April: Maand van de
parasieten

Nieuwsbrief 2, april 2015
De nieuwe nieuwsbrief van Dierenkliniek Rijngeest is weer klaar! Wij streven ernaar om
elk kwartaal een nieuwsbrief te maken, zodat u op de hoogte gehouden wordt wat er
binnen de kliniek gebeurd en over belangrijke zaken die uw huisdier(en) aangaan.
Wij wensen u en uw huisdier(en) een mooi voorjaar!

Mei: Maand van de
gezondheid

April: Maand van de parasieten
Heerlijk dat het weer warmer wordt. Het voorjaar is een fijne periode voor uw huisdier, maar….
er zijn ook parasieten die extra actief worden in deze periode. Als we denken aan parasieten bij
de hond en kat dan denken we al snel aan vlooien. Maar ook teken en wormen zijn vervelende
‘gasten’ waar uw huisdier last van kan hebben. Bij konijnen kunnen vliegen hele vervelende,
soms zelfs dodelijke gevolgen hebben. Daarnaast zijn sommige parasieten overdraagbaar op de
mens, waar door ze gevaren kunnen opleveren voor uw gezin. Daarom is het belangrijk om te
zorgen dat uw huisdier parasietenvrij is en blijft.

Juni: Chipmaand!

Mocht u naar het buitenland gaan, dan zijn er andere parasieten die belangrijk zijn. In onze
folder ‘Buiteland’ leest u daar meer over. Deze is verkrijgbaar in de kliniek en te lezen op de
website. Deze maand 10 % korting op Advantage / Advantix op vertoon van deze nieuwsbrief.
Mei: Maand van de gezondheid, geriatrische check up
Hoe oud zal mijn hond/kat worden? Dat weet niemand, ook wij niet. Wel weten we dat goede
voeding, juiste verzorging en regelmatige controles belangrijk zijn. Als uw dier de gemiddelde
leeftijd heeft bereikt zullen zijn organen wat minder goed gaan werken en de kans van het
ontstaan van ziektes neemt toe. Omdat het zo geleidelijk gaat, vallen de symptomen vaak pas
op als de ziekte al in een gevorderd stadium is. Terwijl er voor veel ziektes geldt dat ze beter te
behandelen zijn naarmate ze eerder ontdekt worden. Een jaarlijkse check up, bestaand uit een
uitgebreid lichamelijk onderzoek, een algemeen bloedonderzoek en een urineonderzoek, is
daarom voor uw oudere dier aan te raden. Extra bij de kat is een bloeddrukmeting. Deze maand
geven wij korting op de geriatrische check up op vertoon van deze nieuwsbrief! Voor een kat
normaal 134.50 euro, nu 100.00 euro. Voor een hond normaal 113.45 euro, nu 80.00 euro.
Juni: Chipmaand!
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Jaarlijks kunt u in de maand juni uw huisdier(en) laten chippen tegen een gereduceerd tarief
(27.50 euro). Deze maand is gekozen omdat deze maand voorafgaat aan de vakantieperiodes
en dit de periode is dat de meeste eigenaren hun huisdier als vermist opgeven.
Is uw huisdier al gechipt? Kijk dan ook eens of uw gegevens nog kloppen, zoals adres en
telefoonnummer. Dit kunt u doen bij de databank waar uw huisdier staat geregistreerd of vraag
aan het aan onze assistentes. Zij kunnen dit ook even voor u nakijken.

Aanbiedingen
April:
10 % korting op Advantix /
Advantage, op vertoon van
deze nieuwsbrief

Nieuwe dierenarts: Elianne Hoogerdijk

Mei:
Geriatrische check up voor
100.00 / 80.00 euro, op
vertoon van deze
nieuwsbrief.
Juni:
Chip plaatsen / registeren
27.50 euro

Huisdier van het kwartaal:
Stuur uw foto in

Ik ben geboren en getogen in Katwijk aan Zee. Als vrijwilliger heb ik gewerkt in Spanje, in een
asiel geholpen bij het behandelen van zieke honden en bij het castreren en steriliseren.
Daarna heb ik in een drukke kliniek in Alkmaar gewerkt. Vanaf maart 2015 ga ik u en uw
huisdier(en) helpen in Oegstgeest en Rijnsburg.
Wat het werk als dierenarts hier vooral leuk maakt is de afwisseling. Er is geen dag hetzelfde
door de verschillende diersoorten en behandelingen die we kunnen uitvoeren. Natuurlijk
werk ik graag met honden en katten, maar ook andere diersoorten zoals reptielen en
knaagdieren hebben mijn interesse. De chirurgie van weke delen heeft mijn bijzondere
interesse en daarin heb ik de Europese Master Chirurgie opleiding genoten.

hester@de-dierenarts.nl
In mijn vrije tijd kan ik enorm genieten van een goed boek, een mooie film of een gezellig
avondje met vriendinnen. Ik speel een klein beetje gitaar en zo heel af en toe tijdens een
creatieve uitbarsting neem ik het penseel ter hand om wat te schilderen. Zelf heb ik een kat,
Saartje, en waarschijnlijk zal zij binnenkort gezelschap krijgen van een tweede kat. Ik ben gek
van grote hondenrassen, maar helaas kan ik die nog niet kwijt in mijn huisje. Ik hoop u en uw
huisdier(en) snel te mogen ontmoeten in de kliniek in Oegstgeest of Rijnsburg.
Uitgelicht: Bloeddruk meten
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In onze praktijk gebruiken we de Doppler methode om de bloeddruk te meten. Met deze
methode kunnen we alleen de systolische bloeddruk (of bovendruk) meten. De beweging
van de bloedstroom wordt hoorbaar door het uitzenden en terugkaatsen van ultrasone
geluidsgolven. De geluidsgolven worden uitgezonden en weer opgevangen door een
zogenaamde transducer. Er zijn verschillende ziekten die tot een afwijkende bloeddruk
kunnen leiden. Als we weten dat uw huisdier een dergelijk ziekte heeft, dan is het dus
verstandig om de bloeddruk te controleren. Als de bloeddruk te hoog is gedurende langere
tijd kunnen er problemen door ontstaan. Zoals bloedingen in de ogen of achter het netvlies
(met blindheid als gevolg), schade aan de nieren, schade en bloedingen in de hersenen en
problemen met de hartspier.

071-5156161

Oorzaken van te hoge bloeddruk zijn meestal de zogenaamde ouderdomskwalen. Het zijn
dus ziekten die gemiddeld genomen vaker worden gezien bij het oudere dier. Laat in mei uw
huisdier een geriatrische check up doen, neem deze nieuwsbrief mee en u krijgt een leuke
korting. U blij, uw huisdier blij!

