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Het jaar 2017 is weer bijna voorbij. Voordat de drukte van de
feestdagen begint nog een laatste nieuwsbrief.
We beginnen 2018 met een nieuw gezicht. Vanaf 1 januari
komt dierenarts Elize ons team versterken. Helaas nemen we
ook afscheid van onze assistente Iris. We gaan haar hier heel
erg missen!
Deze maand was er op `Radar`een uitzending over de problematiek van kortsnuitige rassen bij katten (vb pers). Bij honden
zijn deze problemen al langer bekend oa. bij de mopshond en
Engelse en Franse Bulldog. Lees hier meer over verder in onze
nieuwsbrief.
Dit jaar willen wij in februari weer extra aandacht schenken
aan het gebit van onze huisdieren. U kunt gratis een afspraak
maken voor een gebitscontrole. Ook op gebitsbehandelingen
en verzorgende producten geven wij mooie kortingen.
Veel Leesplezier!
Jani, Kirsty, Iris, Erwin en Elize

Gewijzigde openingstijden met de feestdagen:
Maandag 25-12 gesloten
Dinsdag 16-12 gesloten
Maandag 1-1 gesloten
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Waarom mag ik geen neus hebben?
Wat zou u ervan vinden moest u heel uw leven het gevoel hebben dat uw neus verstopt zit?
Dat u niet kan rennen zonder dat u benauwd bent/wordt?
Honden en katten met een korte snuit (brachycephalen), zoals de Mopshond, de Franse en Engelse Bulldog en de Pers, zijn zo gefokt dat de structuren in de schedel onvoldoende ruimte
krijgen. Ze hebben te kleine neusgaten, de tong is verhoudingsgewijs te groot en het zachte
verhemelte te lang waardoor de toegang tot de keel en luchtwegen grotendeels wordt afgesloten. Ook hebben deze dieren een te nauwe en vaak sterk afgeplatte luchtpijp. Hierdoor zijn ze
continu benauwd. De dieren snurken, zijn snel vermoeid en lopen bij warm weer het risico te
stikken. Sommige hebben zelfs operaties nodig om normaal te kunnen ademhalen. Behalve
de extreme benauwdheid heeft de te korte snuit allerlei andere nare gevolgen zoals: gebitsafwijkingen, ontstekingen op de kop door overmatige plooivorming en oogaandoeningen.
Wetgeving
Sinds 1 juli 2014 is er een wet die het fokken van gezelschapsdieren met een hoog risico op
ziektes, erfelijke aandoeningen en schadelijke uiterlijke kenmerken verbiedt. Bij het fokken van
brachycefale dieren is evident sprake van het overtreden van deze wet. Het bewust fokken met
mismaakte dieren is dus verboden, maar gebeurt desondanks op grote schaal.
Wat kan u zelf doen ?




Denk goed na voor u een hond of kat aanschaft en laat u adviseren door uw dierenarts.
Laat u niet leiden door uiterlijke kenmerken die er mogelijk schattig uitzien. Informeer of deze kenmerken ook gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken.
Bekijk en beluister de moeder en vader bij het bezoek aan een fokker: dieren die niet
kunnen ademen zonder geluid te maken of bijna gesloten neusgaten hebben, hebben altijd ademnood! Veel fokkers zullen vermelden dan snurken ‘bij het ras hoort’.
Maar dit is een teken dat het ras al veel te lang ongezond wordt gefokt. Elke dierenarts zal beamen dat dit echt niet schattig is maar juist ontzettend zielig.

Dierenfokkerij kan en mag simpelweg niet gebaseerd zijn op wensen van consumenten en fokkers, zeker niet als het welzijn en de gezondheid van de dieren hierbij geschaad worden. Denk
eraan dat u deze problematiek in stand houdt door de aanschaf van dergelijke dieren. Uw
koopgedrag bepaalt namelijk wat er wordt gefokt.
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De avonturen van Max
“Hallo ik ben Max! Ik ben een nieuwsgierige puppy van 9 maanden. Op een dag was ik aan het spelen in onze

tuin. Plots zag ik dat de poort nog op een kiertje open stond. Ik piepte even naar buiten en daar zag ik aan
de overkant van de straat de poes van de buren lopen. Zonder nadenken rende ik de straat over. 
BOEM!!! . Ik werd door vreemde mensen naar de dierenarts gebracht. Gelukkig ben ik gechipt dus zullen
ze wel zo mijn baasje bellen! Helaas klopte het telefoon nummer op mijn chip niet meer. Hierdoor duurde het
uren voor de dierenarts mijn baasje had gevonden.”
Op sommige momenten willen we de eigenaar van een dier
liefst zo snel mogelijk terugvinden. Heel veel dieren zijn net
als Max wel gechipt, maar niet goed geregistreerd. Dit wil
zeggen dat de gegevens van de eigenaar worden gekoppeld aan de chip.
Het chippen van puppy’s is al enkele jaren verplicht. Honden moeten binnen 7 weken na de geboorte gechipt worden. Wanneer je een puppy koopt is deze dus al gechipt.
Heel vaak staat de chip echter niet goed of nog op naam
van de fokker geregistreerd.
Voor katten is chippen voorlopig nog niet verplicht. Maar ook voor hen is dit sterk aan te raden. Loopt uw kat
weg of is hij betrokken bij een aanrijding dan kan zijn eigenaar snel gevonden worden.
Extra belangrijk tijdens de feestdagen
Vuurwerk kan voor sommige huisdieren van oudjaar een ware hel maken. De onverwachte, luide knallen lokken bij veel dieren paniek uit. Gestresseerd en verward
vluchten dieren soms ver weg van de lichtflitsen en het geluid. Elk jaar opnieuw lopen dieren verloren of raken ze gewond. Controleer daarom in deze periode zeker of
uw huisdier goed gechipt en geregistreerd is.
Hoe weet ik of mijn huisdier goed geregistreerd is?

Kom gratis langs met uw hond of kat op onze praktijk ter controle van de chip en de registratie.


De registratie kan u ook zelf controleren en aanpassen op www.chipnummer.nl. Na het invullen
van het chipnummer op deze site kunt u kijken of uw naam/adres/ telefoonnummer klopt.



Denk er ook aan om bij verhuizing, verandering van telefoonnummer of veranderding van eigenaar
uw gegevens aan te passen.

Even voorstellen...
Hallo! Ik ben Elize Dorrestein, de nieuwe dierenarts. Vanaf januari
kunt u mij op de kliniek tegenkomen in de spreekkamer of achter
de balie. Oorspronkelijk kom ik uit Eindhoven, maar sinds kort
woon ik met mijn vriend in Stampersgat. Ik hou veel van reizen en
heb de afgelopen jaren dan ook op verschillende plaatsen in het
buitenland gewoond en gewerkt. Daarnaast vind ik het leuk om te
sporten en creatief bezig te zijn. Ik heb veel zin om bij Dierenartsenpraktijk De Vierschaar aan de slag te gaan, en ik hoop u snel
een keer te ontmoeten!
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Wist je datjes…






Wij al enige jaren een webshop hebben
De naam van onze webshop: www.vierschaar.vetpet-shop.eu
Op onze webshop in de maand december 8% korting krijgt met de code: 11173118
Wij gewijzigde openingtijden hebben met de feestdagen
Wij in spanning wachten op ons kerstpakket...

Konijnen vaccinatie dagen 2018
Om uw konijn volledig te beschermen is een halfjaarlijkse vaccinatie
nodig. 4 x per jaar organiseren we op de praktijk een konijnen vaccinatie dag. Op deze dagen kunt u extra voordelig uw konijn laten vaccineren.

4 januari / 5 april / 5 juli / 4 oktober 2018

50 euro / 30 euro*
*indien enkel RHD 2 vaccinatie:
Inclusief:



Gezondheids check up



Vaccinatie Myxomatose en RHD type 1 (jaarlijkse vaccinatie)



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

Enkel op afspraak!

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

