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Het is weer januari. Tijd voor goede voornemens! En waarom nemen we dit jaar
niet meteen ons huisdier mee? Wij geven alvast enkele tips om samen met jouw
huisdier 2016 fit te starten.
Onlangs vertelde een trouwe lezer van onze nieuwsbrief dat hij het wel leuk zou
vinden om een stukje te lezen over wat we in een weekenddienst zoal meemaken. Daarom laten we jullie even achter de schermen kijken tijdens een van onze
weekenddiensten.
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.
Sommigen zullen het al wel gemerkt hebben, maar vanaf 2016 moeten we het
helaas zonder onze assistente Meriam stellen. We zullen haar hier erg missen!
Veel Leesplezier,

Afscheid Meriam

Jani, Erwin, Kirsty en Iris
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Help! Een spoedgeval!
U zal het altijd zien. Uw huisdier heeft bijna nooit gezondheidsproblemen, maar als er iets gebeurd is het
vaak `s avonds laat, in het weekend of ‘s nachts. Waar kan u dan terecht met uw huisdier?
Samen met Dierenartsengroep West Brabant, Drie Weikes, DAP Zundert, Gezelschapsdierenkliniek
Roosendaal en ’s Gravenhorst zorgen we ervoor dat er buiten de normale openingsuren dag en nacht
een dierenarts paraat staat om jullie te helpen. Als u naar onze normale telefoonnummer belt zal u automatisch worden doorgeschakeld met de dienstdoende dierenarts.
Tijdens deze weekenddiensten komen we vaak bijzondere spoedgevallen tegen. Hieronder vertellen enkele van onze patientjes wat ze dit weekend meegemaakt hebben!

OEPS , Ik heb een pen opgegeten!
Mijn baasje heeft mij betrapt omdat mijn pootjes en bek onder de
rode inkt zaten…
De dierenarts heeft me meteen
laten braken. De scherpe stukken
plastic zouden anders schade kunnen aanbrengen in mijn darmen.
Gelukkig kwamen alle stukjes eruit!

Hoi ik ben Lara!
Mijn baasje was het hok aan het
schoonmaken. Jammer genoeg
gebeurde er toen een ongelukje
en kwam mijn pootje onder het
hok terecht. Mijn poot bloedde
flink en de huid was er helemaal
afgeschraapt zodat de pezen en
bloedvaten te zien waren.
Gelukkig kon de dierenarts deze
wonde mooi hechten en ziet het
er nu niet meer zo eng uit!

Help mijn oog!
Vorige week ben ik erg toegetakeld door een andere kat. Hierdoor
had ik een diepe kras op mijn oog. Mijn baasjes hebben mijn oog
nog proberen redden door het veel te zalven. Maar dit weekend is
mijn oog toch opengeklapt. Het binnenste van mijn oog kwam naar
buiten gelopen. Dit was erg pijnlijk en zag er heel eng uit.
Aangezien mijn oog niet meer gered kon worden heeft de dierenarts het oog er meteen uitgehaald.
Het is een raar idee om maar één oog te hebben, maar eigenlijk
heb ik hier weinig last van. Ik heb vooral geen pijn meer nu!
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Hallo, Ik ben dit weekend trotse moeder
geworden van 6 pups! Het was wel een
moeilijke bevalling…
Na enkele uren persen was ik helemaal
uitgeput, maar waren er nog steeds geen
pupjes. We zijn toen naar de dierenarts gegaan om te kijken of het wel goed ging. Na
enkele injecties om de weeën op te wekken
kwam er nog steeds geen schot in de zaak.
De dierenarts heeft toen een keizersnede
uitgevoerd. Er kwamen 6 enorm grote pups
uit. De pups waren zo groot dat ze nooit op
de normale manier geboren hadden kunnen
worden.
Gelukkig waren ze allemaal gezond!

Mmmm chocolade!!
Ik heb net een hele schaal chocolade opgegeten. Het was erg lekker,
maar mijn baasje is toch in paniek
nu. Blijkbaar is chocolade giftig voor
honden en katten?
We zijn dan maar snel naar de dierenarts gegaan. Zij heeft mij een
spuit gegeven om te braken. Al de
chocolade kwam weer naar buiten
zodat ik er niet ziek van kon worden.
Ik vind het superleuk om samen met mijn
baasje te gaan jagen. Deze keer was ik
echter de pechvogel…
Doordat ik onverwacht ergens uit de bosjes opdook heeft een van de jagers per
ongeluk op mij geschoten met hagel. Er
kwamen zo +- 18 hagelbolletjes in mij
terecht. Gelukkig bleven deze kogeltjes
onder de huid vastzitten en was er geen
levensbedreigende schade aangericht.
De hagelbolletjes kunnen gewoon blijven
zitten en zullen onder de huid ingekapseld
worden en waarschijnlijk geen problemen
geven.
* Alle witte stipjes op de foto zijn de hagelbolletjes
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Goede voornemens 2016
Het nieuwe jaar is weer begonnen. De oliebollen zijn weer op. De kerstversiering kan weer naar de zolder.
Tijd voor een nieuw begin vol goede voornemens! Weet u wat er in de top 10 van goede voornemens, wereldwijd, met stip op nummer 1 staat? Inderdaad: Afvallen en meer bewegen! We willen allemaal graag fit
en gezond zijn en snel de overtollige pondjes kwijt raken. Want feit is dat je met gezond eten en geregeld
bewegen een stuk beter in je vel zit.
En wat voor ons mensen geldt, geldt in dit geval ook voor onze huisdieren. Momenteel wordt geschat dat
35% van onze honden en katten te zwaar is, en dat percentage stijgt elk jaar. Een dikke hond of kat ziet er
meestal wel gezellig uit. Toch hebben deze dieren minder uithoudingsvermogen, de spieren en gewrichten
worden sneller overbelast, het hart en andere organen worden meer belast en de weerstand is lager.
Wij geven alvast enkele tips om fit 2016 te starten:

Bewegen!
1.
Ga minimaal 4 x per dag met uw hond wandelen. Natuurlijk hangt de lengte van de wandeling af
van het type hond, maar 4 x per dag 15 minuten is het minimum. Je kan ook heel goed hardlopen met uw hond. Als u meer met uw hond wilt gaan bewegen, doe dit dan nooit ineens, altijd
stap voor stap.
2.
Speel met een laserlampje met jouw hond of kat (pas op voor de ogen). Dit is de ideale manier
om jouw huisdier te laten bewegen als je zelf eens wat minder energie hebt.
3.
Laat je dier spelenderwijs eten: Dit kan je doen door de brokjes op verschillende plaatsen te verstoppen of met een voederbal waar brokjes uitvallen. Zo doen ze langer over hun maaltijd en verbruiken ze meteen extra energie

Extra aandacht aan het voer besteden
1.
Is jouw hond of kat te zwaar? Kijk dan even op de zak voer of je niet te veel geeft. Kijk wel bij het
ideale gewicht van jouw huisdier en dus niet bij het `te zware`gewicht.
2.
Denk er ook aan dat na castratie of sterilisatie jouw dier 25-30% minder voer nodig heeft door
een verandering in de hormoonbalans.
3.
Je kan in plaats van koekjes en snoepjes ook eens een stukje groenten of fruit geven als beloning. Heel veel honden houden wel van een stukje wortel, komkommer of appel.
4.
Je kan iets minder brokken geven of kiezen voor een dieetvoer. Een dieetvoer bevat meestal minder energie maar meer vezels wat het verzadigingsgevoel stimuleert.
5.
Geef vaker (3-4 x per dag) kleine porties in plaats van 1 of 2 keer per dag een grote portie.
6.
Zorg dat het hele gezin meehelpt aan het dieet, maak hierover ook goede afspraken wie, wat en
hoeveel aan het huisdier mag geven
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Wist je datjes…






Onze assistente Meriam na 12 jaar onze praktijk zal verlaten.
Zij een nieuwe uitdaging aangaat.
Wij haar hier heel veel succes mee wensen, maar haar ook heel erg zullen missen.
Zij alle beestjes, maar ook de baasjes van de Vierschaar erg zal missen (En ons
hopelijk ook een beetje ;) )
We een in stijl met elkaar afscheid hebben genomen met een lekker etentje.

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

