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Beste baasjes,

In deze nieuwsbrief:

20 Jaar Kirsty

Bijen –of wespensteek

Vakantiechecklist

Zietke van Weil

De vakantie is weer begonnen! Mag jullie huisdier mee op reis? Gaat hij naar
het pension of kan hij bij familie of vrienden terecht? Waar hij ook naar toe
gaat, het is altijd belangrijk dat je goed voorbereid bent. Welke vaccinaties
heeft hij nodig? Bedenk van tevoren goed wat je in je vakantie wilt doen en
waar je naar toe wilt gaan. Heeft je hond problemen met reizen of is bijvoorbeeld de temperatuur op je vakantiestemming te hoog, vraag je dan af of het
verstandig is om je hond mee te nemen. Welke keuze je ook maakt, je zult
een aantal dingen moeten regelen. Verder in onze nieuwsbrief vind je een
checklist met de belangrijkste maatregelen voor het buitenland of het pension.
In deze nieuwsbrief willen we graag onze assistente Kirsty in de bloemetjes
zetten. In augustus werkt zij 20 jaar bij Erwin als assistente!
Bzzzzzz! Er vliegen op dit moment erg veel insecten rond! Grote kans dat jouw
hond of kat in zijn neus geprikt wordt… Lees verder in onze nieuwsbrief welke
gevolgen dit kan hebben en wat je kan doen bij een bijen-- of wespensteek.
Leptospirose of de ziekte van Weil is een bacterie waar al jaren voor gevaccineerd wordt. Aangezien deze bacterie de laatste jaren wat veranderd is, is er
een aangepast vaccin. Tijdens de jaarlijkse vaccinatie zal uw huisdier hier
mee geënt worden. U kan hier alvast meer over lezen in onze nieuwsbrief.
Veel leesplezier!
Jani, Erwin, Kirsty en Iris

Fijne Vakantie !
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20 jaar… Assistente
Alweer 20 jaar… De tijd is voorbij gevlogen. In 1996 ging ik voor Erwin werken die toen nog in
een maatschap zat. In 2001 begon hij D.A.P De Vierschaar in de vierschaarstraat en ik ging met
hem mee. Wat een leuke en spannende tijd was dat. Een hele nieuwe praktijk zonder cliënten
en hun huisdieren. Gelukkig kwamen die al snel en groeide in de jaren goed.
Daarom ligt mijn hart ook hier in de Vierschaar. Het 1 op 1 contact met de mensen en hun huisdieren. Ik vind het fijn om de mensen te kennen en wat er met hun diertje aan de hand is. Ieder
mens, dier en situatie is weer anders, mijn streven is altijd om voor iedereen een zo’n passend
mogelijk oplossing te vinden. Dat maakt het werk op De Vierschaar voor mij uniek, de tijd die wij
kunnen en mogen besteden aan de mensen en hun diertje.
Sinds een aantal jaar draaien we ook mee in de weekenddiensten voor de gezelschapsdieren in
de regio, dit is helemaal geweldig om te doen. De meest vreemde dingen kom je dan tegen. Vooral mensen met hun diertje in nood en in paniek, hoe fijn als ze tevreden en goed geholpen terug
keren naar huis. Ik vind dat heel dankbaar werk en geeft me veel voldoening.
Kirsty

Kirsty
Al 20 jaar onze
fantastische
assistente !

Wist je datjes …







Kirsty gek is van alle dieren? Zelfs van Pokemons…
Kirsty het laatste jaar heel fanatiek aan het sporten is?
Ze zelfs de 1/8ste triatlon in Oud Gastel heeft meegedaan?
Ze nu aan het trainen is voor de 10 km hardlopen?
Je haar het meeste plezier doet met een lekker glaasje wijn?
Kirsty de allerbeste assistente van de hele wereld is?
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Bijen- of wespensteek
Zit jouw hond ook graag met zijn neus in de bloemen? Of probeert jouw kat elke bij of wesp te vangen? Dan is de kans groot
dat ze af en toe eens gestoken worden…
In de meeste gevallen geeft dit enkel wat pijn en irritatie op de
plek waar ze gestoken zijn. Maar als je hond of kat al vaker gestoken is, kunnen ze ook een allergische reactie vertonen na
een steek. Een steek in de mond of de keel kan zelfs levensbedreigend zijn. Een erge zwelling in de keel kan ervoor zorgen
dat de luchtwegen toegedrukt worden.
Wat kan ik doen na een insectenbeet?

Indien je nog een angel ziet kan je proberen deze te verwijderen.

De plek waar jouw dier gestoken is kan je ontsmetten en koelen met een ice pack of natte
doek. Dit kan helpen tegen de jeuk en zwelling.

Hou je huisdier goed in de gaten om er zeker van te zijn dat hij geen allergische reactie
ontwikkelt.
Hoe herken in een allergische reactie?

Zwelling van de neus, lippen, oogleden of heel het aangezicht.

Bulten over heel het lichaam.

Algemene zwakte.

Ademhalingsproblemen.

Braken of diarree.
Wanneer moet ik de dierenarts bellen?
Bij blijvende jeuk of irritatie.
Bij tekenen van een allergische reactie (zie hierboven).
Milde zwellingen trekken vaak na enkele uren vanzelf weer weg. Maar in sommige gevallen kan dit steeds erger worden en ook problemen veroorzaken met de ademhaling.
 De dierenarts zal een injectie geven tegen de allergische reactie zodat de zwellingen
snel weg trekken.
Bij een wespensteek in de mond of keel.
Bij twijfel kan je altijd bellen om te overleggen !

Bij twijfel altijd de
dierenarts bellen!!
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Vakantie Checklist
Het is natuurlijk ontzettend gezellig als u uw huisdier mee kunt nemen op vakantie. Samen genieten van lekker weer, mooie wandelingen en een nieuwe omgeving! Om ervoor te zorgen dat zo’n reis
voor zowel mens als dier een succes wordt, is een goede voorbereiding nodig. Ook als jouw hond of kat de vakantie doorbrengt in een
pension is het belangrijk dat hier tijdig de juiste maatregelen voor
genomen worden.
Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste maatregelen
voor het buitenland of het pension. Controleer ook altijd even of het land waar u naar toe gaat nog andere eisen heeft. Zoals bijvoorbeeld verplichte behandeling tegen wormen bij een dierenarts, aanlijn– en muilkorfplicht. Bepaalde rassen zijn in sommige landen ook niet toegelaten.


U kan de eisen per land nakijken op de website van het LICG:

Paspoort
Chip en registratie

Standaard jaarlijkse
vaccinaties
Vaccinatie hondsdolheid
(Rabies)
Vaccinatie Kennelhoest

Buitenland

Pension






Niet verplicht, wel
sterk aan te raden

Zandvliegen/ muggen




Voor het buitenland Europees paspoort
nodig.
Controleer of de chip van jouw huisdier
correct geregistreerd is (juiste adres en
telefoonnummer). Of laat dit bij ons nakijken.

3 weken voor vertrek




3 weken voor opvang
4 x per jaar geadviseerd
Bij thuiskomst ontwormen en 1 maand na
thuiskomst herhalen. Gebruik een ontwormingsproduct dat ook beschermt tegen
hartworm!

Afhankelijk van
bestemming

Vlooien/ Teken

Extra informatie







Standaard
Ontworming
Hartworm

Aan te raden

www.LICG.nl



Afhankelijk van
bestemming

Medicatie reisziekte
Muilkorf, hondengordel
of reisbench

Indien nodig

Enkel nodig wanneer veel last van misseleikheid of erge angst in de auto.

Afhankelijk van
bestemming

Wij kunnen u helpen om te kijken wat in uw situatie nodig is.
Aarzel niet om ons te bellen!
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Leptospirose - Meer dan de ziekte van Weil...
Leptospirose, waaronder de ziekte van Weil, is een wereldwijd bij honden voorkomende ziekte die
door bepaalde bacteriën, leptospiren, wordt veroorzaakt. Omdat het hierbij om een zoönose gaat, en
wel de meest verbreide zoönose ter wereld, kan de ziekte ook van hond op mens worden overgedragen. De laatste jaren zien we een groeiend aantal gevallen van besmettingen bij mensen en dieren.
Hoe wordt mijn hond besmet?


Via urine van geïnfecteerde honden en via ratten en muizen.



Uitlaatplaatsen, grasvelden en stilstaand (zwem)water zijn beruchte besmettingshaarden.

Vernieuwd vaccin
De belangrijkste voorzorgsmaatregel tegen leptospirose is vaccineren. Om bescherming te bieden tegen de opkomst van nieuwe varianten leptospirose, is er nu een nieuw vaccin beschikbaar. Tot voor
kort veroorzaakten vooral twee varianten ziektegevallen in West-Europa. De huidige vaccins beschermen uitstekend tegen deze twee varianten. Echter, steeds vaker worden ook andere varianten in
West-Europa aangetroffen. De huidige vaccins beschermen hier niet tegen.
Om bescherming te bieden tegen deze nieuwe varianten van leptospirose is er nu een nieuw vaccin
beschikbaar.
Wat veranderd er voor u?
In onze praktijk gebruiken wij nu ook dit nieuwe vaccin tijdens de jaarlijke vaccinatie. Om voldoende
bescherming te geven moet de enting éénmalig na 4 weken herhaald worden.

Uw dierenarts kan u meer informatie geven over leptospirose en
bescherming tegen deze complexe ziekte.

Openingstijden:
Maandag, dinsdag, donderdag:
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.

Het is ook mogelijk buiten de spreekuurtijden een afspraak te maken.
maken!

Vierschaarstraat 7
4751 RP Oud Gastel
Tel.: 0165-330466
www.vierschaar-dierenarts.nl

