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Beste Baasjes,
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De vakantie zit er jammer genoeg weer op en de scholen zijn ook weer van
start gegaan. Gelukkig hebben we een leuke actie om jullie op te vrolijken!
Tot 4 oktober kunnen alle kinderen deelnemen aan onze DIERENDAG kleurwedstrijd. Geef jouw kleurplaat af in onze praktijk en maak kans op een
leuke prijs. Ook dit jaar komen ter ere van Dierendag alle kinderen van
groep 8 in Oud Gastel een kijkje nemen achter de schermen.
Is het nodig om de oren van mijn hond of kat schoon te maken? Hoe moet ik
dit doen? Niet bij alle dieren is het nodig om de oren schoon te maken. Verder in deze nieuwsbrief vertellen we je alles over de juiste oorverzorging van
je huisdier.
Wanneer de temperatuur weer gaat dalen, is het de aangewezen tijd om
aandacht te vragen voor de gewrichten van uw hond. Daarom roepen we de
maand november uit tot ARTROSE MAAND. Artrose is een vervelende en
zeer veel voorkomende klacht bij oudere honden. Niet minder dan 1 op de 4
honden boven de acht jaar heeft last van deze aandoening. Tijdens deze
maand krijgt u 50% korting op een artrose consult. Samen met u kijken wij
specifiek of uw hond last heeft van artrose. Als hier aanwijzingen voor zijn,
kunnen we besluiten om tegen gereduceerd tarief röntgenfoto’s te maken.

Veel leesplezier,
Jani, Erwin, Meriam en Kirsty

Dierendag kleurwedstrijd
Lever voor 4 oktober jouw
kleurplaat in en maak
kans op een leuke prijs!
Kleurplaat terug te vinden op de laatste pagina van deze
nieuwsbrief of in onze praktijk.
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Oren reinigen JA of NEE ?
Het zelfreinigend vermogen van het oor
Normaal gesproken is het niet nodig dat de oren van honden en katten
worden gereinigd. Het oor beschikt namelijk, dankzij epitheliomigratie,
over een zelfreinigend vermogen. Hierbij verplaatsen epitheelcellen vanaf het centrale gedeelte van het trommelvlies en de gehoorgang geleidelijk op naar de gehooruitgang.
Soms kan dit mechanisme echter verstoord raken, waardoor vuil zich in
de gehoorgang kan verzamelen met een eventuele oorontsteking als
gevolg.
Wanneer wordt oorverzorging wel nodig?
Oorverzorging wordt belangrijk wanneer het zelfreinigend vermogen van het oor niet goed verloopt. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Zo kunnen bepaalde ooraandoeningen aan de basis liggen, maar meestal is het
de leeftijd die de oorzaak vormt. Oudere dieren hebben namelijk vaker last van vuile oren doordat de epitheliomigratie op deze leeftijd trager verloopt dan bij jongere dieren. Wordt het vuil niet op een andere manier uit de
oren verwijderd, dan kan op termijn een oorontsteking ontstaan. Oorreinigers behoren dus niet tot de standaard verzorging, maar worden alleen bij bepaalde indicaties toegepast. Bijvoorbeeld wanneer het zelfreinigend vermogen van het oor niet goed verloopt, maar ook bij oorontstekingen om oorpreparaten waarmee behandeld wordt beter te kunnen laten inwerken en aanwezige oorpijn wat te verzachten.
Belangrijke tips bij het reinigen van oren:
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Wanneer uw hond of kat geen oorproblemen heeft, is behandeling NIET nodig! Oorreinigers
kunnen een gezond oor niet beter maken en kunnen zelfs nadelig zijn.
Bij dieren met veel oorsmeer, nauwe gehoorgangen, hangende oren of dieren die regelmatig last van de oren hebben kunnen oorreinigers WEL een uitkomst zijn. Let op: ook voor
oorreinigers kunnen dieren overgevoelig zijn. De meeste mogen niet gebruikt worden bij problemen met het trommelvlies. Overleg dus met je dierenarts of dit voor jouw dier nodig is.
Nooit wattenstaafjes e.d. in de oren steken. Een vuile oorschelp mag schoongemaakt worden
met een prop natte watten (geen papier!).
Laat haren uit de oren verwijderen door de trimster wanneer deze oorontsteking veroorzaken.
Zo niet, dan is het beter ze te laten zitten.
Wanneer uw hond of kat een oorontsteking heeft, moet een dierenarts zo snel mogelijk het oor
onderzoeken en de juiste behandeling inzetten.
Let op dat de hond of kat niet overgevoelig reageert op de zalf of de oorreiniger. U
roodheid, pijn of erge jeuk. Stop met zalven en raadpleeg de dierenarts.

ziet dan

Geen oude tubes gebruiken.
Het is onverstandig om af en toe een beetje antibioticazalf in de oren te doen. De bacteriën
zullen hier niet dood van gaan maar juist resistent worden. Houdt u zich aan het voorschrift van
de dierenarts. Kuur altijd afmaken (tenzij het dier overgevoelig reageert, dan moet u stoppen
en contact opnemen met de dierenarts). Zelf op goed geluk met een zalf beginnen is onverstandig. Het kan de problemen verergeren.
Vraag de dierenarts of paraveterinair voor te doen hoe de oren gezalfd moeten worden. Goede
toepassing van de medicatie is essentieel.
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Artrose
Veel honden hebben continue pijn, zonder dat hun baasjes dat merken. Ze
zien wel dat hun hond niet zo graag meer in de auto springt, of wat trager
opstaat `s ochtends. “Ze worden nu eenmaal een dagje ouder” is dan vaak
de gedachte. Natuurlijk zijn oudere honden minder speels dan jonge honden. Veel oudere honden worden echter niet zozeer beperkt door hun leeftijd, maar doordat ze pijn hebben bij het bewegen. Bij één op vijf honden
komt namelijk artrose voor!
Wat is artrose?
Artrose is een pijnlijke ziekte waarbij de kwaliteit van het kraakbeen in de gewrichten steeds verder achteruit gaat.
De oppervlaktes zijn niet mooi glad meer en daardoor doet bewegen pijn. Artrose ontstaat door ouderdom, maar
overgewicht, blessures, erfelijke aanleg of overmatige fysieke activiteiten kunnen de vorming van artrose verergeren.
Hoe herkent u artrose?

·
·
·
·
·

stijfheid na periode van rust
startkreupelheid of ochtendstijfheid
moeilijk opstaan
mank of kreupel lopen, loopt onregelmatig
pijnuitingen, piepen, poot omhoog houden

November: maand van de artrose
·

50% korting op ARTROSE CONSULT

(op

afspraak).

·

50% korting op röntgenfoto`s (bij artrose).

Als uw dier deze klachten heeft zal de dierenarts een grondig klinisch onderzoek doen van de gewrichten. Als er aanwijzingen voor artrose zijn, kan dit bevestigd worden met röntgenfoto`s.
Behandeling
Genezing is niet mogelijk, maar er zijn gelukkig wel maatregelen te nemen om de voortgang van artrose af te remmen en het leven van uw hond zo aangenaam mogelijk te maken. Samen met uw dierenarts kan u een behandelplan opstellen op maat van uw huisdier. De belangrijkste aandachtspunten zijn: pijnbestrijding en ontstekingsremming (via medicatie, supplementen en voeding), gewichtscontrole en aangepaste beweging.

PIJNBESTRIJDING: medicatie
·
·
·
·

Continue, ononderbroken pijnbestrijding en
ontstekingsremming.
Verbeterd welzijn van uw hond.
Voorkomt dat de pijngevoeligheid toeneemt
en de aandoening onnodig verslechterd.
Vb. Rimadyl, Metacam, Trocoxil.

VOEDING: Specific Joint support
·
·
·
·
·

GEWICHTSCONTROLE
·

Voorkom extra belasting van de gewrichten.

Bevat hoge gehaltes omega-vetzuren, glucosaminen en chondroitinen.
Natuurlijke ontstekingsremmende werking.
Ondersteunt en beschermd de gewrichten
Na 3 weken reeds verbetering merkbaar.
Maakt verminderen medicatie mogelijk.

AANGEPASTE BEWEGING
·
·

NIET: Vermijd langdurige, onregelmatige of
te grote inspanning.
WEL: Dagelijks regelmatige, niet te lange
wandelingen, zwemmen
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Wist je datjes…
Þ
Þ
Þ
Þ

Erwin 50 jaar geworden is.
Dat we dit goed gevierd hebben!
Dat de praktijk in September 13 jaar bestaat.
Dat je een leuke prijs kan winnen met onze kleurwedstrijd.

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

