Juli, Augustus en
September

Nieuwsbrief 3, juli 2015

Leuke apps voor je
telefoon:

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 mooie zomer!

Juli, Augustus en September: Vakantietijd
Mocht u met uw huisdier(en) naar het buitenland gaan, dan is het verstandig om rekening te
houden met de reisduur, klimaat en de conditie van uw huisdier. Niet alle dieren kunnen
goed tegen reizen met de auto en/ of te hoge temperaturen.
Voor dat u de grens over gaat met uw huisdier(en) moet het dier voldoen aan enkele
wettelijke eisen. Dit kan per land verschillen. In ieder geval is er een Europees paspoort nodig
en deze moet juist zijn ingevuld. Uw huisdier moet gechipt zijn en een vaccinatie hebben
gekregen tegen rabiës (hondsdolheid), minstens 21 dagen voor vertrek. De dierenarts moet
dit aantekenen in het paspoort.
Controleer altijd even of het land waar u naar toe gaat nog andere eisen heeft, zoals
bijvoorbeeld verplichte behandeling tegen wormen (aantekenen in het paspoort), aanlijn- en
muilkorfplicht en niet alle hondenrassen worden toegelaten. Dit kunt u o.a. nakijken op de
website van LICG of KNMVD.
Ook erg belangrijk is de bescherming van uw huisdier in het buitenland tegen teken,
zandvliegen en muggen. Deze kunnen diverse ziektes overbrengen. In onze praktijk ligt er een
folder klaar met alle informatie over wat u kunt doen om uw huisdier te beschermen.
Houdt u er rekening mee dat als uw huisdier niet mee gaat op vakantie en deze gaat logeren
in een pension/opvang, dat de vaccinaties ook in orde moeten zijn. Bij de meeste
pensions/opvang, wordt voor de honden, de vaccinatie ‘kennelhoest’ geëist (meestal 3
weken voor de opvang).
Mocht u nog vragen hebben kunt u ons altijd bereiken onder nummer: 071-5156161
Verder wensen wij u een fijne vakantie met of zonder uw huisdier!
www.de-dierenarts.nl
aan@de-dierenarts.nl
071-5156161

Nieuw:
Aqua Trainer in de
dependance in Rijnsburg.

Nieuwe samenwerking:
Vanaf 1 juli a.s. gaan wij een samenwerking aan met Dierenartsenpraktijk ‘de Keerhoeve’
in Voorschoten. Deze praktijk zal de helft van de weekenddiensten gaan doen. Dit
betekent dat, in het geval dat ‘de Keerhoeve’ dienst doet, wij niet bereikbaar zijn van
vrijdag 17.00 uur tot zaterdag 9.00 uur en van zaterdag 12.00 uur tot maandag 9.00 uur.
(Uitzondering voor de weekenden 18/19 en 25/26 juli 2015, waarin wij ook
zaterdagochtend niet bereikbaar zijn) In geval van spoed zal op ons antwoordapparaat te
horen zijn welk nummer u kunt bellen.
Ook is onze praktijk vanaf 1 augustus a.s. iedere zaterdagochtend geopend van 9.00 –
12.00 uur. Voor het maken van afspraken en het ophalen van medicijnen en/of voer. Onze
assistentes zijn dan aanwezig.

Uitgelicht: Fysiotherapie/Hydrotherapie bij honden.
Huisdier van het kwartaal:
Stuur uw foto in
hester@de-dierenarts.nl

Wanneer ga je met je hond naar de fysiotherapeut? Eigenlijk bij alle stoornissen die
betrekking hebben op het bewegingsapparaat. Denkt u eens aan rugproblemen, letsel van
gewrichten of spieren door overbelasting, blessure of ongeval. Ook bij revalidatie na
operatie, artrose en ouderdomsklachten kan fysiotherapie helpen. Fysiotherapie wordt
ook veel toegepast bij sporthonden (behendigheid, flyball, sledehondensport, ect.
Binnenkort in de kliniek, in Rijnsburg, hebben wij een Aqua Trainer voor hydrotherapie. Nu
denkt u: aqua trainer/hydrotherapie wat is dat? Hydrotherapie is een bewegingstherapie
in warm water, waarbij door oefeningen en bewegingen gewrichten en spiergroepen
worden aangesproken, die door pijn en/of stijfheid achterblijven. Deze therapie is
specifiek bedoeld voor honden. De behandeling vindt plaats in de Aqua Trainer; een verwarmd waterbassin met een loopband waarvan de diepte, snelheid en helling kunnen
worden aangepast.

www.de-dierenarts.nl
aan@de-dierenarts.nl

Waarom zo bijzonder?
Oefenen in het water heeft als voordeel dat spieren en gewrichten minder zwaar belast
worden, terwijl het water stabiliteit en weerstand geeft. Daardoor kan de fysiotherapeut
beter, gerichter en sneller werken aan functieherstel van het bewegingsapparaat en aan
krachtsherstel bij verlammingen. Vooral na zware orthopedische of neurologische
operaties geeft dit grote voordelen!
Voor sporthonden biedt de Aqua Trainer de mogelijkheid om blessures te voorkomen en
de prestaties te verbeteren.

071-5156161

Bent u nieuwsgierig en wilt u weten of dit ook goed is voor uw hond? Neemt u contact op
met de kliniek of fysiotherapeut.
Wij werken samen met dierfysiotherapeut Eva van der Burgt (06-29030289),
www.fysiobijdieren.nl

