Januari: Maand van het
afvallen

Nieuwsbrief januari 2015
Voor u “ligt” de eerste nieuwsbrief van Dierenkliniek Rijngeest. 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
versturen deze nieuwsbrief ook via email, dus mocht u deze brief ook thuis willen
ontvangen geef dan uw emailadres op aan de balie.
Februari: Maand van het
gebit

De dierenartsen en assistentes wensen u nog het beste voor 2015 en veel gezondheid!

Januari: Maand van het afvallen
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.
Maak een afspraak en overleg met de dierenarts voor de juiste aanpak. En samen moet het
toch lukken om uw huisdier weer op een gezond gewicht te krijgen.
Maart: Maand van de
parasieten

Februari: Maand van het gebit
Last van het gebit wordt vooral veroorzaakt door tandplak, dat al na 24 uur wordt 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 van je hond of kat. Klachten variëren van
slechte adem tot verlies van tanden of zelfs ontstekingen in belangrijke organen.
In deze maand kunt u gratis een gebitscontrole laten doen. Dus maak snel een afspraak de
maand is zo voorbij.
Maart: Maand van de parasieten
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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.
Kijk voor aantrekkelijke actie in de zij kolom!

Aanbiedingen
Februari:
Gratis gebitscontrole +
goody bag met bon voor
10 % korting op een
gebitsbehandeling.

Maart:
10 % korting op Advantix /
Advantage op vertoon van
deze nieuwsbrief

Extra belangrijke informatie:
Het nieuwe Europese dierenpaspoort
Vanaf 29-12-2014 zijn nieuwe Europese Verordeningen van kracht m.b.t. het intra verkeer
en import van honden, katten en fretten. Het nieuwe paspoort is minder fraudegevoelig
geworden en inhoudelijk aangepast.
Als uw huisdier al een EU dierenpaspoort heeft en de identificatie van het dier is voor 29-122014 hierin ingevuld, dan mag u dat gewoon blijven gebruiken voor reizen naar het
buitenland. Krijgt uw huisdier na 29-12 een paspoort en wilt u met het dier reizen, dan moet
dit een nieuw EU dierenpaspoort zijn.
Voor meer informatie over het nieuwe paspoort kunt u kijken op:
http://www.licg.nl/6jm/nieuw-dierenpaspoort-vanaf-29-12-2014.html

Uitgelicht: Laparoscopische sterilisatie
Huisdier van het kwartaal:

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

Stuur uw foto in
hester@de-dierenarts.nl
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Voordelen:
*Slechts 2 kleine gaatjes, dit betekent minder beschadigingen en kneuzing van het weefsel,
snelle genezing, minder pijn en minder littekenweefsel.
*Goed overzicht tijdens de 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 goed
bekeken kunnen worden.
*Minder kans op bloedingen tijdens of 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).
Nadelen:
*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.

