Nieuwsbrief
Juli 2015
Beste baasjes,

In deze
nieuwsbrief:

Inleiding
Oververhitting
Nieuw: Bravecto
Een bijzondere
patient
Wist je datjes...

Aangezien iedereen met deze hitte op het strand of aan het zwembad zit,
hadden wij weer wat extra tijd om onze nieuwsbrief te maken.
Ieder jaar sterven er op deze warme dagen honden ten gevolge van oververhitting. Wij mensen kunnen door te zweten onze warmte kwijt. Onze
huisdieren kunnen niet zweten en hebben daardoor veel meer problemen
met deze tropische temperaturen. Verder in onze nieuwsbrief geven we
alvast enkele tips om problemen te voorkomen.
Terwijl onze huisdieren afkoeling zoeken in de schaduw bereiden wij ons
voor op de zomervakantie. Neemt u uw huisdier mee op vakantie, zoek je
een geschikt pension of zorg je voor opvang? In alle gevallen is een goede
voorbereiding essentieel! U kan bij ons altijd terecht met al uw vragen, ook
kan u een vakantie informatie pakketje ophalen.
De Husky pup Koda had een hele vervelende parasiet, namelijk Giardia.
Lees hier meer over verder in onze nieuwsbrief.
Vind u het ook vervelend dat uw hond niet kan gaan zwemmen nadat u
een vlooien/teken pipet geven hebt? Of dat u moet op letten met kleine
kinderen dat ze hen hier niet aaien? Wij hebben hier de oplossing voor!
Veel leesplezier!
Jani, Erwin, Meriam en Kirsty
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Oververhitting bij huisdieren
Eindelijk het is weer zomer! Natuurlijk hopen we op mooie warme zomerdagen. Houd er wel rekening
mee dat onze honden minder goed tegen de warmte kunnen dan wij mensen. Elke zomer sterven er honden door oververhitting. Niet alleen het achterlaten van het huisdier in de auto, maar ook inspanningen
zoals een te lange wandeling, fietsen of spelen kunnen oververhitting veroorzaken.
Als wij het te warm krijgen beginnen we te zweten. Honden kunnen echter niet zweten en kunnen hun
warmte enkel kwijt door te hijgen en via hun voetzooltjes. Hierdoor stijgt hun temperatuur veel sneller
dan bij ons. Een oververhitte hond kan in coma raken en overlijden. Het is heel belangrijk om dit tijdig te
herkennen zodat er snel gehandeld kan worden. Nog belangrijker is om bij warm weer de juiste maatregelen te treffen om oververhitting te voorkomen.
Hoe herken ik oververhitting?

Extreem hijgen

Kwijlen

Sloom worden

Donkerrode tot paarse slijmvliezen

Lichaamstemperatuur > 40.5 graden
Wat te doen bij oververhitting?

Breng het dier naar een koele plaats.

Koel hem zo snel mogelijk af. Gooi niet zomaar een emmer water over de hond, maar laat
hem geleidelijk wennen aan het koude water. Koelen kan met natte handdoeken of met stromend water op de poten, oksels, liezen en buik.

Controleer om de 5 minuten de temperatuur van de hond.

Als het dier voldoende bij bewustzijn is, mag het kleine hoeveelheden niet te koud water drinken.

Neem altijd contact op met een dierenarts.
Hoe voorkom ik oververhitting?

Laat uw huisdier nooit alleen achter in de auto bij warm weer, ook niet als deze in de schaduw staat.

Voorkom te zware inspanningen bij hoge temperaturen.

Laat uw dier niet zonder bescherming in de zon liggen (vb op het strand). Zorg altijd voor een
schaduwplekje.

Zorg altijd voor voldoende fris water.

Hoe zit het bij konijnen?

Ook konijnen kunnen heel slecht tegen de warmte.

Zorg dat het konijnenhok ‘s zomers nooit in de zon
staat. Wanneer de temperatuur hoger is dan 270C is
een parasol onvoldoende.

Je kunt het hok koelen door flessen bevroren water
in het hok te leggen.

Ververs meerdere keren per dag het drinkwater.

Hang een nat laken (geen donkere kleur) over het
hok, het verdampingsproces zal het hok afkoelen

Merk je dat je konijn last heeft van de warmte haal
het dier dan naar binnen en geef het een koele plek.

Geniet van de zomer, maar voorkom
problemen met deze tips!
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Patiënt van de maand
Wie?
Koda een ondeugende jonge Husky.
Leeftijd?
5 maand
Waarom is Koda zo bijzonder?
Koda had last van de vervelende parasiet Giardia. Weinig
mensen zijn op de hoogte van het bestaan van deze parasiet.
Op 8 weken werd Koda door haar nieuwe baasjes opgehaald
bij de fokker. Vanaf de eerste dag had ze al diarree. Dit zien
we bij pups vaker door de verandering van omgeving en voeding. Toen dit na enkele dagen niet beterde werd de ontlasting
getest op Giardia. De behandeling werd meteen ingezet toen
bleek dat Koda Giardia had. Al snel waren er geen parasieten
meer terug te vinden in de ontlasting! De parasieten hadden
echter al veel schade aangericht in de darmen. Hierdoor duurde het nog weken voordat er een einde kwam aan de diarree.
Ondertussen is Koda een gezonde (ondeugende) jonge hond en heeft ze eindelijk vaste ontlasting!!

Wat is giardia?

Giardia is de meest voorkomende maag-darmparasiet bij honden.

10-20% van de diarree bij honden wordt veroorzaakt door giardia, bij
dierenpensions en kennels kan dit oplopen tot 100%.
Hoe wordt uw huisdier besmet?

Contact met ontlasting van een besmet dier.
Is Giardia besmettelijk voor mensen?!

Ja!

Voornamelijk kinderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem krijgen klachten.

Goede hygiëne maatregelen zijn daarom zeer belangrijk!
Wat zijn de symptomen van een giardia-infectie?

Telkens terugkerende diarree

Gewichtsverlies

Misselijk en braken, vaak hebben ze wel nog goede eetlust

Deze klachten zien we vooral bij jonge en verzwakte dieren. Volwassen dieren vertonen minder
vaak symptomen, maar ze scheiden wel periodiek eitjes uit en kunnen hierdoor andere dieren
besmetten.
Behandeling

Aangepaste medicatie, soms zijn meerdere kuren nodig.

In sommige gevallen is ook aangepaste voeding nodig om de darmen te ondersteunen.

Reiniging en desinfectie van vacht en omgeving zijn essentieel om herbesmetting te voorkomen.
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NIEUW! BRAVECTO NIEUW!
Er is een nieuw middel op de markt gebracht tegen vlooien en teken bij de hond. Dit nieuwe middel heeft een aantal grote voordelen ten opzichte van de reeds bekende middelen en daarom willen wij dit nieuwe middel speciaal
onder de aandacht brengen.


Werkt 3 maanden



Smakelijke kauwtablet.



Uw hond heeft geen plek in de nek zoals bij een pipet.



U hoeft dus niet op te letten met het aaien van uw hond.



De hond kan onbeperkt zwemmen of gewassen worden .



Geschikt voor Collies en andere MDR1-rassen



Mag worden gegeven bij fok, tijdens de dracht en gedurende de zoogperiode



Kan gegeven worden aan pups vanaf 8 weken.

Wist je datjes…






Sophie, onze stagaire van vorig jaar is nu afgestudeerd. Zij komt ons team deze zomer versterken.
We nu de Specific suprise box voor uw pup of kitten hebben twv € 29,95 voor € 9,95.
Er in deze box ook leuke kortingsbonnen voor een volgende zak voer zitten (oa. 1 +1 gratis).
Wij u graag vakantie-advies op maat geven.
De kater Garfield en zijn maatje Kate de fotowedstrijd `zo beestje zo baasje` hebben gewonnen.

Sophie

Kate en Garfield
Winnaars fotoactie

Specific suprise box

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

