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Beste baasjes,

IN DEZE NIEUWSBRIEF:
Inleiding

Een gevaarlijke trend

Lentekriebels

Even voorstellen….

Nieuwe privacywetgeving: de AVG

Inmiddels zijn de eerste drie maanden van 2018 alweer bijna voorbij. De lente komt eraan! Niets heerlijker dan in het zonnetje met de
hond naar buiten te gaan of met de kat op schoot in de achtertuin
een boek te lezen. Maar let op! Ook de kleine kriebelbeestjes worden weer actief!
Binnenkort is het weer tijd voor een konijnendag! Op deze dag nodigen wij u uit langs te komen met uw konijn voor een gezondheidscheck en vaccinatie. Meer informatie hierover vindt u verderop in
deze nieuwsbrief.
Ook dit seizoen hebben we een nieuw gezicht in de kliniek. Samantha zit in de laatste fase van haar opleiding tot paraveterinair en
komt bij ons haar eindstage doen.
Tot slot nog een huishoudelijke mededeling: 25 mei gaat de nieuwe
privacywetgeving in, die ons verplicht u op de hoogte te stellen van
een aantal zaken. U leest hier meer over op de achterpagina van
deze nieuwsbrief.
Veel leesplezier!
Jani, Kirsty, Erwin, Elize en Samantha

Konijnen vaccinatiedagen 2018

FEEST!
De volgende dagen zullen wij gesloten zijn:
Maandag 2 april (Pasen)
Vrijdag 27 april (Koningsdag)
Donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag)
Maandag 21 mei (Pinksteren)
Uiteraard zijn we wel altijd bereikbaar voor
spoedgevallen.
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EEN GEVAARLIJKE TREND
De afgelopen jaren is er onder honden- en kattenbezitters een trend gaande om hun dieren met rauw
vlees te voeren in plaats van kant-en-klare honden- of kattenbrokken. Er worden veel gezondheidsvoordelen aan toegeschreven, maar geen enkele van deze claims zijn wetenschappelijk bewezen. Wél is er
wetenschappelijk bewijs voor gezondheidsrisico’s, zowel voor het huisdier als voor de eigenaar, die men
loopt bij het voeren van vers vlees diëten.
Vers vlees?
Een dieet van vers vlees, wat bedoelt men daar eigenlijk mee? Elke dag een lekker biefstukje van de
slager? Nee, als het gaat om vers vlees voeding voor de hond, dan bedoelt men dat het voer onverhit is
geweest. Zowel spiervlees als orgaanvlees, vis, gevogelte, melk, eieren en botten kunnen erin verwerkt
zijn. Daarnaast behoren ook de gevriesdroogde producten, zoals buffelhuid en varkensoren ertoe. Deze
voedingen zijn commercieel verkrijgbaar, onder namen als KVV of BARF, maar er zijn ook eigenaren die
het zelf voor hun hond of kat klaarmaken.
Nadelen van het voeren van vers vlees zijn er genoeg.
Men weet nooit precies welke voedingsstoffen in welke
hoeveelheden er in het vers vlees dieet zitten, wat ook nog
eens kan variëren per verpakking. Hierdoor is er risico op
tekorten of juist overschotten aan bepaalde voedingsstoffen. Ook het voeren van botten is een potentiële bron van
gevaar. Deze kunnen immers ingeslikt worden en vastlopen
of zelfs perforaties van de ingewanden geven. Daarnaast is
er een reëel gevaar voor de gezondheid van de eigenaar
door ziekteverwekkers, zoals recent is bewezen.
Nieuw wetenschappelijk onderzoek
Eerder dit jaar is een wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd wat aantoont dat deze rauw vlees voedingen barsten van de potentieel gevaarlijke bacteriën en parasieten. Onderzoekers hebben 35 verschillende vers vlees voedingen van acht in Nederland verkrijgbare merken geanalyseerd op de aanwezigheid
en aantallen van voor de mens gevaarlijke bacteriën en parasieten.
De resultaten van dit onderzoek:

80% van de producten bevatte de antibioticaresistente ziekenhuisbacterie E. coli

54% van de producten bevatte de Listeria monocytogenes bacteriën

43% bevatte andere Listeria-soorten

20% van de onderzochte producten bevatte Salmonellabacteriën, berucht door de hevige
diarreeklachten die men ervan kan krijgen

22% van de vers vlees voedingen bevatte de Sarcocystis parasiet

In 6% werd Toxoplasma gevonden, welbekend door het gevaar voor zwangere vrouwen
Nou en?!
De bovengenoemde cijfers kunnen gerust schokkend hoog genoemd worden. Maar voor een volwassen,
gezonde hond met een goede afweer zal er meestal geen direct gevaar zijn. Het gevaar schuilt in de risico’s die het oplevert voor de eigenaar. Mensen kunnen door het voeren van vers vlees op verschillende
manieren met deze ziekteverwekkers besmet raken. Niet alleen door het aanraken van het voer, maar
ook door uitscheiding van de hond of kat. Ook kan er een besmetting plaatsvinden via contact met andere voorwerpen in huis of door kruisbesmetting: het eten van voedsel dat besmet is geraakt via bijvoorbeeld het gebruik van dezelfde snijplank. Met name mensen met een verminderde weerstand (door bijvoorbeeld een ziekte of chemotherapie), jonge kinderen, ouderen en zwangere vrouwen hebben een
verhoogd risico om ziek te worden van bovengenoemde bacteriën en parasieten.
Ons advies
Ons advies is dus: niet doen! Zowel voor dier als eigenaar zijn de gezondheidsrisico’s vrijwel uit te schakelen door het voeren van een goed honden- of kattenvoer. Dit bevat alle voedingsstoffen die uw hond of
kat nodig heeft, in de juiste verhoudingen, en bevat geen schadelijke bacteriën of parasieten. Dat
scheelt weer een tripje naar de dieren- en huisarts!
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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!
Vlooien
Bij onze huisdieren zien we twee soorten vlooien: de hondenvlo en de kattenvlo. Vooral de kattenvlo komt veel voor (ook bij honden!). Het zijn kleine,
springende insecten die zich voeden met het bloed van de hond of kat. Maar
ook mensen kunnen gebeten worden! De vlooienbeet veroorzaakt jeuk. Een
van de symptomen die u op kunt merken is dan ook dat uw huisdier zich
bijzonder veel krabt of bijt op de rug. Sommige dieren zijn allergisch voor
deze vlooienbeten, zij krijgen zo veel jeuk dat ze hun huid kapot krabben.
Naast dat vlooien vervelende kriebelbeestjes zijn, kunnen ze je huisdier ook infecteren met de lintworm! Dus
ook ontworming is een punt van aandacht op het moment dat je vlooien op de hond of kat constateert.
Teken
In Nederland is gemiddeld 1 op de 5 teken besmet met de Borrelia-bacterie. Alle honden lopen na een beet
van een geïnfecteerde teek het risico de ziekte van Lyme te ontwikkelen. Het kan maanden duren voordat de
symptomen van deze ziekte zichtbaar worden. Veel geïnfecteerd honden tonen helemaal geen ziekteverschijnselen. De teek moet tenminste 16 tot 24 uur vastgezogen zitten voor er overdracht van ziektes optreedt, dus het is verstandig om alle teken zo spoedig mogelijk na het ontdekken te verwijderen. Nog beter is
het om te voorkomen dat uw hond of kat gebeten wordt.
Is er iets tegen te doen?
Jazeker! Tegenwoordig zijn er veel producten op de
markt om een vlooien– en tekeninfestatie te voorkomen. Zo hebben we voor de kat pipetjes die maandelijks of driemaandelijks in de nek gegeven kunnen worden. Voor de hond hebben we gelijksoortige pipetjes
voor in de nek, maar er bestaat ook een tablet die tot
wel drie maanden bescherming biedt. Wij adviseren om
vlooien– en tekenbescherming nauwkeurig bij te houden, want als er eenmaal een vlooienplaag in huis is, is
het heel lastig om er weer vanaf te komen!
Een goede bescherming is het halve werk
Letterlijk! Want geen enkel middel kan 100% bescherming bieden. Het blijft dus belangrijk om na iedere wandeling je hond te controleren op teken. Leer jezelf aan
om systematisch je hond af te voelen en goed tussen
de haren te kijken. Mocht je dan een teek tegenkomen,
dan kan je deze eenvoudig verwijderen met een speciaal tekentangetje.

EVEN VOORSTELLEN...
Hallo allemaal!
Mijn naam is Samantha Masseurs, ik ben 22 jaar en ik volg een opleiding tot
Paraveterinair op het Prinsentuin College in Breda. Dit doe ik op niveau 4 en zit
nu in mijn examenjaar. Je kunt me de komende tijd vinden op deze praktijk, ik
mag hier namelijk stage lopen tot eind mei! Ook moet ik in deze periode mijn
PVB (Proeve Van Bekwaamheid) doen, hierbij moet ik dus mijn kennis en ervaring laten zien wat nodig is om een goede Paraveterinair te zijn. Hier ben ik dus
al goed mee aan het oefenen. Eerder heb ik al een driejarige opleiding voltooid
tot Dierenverzorger op MBO niveau 3. Liefde voor dieren zit bij mij dus echt wel
in. Dit is ook thuis te merken! Met 4 honden, 2 katten, 2 konijnen, 1 grijze roodstaart en 1 huisduif is het wel een gezellige beestenboel geworden :)
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NIEUWE PRIVACYWETGEVING: DE AVG
Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Dat betekent dat vanaf
die datum in de gehele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt. In het kort komt het neer op een
plicht van onze kant om uw persoonlijke gegevens te beschermen en u te informeren over welke gegevens
wij van u opslaan en waarom wij dit doen. In veruit de meeste gevallen zullen dit alleen uw naam, adres,
woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en de gegevens van uw dier zijn. Wij slaan deze informatie op om
u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn bij het dierenartsbezoek. Ten allen tijde heeft u het recht uw
eigen gegevens in te zien of te wijzigen. Praktisch zullen er weinig veranderingen zijn, wij gaan altijd al zeer
zorgvuldig met uw gegevens om. Maar bij dezen bent u ook geïnformeerd. Als u meer wil lezen over deze
nieuwe wet, verwijzen wij u naar https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuweeuropese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg.

KONIJNEN VACCINATIEDAGEN 2018
Om uw konijn volledig te beschermen is een halfjaarlijkse vaccinatie nodig. Vier keer per jaar organiseren we op de praktijk een
konijnen vaccinatiedag. Op deze dagen kunt u extra voordelig uw
konijn laten vaccineren. De eerstvolgende vaccinatiedag zal zijn
op:

5 april 2018
Hierna hebben we dit jaar nog konijnendagen op 5 juli en 4 oktober.

€50 / €30*
*indien enkel RHD2 vaccinatie
Inclusief:


Gezondheidscontrole



Vaccinatie Myxomatose en RHD type 1 (jaarlijkse vaccinatie)



Vaccinatie RHD type 2 = Nieuwe konijnenziekte (half jaarlijkse vaccinatie)

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 19:30 uur.
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 17.00 uur.
Zaterdag:
Open spreekuur:

9.00 t/m 10.00 uur.

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

