
 

 NIEUWSBRIEF 

 Jaargang 2, nr. 3 

 

Doe de niercheck voor uw kat! 
Chronische nieraandoeningen zijn één van de meest voorkomende gezondheidsproblemen bij 
de kat. Alhoewel deze op alle leeftijden voorkomen, is de kat meestal ouder dan acht jaar op 
het moment dat de diagnose gesteld wordt. Voorafgaand aan de diagnose kan er een  
periode zijn waarin er al  ‘verborgen nierschade’ aanwezig is. De nieren van de kat werken dan 
minder goed zonder dat dit voor u zichtbaar is. De klachten worden meestal pas voor u als  
eigenaar zichtbaar op het moment dat al 60-70% van het nierweefsel verloren is gegaan. 

Het vroegtijdig opsporen en behandelen kan deze klachten voorkomen! 
In onze kliniek wordt veel aandacht besteed aan het op tijd signaleren van nierproblemen.  
Dit gebeurt door routinematig urine te onderzoeken door middel van een blaaspunctie .  
 
De niercheck, een initiatief van de firma Novartis, biedt u de gelegenheid thuis urine van uw kat 
op te vangen door middel van de gratis te bestellen niercheck-kit.  Wilt u weten hoe dit werkt, 
ga dan snel naar onze website, www.ossehoofd.nl en lees alles over deze actie onder de kop 
“Doe de niercheck voor uw kat!” 

Diergeneeskundig interessant 

 

Wachten aangenamer maar met uw hulp niet langer! 
Sinds zaterdag 23 juni is de temperatuur in de wachtkamer van onze kliniek te Heerhugowaard 
beter regelbaar. Er is een extra airconditioning geïnstalleerd om in deze zomermaanden onze 
hoofden én de uwe koel te houden! We willen daarmee het wachten aangenamer maar niet  
langer maken. Met dit laatste kunt u ons helpen door een afspraak te maken voordat u naar ons 
toe komt, zeker als u met drie of meer dieren komt, bijvoorbeeld om te vaccineren.  

We hebben het afgelopen jaar veel aandacht en energie gestoken in het terugdringen van de 
wachttijden, maar dit kan natuurlijk altijd beter. U kunt ons daarbij helpen door duidelijk aan te 
geven hoe uitgebreid het probleem is waarvoor u komt wanneer u een afspraak maakt. 

Ossehoofd in ontwikkeling 

 

Heeft u een mededeling, vraag of suggestie met betrekking tot de inhoud van deze nieuwsbrief?  

Stuur een e-mail naar de redactie: 

marjolein@ossehoofd.nl 

Juni 2007 

www.ossehoofd.nl
mailto:marjolein@ossehoofd.nl
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Molletje heeft een nieuw baasje! 
Goed nieuws voor ons vondelingetje Molletje: hij heeft een nieuw 
baasje gevonden! Deze pechvogel werd gevonden met zijn 
pootje in een mollenklem. De dierenambulance heeft hem naar  
’t Ossehoofd gebracht en wij hebben hem weer opgeknapt.  

Aangezien Molletje niet was gechipt en zijn baasje hem ook niet 
als vermist heeft opgegeven bij de diverse instanties, zijn we op 
zoek gegaan naar een nieuw huis, en dat is gelukt.  
Molletje, veel plezier bij je nieuwe baasje! 

 

Rover, een echte uitdaging 
Dit is ROVER, een 9 jarige poes voor wie we op zoek zijn 
naar een nieuw baasje. Rover is een beetje bang, en laat 
zich wat moeilijk benaderen, dus we zijn op zoek naar 
een ervaren kattenbezitter met veel rust en geduld. 

Heeft u een plekje voor Rover, neem dan contact op met 
assistente Mariska of Nicole, tel. 072-5744959 of stuur 
een e-mail naar dierenkliniek@ossehoofd.nl 

 

 Compleet ontwormen met een pipet 
 Sinds kort is er een echt nieuw middel op de markt tegen wormen   
 bij de  kat. Met deze spot-on kunt u alle maag-darmwormen  
 effectief bestrijden. Dit wormmiddel wordt als vloeistof op de huid   
 in de nek van uw kat aangebracht. Extra voordeel is dat dit middel   
 langer, beter en completer werkt dan de reguliere middelen.  
 

 Dus vanaf nu geen geworstel meer om een wormpilletje bij uw kat   
 naar binnen te krijgen! 
  

 Iedere kat is vanaf de geboorte besmet met wormen. Meer dan 80%   
 van de Nederlandse katten is zelfs besmet met twee  
 wormsoorten. Dit geldt ook voor katten die nooit buiten komen.   
 Regelmatig de cyclus doorbreken is dan ook in het belang van de   
 gezondheid van uw kat en zijn omgeving. 
 Wij adviseren u daarom uw kat twee maal per jaar te ontwormen.  

Nieuwe producten 

Lief en leed 

 

mailto:dierenkliniek@ossehoofd.nl


Praktijk Zuid-Scharwoude 
 

Voorburggracht 228 

1722 GE Zuid-Scharwoude 

Tel. 0226-313872 

Dierenkliniek ‘t Ossehoofd 
 

Berckheidelaan 8   

1701 VG Heerhugowaard  

Tel. 072-5744959   

Dierenartsen 
 

D.L. van Os 

D.A. van Nieuwenhuijzen 

M. Nijssen 
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Rabiës vaccinaties en reizen naar het buitenland 
Bent u ook een beetje kwijt hoe het nu precies zit?  

Wanneer u van plan bent naar het buitenland te reizen met uw hond of kat, zijn er veel  
verschillende invoereisen waar u rekening mee dient te houden. Het is zaak al ruim van tevoren 
informatie in te winnen over wat deze eisen zijn, bijvoorbeeld bij de ambassade of het  
consulaat van het betreffende land. Denk daarbij ook aan de regels van de landen waar u  
doorheen reist op weg naar uw bestemming. Bovendien zijn In een toenemend aantal landen 
bepaalde hondenrassen verboden, of geldt een muilkorfplicht voor een aantal rassen. 
 
Voor EU landen binnen Europa geldt in het algemeen: 

 EU paspoort verplicht 

 chip verplicht 

 rabiës vaccinatie tenminste 21 dagen  

 Bij gebruik van het juiste vaccin heeft dit tegenwoordig een geldigheid van drie jaar!!   

Voor niet EU landen binnen Europa (bijv. Zwitserland), moet u echter jaarlijks hervaccineren! 
 

Bijzondere eisen: 

O.a. Engeland, Scandinavië en Ierland hebben bijzondere invoereisen. Wanneer u naar deze  
landen afreist dient u vele maanden voor vertrek op de hoogte te zijn van die eisen en een  
eerste behandeling in te zetten. Zorg er dus voor dat u tijdig begint met de voorbereiding van 
uw reis wanneer u uw hond of kat meeneemt naar het buitenland! 

 

Advantage en Stronghold zonder extra  
kosten thuisbezorgt! 
Misschien kent u het wel. Een vlooienbehandeling is hoognodig maar u 
kunt geen tijd vinden even langs te komen voor een goed(!) anti-vlooien  
middel als Advantage of een anti-vlooien/-wormmiddel als Stronghold. 

Vanaf nu hoeft u hiervoor de deur niet meer uit, ga naar 
www.ossehoofd.nl en bestel uw vlooienmiddel online! Wij sturen u dan 
Advantage en Stronghold toe. Voor deze service worden geen  
verzendkosten berekend! 

Goed om te weten 

Acties 

www.ossehoofd.nl

