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Beste baasjes,

In deze
nieuwsbrief:

Inleiding

Konijnenactie

Ontwormen

Het is weer Maart, tijd voor lentekriebels! De eerste zonnestralen, fluitende
vogeltjes en vrolijke bloemen doen ons de winter snel vergeten.
Het is de ideale moment om er op uit te trekken met uw hond! Achter in onze
nieuwsbrief geven we alvast enkele tips voor leuke lente uitstapjes
Jammer genoeg ontwaken er ook enkele minder leuke lentekriebels… Pak vlooien en teken tijdig aan en geniet samen met uw huisdier van de lente! Wil u
graag weten of u hond of kat vlooien heeft? Tot eind april kan u bij een van onze assistentes langskomen voor een gratis vlooien- en teken controle. Wij helpen u ook graag verder met het voorkomen of bestrijden van deze vervelende
beestjes.
Wist u dat het ontwormen van uw huisdier niet alleen belangrijk is voor het dier
zelf? Wormen kunnen ook schadelijk zijn voor uw eigen gezondheid en voornamelijk voor kleine kinderen. Lees hier verder in onze nieuwsbrief meer over.

Actie vlooien
Veel leesplezier en geniet van het heerlijke voorjaar!

Uitstapjes Lente

Jani, Erwin, Kirsty en Iris

VOORJAARS ACTIE KONIJNEN
Donderdag 13 april
Konijnen entdag

40 euro
Inclusief:



Gezondheids check up



Vaccinatie Myxomatose en RHD type 1 ( jaarlijkse vaccinatie)



Vaccinatie RHD type 2 = Nieuwe konijnenziekte
( half jaarlijkse vaccinatie)

Enkel op afspraak!

Nieuwe konijnenziekte
Sinds december 2015 heerst er in
Nederland een nieuwe konijnenziekte: RHD type2. Deze ziekte veroorzaakt voornamelijk plotse sterfte bij
konijnen. De normale konijnenvaccinatie geeft geen bescherming tegen
de nieuwe variant van het RHD-virus.
Daarom adviseren wij om naast de
normale vaccinatie uw konijn ook te beschermen tegen
deze nieuwe ziekte.
Op Donderdag 13 April kan u tegen een extra voordelig
tarief uw konijn laten vaccineren tegen myxomatose en
RHD type 1, maar tegelijk ook tegen die nieuwe konijnenziekte RHD Type 2.
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Ontwormen……….Waarom eigenlijk?
Een hond of kat in huis is een groot plezier voor het hele
gezin, ook voor uw kinderen. Vanzelfsprekend wilt u uw
huisdier en kind gezond laten opgroeien en het zo goed
mogelijk tegen ziekten beschermen. Toch komt het regelmatig voor dat honden en katten besmet worden met wormen. Volwassen en jongen dieren, gezond of niet, kunnen
altijd een wormbesmetting hebben.
Hoe wordt mijn hond of kat besmet?

De opname van de eitjes gebeurt via de mond. Dit kan bijvoorbeeld door het likken
aan de vacht of door het snuffelen aan de grond.

Contact met andere dieren.

Puppies zijn al besmet van in de baarmoeder of direct na de geboorte via de moedermelk.

Rauw vlees.

Eten van prooidieren (muizen,…).

Vlooien kunnen ook lintwormen overdragen.
Waarom ontwormen?
Risico`s voor onze huisdieren:
Pups en kittens die niet ontwormd worden, krijgen door een wormbesmetting een ernstige
achterstand in groei. Deze achterstand zorgt voor blijvende schade aan het dier waardoor de
ontwikkeling achter blijft. Worminfecties verlagen de weerstand van het dier en zodoende krijgen andere ziekten meer kans.
Bij volwassen dieren is een besmetting meestal niet duidelijk merkbaar. Ze kunnen wat dunnere ontlasting hebben en zijn niet echt fit. Soms hebben ze enkel last van jeuk en gaan dan
`sleetje rijden`.
Risico`s voor de mens:
Ook mensen kunnen besmet worden met de hondenspoelworm.
Vooral jonge kinderen die in het gras of zand spelen of aan de hond
komen en dan hun handen in hun mond steken, worden besmet.
Ze veroorzaken overal waar ze in het lichaam vastlopen kleine ontstekingen. In een enkel geval kunnen deze larven in het oog terechtkomen en zo het gezichtsvermogen aantasten of zelfs blindheid veroorzaken. Ook allergische reacties bij kinderen met een aanleg voor
astma kunnen door een spoelworminfectie versterkt worden.

Hoe ontwormen?
Er zijn tegenwoordig heel veel verschillende producten om te ontwormen op de markt. Er
bestaan tabletten, pipetten en pasta`s. Overleg met uw dierenarts welk product het meest
geschikt is voor uw huisdier.
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Hoe vaak moet ik ontwormen?
Het aantal keer ontwormen hangt erg van de situatie af. Kijk in het onderstaande schema wat voor
jouw dier van toepassing is:
Volwassen honden en kattten
Komt niet buiten.
Heeft geen contact met kinderen, soortgenoten, prooidieren of
rauw vlees.
Heeft contact met andere honden of katten.

1-2 x per jaar

Heeft contact met kleine kinderen of park/ speelweide/ zandbak.

4 x per jaar

Krijgt rauw vlees.

Meer dan 4 x per jaar*

Vangt prooidieren (muizen, vogels,…) of gaat mee op jacht.

Meer dan 4 x per jaar*

4 x per jaar

* afhankelijk van de mate van opname van rauw vlees/prooidieren
Pups en kittens
Pups

Op 2, 4, 6 en 8 weken
Hierna maandelijks tot 6 maand
Op 3,5,7 en 9 weken
Hierna maandelijks tot 6 maand

Kittens
Buitenland
In sommige landen komt hartworm voor, voor deze parasiet geldt
een ander ontwormingschema.

Bij thuiskomst en één maand later
ontwormen met een geschikt product.

Houd uw huisdier kriebelvrij!
Heeft u al lentekriebels? Wij wel!
Hoe fijn lentekriebels ook zijn: voor uw hond of kat zijn kriebels minder leuk...
Om uw hond en kat kriebelvrij te houden, kunt u bij ons terecht voor beschermingsproducten tegen vlooien en teken.
Deze lente hebben we een leuke actie: Kom naar onze praktijk voor een GRATIS vlooien- en tekencontrole.

Enkel op afspraak: 0165-330466.

Deze actie loopt tot 31 April.
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Wist je datjes…



Weten jullie al dat dierenarts Jani zwanger is. De baby wordt half juli verwacht. Zij zal
vanaf half juni met zwangerschapsverlof gaan.
Er een leuke dierenarts haar zal vervangen in deze periode.

Op stap met je hond in de Lente
De lente is weer begonnen en daar worden we allemaal vrolijk van, zowel de baasjes als de honden. De dagen
worden langer en we trekken er weer meer op uit. Hier alvast enkele tips voor leuke uitstapjes samen met je hond.

Landgoed Visdonk
Aan de zuidrand van Roosendaal ligt Landgoed Visdonk ,
een jong natuurgebied met bos, heide, weide, vennen en
lanen. In het hart van dit typisch Brabantse landschap ligt
een speciale hondenloslooproute (4,5 km). Naast deze
wandelroute is er ook een 2 hectare groot losloopgebied
waar honden ook buiten de paden los mogen.

Loonse en Drunense duinen
Dit nationaal Park is het grootste stuifzandencomplex van Europa. Het
gebied ligt tussen Tilburg, Waalwijk en 's-Hertogenbosch. Vanaf de parkeerplaats bij Cafe-Restaurant De Roestelberg start een 3,5 km lange
hondenloslooproute. Honden kunnen hier naar hartelust rennen en spelen
in de duinen, en uitgebreid op onderzoek gaan langs de wandelroute door
de bossen. Halverwege de route is ook een groot ven waar ze kunnen
zwemmen

Animal Event

Www.animal-event.nl

Animal Event is een driedaags festival op het terrein van de Beekse Bergen in Hilvarenbeek. De acts bestaan uit spectaculaire
demo’s en shows, er zijn workshops waaraan je met je eigen
hond mee kunt doen en je kunt urenlang shoppen bij 200 verschillende winkeltjes die voor de gelegenheid zijn opgebouwd.
Waar?
Beekse Bergen (Hilvarenbeek)
Wanneer?
29,29 en 30 April

Openingstijden:
Maandag, dinsdag, donderdag:
Spreekuur op afspraak:
9:00 t/m 10:00 uur.
Open spreekuur:
13.30 t/m 14.30 uur.
18.30 t/m 19.30 uur.
De praktijk is op deze dagen geopend van 12:00 tot 19:30u
Woensdag, vrijdag:
Open spreekuur:

9.00 t/m 10.00 uur.
13.30 t/m 14.30 uur.
De praktijk is op deze dagen geopend van 9.00 t/m 17.00u.
Zaterdag:
Open spreekuur:

9.00 t/m 10.00 uur.

Vierschaarstraat 7
4751 RP Oud Gastel
Tel.: 0165-330466
www.vierschaar-dierenarts.nl

