoop dat u 
ondanks de corona toch een gezellige kerst heeft met familie of vrienden; 
beide zal denk ik lastig gaan. Helaas. En ik hoop u allen weer in goede 
gezondheid terug te zien in 2021. Een jaar waar hopelijk meer mogelijk is. 
  
Stay safe 
  
Met vriendelijke groeten  
Aly Boersma-de Wit  
 
Van de redactie 
 
Hartelijk dank voor de bijdragen van de leden: Anneke Thonhauser, Henny 
Groos, Jana van Herck, Mariëtte Hamers, Sandro Hoefs en Tienke Nicaise.  
 
Voorstellen van Ingrid Hayma 
 
Lieve  PPCN leden, 
 
Graag wil ik mij (wederom) aan jullie voorstellen. Velen van de club kennen 
mij al wel. 
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Ongeveer een jaar geleden ben ik binnen de PPCN gestopt met de functie 
secretariaat. 
Wegens privé omstandigheden kon ik deze functie niet meer combineren. 
Gelukkig zit ik nu weer in een rustiger vaarwater en heeft Aly Boersma mij 
weer gevraagd om bestuurslid te worden. 
Ik heb hier wel even over moeten nadenken,  maar omdat ik weet hoe druk 
iedereen het heeft en ik het stiekem gezegd toch wel erg leuk vind, heb ik toch 
weer besloten om mee te doen. 
Voorlopig ga ik mij binnen de club eerst bezig houden met het archiveren en 
nakijken van het secretariaat.  
Vanaf begin 2019 is dat niet meer goed bijgehouden. Omdat ik de functie van 
secretariaat al eerder heb bekleed weet ik ongeveer wel wat er gearchiveerd 
moet worden en hoe dat moet. 
Ik merk wel dat het nieuwe bestuur het zwaar heeft, maar toch ook weer 
nieuwe stappen heeft gezet.  
Zo probeert het nieuwe bestuur overbodige werkzaamheden te minderen en 
wordt en meer gebruik gemaakt van de digitale snelweg (opslaan in de cloud, 
video bellen, vlinderpost in kleur  enz) 
Ik hoop hier dus mijn steentje aan te kunnen bijdrage. 
 
Wie ben ik ook alweer; 
 
Mijn naam is Ingrid Hayma en woon 
samen met mijn vlinder Sanne in 
Bennekom. 
Inmiddels heb ik alweer 2 jaar een relatie 
met Saskia van Dijk en zijn we druk bezig 
om te kijken of en hoe we kunnen gaan 
samenwonen. 
Ik werk full-time als verpleegkundige in 
het Rijstate ziekenhuis in Arnhem op de 
vaatchirurgie. 
Naast deze baan heb ik als hobby auto’s, 
inmiddels heb ik er 3 en dat is meer dan 
genoeg. 
Ik zeg zelf altijd, ik heb een oldtimer, een 
jongtimer en een nieuwtimer haha  
 
Daarnaast heb ik mijn vlinder Sanne van bijna 7 jaar oud. Ze is een pittige 
tante en kan heel duidelijk aangeven wat en hoe ze het wil. 
Mijn ouders hebben ook een vlinder Roza, zij is bijna 5 jaar. Samen kunnen 
het prima vinden. 
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Als ik werk is Sanne heel vaak bij mijn ouders. Dus Sanne en Roza zijn dikke 
vriendinnetjes. 
 
Ik hoop nu ook weer mijn steentje bij te mogen dragen binnen de PPCN.  
Tevens hoop ik u weer te mogen ontmoeten op een van de leuke activiteiten 
die onze club organiseert, mits corona geen roet in het eten gooit 
natuurlijk…….. 
 
Ik wens u, ook namens Saskia en Sanne hele fijne feestdagen toe en tot ziens 
in 2021! 
 
Groetjes Ingrid Hayma 
 
Nieuws over leden: 
 
Er zijn geen bezwaren binnen gekomen tegen de aspirantleden genoemd in 
de Vlinderpost van september 2020. 
 
Aspirantleden: 
 
Mw. J. van der Zwart  Numansdorp 
Dhr./mw. Bravenboer  Bemmel 
 
Showuitslagen Maastricht (keurmeester: Paul Stanton) 
 
Nathalie Janssen 
Frenkie De La Maille Dunes; reu; junior klasse   3U 
Chakira De La Maille Dunes; teef; junior klasse   4U 
Beauty Butterfly De La Maille Dunes; teef; tussen klasse 1U 
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Recept Zoete Aardappelchips (voor honden én 
mensen) 
 
In deze ongezellige coronatijd is het leuk om eens wat nieuws te doen. Zelf zit 
ik momenteel in quarantaine in verband met aanhoudende klachten door mijn 
corona-besmetting. En waarom dan niet voor onze huisdieren, want daar 
mogen we gelukkig wel contact mee hebben. Nou ja, mijn kat wordt niet echt 
enthousiast van dit recept. Maar honden…. De meesten smullen van deze 
chips! En als je zelf een chipje mee wilt pakken, ze zijn gezonder dan de chips 
uit de supermarkt. 
 
Wat heb je voor 1 bakplaat nodig: 
 20 gram geraspte parmezaanse kaas 
 ½ theelepel knoflookpoeder 
 ½ theelepel gedroogde peterselie 
 2 middelgrote zoete aardappelen 
 

 
En dan aan de gang! 
Verwarm de oven voor op 60 oC (heteluchtoven 50 oC) 
Meng de Parmezaanse kaas, het knoflookpoeder en de peterselie. 
Schil de zoete aardappelen en schaaf of snij ze met respectievelijk een 
groenteschaaf of een scherp mes in ca. 2 mm dikke schijfjes. 
Wentel de schijfjes door het kaasmengsel en leg ze naast elkaar op een met 
bakpapier beklede bakplaat. Laat ze 2,5 – 3 uur drogen in de oven. 
Je kan de chips ca. 2 weken bewaren in een trommel of katoenen zak. 
Heel veel plezier met het maken én met het verwennen van jouw hartendiefjes 
 
Mariëtte Hamers 
 
Het eerste nestje van Sandro Hoefs 
 
Ik zal mij even voorstellen. Ik ben Sandro Hoefs, 27 jaar en woonachtig in 
Haarlem met mijn vriendin Jolijn en ons zoontje Sandro jr.  
Dit jaar hebben wij ons eerste nestje gefokt. 
Wij hebben zelf 2 papillons: Mexy (Nala van Broenshoof) en Chacha (Venus 
van ‘t Olde Huus). Na lang nadenken en veel gesproken te hebben met 
andere fokkers hebben wij besloten om een keer een nestje te fokken. Het is 
heel fijn dat wij door heel veel mensen geadviseerd zijn en hebben alle raad 
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ter harte genomen. Voor de dekking hebben wij onze papillon Mexy, de patella 
luxatie test en de ecvo oogtest laten ondergaan. Deze 2 testen gaven beide 
groen licht. Ook heeft mijn vriendin een show gelopen met Mexy en hier heeft 
zij ook een mooie prestatie neergezet. Helaas kwam toen corona om de hoek 
en konden wij niet verder showen. Gelukkig kregen wij dispensatie van de 
PPCN voor de 2e showuitslag, zodat wij alsnog een nestje konden fokken.  
Na veel inlezen, contacten leggen en informatie inwinnen hebben wij een 
prachtige dekreu gevonden – en niet de minste. De dekreu is Nederlands 
kampioen 2019 geworden en is de prachtige reu van Petra Aben Maas 
genaamd Mika (Nika’s Show I’m Hennessy XO).  
Toen werd Mexy loops en zijn wij na een week progesteron gaan prikken om 
de eisprong te laten bepalen. Nou bleek Mexy een vlotte dame en we 
mochten meteen 2 dagen later terug komen voor de 2e keer prikken. Deze 
waarde was zo hoog dat we dezelfde avond meteen door konden naar Tilburg 
om Mexy voor het eerst te laten dekken. Na een kennismaking met de reu 
was het eigenlijk binnen een half uurtje gedaan en waren de hondjes 
gekoppeld. Dit herhaalden wij na 48 uur om de kans op een bevruchting te 
vergroten.  
En toen was het wachten geblazen. Wel hebben wij nog een echo laten 
maken om te kijken of de dekking geslaagd was en dit bleek het geval!  
De dierenarts dacht 3 vruchtjes te zien, maar dat was wel erg moeilijk om met 
zekerheid te zeggen.  
Nu kwam de periode van voorbereiden. Zorgen dat we alles hadden aan 
materialen en kennis. Nachtenlang bevalfilmpjes kijken van honden en het 
uitdenken hoe we de pupjes gingen verzorgen.  
Op dag 60 was het zover en Mexy begon met het graven in de werpkist. Na 
het avond eten begon ze flink te hijgen. Op die nacht heeft ze 3 prachtige 
puppen op de wereld gezet. Het eerste pupje zat klem en lag in stuitligging. 
Hierbij kwamen de informatieve filmpjes van pas en ik heb de eerste pup dan 
ook moeten helpen en moeten ontdoen van de placenta en slijmprop. Daarna 
ging Mexy haar kindje goed schoonlikken, zodat ik de navelstreng af kon 
klemmen en knippen.  
Daar was ze dan ons eerste pupje. Een teefje! Hierna volgden er nog 2 
prachtige reutjes, waarbij mama alles bijna zelf heeft gedaan. De eerste paar 
dagen is het heel spannend. De eerste nacht stond mijn wekker elk uur om zo 
de camera te kunnen checken, die ik boven de werpkist had gemonteerd. 
Maar onze Mexy deed het allemaal volgens het boekje en bleek een super 
mama te zijn.  
Weken van rust gingen voorbij totdat de hondjes gingen kijken en lopen. Toen 
was het feest en stond de hele puppyren op zijn kop.  
Nu zijn de hondjes bijna 9 weken en volgende week zal het eerste reutje naar 
zijn nieuwe thuis vertrekken. Het andere reutje zal i.v.m. Europese 
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regelgeving pas 18 januari naar zijn nieuwe thuis gaan. En onze eerst 
geborene, de kleine meid, blijft bij ons wonen.  
 

  
 
Al met al was dit een hele ontdekkingsreis. Het zal niet voor iedereen 
weggelegd zijn en het vergt echt wel heel veel zorg, tijd en geld. Dit konden 
wij gelukkig bieden, omdat mijn vriendin haar kapsalon aan huis is en ze zo de 
hondjes altijd in de gaten kan houden.  
Ook alles wat er bij komt kijken aan kosten, is niet mis, maar het is voor ons 
alles waard geweest. Door deze ervaring zullen wij zeker vaker een nest gaan 
fokken en gaan wij ook een kennelnaam aanvragen. Wij hopen zo in de 
toekomst bij te kunnen dragen aan de instandhouding van dit prachtige ras. 
En bij te dragen aan verantwoordelijk gefokte puppy,s. In het bijzonder wil ik 
Aly boersma de wit en Petra aben maas bedankt voor alle hulp en kennis.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Sandro Hoefs 
06-27584575 
Sandrohoefsmobiel@gmail.com 
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Onze vlinders 
Witte Kerst met Birko 
Ondanks de opwarming van de aarde zijn wij klaar voor een witte Kerst. We 
wonen op de noordelijke stuwwal op de Zuid-Veluwe en dat is natuurlijk wel 
één van de meest kansrijke locaties in Nederland voor sneeuw. En elk jaar 
weer hopen we op sneeuw met de Kerst. We blijven optimistisch 😉😉. 
Birko is net als wij helemaal gek van sneeuw. Lekker rennen, jagen op 
sneeuwballen, achter kinderen op sleetjes aan en als hoogtepunt: een mooie 
gele vlag plaatsen bij een sneeuwkasteel. En wij genieten met volle teugen 
van zijn enthousiasme. 
 

  

Siljans Jeppe 
Nelleke Stel 
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Nuka (Melieven Romi's little 
sister Nuka) 
Jana van Herck 
 

 
Tineke Nicaise 
 
Jingles als pup 

Jingles als oude bes van bijna 15 
jaar 

  
 
 



14 
 

 

 

 
   

 

 

 

FFiijjnnee  FFeeeessttddaaggeenn  

 

 

 
   

 

 

 
 

15 
 

Narcose 
  
Waarschuwing 
 
Ik kreeg een naar bericht van Demi eigenaar van Charly een anderhalf jaar 
oud teefje. 
Charly had last van de loopsheid en de dierenarts adviseerde sterilisatie. 
Tijdens de operatie is zij overleden en er was geen oorzaak te vinden, zei 
men. 
Maar door de jaren heen weet ik dat een vlinder heel weinig narcose mag 
hebben. 
Mijn dierenarts, die helaas aan corona is overleden, gaf heel weinig en spoot 
als het nodig was bij.  
Ik wilde jullie hiervan op de hoogte stellen. 
Als je vlinder een narcose moet hebben ZEG A.U.B tegen je dierenarts dat 
een vlinder weinig narcose moet hebben. 
 

Demi erg veel sterkte met je verdriet 
om je kleine vriendinnetje Charly el 
Afrafi. 

 
 
Anneke Thonhauser 
 
Naar aanleiding van dit bericht ben ik gaan zoeken naar informatie over 
narcose bij honden en met name kleine honden. 
 
Diverse bronnen hebben de volgende informatie opgeleverd. (o.a. Sterkliniek, 
Dierenkliniek Culemborg: Eileen Griffith en Hart voor Dieren) 
 
Narcose wordt ook wel anesthesie genoemd. De anesthesie zorgt ervoor dat 
de hond niets meekrijgt van de operatie. De hond is volledig verdoofd, zodat 
het dier geen pijn ervaart. 
 
Voorafgaand aan de anesthesie wordt het hondje onderzocht door de 
dierenarts, waarbij er onder andere wordt geluisterd naar het hart en de 
longen. 
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In sommige gevallen moet er aanvullend onderzoek gedaan worden, zoals 
een röntgenfoto, echo of bloedonderzoek. Op deze manier kunnen de risico’s 
van de operatie worden ingeschat en mogelijk de narcosemiddelen worden 
aangepast. 
 
Pre-anesthetisch bloedonderzoek 
Het bloedonderzoek wordt ook wel pre-anesthetisch bloedonderzoek 
genoemd. Bij dit onderzoek worden onder andere de nier- en leverwaarden 
van de hond onderzocht. Er wordt dan een inschatting gemaakt of het lichaam 
de anesthesiemiddelen goed kan verwerken. 
 
De hond kan op verschillende manieren onder narcose worden gebracht: 

 via een infuus: de hond zal dan binnen enkele secondes in slaap 
vallen 

 via een prik in een spier: hierbij duurt het vijf tot tien minuten voordat 
de hond in slaap valt 

 via inhaleren van gas: de hond valt snel in slaap. 
 
De dierenarts zal bepalen wat de meest ideale manier is om het bewuste dier 
onder narcose te brengen. Dit is onder andere afhankelijk van het gemoed en 
de conditie van de hond, maar ook van het ras. 
Er wordt gekeken naar lichaamsgrootte. Van de ene kant is het risico op 
overdoseren groter bij kleine dieren. Daarnaast is het metabolisme van 
kleinere hondjes ook niet helemaal hetzelfde als dit van een groter dier. 
Kleinere hondenrassen hebben een grotere kans om af te koelen tijdens de 
narcose en kunnen sneller teveel infuus toegediend krijgen.  
Bij de grotere rassen moet er nu net opgelet worden dat er niet te weinig 
infuus wordt gegeven. Naast deze algemene verschillen tussen grotere en 
kleinere rassen bestaan er ook nog specifieke verschillen tussen bepaalde 
rassen. Hieronder een aantal voorbeelden: rassen met extreem korte neuzen 
(bijv. Bulldogs, Pugs, Shit Tzu, Chow Chow) lopen een groter risico op 
complicaties na anesthesie vanwege hun slechte ademhaling. Men gelooft 
ook dat zichthonden iets gevoeliger zijn en onder extra stress staan bij het 
herstellen van anesthesie. Het is echter onduidelijk waarom dat het geval is. 
Sommige wetenschappers geloven dat het mogelijk verband houdt met het 
lage lichaamsvet of levermetabolisme. 
 
Bij algehele anesthesie  wordt een mengsel 
gebruikt van verschillende medicijnen die drie dingen 
doen: de patiënt verdoven, het vermogen van het 
lichaam om pijn te voelen wegnemen, en 
stressreacties blokkeren. 
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Om deze doelstellingen te bereiken, wordt een cocktail van medicijnen 
rechtstreeks aan het lichaam van de patiënt toegediend via een infuus of 
inhalatie. 
 
De inhoud van dit mengsel is afhankelijk van vele factoren, maar in de meeste 
gevallen bestaat het uit een combinatie van inhaleerbare gassen zoals 
stikstofoxide en derivaten van ether. 
 
Wanneer een hond een zogenaamd roesje moet krijgen bij kleine ingrepen. 
Dit is de mildste vorm van narcose en wordt sedatie genoemd. Deze wordt 
gebruikt bij onderzoeken waarbij het dier kalm moet blijven maar niet heel stil 
hoeft te liggen. Dit is het geval bij bijvoorbeeld het nemen van bepaalde 
röntgenfoto’s. Een stukje bewustzijn van de hond wordt uitgeschakeld en het 
dier beweegt zich minder. Ook is het mogelijk dat er sedatie wordt gebruikt in 
combinatie met pijnstilling, zoals bijvoorbeeld bij het saneren van het gebit, 
inclusief het verwijderen van enige losse tanden.  
Deze middelen kunnen via een injectie in een spier of via een infuus 
toegediend worden. 
Hier zit echter niet het gevaar. Dit zit voornamelijk in de gebruikte 
narcosemiddelen. 
 
Hieronder gaat Eileen Griffith wat dieper in op 
de narcosemiddelen en welke effecten deze 
hebben. Dierenartsen moeten dus keuzes 
maken in hoeveelheden en verhoudingen van 
de gebruikte middelen. 

 
 
Domitor Ketamine 
Binnen de diergeneeskunde van de gezelschapsdieren (honden, katten, 
konijnen), is er één manier van anesthesie die verreweg het meest gebruikt 
wordt: ‘de domitor ketamine anesthesie’. 
 
Als het dier een simpele prik in een spier heeft gekregen als volledige 
anesthesie, dan is de kans groot dat deze methode is toegepast. Vaak 
ondersteund met extra pijnstillers en bijna altijd met een infuus en extra 
zuurstof. Er wordt rekening met gehouden met de leeftijd van de patiënt en 
eventuele aandoeningen. 
 
Medetomidine 
Productnamen: Sedastart, Sedator, Domitor, Dorbene 
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Er is ook de moderne variant, die enkel de werkzame variant van de stof heeft 
(de rechtsdraaiende): Dexdomitor. Het woordje “dex” zegt dat het 
rechtsdraaiend is. 
Dit stofje is een alfa-2 agonist. Het heeft effect op een heleboel processen in 
je lichaam. Daarvan zijn de volgende het meest relevant voor de dierenarts en 
anesthesie: 
1. het kalmeert (het sedeert) 
2. het beïnvloed de bloeddruk (omhoog en daarna omlaag) 
3. het beïnvloed de hartslag (langzamer) 
4. het is een pijnstiller 
5. het remt de ademhaling 
6. bloedsuiker stijgt 
7. urineproductie neemt toe 
Voordelen (punt 1 en 4) 
Natuurlijk is het kalmerende gedeelte heel fijn als je een patiënt wilt laten 
slapen. Ook de pijnstilling is een prettige bijkomstigheid. 
Grappig genoeg is in sommige gevallen punt 2 en 3 een voordeel. Bij 
sommige hartproblemen bij katten kan de daling in bloeddruk en het vertragen 
van het hart juist er voor zorgen dat het beter werkt. Maar daarbij moet goed 
beseft worden dat je wel eerst een bloeddruk stijging krijgt, er toch uitdroging 
optreedt door meer urineproductie EN de patiënt ook weer wakker moet 
worden, waarbij de bloeddruk weer zal stijgen. 
Nadelen (punten 2, 3, 5, 6 en 7) 
Maar met de bloeddruk, snelheid van het hart en het toenemen van de 
urineproductie moet je wel uitkijken. Dat kan ongezien heel wat schade 
aanrichten. 
Je bloed (en bloeddruk) is namelijk heel belangrijk om al je organen van 
zuurstof en voedingsstoffen te voorzien. Een dalende bloeddruk, een 
langzamer kloppend hart en uitdroging door meer urineproductie zorgen er 
allemaal voor dat het spannend wordt of alle organen wel genoeg bloed 
krijgen! 
In eerste instantie stijgt de bloeddruk trouwens, om na ongeveer 20 minuten 
aardig te dalen. Dat is de reden dat wij bij elke ingreep waarbij we niet kunnen 
garanderen dat je binnen 20 minuten klaar bent, een infuus aanleggen. Dus 
ook bij deze simpele vorm van anesthesie komen er toeters en bellen kijken. 
Dat het bloedsuiker stijgt is fijn om te weten. Soms wordt bij lastig patiënten dit 
goedje gebruikt om ze rustig genoeg te krijgen om bloed af te nemen. Dan is 
de waarde voor suiker dus niet meer betrouwbaar. 
Ketamine 
Productnamen: Anaestamine, Anesketin, Keta-ject, Ketamine, Narketan, 
Nimatek 
De tweede stof in deze mini-cocktail is ketamine. Een goedje wat niet alleen in 
de geneeskunde en diergeneeskunde wordt gebruikt, maar ook als illegaal 
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party-drug. Het is een NMDA-antagonist (niet te verwarren met MDMA!). Het 
doet, net als medetomidine, heel wat dingen in je lichaam. De belangrijkste 
voor de anesthesie zijn: 
1. het kalmeert (het sedeert) 
2. het beïnvloed de bloeddruk (stijgt een beetje) 
3. het beïnvloed de hartslag (krachtiger) 
4. het is een pijnstiller 
5. het remt de ademhaling 
6. het verhoogt de druk in hersenen en ogen 
7. waanvoorstellingen 
Voordelen (punt 1, 2 en 4) 
Ook hier is het kalmerende gedeelte heel fijn als je een patiënt wilt laten 
slapen. De pijnstilling is ook mooi meegenomen. Dat het een gedeelte van de 
nadelen van medetomidine remt door bijvoorbeeld de bloeddruk wat te laten 
stijgen is ook heel prettig. 
Nadelen (punten 3, 5, 6 en 7) 
 
Dat het de hartslag krachtiger maakt, lijkt mooi meegenomen, maar is dat niet 
altijd. Dat zorgt er namelijk voor dat het hart ook meer zuurstof nodig heeft, en 
dat kan misgaan: patiënten met hartproblemen kunnen dat niet altijd bijbenen 
EN patiënten onder anesthesie die te weinig zuurstof inademen lopen ook 
meer risico. Mede daarom is het heel belangrijk dat een patiënt onder 
anesthesie extra zuurstof toegediend krijgt. Bij twijfel over de toestand van het 
hart (wat je eigenlijk bij bijna alle oudere dieren hebt) moet je daarom uitkijken 
met ketamine. 
Wist u trouwens dat bij ongeveer de helft van alle dierenklinieken er geen 
mogelijkheid bestaat om zuurstof toe te dienen tijdens de anesthesie? Veel 
anderen hebben het wel, maar zien de noodzaak er niet van in. 
Ook bij patiënten die net een tik tegen de kop hebben gekregen (door een 
aanrijding of een valpartij) en oogpatiënten moet je uitkijken met ketamine. 
 
Overige overwegingen 
Zoals hierboven al blijkt zitten er toch nog aardig wat haken en ogen aan deze 
“eenvoudige anesthesie”. Vaak prima te ondervangen met zaken als 
intuberen, infuus en goed nadenken over de gezondheid van de patiënt. 
Ook moet je van tevoren goed nadenken over de pijnlijkheid van de ingreep. 
Want met de bijwerkingen van deze combinatie is het heel riskant om zomaar 
een extra pijnstilling met methadon te geven. Dat remt namelijk het hart heel 
erg af (het gaat langzamer kloppen) en het onderdrukt de ademhaling 
behoorlijk. Net twee zaken die een patiënt met de “domitor ketamine” 
combinatie niet zo goed kan hebben. 
Ook is het riskant om zomaar, zonder extra infuus, de standaard pijnstillers die 
vallen onder de NSAIDs te geven. Deze zijn namelijk niet alleen pijnstillend, 
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maar remmen ook een zelfregulerend systeem wat de nieren helpt bij dalende 
bloeddrukken. 
Gelukkig zijn er nog andere manieren van pijnstilling, maar je moet dus blijven 
opletten! 
  
De operatie is klaar! Nu rustig wakker worden op een warmtemat en extra 
zuurstof erbij. 
Vaak belanden we, ook met deze cocktail, in de kookboek anesthesie: 
sommige bijwerkingen kunnen voordelig zijn, maar dan wil je zo min mogelijk 
andere bijwerkingen. Dan kun je met doseringen spelen. Maar dan moet er 
vaak wel iets bijgegeven worden om de patiënt ver genoeg in slaap te krijgen, 
of om ze genoeg te pijnstillen. Dan heb je het over extra stofjes als de 
benzodiazepinen (zoals Valium), opiaten (zoals Buprenorfine), 
anesthesiegassen (zoals Isofluraan) of echte inductiemiddelen (zoals 
Propofol). Die hebben ook weer hun bijwerkingen, dus het blijft opletten 
geblazen. 
 
Het gevaar zit dus voornamelijk in de gebruikte narcosemiddelen en de 
verhoudingen daarvan. Daarbij speelt zuurstof en vocht ook nog een 
belangrijke rol. Bovendien is de marge van de hoeveelheden natuurlijk veel 
smaller bij kleinere honden dan de grotere. 
 
Gelukkig heb ik ook een dierenarts die roept: “Jordy had geen zin om onder 
zeil te gaan”: met andere woorden: hij spuit weinig en spuit bij. 
Dus praat met je dierenarts over de narcose, vraag hoe hij/zij te werk gaat en 
zeg rustig dat je bang bent. Hiermee zet je je dierenarts even in de alerte 
modus. 
Heb je geen vertrouwen, zeg dan dat je er even over wilt nadenken en zoek 
een andere dierenarts.  
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Afscheid Geena de Costalina  
 
Op 19 mei 2020 is Geena over de 
regenboogbrug gegaan. 
“Nog maar 4 maanden geleden 
hebben we Filou moeten laten gaan 
en vandaag Geena, wat gaan we je 
missen lieve meid!  
R.I.P Geena de Costalina 13 jaar 
mocht je worden had er zo graag nog 
wat jaren aangeplakt, moeder en oma 
van prachtige pups,  

 

waaronder mijn eigen QT en oma van vele kleinkinderen.Ze woonde de 
laatste jaren bij mijn ouders waar ze gruwelijk verwend werd.  
We gaan je missen lieverd maar je zit voor altijd in onze harten!” 

Henny Groos 
 
We wensen Henny veel sterkte met het verlies van Geena. 
 
De ouderenparade 
 
Deze parade kan natuurlijk worden uitgebreid met uw oudere jongere. 
Wanneer u ook zo’n leukerd heeft, kunt u hem of haar voorstellen voor de 
ouderenparade. Het liefst met een leuk verhaaltje er bij en een foto. Dat maakt 
het altijd compleet en kunnen de andere leden zich een beeld van uw hondje 
vormen. 
Wist u dat er leden zijn, die altijd eerst achterin het boekje kijken om te zien of 
er nog nieuwe hondjes bijgekomen zijn of dat er één overleden is. Het is echt 
een heel goed gelezen rubriek, 
 
De ouderenparade 
 
1. Jinglebells it’s a Jack in the Box ( 1 februari 2006) 
Vader: Quincy 
Moeder: Byoux it’s a Jack in the Box 
Eigenaar: Mevr. T. Nicaise 
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2. Hera v.d. Papillons Olympiuque (29 maart 2006) 
Vader: Queen Bless JP Tri Something 
Moeder: Danae Latona La Ferme Eloigne 
Eigenaar: De heer S.A. Last 
 
3. Kings and Queenies Love Love me do (18 april 2007) 
Vader: Infanta’s Love is in the Air 
Moeder: Xaffier Princess El-Afrafi 
Eigenaar: fam. Wendker 
 
4. Ariel (29 juni 2007) 
Vader: Darcy van op Sinjoorke 
Moeder: Cassandra 
Eigenaar: Mevr. C. Winckel 
 
5. Mistey van Jocohama (4 juli 2007) 
Vader: Liberty’s Star Dusty 
Moeder: Elvira de Maasgalm 
Eigenaar: Mevr. A. van Pallandt – Rake 
 
6. Jasmijn Carolina van de Maarsas (17 februari 2008) 
Vader: Menine’s Will-O The Wisp 
Moeder: Marjoleintjevan de Maarsas 
Eigenaar: Mevr. J. Bijlsma 
 
7. Hannalore de Costalina ( 5 mei 2008) 
Vader: Siljans Art Deco Connection 
Moeder: Connection Forever Red Hot 
Eigenaar: Mevr. T. de Koning 
 
8. Siljans Jeppe (10 mei 2008) 
Vader: Siljans Opal 
Moeder: Connection So much Style 
Woont bij: Mw. N. Stel 
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