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Beste Baasjes,

In deze
nieuwsbrief:
Inleiding

Omleiding

Een bijzondere patiënt

De temperaturen zijn weer flink gedaald. Maar gewapend met een lekker warme
winterjas en laarzen is het ideale moment om samen met uw huisdier er op uit te
trekken. Geniet samen van de prachtige herfstkleuren in het bos!
Baloe de Jack Russel Terrier had vervelende blaasstenen. Lees verder in onze
nieuwsbrief hoe Baloe hiervan verlost wordt!
Heb je sinds kort een pupje? Dan zit je waarschijnlijk ook af en toe met de handen
in het haar. Een pup opvoeden is namelijk niet altijd vanzelfsprekend. We laten
Hondenschool de Bonte hond aan het woord om jullie wat te vertellen over de opvoeding van puppy`s.
Vanaf Oktober is er een nieuw gezicht in onze praktijk. Elke woensdag zal paraveterinair Iris ons team komen versterken. Verder in onze nieuwsbrief stelt zei zich alvast aan u voor.

Puppyklas

Achteraan in onze nieuwsbrief vind u enkele foto’s van Dierendag. Groep 8 van de
basisscholen uit Oud Gastel komen al jaren een kijkje achter de schermen van de
Vierschaar nemen. Ook dit jaar kwamen ze weer langs en was het weer een leuke
dag!

Even voorstellen…

Opgelet! Tot half december zijn er wegwerkzaamheden op de N641 in Oud Gastel.
Hierdoor zijn we niet via de normale route te bereiken. Hieronder kan je zien hoe je
ons kan blijven bereiken.
Veel leesplezier !
Jani, Erwin, Meriam, Kirsty en Iris

Wij blijven bereikbaar tijdens de wegwerkzaamheden:
Vanaf Oud Gastel

Via parallelweg Noord en Lange Dreef
Vanaf Oudenbosch:

Ofwel via snel weg afrit 21: Roosendaal Noord / Oud Gastel. Hierna kan je ook via Parallelweg Noord en Lange dreef de Vierschaarstraat bereiken.

Ofwel via Holstraat —> Pietseweg —> Meirstraat —> Vierschaarstraat.
Kan je ons toch niet vinden, aarzel dan niet om ons te bellen!
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Patient van de maand
Wie?
Baloe, een Jack Russel teefje van 10 jaar
Waarom is Baloe zo bijzonder?
Een maand geleden zagen de baasjes plots bloed bij de urine. Baloe plaste ook
moeilijk en deed heel veel kleine plasjes. Baloe kreeg bij de dierenarts een
antibioticumkuur en een pijnstiller. Hierna ging het wel beter, maar na het stoppen van de medicatie kwamen de klachten snel terug.
Bij aanhoudende blaasproblemen is het aan te raden om verder onderzoek te
doen om uit te sluiten of er geen blaasstenen aanwezig zijn. Bij Baloe werd een
röntgenfoto gemaakt. Hierop zijn duidelijk 2 blaasstenen te zien.

2 blaasstenen

Ondertussen werden de twee stenen met een operatie verwijderd. Na afloop van de operatie is Baloe heel
goed hersteld en na 10 dagen hebben we de hechtingen verwijderd. De steentjes werden opgestuurd naar
een laboratorium om de samenstelling te bepalen. Uit onderzoek bleek dat de steen die Baloe had niet zonder een operatie opgelost had kunnen worden. Calciumoxalaat is niet zelf door het lichaam op te lossen. Bij
dit type blaasstenen is het belangrijk dat Baloe een aangepast dieet krijgt om te voorkomen dat deze stenen
opnieuw gevormd worden.

Hoe ontstaan blaasstenen?
Te sterk geconcentreerde urine
De urine kan te veel urinekristallen bevatten, wanneer

de voeding te veel magnesium, fosfaat, calcium of eiwitten bevat

de voeding een te hoge of te lage urine-pH veroorzaakt

het huisdier te weinig drinkt en daardoor te weinig urine aanmaakt, die bovendien te sterk is geconcentreerd.
Infectie van de urinebuis:
Een infectie van de urinebuis kan met name leiden tot de vorming van struvietkristallen en -stenen.
Leeftijd, ras en geslacht
Leeftijd en ras zorgen ervoor dat bepaalde dieren een verhoogde kans hebben om bepaalde stenen te ontwikkelen.
Geslacht: Blaasstenen en -kristallen komen voor bij beide geslachten. Een verstopte urinebuis komt echter
vaker voor bij mannetjes, vanwege hun langere en smalle urinebuis
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Dit onderstaande stukje is geschreven door hondenschool de bonte hond. Heeft u ook iets leuk,
grappig of informatief over dieren? Stuur dit in naar info@vierschaar.com en dan kijken wij of we hier
een plekje voor hebben in onze nieuwsbnief.

Naar de puppyklas met uw nieuwe huisgenootje
Met een pup naar school is tegenwoordig heel gewoon. Vaak is er de gedachte bij de eigenaren dat
de instructeur op de hondenschool het hondje iets gaat leren. Helemaal mis, wij leren niet de hond,
maar de baas hoe de hond opgevoed wordt tot een blije vrolijke hond, die zich naar de wens van zijn
eigenaar gedraagt. Vaak wordt ook gedacht dat het aanleren van kunstjes hetzelfde is als opvoeden.
Als een hond heel mooi kan zitten als zijn baas dat vraagt, is dat leuk maar totaal nutteloos als het
beestje het bos in loopt en niet meer terug komt als het geroepen wordt. De baas kan soms heel lang
moeten wachten tot het zijn geliefde hondje weer bij hem terug ziet komen.
Naar ons idee zijn er maar twee commando’s die er werkelijk toe
doen en dat zijn het commando om naar zijn baas te kijken en vervolgens het commando `hier`. Al het andere is leuk om te doen en
het versterkt de band tussen baas en hond, maar lukt alleen als
het beestje dicht bij zijn baas in de buurt is. De naam van je hond
is niets meer of minder dan een commando let op, kijk naar me.
Dat dient vanaf dag 1 dat een pup in huis is, aangeleerd te worden
maar wel op een heel vriendelijke manier. Als het beestje uit zichzelf naar je kijkt, noem je zijn naam en geef het wat lekkers. Dan
leert het razend snel om als hij dat geluid, [zijn naam], hoort, hij
naar u moet kijken want dat levert hem wat lekkers op.
Ook van af dag 1 leert u de pup aan, te komen als hij geroepen
wordt. Ook dat doen we heel vriendelijk. Als het beestje uit eigen beweging op weg is naar u toe, zegt
u heel vriendelijk “hier”tegen hem en beloont hem als hij dicht bij u is met wat lekkers. Als dit de dag
door een paar keer herhaald wordt, gaat de pup het geluid “hier”koppelen aan het gedrag wat hij
moet gaan vertonen en wat hem iets lekkers op gaat leveren. Dit “hier”kun je heel snel aanleren als
je met meerdere personen het beestje om beurten naar je toe roept en ook telkens wat lekkers laat
opleveren.
Het reageren op zijn naam en het dan vervolgens naar u toe komen als hij geroepen wordt is van het
grootste belang in de verdere samenwerking tussen u en uw hond. Door naar u te kijken heeft u contact en kunt u vervolg gedrag vragen van de hond. Zonder contact gaat er niets. Alle leuke kunstjes
die je het beestje wilt aanleren beginnen bij contact baas hond. Daar liggen dus ook de prioriteiten in
de lessen voor u en uw pup, bij hondenschool De Bonte Hond .

Als u vragen heeft stel ze op : www. hsdebontehond.nl
of Mail: debontehond@home.nl
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Even Voorstellen…
Hoi, ik ben Iris Hereijgers, 22 jaar oud en ik woon samen met mijn vriend en onze kat Noa in Rijsbergen.
In 2013 ben ik afgestudeerd als Paraveterinair/
Dierenartsassistente. Voortaan ben ik elke woensdag
in de praktijk te vinden waar ik met veel plezier klaar
sta voor u en uw huisdier(en)!
Ik heb wat ervaring opgedaan in een dierenkliniek in
Bergen op Zoom waar ik eind 2013 een zwangerschapsverlof invulde. Daarnaast doe ik sinds anderhalf jaar vrijwilligerswerk in het Vogelrevalidatiecentrum in Zundert. Verder werk ik ±20 uur bij de Plus
supermarkt in Rucphen.
In mijn vrije tijd ga ik graag wat leuks doen met vrienden. Ook zit ik op majorette en ben ik bestuurslid binnen mijn majorettevereniging.
Ik hoop jullie snel allemaal te ontmoeten in de praktijk!

VUURWERKANGST
Is vuurwerk een nachtmerrie voor uw huisdier?
Vaak begint het geknal al in de eerste weken van
december. Begin dus tijdig met het nemen van
maatregelen zodat de feestdagen ook voor uw
huisdier een feest zijn!
Ons advies is dan ook om in November vast na te
gaan denken over maatregelen.
Aarzel niet om met ons contact op te nemen. Wij
kunnen u en uw huisdier helpen met tips en indien nodig met ondersteunende medicatie.
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Wist je datjes…




Dat er heel de herfst en winter ook vlooien en teken zijn.
Dat u in oktober en november 15% korting krijgt in onze webshop met de kortingscode:
OCTNO15
Dat dierendag weer een groot succes was.

Dierendag 2015

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

