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Geachte klant,
We hebben weer ons best gedaan om leuke weetjes
en nuttige informatie voor u te verzamelen. Heeft
u ook een leuke mededeling, een algemene vraag
of een nieuwtje om te delen? Dat vinden wij altijd
leuk om te horen, dus vertel het ons door deze
mail te beantwoorden en wie weet komt het in de
volgende editie!
Bent u ook nieuwsgierig geworden naar de vorige
nieuwsbrieven? Klik dan op de volgende link
http://dierenarts-haarlem.nl/Page9B.html
Alvast veel leesplezier toegewenst!
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Ik heb een erg leuke en leerzame tijd gehad bij de
praktijk en met u als klant en de bijbehorende
patiënten.
Daarom vind ik het ook erg dubbel, natuurlijk heb
ik veel zin om bij mijn nieuwe werk te beginnen
maar toch is het een lastig afscheid.
Steffi zal mijn taken gaan overnemen en ik heb er
alle vertrouwen in dat zij dit goed zal doen.
Dus bij deze, bedankt voor alles en misschien nog
eens tot ziens 
RED: Lisa, bedankt voor je toewijding en je inzet
van de laatste bijna 3 jaar! Succes met je nieuwe
baan!

Uit de praktijk

Oververhitting
Voor als het nu nog warmer gaat worden wat tips:
Houd goed in de gaten of je hond niet oververhit
raakt als het buiten warm is. Honden kunnen hun
warmte alleen kwijt via hun voetzolen en door te
hijgen. Begint je hond erg te hijgen, te kwijlen of
wordt hij sloom, dan kan het zijn dat je hond last
heeft van de warmte.
Als de lichaamstemperatuur te ver oploopt, kan de
hond in coma raken en sterven. Oude honden en
honden met zeer korte neuzen lopen meer risico
op oververhitting; houd ze goed in de gaten en
neem zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen.
Je voorkomt oververhitting door je hond niet in de
directe zon te laten.

Let op, wegens omstandigheden
aangepaste openingstijden:

Wandel of fiets niet met je hond op het heetst van
de dag, maar doe dit ’s ochtends of ’s avonds, en
zorg voor voldoende koel vers water. Fiets
bovendien alleen met je hond als hij dit gewend is

-Maandag 11 juni vanaf 11.00 geopend

en houd de afstand beperkt. Houd er rekening mee
dat asfalt en zand heel warm kunnen worden; op

-Vrijdag 22 juni is de praktijk Gesloten!

gras loopt dan prettiger voor je hond.
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Prijsvraag
Dank voor de vele inzendingen van de mei
prijsvraag!
Er was ook een winnaar namelijk mevr. Harteloh.
Gefeliciteerd!
De kleinste hond ter wereld weegt 150 gram.
Voor juni hebben we een nieuwe prijsvraag!.
Succes!
De JUNI PRIJSVRAAG!!!!

Welk hondenras is dit ras op de foto?

Een aantal interessante patiëntjes
Gebitsreiniging
Gebitsreinigingen doen we veel en ook al lijkt er in
eerste instantie weinig aan de hand, kun je soms
toch voor verrassingen komen te staan.
De hond op de foto had eigenlijk vooral
tandsteen, maar onder het tandsteen bleken toch
de wortels van de grote knipkiezen al ondermijnd
te zijn na optilling van het mondslijmvlies.
Op de foto ziet u dat een tandsteen afkrabbertje
tussen de wortels door kan worden geschoven.
De betreffende kies is uiteraard verwijderd. Dit geeft
vrijwel nooit problemen met eten, het wordt er
eerder beter van, omdat pijnlijke proceesen worden
verholpen.
Af en toe gebit laten controleren dus.

U kunt uw goede oplossing voor 31 juni mailen naar de
praktijk: dapeuropawijk@dierenarts-haarlem.nl.
Onder de goede inzendingen verloten wij een
tegoedbon van 25 euro die voor het einde van juni 2018
in de praktijk besteed kan worden.
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Poesje met FIP

We hebben de poot geamputeerd, maar helaas is de
meeuw (na het in eerste instantie goed bijkomen)
in het vogelhospitaal overleden.
Heel jammer.

Voor u gelezen

Hondenijsjes
Dit poesje van 10 maanden werd in de dienst ( zie
vorige nieuwsbrief) aangeboden met ernstige
benauwdheid. Ze had een normale temperatuur
(38,5).
Het poesje bleek uiteindelijk, na onderzoek van de
vloeistof in de borstholte FIP te hebben.

Een kreupele mantelmeeuw
Deze mantelmeeuw was opgenomen door het
vogelhospitaal en werd bij ons aangeboden omdat
de kreupelheid niet over ging op pijnstillers.
U ziet op de röntgenfoto meerdere fracturen in het
hakgewricht.

Recepten voor verkoelende hondenijsjes
Honden vinden ijsjes heerlijk, de ijsjes die wij als
mensen eten zijn echter niet altijd even gezond
voor onze honden. Gelukkig kun je gemakkelijk je
eigen hondenijsjes maken.
Hondenijsjes zijn een handige manier om je hond
verkoeling te geven, maar ook ideaal voor puppy’s
die bezig zijn met tanden wisselen.
Je kunt gemakkelijk een paar brokjes met water
invriezen, ook ingevroren yoghurt of een
ingevroren banaan zijn een succes. Daarnaast zijn er
speciale hondenijsjes te koop. Ga je liever zelf aan
de slag?
Hieronder staan een aantal recepten.
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Blikje tonijn op basis van water 170 gram
225 gram magere yoghurt
Doe de yoghurt en de tonijn in een kom.
Meng het geheel met een mixer tot een glad
geheel.
Stop het mengsel in een ijstrede en zet het vier uur
in de diepvries.
Recept hondenijsje appel-yoghurt
Recept hondenijsje pindakaas banaan
Ingrediënten:
540 ml magere yoghurt
100 gram pindakaas
1 banaan
1 eetlepel honing
Hondenkoekjes
Benodigdheden: plastic of papieren bekertjes
Doe de yoghurt, pindakaas, banaan en de honing in
een kom.
Meng het geheel met een mixer tot een glad
geheel.

Ingrediënten:
225 gram magere yoghurt
120 ml appelmoes (zonder suiker)
1 eetlepel honing
Doe de yoghurt en de appelmoes in een kom.
Meng het tot het een egaal beslag is.
Voeg de honing toe en meng het beslag nogmaals.
Vul een ijstrede met het beslag en plaats het in de
vriezer.
Tip: Heb je geen ijstrede? Je kunt ook je KONG
speeltje er mee vullen en in de vriezer stoppen!

Schenk het mengsel in de bekertjes en steek een
hondenkoekje er in als stokje.
Zet de bekertjes in de diepvries en laat ze een
nachtje staan. Verwijder het bekertje.
Recept hondenijsje tonijn speciaal
Tip: dit ijsje valt ook erg in de smaak bij katten!
Ingrediënten:
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Aandachtspunten
Geef het ijsje niet meteen aan je hond, je hond kan
met zijn lippen of tong aan het ijsje blijven plakken.
Laat het ijsje even staan of spoel het ijsje af onder
de kraan.
Kijk hoe je hond reageert op het ijsje. Likken en er
kleine stukjes van afbijten is goed. De hond moet
echter niet de koude brok in één keer opschrokken.
Geef ijsjes met mate. Te veel ijskoud eten kan
namelijk maagdarmkrachten veroorzaken.
Bovendien zijn het extra calorieën voor je hond.
Geef je hond daarom eerst een klein beetje zodat je
kunt zien hoe je huisdier er op reageert.
Geef een ijsje altijd buiten in verband met knoeien.

Speelgoed
Er is speelgoed op de markt die je kunt vullen met
water (en/of iets lekkers) en invriezen voor
verkoeling. Bijvoorbeeld de watermeloen van
Biosafe, maar ook verschillende speeltjes van
KONG kunnen gevuld worden met water.

Dierenarts waarschuwt: dodelijke
hondenziekte bij Duitse grens
geconstateerd
Vlakbij Venlo zijn twee vossen overleden die
leden aan de besmettelijke hondenziekte, ook
wel de ziekte van Carré genoemd. Er zijn nog
geen honden besmet, maar Mark Weemaes van
Dierenkliniek Venlo waarschuwt: ,,Een zieke
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hond kan er flink wat problemen aan
overhouden en zelfs aan overlijden.''
Tot een paar jaar geleden had de dierenarts nog
geen dieren gezien met de hondenziekte. De
afgelopen jaren heeft hij echter al twee gevallen
in de kliniek gehad.
Weemaes schrijft dit onder andere toe aan de
afname van vaccinaties.
,,De antivaccinatiebeweging leidt ook bij
honden tot een lagere vaccinatiegraad.
Daarnaast krijgen zwerfhonden uit bijvoorbeeld
Spanje en Roemenië soms een vals
vaccinatieboekje voordat ze hier worden
geadopteerd. Vervolgens worden ze in
Nederland dus nooit meer ingeënt."
De hondenziekte is, als de hond volgens de
voorschriften wordt ingeënt, eigenlijk niet
gevaarlijk
Ook de toename van het aantal vossen zorgt
ervoor dat het virus verspreid kan worden. ,,Er
zijn tegenwoordig meer vossen die niet alleen
in de bossen rondlopen, maar ook in bewoond
gebied. Zo dragen de vossen het virus
makkelijker over aan de honden.''
Het zijn niet alleen honden die het vervelende
virus kunnen krijgen, ook fretten en marters
kunnen ziek worden. Mensen en katten zijn
niet vatbaar voor het virus en lopen dus geen
risico.
Een besmette hond is lastig te herkennen, aldus
de dierenarts: ,,Verschijnselen kunnen
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luchtwegproblemen, maag-darmklachten,
neurologische problemen of last van
bijvoorbeeld de ogen zijn.

Hond met ziekte van Carre

Het virus kan niet aangetoond worden in het
bloed, het kan vaak pas met zekerheid worden
vastgesteld wanneer het dier al is overleden.''
Gelukkig hoeft het niet fataal te zijn wanneer je
hond het virus te pakken heeft. Het is wel
belangrijk dat je snel daar de dierenarts gaat.
Weemaes: ,,De beesten kunnen er veel last aan
overhouden: een van de twee besmette honden
die ik ooit heb gezien is nu nog blind. Ze lopen
gelukkig wel allebei nog rond.''

Iriserende kleuren blijken toch dienst te
doen als camouflage

Dat suggereren experimenten met hommels die
nogal in de war raken van de felle kleuren.

Iriserende kleuren komen veelvuldig voor in
het dierenrijk. Je vindt ze op de veren van de
pauw, maar ook talloze insecten beschikken
erover. Doorgaans wordt gesteld dat de felle,
nogal in het oog springende kleuren
voornamelijk een belangrijk middel zijn om
partners het hof te maken. Maar een nieuw
onderzoek bevestigt nu wat al langer vermoed
wordt: de iriserende kleuren doen tevens dienst
als camouflage.

Voor nog meer informatie over de toename
van de dreiging van hondeziekte:
https://dogzine.nl/nl/nieuwsartikelen/honden
ziekte-weer-opmars-kijk-uit-duitsland
en:
https://dogzine.nl/nl/nieuwsartikelen/vossenmet-hondenziekte-gevonden
Een hommel landt op een vorm met iriserende kleuren.
Afbeelding: Karin Kjernsmo.
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Hommels
Onderzoekers trekken die conclusie op basis
van experimenten met hommels. De hommels
kregen verschillende vormen te zien en
sommige van die vormen gingen vergezeld
door een beloning (suikerwater). Al snel
leerden de hommels bij welke vormen een
beloning hoorden. Die vormen bezochten ze
vervolgens vaker. Maar wanneer de
onderzoekers een vorm met een iriserende
kleur lieten zien, raakten de hommels in de
war; ze slaagden er minder goed in om de
vormen die vergezeld gingen met een beloning
te onderscheiden van de vormen die niets te
bieden hadden. Blijkbaar kunnen de ogen van
de hommel een vorm met iriserende kleuren
minder goed identificeren.
Wespen en horzels
En dat geldt niet alleen voor hommels, zo
stellen de onderzoekers. De ogen van de
hommel zijn namelijk vergelijkbaar met die
van talloze andere insecten, waaronder die van
roofinsecten zoals wespen en horzels. Het is
dan ook zeer waarschijnlijk dat ook deze
insecten in de war raken als ze iriserende
kleuren zien. En daarmee blijken de kleuren
dus bescherming te bieden aan hun dragers.
“Het is het eerste overtuigende bewijs dat dit
type kleur op deze manier gebruikt kan
worden,” aldus onderzoeker Karin Kjernsmo.
En ze sluit niet uit dat er naast insecten nog
meer organismen zijn die door iriserende
kleuren in de war raken. Dat zou kunnen
helpen verklaren waarom deze kleuren zo vaak
voorkomen in de natuur. “Als je een visueel
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ingesteld roofdier bent dat op zoek bent naar
de specifieke vorm van een kever (of een
andere prooi) dan maken iriserende kleuren
het lastig om deze als eetbaar te identificeren.
Wij onderzoeken dit effect momenteel door
gebruik te maken van andere visueel ingestelde
roofdieren, zoals vogels. Omdat vogels
waarschijnlijk de belangrijkste roofdieren zijn
als het gaat om iriserende insecten.”

Nieuwe entkaartjes
ONS NIEUWE KAARTJE

Acties en nieuwe producten

Nieuwe webshop per 1-1-2018: Voor
mijn dier
Per 1 januari 2018 dus:

Vanaf afgelopen januari is onze webshop
vernieuwd.
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U kunt ons registreren als uw dierenarts en
afhaalpunt.
Hiermee kunt u leuke kortingen krijgen en u kunt
uw pakketje bij ons ophalen wanneer het u

Simparica anti teek en anti vlooien PIL
Hond

uitkomt.

Simparica (sarolaner) is een nieuw middel voor de

Vóór 22:00 besteld, dezelfde dag verzonden

mijten.
Het heeft een onmiddellijke en aanhoudende vlo-

Gratis bezorging vanaf € 49,50
Gratis af te halen bij ons op de praktijk
Hier onder hebben wij een kleine selectie van de
vele producten uitgelicht voor u:

behandeling van honden tegen vlooien, teken en

en teken dodende werking gedurende tenminste 5
weken!

Korting op grote zakken!
In de maand juni krijgen alle nieuwsbrieflezers nog
steeds 10% korting op alle zakken voer van 9 kilo of
meer. Dit geldt op Royal Canin, Trovet en Hills
voer voor de hond of kat.
Om er zeker van te zijn dat het gewenste voer op
voorraad is kunt u het beste even bellen van
tevoren, dan kunnen wij ervoor zorgen dat u niet
met lege handen naar huis gaat 

Maandelijkse toediening van een tablet op een vast
moment in de maand zorgt voor een
ononderbroken bescherming tegen vlooien en
teken.
Simparica wordt geleverd in doosjes van 3
smakelijke tabletten. Voor elk gewicht van de hond
een aparte verpakking.

10% korting in de maand juni

Stronghold Plus ook tegen teken!!
In de gehele maand juni voor de kat, met 10%
introductiekorting
Tegen Vlooien, wormen EN teken!
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Sanimed hypoallergene worsten
In de gehele maand juni: 4+1 gratis

Chipprijs
Tot en met juni 2018 betaalt u slechts 39,40 Euro
voor het chippen van uw huisdier (inclusief
administratiekosten).
Het is maar een kleine transponder (zie de foto) en
geen probleem om in te brengen.
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