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We gaan ons best doen om elke maand een
nieuwsbrief met interessante onderwerpen (voor elk
wat wils) te creëren.
In deze nieuwsbrieven willen we u op de hoogte
houden van actualiteiten betreffende de kleine
huisdier geneeskunde, wat er allemaal in de praktijk
gebeurt en af en toe een patiënt bespreking. We zullen
u op de hoogte houden van nieuwe dieetvoeding en
andere zaken die voor u van belang kunnen zijn. We
wensen u veel leesplezier. En elke keer acties
natuurlijk!
Mocht u willen reageren dan kan dat op het emailadres van de praktijk: dapeuropawijk@dierenartshaarlem.nl. Opbouwende kritiek wordt gewaardeerd.
De nieuwsbrief wordt op de website geplaatst, zodat
u hem altijd terug kan lezen. Kijk op onze website!
(www.dierenarts-haarlem.nl) op het onderdeel
nieuwsbrief (in het hoofdmenu).
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TROVET diervoeding
Sinds kort hebben we een nieuw dieetvoer in ons
assortiment. Trovet diervoeding.
Alle TROVET producten zijn op basis van de meest
recente inzichten op het gebied van voeding
ontwikkeld. We stellen strenge kwaliteitseisen aan
de producten in onze kliniek. Wij verkopen alleen
producten met een constante samenstelling en
kwaliteit waarvan de werking bewezen is. Alleen
dan kan een (dieet-) voeding een vertrouwd
onderdeel uitmaken van de voorgeschreven
therapie. De TROVET producten voldoen al ruim
25 jaar aan deze door dierenartsen gestelde strenge
kwaliteitseisen. TROVET is ook een merk met
ervaring en langdurig tevreden gebruikers. Het
merk komt naast onze Royal Canin, Hills en
Sanimed diervoeding te staan.
Voor de TROVET producten worden alleen
hoogwaardige grondstoffen gebruikt. De TROVET
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producten zijn vrij van chemische geur-, kleur- en

zijn. Punt is wel dat er veel verschil in kwaliteit op de

smaakstoffen. De uitstekende smaak komt volledig
van de natuurlijke, hoogwaardige grondstoffen.

markt verkrijgbaar is.
Bij onzekerheid over welk product geschikt is voor uw

Het resultaat is het TROVET assortiment waarvan
uw hond of kat met smaak een leven lang kan eten!

huisdier kan je natuurlijk de proef op de som nemen
en een bepaald voer een paar weken proberen. Probeer

Trovet heeft ook een prima onderhoudsvoeding voor
volwassen katten (zie ACTIES)

dan wel 1 soort voer een wat langere tijd. Als je hond
op kat dan blijft glanzen, niet teveel haren verliest, niet
vermagert, geen diarree heeft en niet af en toe braakt,
dan zit het meestal wel goed. Bij twijfel kunt u voor
advies altijd bij onze praktijk terecht.

Popart
Een maand of 2 geleden zijn we naar de Popart
tentoonstelling in Nijmegen geweest, waar ik dit
kunstwerk van ´Erro´ tegenkwam. Het is een

Konijnen entdagen

soort parodie op de enorme commercie en de
agressieve marketing strategieën voor het
`beste` voer. De Collage is in de 6o-er jaren
gemaakt. Nog steeds van deze tijd!

konijnen entdagen!

In april organiseren we net als andere jaren weer de

Bij het konijn komen met name twee
besmettelijke dodelijke virusziekten in Nederland
voor: Myxomatose en VHS (Viraal Hemorragisch
Syndroom). Ze kunnen door middel van contact
met zieke wilde konijnen, maar ook via besmet
hooi, groenvoer of stekende insecten (b.v.
muggen) overgebracht worden. Zowel buiten als
binnen gehouden konijnen lopen het risico deze
ziekten te krijgen. Gelukkig zijn deze ziekten te
voorkomen door middel van vaccinaties.

Er is recentelijk een nieuwe (gecombineerde)
entstof ontwikkeld die een jaar bescherming geeft.
Als u uw konijntje(s) wil laten vaccineren (en u
krijgt nog geen automatische oproep), neem dan
even contact op met de praktijk.

Tegenwoordig is de markt verzadigd van allerlei
soorten diervoeders waarvan velen claimen het beste te
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de konijnen entdagen, krijgt ieder konijntje nog een
Ik wil een
wortel,
geen prik!

leuke attentie mee.
Tot ziens!

Bloedluis bij kippen

De praktijk organiseert speciale entdagen op
donderdag 4 april, woensdag 10 en donderdag 11 april,
u kunt bellen om een afspraak te maken. Mocht u niet
in de gelegenheid zijn om op die speciale dagen te
komen, geen nood! U kunt na afspraak op werkdagen
dagelijks terecht om uw konijn tegen Myxomatose en
VHS te laten inenten.

We zijn zelf in het gelukkige bezit van zo´n 20
kippen, die ook nog eieren leggen dus dat is
helemaal super. Nu merkten we dat ze vorig jaar
voorjaar minder zin hadden om het hok in te gaan
´s-avonds. Toen we in het donker in het kippenhok
gingen kijken zagen we tot onze grote schrik
ontzettend veel bewegende rode puntjes op de
zitstokken en in de kieren van het hok. Het was zo
erg (het was een beetje verrot hout) dat we het hele
hok hebben moeten verbranden om van de plaag af
te komen. Ze hebben nu wel een mooi nieuw hok.
Hier wat tips om het niet zover te laten komen.

het nieuwe
konijnen
paspoort.

Bloedluizen vormen een echte kwelling voor een kip,
We hebben dit jaar hele leuke nieuwe konijnen

die letterlijk kan worden dood gezogen. Vooral in de
warme periode van de zomer kruipt deze mijt, want

paspoortjes met allerlei informatie erin over
gezondheid, gewicht, gebit en voeding. En ….tijdens

dat is het, via de kippenpoten omhoog in de veren van
de kip. De bestrijding van bloedluis is niet zo moeilijk,
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maar ze kunnen elke keer terugkomen bij warmere
periodes, dus hercontroles blijven noodzakelijk.
Hieronder staan wat tips om de mijten te
bestrijden:






Ons hondepotje
(tevens een dikke kattepot sinds een jaar of twee voor
de kattenliefhebbers)

Haal alles uit het hok
Ontsmet het hele hok met een
ontsmettingsmiddel (ByeMite van Bayer)
Geef extra veel aandacht aan de naden en
spleten, want daar houden de luizen zich
overdag schuil.
Reinig de stokken, waarop de kippen 's
nachts zitten en de naden en kieren goed
schoonmaken met dunne chloor.






Doe weer schoon zaagsel of stro in het hok.
Controleer regelmatig of er bloedluizen op
of onder de stokken zitten en herhaal dan
de procedure.
Behandel de kippen met STRONGHOLD (zie
ACTIES)

Op de balie staan onze trouwe dalmatiër(?) en een
hele dikke gekleurde tropisch naaktkat (?). Deze twee
vangen met elkaar nogal wat kleingeld op en sparen op
deze manier aan projecten waar de praktijk een
evenredig deel aan bijdraagt.
De volgende projecten en organisaties zijn door u en
de praktijk de laatste jaren ondersteund:
Kinderboerderij De Eenhoorn, Cordaid voor hulp aan
Tsunami slachtoffers, Giro 999 voor de aardbeving in
Afghanistan, giro 555, Don Bosco in Nairobi, de
Stichting Hulphond, het kinderziekenhuis Haarlem en
het Nationaal MS fonds. Van 2004 tot en met 2012
is al meer dan 6000Euro gedoneerd! Met uw hulp!
Bedankt!
U kunt ze ook zien op de website:

Hier op de foto ziet u duizenden rode bloedmijten.
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Voor u gelezen
De baasjes Marie en Paul Regan trakteerden hun
hond Scooby maandagavond op een stukje taart,

De gelukkige
eigenaar met de
lepel die weer terug
in de bestekbak
kan. Altijd
oppassen met die
hapgrage hondjes!

maar de labrador at toen per ongeluk ook de
eetlepel op. Het zeven maanden oude beest werd
met spoed naar de dierenarts gebracht en moest
een grote maagoperatie ondergaan.
Op de röntgenfoto is goed te zien hoe de
lepel in het dier stak. “Scooby zit vaak naast ons als
we lekkernijen eten en we geven hem dan vaak een
stukje”, legt Paul Regan uit. “Marie hield de lepel in
haar ene hand en het eten in haar andere hand. Na
een paar hapjes keerde Scooby zijn hoofd en slokte
de lepel op.”
“Toen we zagen dat de lepel niet meer in zijn bek
zat, realiseerden we dat hij het voorwerp ingeslikt
moest hebben”, vervolgt Regan. De dierenarts laat
weten dat hij in 32 jaar tijd nog nooit een dergelijk
voorwerp uit een hond heeft moeten halen.
“Het was moeilijk om de lepel uit zijn maag te
verwijderen omdat ik het moeilijk te pakken kreeg,
maar uiteindelijk lukte het wel”, legt de dierenarts
uit. “Waarschijnlijk heeft Scooby twee weken nodig
om volledig te herstellen.”

EN verder:
Uit het Haarlems Dagblad van 28-2-2013
In Haarlem is sinds mei 2012 de egelopvang
gevestigd in een van de verblijven van
kinderboerderij Floragaarde aan de van Oosten de
Bruijnstraat. De opvang is blij met deze ruimte,
voorheen zat het in een klein schuurtje in
Bloemendaal. De vrijwilligers die er werken hebben
vorig jaar 233 gewonde en zieke dieren
opgevangen. De egel is een beschermd dier en
wordt met uitsterven bedreigd. De egelopvang is
geheel afhankelijk van giften.
Wie donateur wil worden of zich wil opgeven als
collectant kan kijken op de site:
www.egelopvanghaarlem.nl
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Wist u dat……….

ontstaan vooral huidklachten. De hond heeft veel

Er katte-urine opvangsetjes zijn?

minder goed en daardoor kan de huid snel
geïnfecteerd raken.

Er een heel handig setje bestaat om de urine van uw
kat op te vangen?
In het setje zitten plastic kattenbak
korreltjes, een pipetje om de urine op te zuigen en
een buisje om de urine in te doen. Verkrijgbaar op
de praktijk voor € 4,85.

Een kat niet puur vegetarisch mag eten?
Katten zijn, als strikte vleeseters, afhankelijk
van voedingsstoffen die alleen in dierlijke- en niet
in plantaardige voedermiddelen voorkomen. Een
kat is bijvoorbeeld niet in staat zelf Vitamine A of
taurine aan te maken, en moet deze dus met de
voeding opnemen.
Plantaardige voedermiddelen bevatten deze
voedingsstoffen niet, dus een vegetarisch gevoerde
kat zal deze voedingsstoffen dan ook niet
binnenkrijgen. Dit zal leiden tot het ontstaan van

jeuk en vaak een ontstoken huid. De beschermende
functie van de huid van honden met atopie werkt

Men vermoedt dat erfelijkheid een rol speelt bij
deze aandoening, maar hoe het precies
veroorzaakt wordt is nog niet bekend. Bij sommige
rassen zoals bijvoorbeeld de West Highland White
en de Jack Russel Terriër komt atopie vaker voor.
Bij veel atopische honden beginnen de klachten
voor het derde levensjaar, de aandoening is soms
seizoensgebonden, maar kan zich het hele jaar
openbaren. Een typisch kenmerk is het likken aan
de voorpoten en rode plekken bij de liezen en
oksels of aan de kop. Steeds terugkerende
oorontsteking kan ook duiden op atopie (of
voedselallergie!!). De binnenkant van de oorschelp
is namelijk ook huid.

grote gezondheidsproblemen. Katten kunnen dus
niet “vegetarisch” gevoerd worden.

Atopie bij de hond (Hooikoorts)
Atopie of atopische dermatitis is een allergische
aandoening waarbij behalve de ogen, oren en neus
vooral de huid betrokken is..
Een hond met atopie reageert anders op bepaalde
stoffen ( allergenen) die in de omgeving
voorkomen, zoals pollen van bomen of grassen en
huisstofmijten. Door die allergische reactie
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Atopie is niet te genezen, maar met de juiste
behandeling kan de aandoening goed onder
controle gehouden worden. Er zijn verschillende
medicijnen om de jeuk te verminderen, soms zijn
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antibiotica nodig om de huidontsteking tot rust te
brengen. Daarnaast is een goede voeding met een

gunstige invloed op de functie van de huid
belangrijk. Daarom adviseren wij een
hoogkwalitatieve voeding speciaal voor honden
met allergische huidproblemen.
Atopie is te vergelijken met hooikoorts bij
de mens. Mensen gaan snotteren, niezen, proesten
na het inademen van de allergenen.
Bij de hond uit het zich dus vooral op een andere
manier: Erge jeuk en verschillende vormen van
huidklachten.

Acties

Hondeworsten
NIEUW in ons assortiment: HYPOALLERGENE
HONDEWORSTEN

Wonden
Gecompliceerde diepe wonden moeten uiteraard door
de kliniek bekeken worden, maar voor simpele
wondjes hebben we nu een mooie wondzalf op
honingbasis in ons assortiment.
In de maand april met 10% korting!

Deze wat oudere wond,
die niet meer gehecht
kan worden leent zich
goed voor een
behandeling met honing
wondzalf ter
ondersteuning. Dit
poesje kreeg ook
antibiotica vanwege de
diepte van de wond.
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Kijk ook op de website van sanimed over atopie en
voedselallergie en het nut van bepaalde voeding bij
deze `aandoeningen`.

De stukprijs voor een worst van 500 gram is 4,45
Euro. In de maand april krijgt u bij elke 5 worsten
1 worst gratis erbij.

Stronghold bruin en rood
Stronghold ontvlooit EN ontwormt in 1x

In de maand april krijgt u 10% korting op elke
Stronghold BRUIN (3 pipetjes voor een hond
tussen de 5 en 10 kg
van 33,15E voor 29,85Euro!
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Alle hypoallergene TROVET voeders kunt u ter
kennismaking in de maand april met 10% korting bij
ons kopen.
Het kan zijn dat we niet alles direct op voorraad
hebben, maar dan bestellen we het even voor u.

en Stronghold ROOD (3 pipetjes voor een hond
tussen de 10 en 20 kg)
van 36,25E voor 32,60 Euro!

TROVET VOLWASSEN KAT

We hebben nu ook een KOMPLEET KATTEVOER
van TROVET in ons assortiment. Geschikt voor alle
soorten katten van alle leeftijden!

TROVET voer
Het TROVET assortiment, dat uitsluitend via
dierenartsen verkrijgbaar is, bestaat naast enkele
onderhoudsvoeders voor volwassen dieren
hoofdzakelijk uit dieetvoeding. Dit zijn volledige
voeders voor honden en katten die een aandoening
hebben en baat hebben bij een aangepaste voeding.
TROVET hypoallergeen

Extra informatie:
Hoog kwalitatief, licht verteerbare voeding met als
eiwitbronnen kip en ei.
Bevat geen chemische smaak-, kleur- en
geurstoffen, vrij van tarwe- en sojaproducten.
Extra biotine voor vacht en huid.

Als introductie 10% korting per zak in de maand
april.
Wilt u meer informatie over TROVET, kijk dan eens
op hun website.

Ik kan niet wachten!!
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