
De jaarlijkse
gezondheidscontrole
Omdat voorkomen beter is dan genezen
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Waarom een jaarlijkse
 gezondheidscontrole

Dieren laten het niet graag zien als ze ergens pijn hebben. Om te 
voorkomen dat problemen te lang onopgemerkt blijven, is het 
belangrijk uw huisdier regelmatig te laten controleren door uw 
dierenarts. Dit gebeurt tijdens de jaarlijkse gezondheidscontrole 
vaak in combinatie met de benodigde vaccinaties. Zo kunnen 
eventuele afwijkingen in een vroeg stadium worden ontdekt 
waardoor uw dier een grotere kans op genezing heeft.

Het paspoort van uw dier

Alle bevindingen, adviezen, vaccinaties en andere medische 
handelingen schrijft de dierenarts op in het paspoort van uw dier. 
Wilt u met uw dier naar het buitenland reizen? Alleen paspoorten 
die aan de wettelijke eisen voldoen en waarin alle gegevens goed 
staan, kunt u gebruiken als reisdocument. Uw dierenarts voert ook 
de medische gegevens in in het elektronische patiëntendossier. Zo 
blijven alle medische gegevens van uw dier in één dossier. Ook kan 
een collega van dezelfde kliniek, maar soms ook van een andere 
kliniek, tijdens een spoedgeval snel de medische geschiedenis van 
uw dier teruglezen.

Vanaf pagina vier leest u meer informatie over wat de 
dierenarts checkt tijdens de jaarlijkse controle.

Vanaf pagina 14 leest u meer over hoe alle gegevens in een 
officieel dierenpaspoort worden geregistreerd.
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Over de jaarlijkse gezondheidscontrole

Tijdens de jaarlijkse gezondheidscontrole onderzoekt de dierenarts 
naast de huid, oren, ogen en het gebit van uw dier ook bijvoorbeeld 
het hart, de lymfeklieren en de buik. Lees hier meer over waar de 
dierenarts allemaal op let tijdens de jaarlijkse controle. 

Huid 
De dierenarts controleert de huid op onder andere ontstekingen, 
verkleuringen of bulten. De vacht van uw dier is onderdeel van 
de huid. De dierenarts let daarom ook op de kleur en glans van 
de vacht. En of uw dier last heeft van haaruitval of kale plekken. 
Parasieten zoals vlooien en mijten kunnen ook in de vacht zitten. 
Ook de nagels en de melkklieren bij de teef maken deel uit van de 
huid en worden gecheckt.

De reden waarom de dierenarts de huid onderzoekt, is omdat 
veranderingen in de huid symptomen kunnen zijn van ziekte. 
Veranderingen in de huid kunnen bijvoorbeeld wijzen op een ziekte 
zoals tumor of andere inwendige ziekte. En de reden dat konijnen 
plukken haar verliezen, kan te maken hebben met een infectie van 
vachtmijt.

Oren
Elk huisdier heeft normaal gesproken schone oren. Ze mogen niet 
stinken of jeuk veroorzaken. Jeuk kan namelijk een teken zijn dat 
uw dier last heeft van een ontsteking. Deze ontsteking kan ontstaan 
zijn door een parasiet zoals oormijt of door gisten of bacteriën. 
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De dierenarts checkt ook of er in het 
oor tumoren of poliepen te zien zijn.
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Gebit
Ontstoken tandvlees, tandsteen en beschadigde tanden komen 
vaak voor en doen ook vaak pijn bij uw dier. Alleen valt dit u 
misschien niet altijd op. Daarom is het belangrijk dat de dierenarts 
het gebit van uw dier goed controleert. 

Bij konijnen groeien de tanden zijn of haar hele leven door. De 
dierenarts checkt of de tanden in de goede richting blijven groeien.  

Lymfeknopen 
Heeft uw dier gezwollen lymfeklieren? De dierenarts checkt of 
er een ontsteking bij de lymfeklieren zit. Het aanwezig zijn van 
meerdere opgezwollen lymfeklieren kan namelijk betekenen dat 
uw dier een tumor heeft. Mocht een uitgebreider onderzoek nodig 
zijn, dan bespreekt de dierenarts dit met u.

Ademhaling 
De dierenarts luistert naar de ademhaling van uw dier. Is de 
snelheid van de ademhaling goed? De dierenarts let hierbij ook op 
de manier waarop uw dier ademhaalt en op eventuele bijgeluiden.

Hart- en vaatstelsel 
Het hart wordt beluisterd ter controle van de werking ervan. 
Lekkende hartkleppen veroorzaken bijgeluiden die met een 
stethoscoop gehoord kunnen worden. De kleur van de slijmvliezen 
geeft extra informatie over de bloedsomloop. 

Ogen 
Het oog van uw dier bestaat uit verschillende onderdelen. De 
dierenarts let op:
• de helderheid van het hoornvlies en de lens
• kleur van de oogbol
• afwijkingen in het voorste deel van het oog
Naast het oog zelf, kijkt de dierenarts ook naar de oogleden en de 
bindvliezen (slijmvlies dat het oog en de binnenste zijde van de 
oogleden bedekt). Een afwijkende kleur van de bindvliezen kan 
bijvoorbeeld wijzen op bloedarmoede. 

Beschadigingen van het hoornvlies zijn ernstig en verdienen 
aandacht. Lenstroebeling kan een teken zijn van ziekte of 
ouderdom. Verkleuring van de oogbol (bijv. bij geelzucht) is 
onderdeel van een ziekteproces van lever en galwegen. Komen 
er vreemde zaken voor in het oog zoals bloed of vormsels dan 
bespreekt de dierenarts met u wat de vervolgstappen zijn.
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Spijsvertering
Uw dierenarts vraagt u naar hoe het gaat met de spijsvertering van 
uw dier. Denk daarbij aan de voeding, eetlust, diarree en braken. 

Bewegingsapparaat
Ook worden de ledematen van uw dier bekeken op een afwijkende 
stand. Bij sommige hondenrassen komt een aandoening aan de 
gewrichten voor. De dierenarts kan daarom bij deze rassen extra 
aandacht geven aan de gewrichten.

Geslachtsorganen

Geslachtsorganen reu
Bij de reu kunnen voorhuidontsteking en zaadbaltumor 
voorkomen. De dierenarts onderzoekt daarom ook de 
geslachtsorganen van de reu. Het op tijd zien van deze 
aandoeningen, kan het leven van uw dier redden. Bij een oudere 
reu kan de dierenarts besluiten om aanvullend onderzoek te doen 
waarbij de prostaat van binnen wordt bekeken.

Geslachtsorganen teef 
Is uw teef gesteriliseerd? Dan is de kans dat uw teef last krijgt van 
melkkliertumoren of baarmoederontsteking een stuk lager.

Bij de jaarlijkse controle checkt de dierenarts: 
• de melkklieren op tumoren en ontstekingen.
• op schijnzwangerschap als uw teef niet gesteriliseerd is. 
• de vulva op de aanwezigheid van uitvloeiing en   
 vormveranderingen. 
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Gewicht en voeding
Uw dier wordt tijdens de jaarlijkse check gewogen. Overgewicht 
geeft veel gezondheidsproblemen en verdient daarom tijdig 
aandacht. Zomaar gewicht verliezen kan een reden zijn voor extra 
onderzoek.

Bij een oudere kat is het vaak één van de eerste symptomen 
dat er iets mis kan zijn. De dierenarts bespreekt met u de 
behandelingsmogelijkheden. 

Het gewicht van uw huisdier wordt opgeschreven in het paspoort. 
 
Het precieze gewicht weten van uw dier is ook belangrijk voor de 
juiste dosering van medicijnen of antiparasitaire middelen.

Chippen
Heeft uw dier een chip? Met behulp van een reader kan een chip 
uitgelezen worden. Soms komt het voor dat een chip kapotgaat. 
Uitlezen stelt vast of de chip nog steeds goed werkzaam is.

Ontwormen
De meeste wormen zijn niet te zien vanaf de buitenkant. Toch kan 
uw dier last van wormen hebben en deze overdragen op mensen. 
Op tijd ontwormen zorgt ervoor dat mens en dier geen last krijgen 
van nare worminfecties.

Vlooienbestrijding
Vlooien komen tegenwoordig minder vaak voor dan vroeger. Dit 
komt door het gebruik van goede anti-vlooienmiddelen. Toch is het 
belangrijk dat u uw huisdier blijft behandelen tegen vlooien. Zeker 
huishoudens met katten lopen het risico van infecties, waarbij u 
zelf ook last kan krijgen van vlooien. 

Tekenbestrijding
Een teek kan gevaarlijk zijn voor mensen en dieren. Een tekenbeet 
geeft namelijk risico op bijvoorbeeld de ziekte van Lyme. U kunt uw 
dier vooraf behandelen om tekenbeten te voorkomen. Voordat de 
teek in de gelegenheid komt om de ziekte over te brengen komt hij 
in contact met de werkzame stof waardoor de teek na enige tijd van 
het dier afvalt. Bestrijding tegen teken verkleint dus het risico dat 
uw dier gebeten wordt.
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Algemene vragen 
Uw dierenarts stelt vragen over 
de eetlust, het drinkgedrag, de 
ontlasting en het plasgedrag van uw 
dier. Veranderingen in deze patronen 
kunnen een voorteken zijn dat uw 
dier ergens last van heeft.
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De controle van een pup of kitten
Wanneer u voor het eerst met een pup of kitten bij 
de dierenarts komt voor een gezondheidscontrole, 
geeft de dierenarts extra aandacht aan eventueel 
aangeboren afwijkingen. Denk aan een navelbreuk, 
afwijkend gebit, hartafwijking of niet ingedaalde 
ballen.

Heeft u vragen over de opvoeding, het gedrag of de 
voeding van uw pup of kitten? Bespreek het met 
de dierenarts tijdens de puppy- of kittencontrole.

Vaccinaties
Elk dier is anders en leeft in een andere omgeving. 
De dierenarts kijkt daarom per dier welke 
vaccinaties hij of zij nodig heeft. 

Of uw dier een (aangepaste) vaccinatie nodig heeft, 
ligt aan:
• rasgevoeligheid
• dracht
• medicijngebruik, 
• gezins - omstandigheden
• vakantiebestemmingen
• aandoeningen of ziekten 
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Dierenpaspoort 

Identificatie en registratie
Het identificeren en registreren van honden is belangrijk om 
bijvoorbeeld illegale hondenhandel tegen te gaan.

Op nationaal en Europees niveau wordt hard gewerkt om het 
identificeren en registreren verplicht te maken. Hierbij wordt 
een dier voorzien van een paspoort dat gekoppeld is aan het 
chipnummer. Zo is op ieder moment de herkomst van een pup te 
traceren en kan bij problemen de eigenaar opgespoord worden.

Identificatie en registratie gaat ook diefstal van huisdieren 
tegen. Officiële paspoorten bevatten alle nodige gegevens 
van de eigenaar en het huisdier.

Verder worden in het paspoort alle gezondheidscontroles 
en vaccinaties vermeld door de dierenarts. Deze informatie 
wordt verantwoord door de dierenarts met een stempel en 
handtekening. Op deze manier is het paspoort geschikt als 
officieel document bij reizen, pension- of asielverblijf.



1716

Wat staat er in het paspoort

Het eerste deel van het paspoort is het zogenaamde internationale 
gedeelte en kan gebruikt worden als internationaal reisdocument. 
Het tweede deel is meer bedoeld als informatie voor de eigenaar 
zelf.

Deel 1: het internationaal reisdocument

1. Gegevens eigenaar 
Vaak zijn de eerste gegevens van de fokker van het huisdier. Vergeet 
deze niet aan te passen naar uw eigen gegevens. Deze gegevens 
komen van pas als u uw dierenarts bezoekt. De assistente kan dan 
gemakkelijk uw dossier opzoeken. 

2. Beschrijving van het dier 
In het paspoort staat een beschrijving van het dier. Dit wordt ook 
wel het signalement genoemd. Deze beschrijving is belangrijk bij 
vermissing van uw huisdier.

3. Identificatie van het dier
Hier worden de chipgegevens ingevuld die ook in een landelijke 
database worden vastgelegd. Via internet kunnen hulpverleners 
toegang krijgen tot deze database. Na het invoeren van het 
chipnummer verstrekt de database het door u opgegeven 
telefoonnummer. Staat uw huisdier op uw naam geregistreerd? Bij 
wijziging van uw telefoonnummer moet u dus niet vergeten dit te 
veranderen. Ga naar: www.chipnummer.nl.

4. Rabiësvaccinatie 
In Nederland hebben we geen last van rabiës (hondsdolheid). Maar 
in het buitenland is dit een gevreesde ziekte die ernstige gevolgen 
kan hebben voor mensen en dieren. Loslopende honden zonder 
eigenaar mogen in sommige landen om deze reden doodgeschoten 
worden. 

Een vaccinatie tegen rabiës is verplicht als u met uw dier naar het 
buitenland gaat. Informeer op tijd bij uw dierenarts of kijk op de 
website van de LICG (www.licg.nl) voor de eisen in diverse landen. 
Na vaccinatie wordt deze geregistreerd en gelamineerd in het 
dierenpaspoort.

De erkende paspoorten zijn geldig als internationaal reisdocument 
en moet u in het buitenland altijd bij u te hebben.

5. Serologische test op rabiës 
Sommige landen vereisen niet alleen een geldige rabiësvaccinatie 
maar ook een bloedonderzoek waaruit blijkt dat uw huisdier 
voldoende beschermd is tegen rabiës. Zorg er dan voor dat uw dier 
ruim van tevoren is gevaccineerd. Neem daarvoor contact op met 
uw dierenarts. Uitslagen van deze testen worden in het paspoort 
opgeschreven.
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6. Tekenbehandeling 
In sommige landen is het nodig dat uw dier behandeld is tegen 
teken. 

7. Behandeling tegen (vossen)lintworm 
Sommige landen eisen een behandeling tegen lintworm. Helaas 
rukt deze parasiet ook op in Nederland en is deze ook gevaarlijk 
voor de mens. Laat u goed adviseren door uw dierenarts welk 
middel effectief is, want lang niet alle beschikbare wormmiddelen 
werken tegen de vossenlintworm. 

8. Overige vaccinaties 
Hier kunnen bijzondere vaccinaties genoteerd worden zoals 
bijvoorbeeld tegen herpes en Leishmania bij honden.

9. Klinisch onderzoek 
Onder klinisch onderzoek wordt de zogenaamde 
‘gezondheidsverklaring’ opgeschreven.  Dit is een door uw 
dierenarts gelegaliseerde gezondheidsverklaring en soms moet 
deze zelfs nog door een regionale overheid bevestigd worden.

Informeer goed wat de eisen zijn van het land waar 
u naartoe gaat en de eventuele doorreislanden.

10. Legalisatie 
Hierin wordt de legalisatie van het dier 
opgeschreven door een overheidsinstantie. 
Dit is voor sommige landen noodzakelijk. 

Deel 2: informatie voor de eigenaar

11. Klinisch onderzoek/vaccinatie
Heeft uw huisdier een gezondheidscontrole gehad of vaccinaties? 
Hier schrijft de dierenarts de uitslagen op.

12. Testen 
Heeft uw dier onderzoek gehad? Hier worden de uitslagen van 
bijzondere tests opgeschreven, dit zien we bijvoorbeeld veel bij 
katten waarmee gefokt wordt.

13. Operaties 
Als uw dier een operatie heeft gehad wordt dat op deze plek in het 
paspoort opgeschreven.

14. Behandelingen 
Hier kunnen eventuele behandelingen opgeschreven
worden die uw dier heeft gehad. Denk aan medicijngebruik, 
oorontstekingen en gebitsreiniging.
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Advies
of contact
Heeft u een vraag over de jaarlijkse 
gezondheidscontrole bij uw hond of kat, 
of wilt u een afspraak maken? 

Neem gerust even contact met ons op, 
we helpen u graag verder.

Neem voor meer informatie ook een kijkje op: www.anicura.nl

A
C
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