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Het is weer April, tijd voor lentekriebels!
De eerste zonnestralen, fluitende vogeltjes en vrolijke bloemen doen ons de winter
snel vergeten. Jammer genoeg ontwaken er ook enkele minder leuke lentekriebels… Pak vlooien en teken tijdig aan en geniet samen van de lente!
Enkele typische voorjaarsbloemen kunnen erg giftig zijn voor uw huisdier. Let op
met oa krokussen of narcissen. Wat moet je doen als je jouw huisdier verdenkt van
vergiftiging? Lees alles over vergiftigingen verder in onze nieuwsbrief.
Als je onlangs op de praktijk bent geweest, heb je onze nieuwe look al kunnen bewonderen. Anders, verderop in deze nieuwsbrief een sfeerimpressie.
In elke nieuwsbrief willen we graag een bijzondere patiënt in de spotlight zetten.
Ontdek waarom rottweiler Kim zo bijzonder is!
We zien in onze praktijk heel vaak dat de baasjes op hun huisdier lijken (of omgekeerd?). Hebben jullie bijvoorbeeld beide mooie krullen of prachtige rode haren?
Kunnen jullie even nors kijken of hebben jullie evenveel rimpels? Stuur ons voor 1
juni een leuke foto en win een mooie prijs!
Veel leesplezier!
Jani, Erwin, Meriam en Kirsty
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Help mijn hond of kat is vergiftigd! Wat nu?
De afgelopen weken kwamen er uit heel Brabant meldingen over vergiftigde hondenbrokken. Uit onderzoek is gebleken dat dit in de meeste gevallen ging om vuurwerkresten en dat er dus geen kwaad opzet in het spel was. Jammer genoeg gebeurd het toch
af en toe dat dieren wel opzettelijk vergiftigd worden. De meeste vergiftigingen worden
echter “per ongeluk” veroorzaakt door producten die in en rond het huis aanwezig zijn.
Hoe weet u of uw huisdier vergiftigd is en wat kan u doen bij verdenking van een vergifitiging?
Hoe weet je of je huisdier vergiftigd is?

1. Je hebt hem/haar iets verdacht zien eten.
2. Je hebt niets zien gebeuren, maar jouw huisdier vertoont plots een of meerdere klachten zoals braken,
diarree, speekselen, grote pupillen, trillen, benauwdheid en/of toevallen.
Wat doe je bij een mogelijke vergiftiging?
1. Blijf rustig en bel zo snel mogelijk uw dierenarts. Deze kan inschatten of het nodig is om met uw huisdier op controle te komen en/of welke maatregelen u reeds zelf kan nemen.

2. Neem indien mogelijk de verpakking van het gif of het verdachte product mee.
Uw dierenarts kan indien nodig jouw dier laten braken met een injectie, tegengif geven en/of een gepaste
behandeling starten.
Wat zijn de meest voorkomende vergiftigingen?
Voedingsmiddelen
Chocolade
Uien
Druiven
Avocado
….
Medicijnen
Paracetamol
Dafalgan
Andere humane geneesmiddelen
Overdoseringen ( vb hele strip)
….

Bestrijdingsmiddelen
Rattengif
Slakkengif
Mierenlokdoos
Foutieve vlooienpipetten
…

Planten
Lelies, narcis, krokus, azalea
Taxus
Kerstplanten
Vingerhoedskruid
…

Huis- en tuin producten
Schoonmaakmiddelen
Ontstopper
Onkruidverdelgers
Verf en terpentine
…

Andere
Antivries
Koelvloeistof
Paddenstoelen
Cannabis
…

*Buiten deze lijst bestaan er nog heel wat andere giftige producten. Bij twijfel kan u best uw dierenarts contacteren.

Chocoladevergiftiging Lola
De baasjes van Lola kennen ondertussen alles van vergiftigingen. Toen zij
vorige week thuis kwamen, was Lola erg onrustig. Ze was ook misselijk en
had gebraakt. Al snel zagen ze de verscheurde verpakking hagelslag liggen. Lola had waarschijnlijk +-500 gram hagelslag van pure chocolade
gegeten. Deze dosering kan ernstige klachten veroorzaken.
De eerste klachten van een chocoladevergiftiging ontstaan meestal na 5-6
uur:
1. rusteloos en nerveus zijn
5. verhoogde hartslag
2. Koorts
6. stuiptrekkingen
3. veel plassen
7. coma en soms sterfte
4. misselijkheid en soms braken
Ook was Lola erg misselijk , onrustig en had een verhoogde hartslag. Gelukkig waren de baasjes er op tijd bij om
ergere problemen te voorkomen. Lola heeft een injectie gekregen om zoveel mogelijk van de chocolade uit te braken. Ze kreeg ook om de 3 uur actieve kool (Norrit) zodat in de darmen minder van de chocolade kon worden opgenomen. De volgende dag ging het gelukkig weer helemaal goed met Lola!
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De metamorfose
Sommigen van jullie hebben het al gezien, andere zullen nog aangenaam verrast worden.
De afgelopen weken is er hard gewerkt om de praktijk een modernere & sfeervolle uitstraling te geven. Er is er geverfd, betegeld en hebben we nieuwe meubels in de wachtkamer. We hopen dat u en
uw huisdier zich zo nog meer op uw gemak voelen bij ons. Mocht het wachten iets langer duren dan
gepland hebben wij nu ook een koffie/thee corner.

Voor de eigenaars die regelmatig voer voor hun huisdier komen halen: De vertrouwde voerrekken hebben plaats gemaakt voor een prachtig groot voorrek (zie foto). Wij kunnen ons voorstellen dat dit de eerste keren onduidelijk is welke zak voer u nodig heeft. Wij staan uiteraard graag
voor u klaar om te helpen.
Mocht uw huisdier voorlopig niet toe zijn aan een bezoek bij ons op
de vierschaar, dan bent u natuurlijk altijd welkom om een kijkje te
komen nemen en evt de koffie/thee corner uit te proberen.
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Patiënt van de maand:
Wie?
Kim,
een van de oudste (en vrolijkste!) rottweilers in
onze praktijk.
Leeftijd?
12.5 jaar
Waarom is Kim zo bijzonder?
Kim had al lang een massa op de borst. Ze had hier lange tijd helemaal geen last van. Door de
leeftijd en enkele andere problemen werd besloten om toen niet te opereren. De laatste tijd was
deze massa erg snel gaan groeien en kreeg ze hier toch veel problemen mee.
Ondanks haar leeftijd is Kim nog een vrolijke, levendige Rotweiler. Daarom besloten we om deze massa te verwijderen. Er werd uiteindelijk een
massa verwijderd van 700 gram!
De dag na de operatie ging het al snel weer goed met Kim. Na 14 dagen
was de wonde mooi genezen en konden de hechtingen verwijderd worden.
Kim is in ieder geval erg blij en kan weer comfortabel liggen!

Wist je datjes…







We nu ook een webshop hebben?
De site van de webshop www.vierschaar.vetpet-shop.eu is
We hier vaak leuke kortingsbonnen voor hebben?
We nieuwe praktijkkleding hebben met naam
We 5 mei (Bevrijdingsdag) dicht zijn maar wel dienst hebben
Het verstandig is om vanaf het voorjaar preventief ieder maand te behandelen tegen
vlooien en teken

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

