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Beste baasjes,

In deze nieuwsbrief:

Voorwoord
Fotoactie
Juni Chipmaand
De ziekte van Lyme
Chronische nierinsufficiëntie
Even voorstellen...

Dit is alweer de 2de nieuwsbrief van dit jaar. Om iedereen in de juiste stemming te brengen voor
de zomer organiseren we een “knotsgekke fotoactie”. Met deze actie zijn verschillende leuke
prijzen te winnen (voeding, ontwormingsmiddel,…). Stuur dus snel uw allerleukste foto naar ons
door!
Door de hoge temperaturen deze winter zullen er in de lente en zomer extreem veel teken zijn.
Deze vervelende beestjes zijn ook steeds vaker besmet met Borrelia, een bacterie die de ziekte
van Lyme veroorzaakt. Wat is de ziekte van Lyme eigenlijk? Komt dit ook bij onze huisdieren
voor? Kan ik mijn hond hiervoor beschermen?
Ook dit jaar staat juni in het teken van het chippen en registreren van uw huisdier en kunt u
tegen sterk gereduceerd tarief uw huisdier laten chippen. Jaarlijks belanden veel dieren in het
asiel omdat ze ontsnapt zijn en zoek raken. Vooral in de vakantieperiode raken veel huisdieren
zoek. Een dier dat gechipt is én bij een databank geregistreerd staat, kan makkelijker met zijn
baasje herenigd worden.
Heeft u een oudere kat?! Is deze de laatste tijd erg vermagerd en drinkt of plast deze veel meer?
Denk er dan aan dat dit géén normale tekenen zijn van ouderdom. Een van de meest voorkomende kwalen bij oudere dieren is “chronische nierinsufficiëntie”! Met een vroegtijdige diagnose en
goede behandeling kunt u de kat nog jaren een mooi leven schenken.
In onze praktijk begeleiden we regelmatig stagiaires. De komende maanden zult u onze
stagiaire Sophie regelmatig tegenkomen. Op de laatste pagina van onze nieuwsbrief stelt zij zich
nog even voor.
Veel leesplezier!
Dierenarts Jani

Meriam geeft alvast het goede
voorbeeld met haar paard Lynn!
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Actie: Juni = Chipmaand



Gratis uitlezen van de chip met een registratiecheck!!
Chippen van uw huisdier voor €27,75 incl. registratie.

U kunt hiervoor langskomen tijdens het open spreekuur of een afspraak maken.
0165-330466

Wat is de ziekte van Lyme?
Lyme-borreliose, beter bekend als de ziekte van Lyme, is de meest voorkomende door teken overgedragen bacteriële infectie in Europa. Teken komen vooral voor in bosrijke omgevingen, waterrijke gebieden
en plekken met hoog gras zoals duinen, maar ook de eigen tuin! Teken zijn actief van het voorjaar tot
diep in het najaar.
In Nederland is gemiddeld 1 op de 5 teken (20%) besmet met Borrelia. 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 geziene symptomen zijn kreupelheid , koorts
en sloomheid. Veel geïnfecteerd honden tonen helemaal geen ziekteverschijnselen.
De ziekte van Lyme wordt behandeld met antibiotica. Deze behandeling duurt gemiddeld 6 weken.
De behandeling is het meest effectief wanneer deze zo vroeg mogelijk wordt gestart. Het is echter mogelijk dat de infectie ondanks behandeling blijft bestaan.
Ook hier is voorkomen beter dan genezen. Naast preventieve maatregelen tegen teken kan vaccinatie
worden overwogen. U kunt uw hond sinds kort namelijk laten vaccineren tegen de ziekte van Lyme. Het
is niet zo dat vaccinatie voorkomt dat uw hond teken krijgt, dus ook een goede tekenpreventie (pipet of
halsband) blijft noodzakelijk!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze praktijk .
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Chronische nierinsufficiëntie bij katten
Chronische nierinsufficiëntie (CNI) is één van de meest voorkomende problemen bij oudere katten. Ongeveer 35% van de katten ouder dan 10 jaar lijdt aan deze aandoening. Er zijn verschillende oorzaken
van CNI bekend zoals erfelijke nieraandoeningen, tumoren, infecties of nierstenen. Maar meestal wordt
de oorzaak van CNI niet gevonden.
Bij CNI zijn de nieren beschadigd waardoor de filterfunctie van de nieren is aangetast. Het dier kan de
afvalstoffen onvoldoende uit de bloedbaan filteren. Nierinsufficiëntie wordt meestal pas duidelijk wanneer meer dan 75% van de nier is aangetast. Vroege diagnose is erg belangrijk voor de behandelingsstrategie. Hoe eerder gestart kan worden met een behandeling, hoe beter de levenskwaliteit. Daarom
adviseren wij om bij katten van middelbare leeftijd een Senioren Check-up te laten doen, waarbij we de
urine en het bloed onderzoeken.
Hoe kan ik deze aandoening herkennen?

Vermageren

Meer drinken

Meer plassen

Verminderde eetlust

Doffe, vervilte vacht en minder wassen.

Vieze adem

Zwakte
….
Vertoont je kat een of meerdere van deze klachten? Denk er dan aan dat dit géén normale tekenen zijn
van ouderdom. De diagnose van nierinsufficiëntie is gemakkelijk vast te stellen. Aan de hand van de
symptomen hebben we al een goede richtingsaanwijzer. Een bloedonderzoek en een urineonderzoek
geven ons uiteindelijk uitsluitsel.
Is CNI te genezen?
De schade aan de nieren is niet meer te herstellen. Maar aangepaste voeding en medicatie helpen de
voortgang van de ziekte te vertragen en de levenskwaliteit te verbeteren. De behandeling zal er op gericht zijn verdere schade aan de nieren zoveel mogelijk te beperken en uw kat nog een lang en gelukkig
leven te laten leiden. Het speciale voer is een eiwit- en fosforarm dieet.
Dat geven we om de nieren te ontlasten en om te zorgen dat concentratie van de afvalproducten van de eiwitstofwisseling (ureum) laag blijft. De
medicatie helpt om de nierdoorbloeding te verbeteren.
Veel katten met CNI drinken niet voldoende om het vele plassen te compenseren. Hierdoor drogen ze uit. We kunnen dit voorkomen door ervoor
te zorgen dat er altijd vers water beschikbaar is. Wateropname kan gestimuleerd worden door ‘drinkfonteintjes’ of door meerdere drinkbakjes te
plaatsen. Sommige patiënten kan men ondersteunen door
een regelmatige intraveneuze of onderhuidse vochttoediening.
Hoe lang zal onze kat nog leven?
Een kat met CNI zal meestal overlijden aan deze aandoening. Maar met een goede behandeling kan uw
kat nog jaren een gelukkig leven hebben. Hoe lang uw kat nog zal leven is moeilijk te voorspellen. Dit is
sterk afhankelijk van de ernst van de aandoening, de snelheid waarmee het verergert en het succes
van de behandeling. Hoe sneller u erbij bent, hoe meer we voor uw kat kunnen doen.
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Even voorstellen:
Gedurende het hele jaar hebben wij diverse stagiaires. De komende maanden zult u Sophie tegenkomen bij
ons op de praktijk. Hieronder stelt zij zich even aan u voor!
Hallo, mijn naam is Sophie Koch. Ik ben 21 jaar
en woon in Steenbergen.
Op dit moment zit ik in het derde jaar van de
opleiding Paraveterinair op het Groenhorst College in Barneveld. Voor deze opleiding moet ik
stage lopen bij een dierenartsenpraktijk. Ik zal
voor deze stage tot 18 juli in de praktijk aanwezig zijn.
Naast mijn opleiding werk ik op zaterdag en in
de vakanties in een bakkerij in Steenbergen.
Ook vind ik het erg leuk om in mijn vrije tijd met
mijn hond en katten bezig te zijn en om met
vriendinnen af te spreken.

Wist je datjes…





U in juni een zeer hoge korting krijgt als u uw huisdier bij ons laat chippen.
Er een vaccin bestaat tegen de ziekte van Lyme.
Er door de warme winter veel meer vlooien en teken zijn.
Onze dierenarts Jani super sportief is en zelfs meegedaan heeft met de Mud Run!!

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

