Nieuwsbrief
December 2014
Beste baasjes,

In deze nieuwsbrief:

*Inleiding

Nu de Sint weer op weg is naar Spanje, is het tijd om de kerstversiering boven te
halen. Dit brengt veel gezelligheid met zich mee, maar er schuilen ook enkele gevaren
in voor onze huisdieren. Ook vuurwerk kan voor sommige van onze huisdieren van
oudjaar een ware hel maken. De onverwachte, luide knallen lokken bij veel dieren
paniek uit. Gestresseerd en verward vluchten dieren soms ver weg van de lichtflitsen
en het geluid. Elk jaar opnieuw lopen dieren verloren of raken ze gewond. Wij geven
alvast enkele tips om zonder problemen de feestdagen door te komen.

*Gewijzigde
openingstijden met
de feestdagen

Vanaf nu willen wij in elke nieuwsbrief een bijzondere patiënt en zijn baasje in de
spotlight zetten. Jelle, een kater met suikerziekte, mag in deze nieuwsbrief alvast de
spits afbijten.

*Tips feestdagen

Dit jaar willen wij in Februari weer extra aandacht schenken aan het gebit van onze
huisdieren. U kunt gratis een afspraak maken voor een gebitscontrole. Ook op gebitsbehandelingen en verzorgende producten geven wij mooie kortingen.

*Een bijzondere
patiënt
*Maand van het
gebit

Achteraan in onze nieuwsbrief vind u enkele foto’s van Dierendag. Groep 8 van de
basisscholen uit Oud Gastel komen al jaren een kijkje achter de schermen nemen.
Ook dit jaar kwamen ze weer langs en was het weer een leuke dag!

*Wist je datjes
*Dierendag

Veel leesplezier!
Jani, Erwin, Kirsty en Meriam.
ps. Hou onze website en facebookpagina goed in de gaten, want zeer binnenkort openen wij onze eigen webshop!

Gewijzigde openingstijden
Feestdagen:
Kerstavond 24 dec: 9:00 - 16:00 uur
1e kerstdag 25 dec: gesloten
2e kerstdag 26 dec: gesloten
Oudjaarsdag 31 dec: 9:00 - 16:00 uur
Nieuwjaarsdag 1 jan: gesloten
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Tips voor de feestdagen
December is een maand van gezelligheid, lekker eten, cadeautjes en vuurwerk. Als wij echter niet opletten kan
dit voor onze huisdieren heel anders uitpakken. Om u en uw huisdier tijdens de feestdagen problemen te besparen geven we alvast enkele tips:
Gevaarlijke lekkernijen:
Botjes van wild en pluimvee, rollade netjes: Deze kunnen vast komen te zitten in de darmen, inwendig erge schade aanrichten en moeten soms operatief verwijderd worden.
Chocolade, krenten of druiven: Mocht u uw huisdier betrappen op het eten van deze lekkernijen? Neem dan snel
contact op met uw dierenarts. Als we er snel bijzijn kunnen we je huisdier laten braken vooraleer er problemen
optreden.
Kerstversiering:
Kerstversiering zoals kerstballen, slingers en verlichting zijn heel
aantrekkelijk voor onze huisdieren om mee te spelen en achteraan te jagen. Ze kunnen echter voor grote problemen zorgen als
ze (per ongeluk) worden opgegeten. Scherven van kerstballen
kunnen vervelende wondjes veroorzaken. Let ook op de snoeren
van de kerstverlichting. Stop ze goed weg, zodat er niet aan geknaagd kan worden
Kerstplanten zoals hulst, een kerstster of een kerstboom zijn
giftig voor honden en katten. Vermijd dat uw huisdieren hieraan
knabbelen of van het water drinken waar ze in staan.
Vuurwerktips
Voor veel dieren is vuurwerk een nachtmerrie. Vaak begint het geknal van vuurwerk al in de eerste weken van
December. Ons advies is dan ook om begin December vast na te gaan denken over maatregelen.
Wij geven alvast enkele tips om uw huisdier een comfortabel gevoel te geven tijdens de feestdagen:
De weken voor de jaarwisseling

Train op vuurwerkgeluiden.



Creëer een verstopplek voor uw dier.
Er bestaan verschillende producten die uw huisdier helpen ontspannen. Overleg met ons welke voor uw
huisdier het meest geschikt is.

Controleer of de identificatiegegevens nog up-to-date zijn voor het geval uw dier ontsnapt:
www.chipnummer.nl
Oudejaarsdag

Laat uw hond vroeg op de dag uit op een rustige plek (bijvoorbeeld in een bos).


Sluit alle deuren, ramen en kattenluikjes, zodat de kans op ontsnappen zo klein mogelijk is.


Zorg voor voldoende kattenbakken, zeker als uw kat gewend is veel buiten te zijn.
De avond zelf

Zorg dat uw dieren binnen blijven.


Doe de gordijnen dicht en zet radio of tv aan om geluiden van buiten zoveel mogelijk te dempen.



Laat uw huisdier niet alleen, maar steun hem door uw aanwezigheid.





Sommige dieren zullen geen steun komen zoeken, maar zitten liever in hun verstopplek.
Besteed geen extra aandacht aan onzeker gedrag. Gedraag u als eigenaar normaal. U moet uw dier wel
steunen, gewoon door er te zijn of uw dier bij u te laten liggen.
Zorg voor afleiding in de vorm van voer of speeltjes.



Straf uw dier niet! Dit zorgt er alleen maar voor dat hij zich nog onprettiger voelt.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als uw dier last heeft van vuurwerkangst. Wij helpen u graag zodat
de feestdagen voor u én uw huisdier een feest zijn.
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Een bijzondere patiënt
Vanaf nu willen wij in elke nieuwsbrief een plekje bewaren voor een speciale patiënt. Voor deze nieuwsbrief
hebben we gekozen voor Jelle. Jelle is een kater van 14 jaar oud. Vier jaar geleden werd er bij hem suikerziekte vastgesteld. Dit was voor de baasjes van Jelle wel even schrikken.
Katten met suikerziekte drinken en plassen heel veel. Ze gaan meestal meer eten, terwijl ze toch vermageren.
Een kat met suikerziekte heeft te weinig van het hormoon insuline in het bloed. Hierdoor komt glucose niet in
de cellen terecht, maar blijft in het bloed. Dit is onder andere schadelijk voor de nieren en de ogen.
Suikerziekte bij katten kan gelukkig net zoals bij de mens behandeld worden met injecties insuline. Dit moet 2
keer per dag gebeuren, met ongeveer 12 uur ertussen. In het begin moest Jelle regelmatig op controle komen
om de juiste dosering van insuline af te stellen. Een kat met diabetes goed instellen op insuline vraagt vooral
geduld en regelmaat. De levensverwachting van een eenmaal goed ingestelde kat met suikerziekte is gelukkig
prima!
Jelle,
Onze kater, heer en meester, onze koning. Zo laat hij
zich graag behandelen en hij krijgt het ook altijd weer
voor elkaar. Een ongelooflijke deugniet, we vermoeden
een ware tiran voor elke buurkat en ’s avonds op
schoot ontpopt hij zich tot een grote kroelkont.
Al 14 jaar maakt hij deel uit van ons leven en hebben
vele avonturen, we kunnen een boek vol schrijven,
beleefd met hem. Waarvan de laatste 4 jaar best intensief waren qua zorg toen vastgesteld werd dat hij toch
echt een suikerpatiënt bleek te zijn. Dat betekend
steeds weer prikken om zijn suikerwaarde te bepalen,
op gezette tijden eten, twee keer daags Insuline spuiten en oog hebben voor alle verdere ongemakken die
plotseling steeds de kop op steken. Maar hij geniet nog
steeds van z’n ‘oude’ dag en wij van hem.
De baasjes van Jelle

Niet alleen Jelle is heel bijzonder, maar ook zijn
baasjes. Ook voor hen was dit een hele aanpassing.
Door hun geduld, regelmaat en vooral veel liefde
heeft Jelle er al een paar mooie extra jaren bij. Hopelijk volgen er nog veel!

Februari = maand van het gebit
Gebitsproblemen bij honden en katten komen vaker voor dan je denkt. Toch denkt ongeveer 90% van de
baasjes dat het gebit van hun hond of kat gezond is. In februari vragen we daarom op landelijk niveau weer
volop aandacht voor deze problematiek.

Tijdens heel de maand FEBRUARI kunt u bij ons terecht voor:

GRATIS gebitscontrole

10% korting op een gebitsbehandeling

5% korting op gebitsverzorgende producten
U kunt telefonisch, via de mail of aan de balie een afspraak maken. Bij een bezoek krijgt u gratis een leuk tasje met informatie en samples
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Wist je datjes…







Wij binnenkort onze eigen webshop hebben.
Het in de winter ook belangrijk is om uw huisdier te ontvlooien, deze vervelende vlooien
overwinteren, nu de verwarming weer lekker aanstaat in huis.
Whiyounna van 8 december tot en met 6 februari onze nieuwe stagiaire is.
Wij vanaf 2015 elke maandag avond/nachtdienst hebben voor heel de regio.
Wij u en uw huisdieren super fijne feestdagen en jaarwisseling toewensen.
Onze vriendenpagina op facebook verwijderd is maar u nog wel onze bedrijfspagina kunt
Liken en volgen!!

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.

Dierendag 4 oktober 2014

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

