Aanbiedingen
Januari:
50% kennismakingskorting
Satiety Royal Canin .

Nieuwsbrief 1, januari 2016

februari:
50% kennismakingskorting
Dental Royal Canin

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 gezond 2016!

Januari: Maand van het afvallen

Maart:
10% korting Advantix /
Advantage

Bij de behandeling van overgewicht spelen drie factoren een rol: de voeding, de
lichaamsbeweging en het gedrag van het dier. Niet veel anders dan bij ons mensen. Dus
waarom niet samen het nieuwe jaar goed beginnen. Maar heel soms zit er iets anders achter
het aankomen in gewicht, zoals een schildklierprobleem bij de hond. Bij katten is het slechts
zelden een medisch probleem. Samen met de dierenarts kunnen we kijken of er iets anders is
waardoor uw huisdier moeite heeft met afvallen. Samen moet het toch lukken om uw
huisdier weer op een gezond gewicht te krijgen! Deze maand korting op het dieetvoer van
Royal Canin, misschien een goede start? Zie aanbiedingen hiernaast.
Februari: Maand van het gebit
Tandplak zorgt voor problemen aan het gebit, al na 24 uur wordt tandplak omgezet in
tandsteen. Tandplak is een nauwelijks zichtbaar laagje bestaande uit voedselresten, slijm en
bacteriën, dat zich voortdurend op de tanden vormt. Naarmate je hond of kat ouder wordt,
groeit ook de kans op het ontstaan van tandvleesproblemen. Verwaarloosde
gebitsproblemen kunnen ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Klachten varieren
van slechte adem tot verlies van tanden of zelfs ontstekingen in belangrijke organen.
Deze maand kunt u gratis een gebitscontrole laten doen. Mocht uw huisdier een behandeling
nodig hebben aan het gebit dan krijgt u een bon mee met 10% korting op de behandeling.
Ook in deze maand korting op speciale voer voor het gebit van Royal Canin, zie aanbiedingen
hiernaast.
Maart: Maand van de parasieten

www.de-dierenarts.nl
aan@de-dierenarts.nl
071-5156161

Als het goed is gaan de temperaturen weer omhoog, maar op het moment van schrijven heeft
het hier in het Westen nog niet gevroren, dus geen idee wat het weer doet in maart. Wel zijn
er aan het einde van 2015 veel vlooien geweest, dus het blijft belangrijk om deze parasieten
te voorkomen. Ook de teken en wormen zijn vervelende ‘gasten’ waar uw huisdier last van
kan hebben. Daarnaast zijn sommige parasieten overdraagbaar op de mens, waar door ze
gevaren kunnen opleveren voor uw gezin.
Deze maand hebben we dan ook een korting op Advantix / Advantage, zie aanbiedingen
hiernaast.

Aqua Trainer in Rijnsburg

Nieuwe dierenarts: Per januari komt Mike van der Heijden ons team versterken.
Mike: 'Ik zie de diergeneeskunde als een grote puzzel. Van interne, waar je soms wat
stukjes mist en toch de oplossing moet vinden. Tot orthopedie, mijn grote hobby, waar het
soms letterlijk puzzelen is om de botjes weer recht en stevig op zijn plaats te krijgen. Bij
beiden is het einddoel hetzelfde: een optimaal resultaat voor zowel huisdier als baasje.’

U kunt contact opnemen
met de kliniek voor een
afspraak of met Eva v.d.
Burgt.
www.fysiobijdieren.nl
info@fysiobijdieren.nl
Uitgelicht: Laparoscopische sterilisatie
Huisdier van het kwartaal:
Stuur uw foto in

Een laparoscopische sterilisatie is het verwijderen van de eierstokken d.m.v. een
kijkoperatie, waarbij met een camera in de buik gekeken wordt.

hester@de-dierenarts.nl

Voordelen:

aan@de-dierenarts.nl

*Slechts 2 kleine gaatjes, dit betekent minder beschadigingen en kneuzingen van het
weefsel, snelle genezing, minder pijn en minder littekenweefsel.
*Goed overzicht tijdens operatie, omdat de buik opgeblazen wordt en omdat het beeld
uitvergroot wordt op het scherm. Dit bevordert de veiligheid en de organen in de buik
kunnen goed bekeken worden.
*Minder kans op bloedingen tijdens en na de operatie. De eierstokken worden niet
afgebonden met een hechting maar dicht gebrand. Hechtingen kunnen loslaten of
afglijden.
*Minder kans op complicaties zoals infectie en buikbreuk, omdat de buik niet
opengesneden wordt.
*Er wordt niet getrokken aan de ophangbanden van de eierstokken (dit is erg pijnlijk en
gebeurt bij een normale sterilisatie wel).

071-5156161

Nadelen:

www.de-dierenarts.nl

*Geavanceerde apparatuur nodig, waardoor de operatie duurder is.
*Geen voordeel bij katten en kleine honden (<5 kg)
Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op onze website.

