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Beste baasjes,

In deze nieuwsbrief:

Tips voor de winter

Het einde van het jaar komt weer in zicht. We bereiden ons voor op een gezellige
kerst en een sprankelende jaarwisseling. Neem tussendoor ook even de tijd om
onze winterse nieuwsbrief te lezen!
Veel baasjes en huisdieren vinden het heerlijk om lekker te spelen in de sneeuw,
maar met deze kou heeft je huisdier wel wat extra aandacht nodig. Speciaal voor
onze harige vrienden daarom een paar handige wintertips op een rijtje!
Ook hebben wij deze maand een bijzondere patiënt Lara, informatie over de vogelgriep en Vuurwerk.

Bijzondere patiënt

Vuurwerkangst

Vogelgriep

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. Controleer daarom
zeker of jouw huisdier goed gechipt en geregistreerd is.
Dit jaar willen wij in Februari weer extra aandacht schenken aan het gebit van
onze huisdieren. U kunt nu al een afspraak maken voor een gratis gebitscontrole.
Wij wensen jullie een fijne kerst en een geweldig 2017!
Veel leesplezier!
Jani, Erwin, Kirsty en Iris
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Samen de winter door
Als de winter weer in aantocht is, halen we voor onszelf de winterjas, muts en handschoenen te voorschijn. Maar
wat kunnen we doen om onze huisdieren te beschermen en wanneer is dat echt nodig?

Honden
Door de verwarming van onze huizen is het ook in de winter binnen lekker behaaglijk. Veel honden
krijgen daarom geen echte wintervacht meer. Voor de meeste is dat geen probleem. Voor sommige dun behaarde rassen en oude of zieke honden kan bescherming tegen vrieskou door middel
van een dekje nodig zijn. In het algemeen geldt dat honden die buiten lekker actief zijn voldoende
warm blijven. Begint uw huisdier echter te rillen, dan heeft hij het koud. Let vooral op bij kleine
honden. Laat uw hond niet met een natte vacht buiten, een natte vacht isoleert slecht. Laat dieren bij vrieskou niet in een auto achter want daar wordt het net zo koud als buiten. Bovendien
kunnen ze zich in de auto onvoldoende bewegen om warm te blijven
Sneeuwballen gooien is natuurlijk echt winterplezier, maar doe dat liever niet met uw hond. Veel honden bijten de
sneeuwbal kapot en eten hem op. Dit kan maag- en darmklachten veroorzaken.
Houd er op onbekend besneeuwd terrein rekening mee dat geursporen sneller zijn uitgewist waardoor de hond de
weg terug niet kan vinden. Mocht het mis gaan dan is de kans dat de vinder contact met u opneemt veel groter als
het dier gechipt en geregistreerd is.
Sommige heldhaftige honden gaan graag het ijs op, maar kunnen niet inschatten of het ijs te dun is. Als een hond
door het ijs zakt, zal hij er moeilijk zelf weer uit kunnen komen. Houd uw hond dus liever op het vaste land of leer
uw hond te wachten op uw toestemming voor hij het ijs op mag.
Als de wegen glad zijn, wordt er gestrooid met pekel. Het zout kan irritatie van de voetzooltjes geven. Dit kunt u
voorkomen door de voetzooltjes voor het uitlaten even in te smeren met vaseline. Bij thuiskomst kunt u de voeten
afspoelen met lauw water en vervolgens even goed afdrogen.

Katten
Katten kunnen ook ’s winters gewoon naar buiten, mits u ervoor zorgt dat ze te allen tijde naar
binnen kunnen via bijvoorbeeld een kattenluikje. Een kat zal wanneer het buiten te koud is uit
zichzelf weer een warme plaats opzoeken. Als de kat niet naar binnen kan, bestaat het risico
dat ze andermans garage opzoekt en daar per ongeluk opgesloten wordt. Een warm motorblok
heeft op veel buitenkatten een enorme aantrekkingskracht. Check in de winter daarom, voordat
u de auto start, altijd even of er geen kat onder de auto zit of geef even een klopje op de motorkap.

Konijnen
Volwassen konijnen kunnen prima het hele jaar door buiten worden gehouden. Als ze buiten
gewend zijn, ontwikkelen ze een wintervacht waarmee ze zich ook bij strenge vorst warm
kunnen houden. Zorg er wel voor dat de konijnen zich warm kunnen ingraven in bijvoorbeeld
een dikke laag stro en dat het nachthok wind- en waterdicht is. Plaats het hok zo dat er
geen noordenwind in kan waaien. Als het erg hard vriest en het waait, kan het nuttig zijn om
vooral ’s nachts ook het open deel van het hok af te schermen met bijvoorbeeld plexiglas of
een deken zodat er geen koude wind in waait. Natuurlijk moet er wel lucht in het hok kunnen komen dus dek niet de hele voorkant af.
Zorg er bovendien voor dat u tenminste twee konijnen hebt: konijnen zijn gezelschapsdieren en houden elkaar bovendien lekker warm. Heeft u een hok met een ren daar aan vast, dan kunt u de konijnen zelf laten kiezen waar ze
willen lopen. Veel buitenkonijnen vinden sneeuw best leuk. Ze zullen zelf hun hok weer in gaan als ze het te koud
krijgen.
Controleer het drinkwater tenminste twee keer per dag en vervang het zodat het niet bevriest. Drinkflesjes zijn met
vorst minder handig, omdat het drinktuitje snel vastvriest. Een waterbak in het binnenhok bevriest minder snel.
Neem buitenkonijnen ’s winters niet steeds mee naar binnen; konijnen kunnen namelijk slecht tegen temperatuurwisselingen.
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Een bijzondere patiënt
Wie?
Lara, een knotsgekke golden retriever van 3 jaar
Wat ?
Te veel walnoten gegeten….
Op een dag was Lara plots erg misselijk en suf. Aangezien ze zo ziek was werd er
een röntgenfoto van de buik gemaakt om te kijken of er geen vreemd voorwerp in
de darmen zat. Op deze RX foto zagen we dat de darmen opgezet waren. Aangezien ze steeds slechter werd, besloten we om meteen in de buik
zelf te kijken wat er aan de hand was.
Tijdens de operatie zagen we als snel dat het er heel slecht uitzag. Een heel groot stuk van de darmen was zwart gekleurd, en
dus al afgestorven. De darmen zaten vol met stukjes walnoten.
Er had zich ook een verstopping gevormd met deze notenbrij. Het
stuk darmen achter deze verstopping zijn vermoedelijk
`spastisch`gaan reageren op deze verstopping en vormden een
knoop in de darmen. Door deze knoop kan er in dit stuk darm
geen bloed meer stromen waardoor het afsterft.
De notenbrij en het stuk afgestorven darm werden verwijderd. Uiteindelijk werd er bijna één meter darm verwijderd. Maar ook de rest van
de darmen zagen er niet goed uit. Het was dus heel bang afwachten
of de darm niet zou lekken op de plaats waar hij aan elkaar gehecht
is.
We hadden eigenlijk niet gedacht dat ze dit zou overleven, maar na 2
dagen aan het infuus begon Lara tot onze grote vreugde brokjes te
eten. Nog blijer waren we toen ze een dag later een grote drol produceerde! Op dit moment gaat het nog steeds supergoed met Lara.

Vuurwerkangst
Is vuurwerk een nachtmerrie voor uw huisdier?
Vaak begint het geknal al in de eerste weken van december. Begin dus nu met het nemen van maatregelen zodat
de feestdagen ook voor uw huisdier een feest zijn!
Aarzel niet om met ons contact op te nemen. Wij kunnen
u en uw huisdier helpen met tips en indien nodig met
ondersteunende medicatie.

Is de chip van uw hond of kat goed geregistreerd?
Controleer zeker voor het vuurwerk er weer aankomt of de chip van uw huisdier goed geregistreerd staat. Het gebeurd heel vaak dat honden of katten uit angst ontsnappen met het vuurwerk. Het is dan heel belangrijk dat hij
goed geregistreerd staat zodat we de eigenaar snel kunnen vinden. U kunt alle werkdagen langskomen om gratis
de chip/registratie te laten controleren.
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Wist je datjes…





Het in februari weer maand van het gebit is?
Je dan gratis op gebitscontrole kan komen?
Je ook 10% korting krijgt op gebitsbehandelingen en producten?
Je van 12 december tot 27 maart Stagaire Samantha kunt tegenkomen op de praktijk?

De vogelgriep! Wat nu met mijn kippen, duiven of roofdieren?
De afgelopen weken is in meerdere landen in Europa melding gedaan van vogelgriep (type H5N8) bij wilde watervogels. Op 9 november is ook in Nederland vogelgriep vastgesteld bij wilde watervogels. Hierdoor is er een
aanzienlijk hoger risico voor de Nederlandse pluimvee sector voor de insleep van het vogelgriepvirus.
Vogels bestemd voor productie vlees, eieren of andere producten en voor het uitzetten in het wild:
In Nederland zijn veel wilde watervogels en veel pluimveebedrijven. Om insleep op pluimveebedrijven te voorkomen is er een landelijke ophok- en afschermplicht voor pluimveebedrijven ingesteld.
Hobbymatig gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), roofvogels en duiven:
Hobbyhouders moeten hun vogels in een volière of gebouw houden. Op die manier kan contact met wilde vogels
zoveel mogelijk voorkomen worden.

Wat is het gevaar van de vogelgriep voor mensen?
De H5N8-variant van vogelgriep is uiterst besmettelijk voor gevogelte. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kunnen in zeldzame gevallen vogelgriepvirussen overgaan van dieren naar mensen. Maar alleen als mensen in nauw contact zijn geweest met besmette vogels of langdurig aanwezig waren
in besmette stallen lopen ze een risico om ziek te worden. Tot nu toe zijn er volgens het RIVM geen ziektegevallen bekend door H5N8-variant.
Mensen die ziek worden van vogelgriep ervaren lichte griepverschijnselen, zoals koorts, hoofdpijn en spierpijn.
In Azië zijn er echter verschillende typen vogelgriepvirus die bij mensen heel ernstig kunnen verlopen.

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.
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