Mee op vakantie
Dit is de juni nieuwsbrief van de
Dierenkliniek Europawijk.

Als u uw huisdier meeneemt op vakantie, dan is het
handig om te checken of het vakantieadres en het

We doen ons best om elke maand een nieuwsbrief
met interessante onderwerpen (voor elk wat wils) te
creëren. 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. De nieuwsbrief wordt ook op de website
geplaatst, zodat u hem altijd terug kan lezen. Kijk dan

land van bestemming huisdieren toelaat. Dit
verschilt per land, dus houd hier rekening mee bij
het boeken van uw vakantie. Vraag bij ons welke
risico's er voor de hond zijn en welke inentingen
verplicht zijn in het bestemmingsland (en de
landen waar u doorheen rijdt!).

!

op onze website (www.dierenarts-haarlem.nl) op
het onderdeel nieuwsbrieven.
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Autovakantie
Katten hebben soms moeite met een lange autorit
en een vreemde omgeving. Honden kunnen
doorgaans wel goed mee op vakantie. Huisdieren
kunnen last krijgen van ziekte of stress tijdens een
lange autorit. Probeer uw dier te laten wennen aan
de auto. Zorg voor een veilige plek, zoals een
bench of een mandje. De schoot van de baas achterin de auto - vinden dieren ook zeer plezierig.
We kunnen eventueel een kalmerend middel geven
als bovenstaande handelwijze niet werkt. Geef
honden onderweg voldoende plas- en
wandelgelegenheid. Laat een hond, kat of kind bij
warm weer nooit in de auto achter! (zie artikel)
Zelfs een schaduwplek en open raam kunnen niet

voorkomen dat hij uitdroogt, wat na tien minuten
fataal kan zijn!

Checklist mee op reis

Van tevoren regelen:


Vraag bij het vakantieadres of dieren zijn
toegestaan



Informeer ruim van tevoren welke regels
van kracht zijn in het land van bestemming
(inentingen, muilkorf)



Laat uw dier tijdig inenten (ruim een
maand van tevoren) en vraag om een
gezondheidsverklaring



Chip uw dier voordat u vertrekt



Bevestig een adreskokertje met uw
vakantieadres aan de halsband

Hondvriendelijke vakantiehuizen

Via de sites

Dierenpaspoort en/of inentingsboekje



Rabiësverklaring voor de hond



Gezondheidsverklaring van de dierenarts



Telefoonnummer van DAP Europawijk



Eventuele medicijnen



Eigen eet- en drinkbakken



Eigen (dieet) voer (ook voor onderweg) en
water



Riem, mand en deken



Eventueel muilkorf



Extra riem



EHBO-doos voor uw huisdier (zijn bij ons te
krijgen)



Een foto van uw huisdier voor als u hem
kwijtraakt

Fijne vakantie!

http://www.hondentoegestaan.nl/
http://www.hondenopvakantie.nl/
http://www.vakantie-met-huisdieren.nl/
http://www.belvilla.nl/vakantiehuis-met-de-hond
kunt u meer dan 35.000 hondvriendelijke
vakantiehuizen in Nederland en de rest van Europa
boeken.
En omdat er bij sommige vakantiehuizen bij iedere
boeking €5,- naar de Dierenbescherming gaat,
steunt u ook nog eens de Dierenbescherming.
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Nieuw huisdier nemen?
De economische crisis heeft een enorme impact
gehad op alle sectoren in de maatschappij.
Ook de (dieren)zorgsectoren hebben een flinke
stap terug moeten doen.
Ik heb recentelijk katten gekeurd op de Felikat
tentoonstelling en daar sprak ik met een collega die

een dierenasiel in een grote stad verzorgt. Het was

hond vermaakt zich wel, door alles wat hij voorbij

schrikbarend hoeveel dieren aan asiels werden
afgestaan die of oud waren of ziek of een

ziet komen. Het raampje van de auto doe je een
stukje open, zodat er "frisse" lucht binnenkomt.

combinatie waarbij de eigenaren niet willen of niet
in staat zijn hun huisdier de nodige zorg (financieel

Vergis je niet, het wordt echt heel erg warm in de
auto! Laat geen dieren of kinderen in de auto

of maatschappelijk) te verlenen.

achter nu het zo warm is!

Zit u er aan te denken een nieuw huisdier te nemen
of eentje erbij, doe dan eerste de test op:
http://www.licg.nl/5j0/huisdierentest.html?utm_s
ource=flyer&utm_medium=url&utm_campaign=hu
isdierentest
Deze test laat zien wat voor een huisdier bij je past
wat betreft tijd, geld, ruimte en andere factoren om
een lang gelukkig leven met je huisdier te krijgen.
DOEN!!
De meest uitgebreide en informatieve
informatiesite over het houden van huisdieren is:
www.licg.nl
(Landelijk centrum informatie gezelschapsdieren)

Het wordt snikheet in de auto (zie tabelletje), de
temperatuur loopt snel op, ook al heb je een
raampje open staan.
Je rent naar de winkel, het is er wel druk, maar zo
snel als mogelijk laadt je je boodschappenkarretje
vol en gaat naar de kassa. Helaas, het is een lange rij
voor je en de kassarol is ook nog eens op. Je kijkt
om je heen en besluit aan te sluiten bij een andere

Voor u gelezen…

Boodschappen doen

kassa. Voor je staat een mevrouw met veel
boodschappen, maar de caissière is snel, dus het zal
niet al te lang meer duren, maar je hebt pech, er is
een artikel niet goed geprijsd, de caissière moet er

Het is de dagelijkse routine van veel mensen, even

iemand bij roepen, de mevrouw gaat ook nog
moeilijk doen over de hoogte van de prijs en nu

snel een boodschapje doen en dan het liefst met de
auto, want dan ben je sneller weer thuis. Of je zit
met je huisdier en je kinderen, die nu vakantie
hebben, het is met die warmte een heel gedoe, om
ze allemaal mee te nemen. Gemakkelijker is het om
ze allemaal in de auto mee te nemen en snel even
een boodschap te doen, terwijl zij in de auto
wachten. Je geeft je kind even een spelletje en de
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blijkt er ook nog een pak suiker lek. Dus er moet
een nieuw pak suiker worden gehaald uit de winkel.
Intussen ben je al meer dan een kwartier weg van je
kind en hond, weg van je auto.
Eindelijk ben je aan de beurt. Gelukkig nu weinig
obstakels, maar je wilt opschieten, je hebt het

warm, je hebt dorst en je wilt gewoon naar huis.

geliefd. Fokkers gingen dus jaren door met het

Het is wel heerlijk koel in de winkel, dat scheelt. Je
rekent af en gaat naar buiten, de warmte doet je

'pimpen' van hun ras. Deze selectie op uiterlijke
kenmerken schaadt de gezondheid en het welzijn

naar lucht happen.....

van de honden. De Cavalier King Charles-spaniël
(het 'Pim Fortuyn-hondje') heeft nu bijvoorbeeld

Je ziet dat er enige commotie is ontstaan bij je
auto......nee, he, denk je nog, geen

zo'n kleine schedel, dat zijn hersenen er niet meer
in passen. Hij heeft constant koppijn en riskeert

aanrijding.....maar dan zie je de politie en je kind op
de arm van een ambulancebroeder, de
dierenambulance is ook net gearriveerd.......

uitval van functies. De helft wordt daadwerkelijk
ziek.
Om extreme uiterlijkheden te krijgen, hebben
fokkers verwante dieren met een markant uiterlijk
met elkaar gekruist. Daardoor is de genetische basis
van het ras versmald, waardoor 40 procent van de
rashonden verborgen gebreken heeft. Ingeborg de
Wolf, directeur van de Raad van Beheer op
Kynologisch Gebied waarbij nagenoeg alle
rasverenigingen zijn aangesloten, erkent vandaag in
Trouw dat er fouten zijn gemaakt. De fokkers
voelen de verantwoordelijkheid die te herstellen.

Laat geen kinderen of dieren achter in een snikhete
auto!

een relatief grote kop gekregen en een smal
bekken, waardoor pups via de keizersnede ter

Bron: de telegraaf

wereld moeten komen. Daar willen we vanaf." De
hond mag nog maximaal twee keer via de

'Fairfok' tegen inteelt rashonden

keizersnede bevallen. Sommige rassen kennen een
te smalle genetische basis die niet meer via

Hans Marijnissen − 19/05/14

De 192 rasverenigingen van Nederland gaan het
fokken van honden met extreme uiterlijke
kenmerken aanpakken. Een verplichte DNA-test
voor puppies moet leiden tot een nieuw
kwaliteitskeurmerk dat al wordt aangeduid met
'Fairfok', afgeleid van fairtrade.
Honden met de platste snuit, de meeste rimpels en
het kleinste hoofd zijn bij het publiek het meest
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Volgens De Wolf kennen sommige rassen acute
problemen. "De Engelse bulldog bijvoorbeeld heeft
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terugfokken is te verbreden. "Daar moet vers bloed
bij, van een ander ras met dezelfde uiterlijke en
gedragskenmerken."

Akties

Hondeworsten
NIEUW in ons assortiment: HYPOALLERGENE
HONDEWORSTEN (alle honden vinden ze
lekker!)

Zie: http://www.pupinnood.com/?q=node/266

Een structurele verandering is de invoering van
verplichte DNA-afname bij alle pups die na 1 juni
zijn gefokt. Zo moet een databank ontstaan van
alle rashonden, waarin afkomst en verwantschap
vastliggen, en die kan dienen als biobank. "Zien we
dan afwijkingen toenemen of te nauwe
verwantschappen ontstaan, dan kunnen we als Raad
direct actie ondernemen." Die DNAafstammingscontrole geeft samen met de al
bestaande identiteits-chip aan het huidige
stamboomcertificaat een kwaliteitskeurmerk. "Ik
heb laatst op een bijeenkomst met een knipoog het
woord 'fairfok' geïntroduceerd, afgeleid van
fairtrade, dat voor 'eerlijk' en 'kwaliteit' staat. Het
publiek moet straks het verschil zien tussen
'plofhonden' en 'fairfok', en voor het laatste
kiezen."

In het Vondelpark in Amsterdam demonstreerden in mei
tientallen hondenbezitters onder andere tegen het doorfokken
van hondenrassen. De honden signeerden het protestdoek met
hun pootjes. (eigenlijk raar dat je tegen jezelf stemt ).
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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 3,25
Euro. In de maand juni tot en met augustus krijgt u
bij elke 3 worsten 1 worst gratis erbij.
Ze kunnen ingevroren worden!

EHBO set Royal Canin
Deze EHBO set is bij ons verkrijgbaar.
Bij aankoop vanaf minimaal 4 kg Royal Canin

dieetvoeding voor de kat of hond ontvangt u
GRATIS deze set.

Actie is geldig zolang de voorraad strekt.
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