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80% van de honden ouder dan 3 jaar heeft gebitsproblemen. Ook bij katten 
komen gebitsproblemen veelvuldig voor. Om de bewustwording van de 
eigenaar voor een goede gebitsverzorging te vergroten en de rol van de 
dierenarts hierin te onderstrepen is februari 2007 nationaal uitgeroepen tot de 
Maand van de Gebitscontrole. Met als bedoeling om deze maand extra 
aandacht te besteden aan het gebit door middel van controle en aandacht voor 
preventie. Daarom ook bij onze kliniek:

Gratis gebitscontrole bij Dierenkliniek 't Ossehoofd
Februari: iedere dinsdag tussen 09.00 en 16.00 uur 

Dierenkliniek ’t Ossehoofd onderstreept daarmee het belang van regelmatige 
gebitscontrole van uw huisdier, en werkt daarom mee aan de maand van de 
gebitscontrole.
De hele maand februari kunt u iedere dinsdag tussen 09.00 en 16.00 uur 
binnen lopen bij assistente Melanie voor een gratis gebitscontrole en advies 
voor uw huisdier!

Wilt u weten wat u zelf kunt doen aan de gebitsverzorging van uw hond of 
kat? Kijk op www.ossehoofd.nl bij “Nieuws”.

De maand van de gebitscontrole is een initiatief  van de Groep geneeskunde 
Gezelschapsdieren in samenwerking met Pedigree. Kijk voor meer informatie op 
www.maandvandegebitscontrole.nl

Het gebruik van humane pijnstillers zoals bijvoorbeeld paracetamol of aspirine 
zijn niet zonder gevaar wanneer u ze voor de behandeling van uw dier inzet. De 
werkzame stoffen zijn allemaal sterk verschillend zowel in werking als in 
bijwerking bij onze huisdieren.

Voor alle medicijnen geldt dat wat voor  de ene diersoort veilig is voor de andere 
soort ernstige bijwerkingen kan hebben. Zonder kennis deze medicijnen 
toepassen is dan ook sterk af te raden. Of het werkt niet of de schade is enorm.

Met name katten hebben een beperkte mogelijkheid via de lever stoffen te 
ontgiften en paracetamol is daarom al gauw dodelijk! Na het geven van een ½ 
tablet paracetamol heeft uw kat al 50 procent kans om te overlijden! Het is dus 
raadzaam advies aan uw dierenarts te vragen wanneer u denkt dat uw dier 
medicatie nodig heeft.

Humane pijnstillers zijn niet 
onschadelijk voor uw dier
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Nederland is met Petplan een nieuwe zorgverzekering voor dieren rijker. Petplan is een initiatief  van de 
dierenartsencoöperatie AUV en wordt verzorgt door Unigarant. Petplan is mede ontwikkelt en uitgedacht 
door dierenartsen.   

Petplan bied naast een optimale dekking voor  hoogwaardige diergeneeskunde ook vergoedingen voor 
preventieve zorg.   

Dierenkliniek ‘t Ossehoofd staat positief tegenover het  
verzekeren van de zorg voor uw dier. Wanneer geld een  
minder grote rol speelt kunnen wij als Dierenkliniek  
makkelijker onze mogelijkheden inzetten om een juiste  
diagnose te stellen. Zo heeft u niet alleen meer zekerheid  
over de te verwachten kosten, maar bent u ook in staat uw  
dier de beste kans op genezing en een gezond bestaan te geven.

U kunt alles over Petplan lezen op de website www.petplan.nl.

Regelmatig komen mensen met hun huisdier op het spreekuur met klachten van ontstoken ogen. Niet 
zelden heeft de eigenaar de ogen al schoongemaakt met gekookt water. Ons Nederlandse kraanwater is 
van uitmuntende kwaliteit en koken is dan ook niet nodig. Waar we wel graag even aandacht aan willen   
besteden is dat gewoon water eigenlijk irriterend is voor het oog. Iedereen die wel eens zwemt heeft dat 
zelf  kunnen ervaren. Dit komt omdat water geen zouten bevat en daardoor de samenstelling van het 
gevoelige hoornvlies verstoord.

Het is daarom zinvol het water wat zout te maken. Bijvoorbeeld door 1 afgestreken 
theelepel gewoon keukenzout op een mok drinkwater toe te voegen. De smaak moet 
behoorlijk zout zijn, net als ons eigen traanvocht! 
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