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Beste Baasjes,

In deze nieuwsbrief:

Inleiding

Whoehoe! Eindelijk is de zon daar! Helaas komen er met het warme weer ook
meer vlooien en teken. Zorg dat u er op tijd bij bent! Onze assistentes lichten u
graag voor over onze producten en welke het beste bij u en uw huisdier passen.
In de media horen we de laatste tijd veel over ‘foute fokkers”. Wij kunnen ons
voorstellen dat het voor u als (toekomstige)hondeneigenaar lastig is om een
foute fokker te herkennen. Daarom gaan we er in deze nieuwsbrief verder op in
en hebben we voor u een handige puppy-checklist.

De foute fokker

Een bijzondere patiënt

Wistje datjes

Specifik : Circle of Good

Al heel wat jaren adviseren wij voeding van “Specific”voor uw huisdier, zowel
onderhoudsvoeding als speciale dieetvoeding. Specific is van hoogwaardige
kwaliteit en bevat natuurlijke ingrediënten. Voeding die goed doet en niet alleen
voor uw hond of kat….. Specific maakt deel uit van de “circle of good”. Lees verder op pagina 4.
Deze keer hebben wij natuurlijk ook een bijzondere patiënt en leuke wistje
datjes.
Veel leesplezier,
Jani, Erwin, Kirsty en Iris

Dierenartsen van de toekomst!
Simone en Bas weten al heel snel wat ze willen…..
Dierenarts worden!
Zij hebben beide een dagje meegelopen om eens
te kijken hoe het er nu echt aan toe gaat in een
dierenartsenpraktijk.
Dankzij Dr. Pol, de dierenarts van televisie, wisten
ze al heel veel dingen. Ook met de operaties hebben ze heel stoer geassisteerd!
Nog veel succes met jullie mooie droom!
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Puppy kopen, ontmasker de foute fokker:
Het lijkt zo makkelijk: een puppy kopen. Genoeg aanbod op het internet, leuke pups die u direct kunt komen halen.
Maar pas op: achter veel schattige advertenties gaan foute fokkers en handelaars schuil. Hoe zorgt u ervoor dat u
geen slachtoffer wordt van een malafide hondenhandelaar, en zo onbedoeld zijn wanpraktijken in stand houdt?
Trucjes
Deze handelaars weten precies hoe ze u moeten overhalen een pup bij hen te kopen. Men schermt met nietszeggende kreten als
Rijkserkend, UBN nummer en Kamer van Koophandel. Dat zegt echter niets over hoe zij te werk gaan. Weliswaar heeft elke goede, wat grotere fokker een UBN nummer en KvK inschrijving, maar andersom is niet elke fokker met een UBN en KvK nummer een goede fokker... De pups zijn uiteraard ‘in huis opgegroeid’, ‘van privé fokkers afkomstig’ en ‘goed gesocialiseerd en gezond’. De werkelijkheid is dat ze vaak afkomstig zijn uit grote fokschuren in het buitenland, ze zijn lang niet altijd afdoende ingeënt
en ontwormd, en aan socialisatie is niets gedaan.

De moeder? Die is nét even weg, wat wilt u, met die drukke pups mag ze ook wel even wat rust krijgen, nietwaar? Nee, een ander
keertje terugkomen is niet verstandig, want misschien zijn de pups dan wel weg. U zou ze toch niet willen mislopen?
En misschien nog wel de beste truc: U krijgt zo snel mogelijk een pupje in handen geduwd. Probeer dan nog maar eens nee te
zeggen, met zo’n wolbaaltje met onschuldige oogjes in uw armen. Zelfs als u al twijfelt over de eerlijkheid van de handelaar, is
dat vaak voldoende om te vergeten het paspoort te checken en alle belangrijke zaken na te vragen. Of u vertrouwt het niet, maar
wilt de pup ‘redden’. Goed bedoeld, maar vergeet niet dat dan de volgende dag een nieuwe order voor nog meer pupjes de deur
uit gaat naar de leveranciers in het buitenland…

De puppy-checklist
Hoe veel nestjes zijn er aanwezig?: 1 of 2 nestjes is normaal
Is de moederhond aanwezig?: Koop geen pup als de moeder hond niet aanwezig is.
Ligt het nest in huis? : Pups kunnen het beste onder huiselijke omstandigheden opgroeien.
Is het schoon?: Natuurlijk is het belangrijk dat de omgeving waar de pups verblijven netjes en schoon is
Hou reageren de pups op uw bezoek?: Pups die mensen gewend zijn horen niet angstig te reageren.
Hebben de pups een inentingsbewijs en zijn ze gechipt?: Pups horen wanneer ze naar een nieuwe eigenaar gaan minimaal 1x
ingeent te zijn. Pups vanaf 7 weken moeten verplicht gechipt zijn.
Klopt de nationaliteit van de Pup: Bij Nederlandse pups begint het chipnummer altijd met 528, dit is de landcode.
Geeft de fokker duidelijke informatie en heeft hij ook vragen?: Een goede fokker wil dat zijn pups bij geschikte nieuwe eigenaren komt. Hij zal u dus ook vragen over uw situatie stellen.
Kunt u meerdere keren komen kijken of moet u meteen beslissen?: bij een verantwoorde fokker zijn er geen “speciale aanbiedingen”waarbij u gelijk moet beslissen.
Is er een duidelijk koopcontract?: Het is verstandig om een echt koopcontract te vragen, waarin duidelijk staat wat de rechten
en plichten van de koper en verkoper zijn.
Bij twijfel niet doen?: Ook al voldoen de fokker en de pups aan heel de checkl-list, let ook op uw eigen gevoel. Als u twijfelt kunt
u beter niet kopen. U heeft er niets aan als u een heel honden leven spijt heeft van uw aankoop.
Bron: www.LICG.nl
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Een bijzondere patiënt
Wie?
Donna, een pechvogel van 2 jaar.
Wat heeft Donna meegemaakt?
Op een middag was Donna buiten op stap geweest. De baasjes zagen haar met veel
moeite terug de schutting over kruipen en zagen meteen dat er iets aan de hand was.
De baasjes van Donna zijn meteen naar ons gekomen. Donna was heel erg benauwd,
had een pompende ademhaling en was erg sloom.
De nageltjes van Donna waren versplinterd. Dit duidt er meestal op dat ze aangereden
is. Een kat zal bij een aanrijding uit reflex de nageltjes `schrap `zetten in het asfalt.
Er werd een röntgenfoto gemaakt van de borstholte. Hier is te zien dat Donna een
pneumothorax of een klaplong heeft (zie afbeeldingen hieronder). Door de klap van de
aanrijding is er vermoedelijk een letsel in de longen gekomen, waardoor er lucht vanuit
de longen in de borstholte `lekt`. Door deze lucht in de borstkas worden de longen in
elkaar gedrukt en kunnen niet meer op een normale manier functioneren.
Bij een pneumothorax gaan we normaal gezien de borstkast aanprikken en de lucht die er niet hoort er uit zuigen. Jammer
genoeg liet Donna dit absoluut niet toe. Na enkele pogingen werd besloten om een dag aan te kijken of de lucht vanzelf weg
zou trekken. Gelukkig werd Donna met de dag minder benauwd. Na enkele dagen was haar ademhaling weer normaal en kon
ze weer naar huis!

Klaplong

Normale longen
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Wist je datjes…


De weg tussen Oud gastel en Oudenbosch nu echt open en klaar is…. Na bijna 8 maanden.



Het in juni weer chipmaand is. U dan veel goedkoper uw huisdier kan laten chippen. U gratis de
chip van uw huisdier kan laten controleren?



We de laatste weken verschillende konijntjes met myxomatose gezien hebben. Konijnen dit bijna
nooit overleven. Het daarom erg belangrijk is om ook jouw konijnen jaarlijks te vaccineren.



Samantha haar stage voor paraveterinair van 15/6 t/m 15/7 gaat lopen.

De “Circle of Good” van SPECIFIC®
De "Circle of Good" van SPECIFIC® Wat houd dit nu precies in?
Het begint met de volgende informatie:



De wereldbevolking neemt toe en zal naar verwachting groeien tot meer dan 9 miljard mensen tegen
2050!



Meer dan een miljard mensen lijdt nu honger!



Het percentage beschikbare landbouwgrond per persoon daalt!



Door de klimaatverandering raakt de aarde uitgeput!



Er zal een tekort aan dierlijke eiwitten zijn in 2050!

Graag leggen wij je uit wat wij doen om te proberen het dreigende tekort aan dierlijk eiwit te voorkomen….
Bij SPECIFIC® maken we gebruik van vis. Vis is één van de meest duurzame bronnen van eiwit ter wereld en door de hoge
gehalten aan Omega-3 vetzuren heeft het vele gezondheidsvoordelen voor je Kat of Hond! De “Circle of Good” is onze belofte om deze vis van zo duurzaam mogelijke afkomst te gebruiken. Onze leveranciers vissen in voorbehouden gebieden en de
meesten hebben een certificering bij MSC of bij Friends of the Sea!
Wist je ook dat 5% van de opbrengst van iedere verkochte verpakking SPECIFIC® naar goede doelen gaat?
Dit zijn goede doelen die zich inzetten voor een beter milieu en een betere wereld.
Eén
van
die
goede
doelen
is
Zeehondencrèche
Pieterburen.
SPECIFIC® adopteert daar twee schattige zeehondenpups. Dankzij deze adoptie is de zeehondencrèche in staat om deze
pups alle zorg te geven die ze nodig hebben.

Doordat u SPECIFIC® aan uw Kat of Hond geeft draagt u dus automatisch uw steentje bij aan een duurzamere
wereld. Dat voelt goed, toch!

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.

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

