biologisch eten voor hond en kat . ......................5

Dit is de mei nieuwsbrief van de
Dierenkliniek Europawijk.

Wist u dat………. .....................................................5
Er ook een dierentuin in Haarlem is?...................5
We behoorlijk uitgebreid hebben?....................... 6

In deze tweede nieuwsbrief willen we u op de hoogte
houden van actualiteiten betreffende de kleine
huisdier geneeskunde, wat er allemaal in de praktijk

Akties......................................................................... 6
Chipprijs ................................................................. 6
TROVET volwassen kat ......................................... 6

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 ook op de website geplaatst,
zodat u hem altijd terug kan lezen. Kijk dan op onze
website! (www.dierenarts-haarlem.nl) op het
onderdeel nieuwsbrieven.

Inhoud van deze nieuwsbrief
Reizen met huisdieren ............................................... 1
Leishmaniosis ........................................................ 2
Tekenziekten......................................................... 2
Voor u gezien ........................................................... 3
Konijnen enten? ....................................................... 3
Oormijt bij katten .................................................... 4
Ons hondepotje ........................................................ 4
Voor u gelezen ......................................................... 5
Een hond is geen modeartikel. ............................ 5

201305 Nieuwsbrief.doc

Reizen met huisdieren
Als u uw hond, kat of fret mee naar het buitenland
wilt nemen, krijgt u te maken met de invoereisen
van het land waar u heen gaat. Voor invoer van en
naar de EU landen gelden altijd de volgende basis
invoerregels:


identificatie door middel van een chip



het nieuwe (blauwe) dierenpaspoort



een vaccinatie tegen rabiës (hondsdolheid,
minimaal 30 dagen voor vertrek gegeven. Deze
vaccinatie is binnen de EU 3 jaar geldig.

Landen die geen lid zijn van de EU hebben hun
eigen eisen voor de invoer van gezelschapsdieren,
zoals bijvoorbeeld een bloedtest om de rabiëstiter
te kunnen bepalen.
Wilt u de meest recente invoereisen van uw
vakantiebestemming weten, dan kunt u altijd
telefonisch contact opnemen met de praktijk.
En dan kunnen we u ook informeren hoe u uw
huisdier het beste kan beschermen tegen
bijvoorbeeld hartworm, wat in een groot deel van

Europa kan worden overgebracht door de

Sluit eventueel een ongevallen of ziektekostenpolis

hartwormmuggen.

af
Baasje, waar
gaan we
heen?

We chippen in de maand mei en juni tegen
gereduceerde prijzen (zie AKTIES)
Belangrijk voor vertrek:
Bedenk of het verstandig is uw huisdier mee te

Leishmaniosis

Deze ziekte komt voor in Zuid-Europa en wordt
overgedragen door zandvliegjes. Omdat deze vliegjes 's
nachts steken is het beter uw huisdier dan binnen te
houden. Laat ook uw hond 's avonds laat bij voorkeur
niet uit langs de waterkant. Let op: Horren houden
deze kleine vliegjes dikwijls niet tegen!

nemen.
Kijk daarbij o.a. naar het klimaat en de reisduur.
Zorg dat uw huisdier op tijd alle standaard en
verplichte entingen krijgt:
Daarnaast hebben sommige landen (oa Engeland
en Zweden) nog aanvullende eisen, zoals een
ontworming gegeven door de dierenarts en
afgetekend in het dierenpaspoort voor het vertrek.
Het is raadzaam uw hond goed te ontwormen,
denk eraan dat onder de lijn Parijs - Milaan
hartworm voorkomt, dit wordt overgebracht door
muggen. Informeer bij de kliniek naar het risico op
besmetting met lokaal voorkomende ziekten
(Leishmania, Babesia, Ehrlichia)
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Tekenziekten
Teken kunnen ziektes overbrengen zoals Babesiosis en
Ehrlichiosis. Deze ziekten komen in Zuid-Europa
voor. Controleer uw dier elke dag op teken, pas 24 uur
nadat een teek is vastgebeten kunnen er ziekmakende
stoffen overgebracht worden in de bloedbaan. U kunt
de het beste bestrijden teken bestrijden. Er zijn goede
middelen beschikbaar die tegen teken werken.

Onze eigen Sirius is klaar om met vakantie te gaan.
Bent u er klaar voor?

Voor u gezien
Een week geleden zag ik een roodborstje in de
achtertuin beetje zoeken en rondvliegen. Het mooie
huisje aan de muur vond ze niet interessant. Toch
maar de hele schuur als huis inrichten. Hoezo
huizencrisis? Het nestje heeft ze op de bovenste plank
in een hoekje van de schuur gemaakt. Ik kon maar 2
eitjes zien. Nog een week of 2 en dan vliegen ze
hopelijk uit. Met een geïmproviseerd raamklemmetje
blijft het nestje bereikbaar.

Moeder is even gaan eten, vandaar gauw even de foto
gemaakt.

Konijnen enten?
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.
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Er is recentelijk een nieuwe (gecombineerde)

Besmettelijk

entstof ontwikkeld die een jaar bescherming geeft.
Als u uw konijntje(s) wil laten vaccineren (en u

Denk eraan dat oormijt erg besmettelijk kan zijn.
De andere kittens uit het nest en/of de moeder en

krijgt nog geen automatische oproep), neem dan
even contact op met de praktijk.

andere dieren in het huis waar ze leven kunnen
besmet raken. Voor deze besmetting is wel

Ik wil een
wortel,
geen prik!

onderling contact van de dieren nodig.
Therapie
Met speciale middelen zijn deze mijten af te doden.
Met een middel waarin Selamectine zit hebben wij
goede ervaring. U kunt deze pipetten gemakkelijk
in de nek opbrengen en na 3-4 weken wordt de
behandeling herhaald en zijn alle mijten gedood.
Om de ontsteking in het oor te behandelen Ook

Oormijt bij katten

adviseren we om daarbij een oorzalf in de oren aan
te brengen.

Als kittens erg schudden met het hoofd en aan of
achter de oren krabben dan moet er aan een
besmetting met oormijt gedacht worden.

Ons hondepotje

Met een oorkijker of otoscoop is de oormijt goed
in beeld te brengen. Deze kijker vergroot het beeld

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

en door de warmte van de lamp worden de mijten
geactiveerd. Je kunt ze echt zien lopen.
Onder de microscoop zijn de mijten nog beter te
zien. Zie de foto hieronder.

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
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deze manier aan projecten waar de praktijk een

onderzoek van LEI Wageningen UR. De

evenredig deel aan bijdraagt.

marktkansen voor biologische diervoeding lijken
niet heel groot; veel mensen vinden de prijs al snel

De volgende projecten en organisaties zijn door u en
de praktijk de laatste jaren ondersteund:

te hoog. Wel wordt biologisch voer geassocieerd
met hogere kwaliteit en meer voedingswaarden.

Kinderboerderij De Eenhoorn, Cordaid voor hulp aan
Tsunami slachtoffers, Giro 999 voor de aardbeving in

Uit het onderzoek blijkt verder dat diervoer

Afghanistan, giro 555, Don Bosco in Nairobi, de
Stichting Hulphond, het kinderziekenhuis Haarlem,
het Nationaal MS fonds. Van 2004 tot en met 2012
is al meer dan 6000Euro gedoneerd! Met uw hulp!
Bedankt!

Voor u gelezen

Een hond is geen modeartikel.
Een dier is geen ding. Een huisdier heeft verzorging
nodig en dat kost geld. Een dier na een paar
maanden weer weg doen omdat het verveelt of
omdat er geen geld voor is, is onaanvaardbaar. Dit
zegt de directeur van de dierenbescherming. De
asielen van de dierenbescherming krijgen steeds
vaker “modehonden” binnen. Extra aandacht dus
voor deze huisdieren! In de asielen van de
dierenbescherming zitten momenteel o. a. ruim
30.00 katten en ongeveer 11.700 honden! Deze
dieren zijn “als het ware” apk-gekeurd en wachten
allemaal op een nieuw baasje.

voornamelijk bij supermarkt, tuincentra en
dierenwinkels wordt gekocht. Met name kattenvoer
en verwennerijen voor honden worden in de
supermarkt gekocht. Mensen zijn kritischer bij de
aankoop van hondenvoer dan kattenvoer, en
daarom ook meer merkentrouw bij hondenvoer
dan bij kattenvoer. Ook zal men sneller
specialistische voeding voor de hond kopen. Bij
kattenvoer heeft het wel of niet hebben van een
aanbieding invloed op de keus van het merk.
Eventuele (toekomstige) kansen voor meer
verkoop via het supermarktkanaal kunnen liggen in
biologische kattenbrokjes, extraatjes, natvoer voor
honden en droogvoer voor kleinere honden.
Zie voor meer informatie het rapport
Marktverkenning van biologische diervoeding; Hoe
denkt het baasje over biologisch honden- en
kattenvoer op de site van het LEI.
bron: LEI Wageningen UR, 19/04/13
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biologisch eten voor hond en kat .

Wist u dat……….

Baasjes vinden biologisch eten voor hond en kat

Er ook een dierentuin in Haarlem is?

'en brug te ver'
Huisdiereigenaren vinden biologisch eten voor
hond en kat 'een brug te ver'. Dit blijkt uit
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Artisklas ligt in Haarlem Noord en is de kleinste
dierentuin van Nederland. Dit jaar alweer

uitgeroepen tot mooiste dierentuin. (Met maar
liefst 27,63% van de stemmen is Artisklas Haarlem
voor het tweede achtereenvolgende jaar verkozen

TROVET volwassen kat

tot mooiste dierentuin niet lid van de
EAZA.(European Association of Zoos and
Aquaria) ).

We behoorlijk uitgebreid hebben?
De praktijk heeft er heel wat vierkante metertjes bij
gekregen. Nu kunnen we u eindelijk eens laten zien
wat we allemaal voor de beestjes in huis hebben.
Hieronder ziet u de ruimte, die vanuit de
wachtkamer te bereiken is.
Kom gerust eens langs om een kijkje te nemen.

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

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

Akties

Chipprijs
in Mei en Juni betaalt u slechts 28Euro voor
het chippen van uw huisdier.
Ik kan niet wachten!!
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