
NIEUWSBRIEF 

Op vakantie met uw huisdier 

Op vakantie gaan met uw huisdier is natuurlijk erg leuk, maar er zitten wel risico’s en  
regels aan vast. Is uw huisdier wel op tijd en voldoende gevaccineerd en voldoende beschermd 
tegen ziekten uit het buitenland? Is hij/zij wel oud genoeg om met u mee op reis te mogen 
gaan? Er zijn allerlei factoren (verschillend per land) waarmee rekening moet worden gehouden. 

Om u hierbij te helpen heeft Pfizer Animal Health een folder ontwikkeld om vakantiegangers te 
wijzen op de risico’s inzake ziekten in de zuidelijke vakantielanden en de bescherming die  
hiertegen mogelijk is. In de folder staan handige tips en wordt informatie besproken die nuttig 
is voor eigenaren die hun huisdier meenemen op vakantie of naar het buitenland. 
http://users.skynet.be/fa390540/digitalemailing/Folder%20Op%20Reis_Uitgebreid.pdf  
 

Ook op onze website is veel informatie te vinden; sinds kort op onze speciaal hiertoe gemaakte 
pagina “reizen met uw huisdier”. Hier vindt u ook de voorschriften per land.  
Zie:   http://www.ossehoofd.nl/rabies.html  

Diergeneeskundig interessant 

 

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

Stuur een e-mail naar de redactie: 

dierenkliniek@ossehoofd.nl 

2009 

 Jaargang 4, nr. 2 

Lief en leed 

Vondelingen 

Zoals u waarschijnlijk wel weet komen bij ons regelmatig gewonde katten zonder baasje       
binnen. Ook zijn er sociale redenen waarom katten een nieuw huis zoeken, maar niet in een 
asiel passen. Wij hebben de taak op ons genomen om deze katten te herplaatsten. 

Op dit moment hebben wij bijvoorbeeld Dionne, een dame 
van Perzische afkomst, rondlopen. Dionne zoekt een baasje 
die haar de liefde en aandacht kan geven die bij haar past.  

Dionne is op een hele nare manier als vondeling binnen-  
gekomen. Wij weten dan ook niet precies hoe oud ze is. Ze is 
op zoek naar een thuis waar geen andere huisdieren of   
kleine kinderen zijn, want daar houdt ze niet van. 
Dionne mist één oog, maar heeft daar geen last van.  
 
Naast Dionne hebben we momenteel nog drie katten die een 
nieuw huisje zoeken. Wilt u meer informatie of bent u  
geïnteresseerd, vraagt u er gerust naar!  

http://users.skynet.be/fa390540/digitalemailing/Folder%20Op%20Reis_Uitgebreid.pdf
http://www.ossehoofd.nl/rabies.html
mailto:dierenkliniek@ossehoofd.nl
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Ossehoofd in ontwikkeling 
Groeiconsult pup bij paraveterinair Mariska 
Bij een groeiconsult wordt de pup gewogen en de hoogte gemeten. Na 3 tot 4 weken wordt dit 
herhaald en aan de hand van deze gegevens wordt geconstateerd met behulp van een  
groeicurve of de pup goed groeit. Verdere punten waar tijdens het consult naar gekeken wordt 
zijn hoe de spiermassa eruit ziet, of de hoeveelheid voer en de voeropname goed is, of de hond 
te dik of te dun is en of er maagdarm klachten zijn. U kunt informatie krijgen over de beweging 
van de hond en wat dit met zijn spieren en gewrichten doet. Natuurlijk kunnen er ook algemene 
vragen over de pup tijdens het consult gesteld worden. Meegenomen ontlasting kunt u gratis 
op wormeieren laten onderzoeken (zie ook http://www.ossehoofd.nl/acties.html). 
 
Gedragsconsult 
Nederland telt maar liefst 1,9 miljoen honden. 20% van de huishoudens heeft één of meer  
honden. Per jaar worden er ongeveer 150.000 Nederlanders door een hond gebeten; 65% van 
de bijtincidenten vindt thuis plaats en in 94% werd het slachtoffer gebeten door een bekende 
hond. Gevolg van deze incidenten kunnen blijvende verminkingen zijn, maar ook kunnen er  
psychische problemen ontstaan. Uit internationaal onderzoek onder slachtoffers van  
bijtincidenten jonger dan 16 jaar is gebleken dat 86% van de bijtincidenten thuis voorkomen 
had kunnen worden als de slachtoffers de lichaamstaal van de hond op de juiste manier hadden  
geïnterpreteerd. Ook het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren (http://www.LICG.nl) 
denkt dat het aantal van 150.000 incidenten drastisch omlaag kan. Dit was vorig jaar ook de 
reden voor ons om te beginnen met de gedragsconsulten. Hiervoor kunt u een afspraak maken 
op maandag, dinsdag en donderdag tussen 12.00 en 15.00 uur (deze service is kosteloos). 
 
Herinnering Advantage via sms 
Niet alleen willen we u attent maken op de mogelijkheid Advantage en andere producten per  

Goed om te weten 
New Castle Disease 
Het New Castle Disease (NCD) virus wordt ook wel pseudo-vogelpest genoemd. De naam  
pseudo-vogelpest is ontstaan doordat de symptomen van de ziekte van Newcastle sterk  
overeenkomen met die van vogelpest. Net als vogelpest is de ziekte van Newcastle een zoönose 
en is dus besmettelijk voor mensen. Mensen die zijn blootgesteld aan besmette vogels kunnen 
licht ontstoken ogen en griepachtige symptomen krijgen. Mensen krijgen alleen lichte verschijn-
selen de ziekte van Newcastle is voor de mens ongevaarlijk. 
Het New Castle Disease virus is op dit moment actief in Nederland en is aangetroffen bij  
besmette duiven in Gelderland en Zeeuws Vlaanderen.  

Welke vogels zijn hier gevoelig voor en wat zijn de verschijnselen?  
Naast duiven zijn kippen, kalkoenen, kwartels, struisvogels, kanaries en papegaaiachtige 
gevoelig voor het virus. Minder gevoelige soorten, zoals eenden en ganzen, kunnen het virus bij 
zich dragen en uitscheiden zonder ziek te worden.  
Verschijnselen van het virus kunnen zijn: sterfte, verminderde water– en/of voeropname, 
geringe daling van de eierproductie, zenuwverschijnselen en afwijkende mest.  
Hobby pluimvee 
Het PPE, Productschap voor Pluimvee en Eieren, heeft dringend beroep gedaan ook het hobby 
pluimvee te vaccineren en bij genoemde ziekte verschijnselen een dierenarts in te schakelen. 
Zie voor vaccineren bij ons op de praktijk:  
http://www.ossehoofd.nl/clienteninfo-vogels.html#vaccinatie 

http://www.ossehoofd.nl/acties.html
http://www.LICG.nl
http://www.ossehoofd.nl/clienteninfo-vogels.html#vaccinatie
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Juni Chipmaand 2009 
Ook dit jaar wordt in de maand juni een landelijke chipactie gehouden. Dit betekent dat u uw 
hond of kat in de maand juni met korting kunt laten chippen door onze paraveterinairen.  
Chippen inclusief registratie bij het NDG kost deze maand slechts €20.  
Bekijk voor de actie de volgende pagina: http://www.ossehoofd.nl/acties.html#chipmaand 

Omdat dierenkliniek ‘t Ossehoofd al een tiental jaren sterk voorstander is van het chippen kunt 
u het hele jaar door bij ons uw dier voor een gereduceerd tarief laten chippen. 
Zie hiervoor ook onze tarievenpagina: http://www.ossehoofd.nl/tarieven.html#chippen) 

Injecties tegen vlooien bij de kat: terug van weg geweest! 
Voor katten die moeilijk te druppelen of pillen in te geven zijn, is het mogelijk een injectie  
tegen vlooien te geven. Dit kan bijvoorbeeld gecombineerd worden met een vaccinatie. Deze 
injectie is zeer veilig en doorbreekt gedurende 6 maanden de voortplanting van de vlo. 

Deze preventieve injectie werkt echter alleen goed als deze het hele jaar rond gegeven wordt. 
Om deze reden stelt de fabrikant voor die eigenaren die hun kat de komende maanden laat 
prikken, een tweede injectie gratis ter beschikking. U krijgt hiervoor ter zijner tijd een  
herinneringsoproep gestuurd, zodat een van onze paraveterinairen de 2e injectie kan  
toedienen. 

Dus een heel jaar rond vlooienbescherming door middel van 2 injecties.  
Zie ook http://www.ossehoofd.nl/acties.html#vlo  

Nieuw middel tegen wagenziekte:  
Sinds een jaar is er een nieuw middel ter preventie van braken als gevolg van wagenziekte.  
Zoals met elk nieuw middel hebben wij uitgebreid literatuur onderzoek gedaan en het product 
in kleine kring getest. Het middel blokkeert zeer effectief het braken en werkt 12 tot 24 uur. 
Het heeft geen bijwerkingen zoals sufheid of slaperigheid. Het is als tablet of als injectie te 
verkrijgen. 
 
Bestellen kan via  http://www.ossehoofd.nl/contact.html#formulier 

Nieuwe producten 
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Acties 

e-mail te bestellen, waarna ze zonder bezorgkosten worden opgestuurd. De fabrikant Bayer 
heeft bedacht dat het handig voor u is als u een herinnering voor de maandelijkse toediening 
per e-mail of sms ontvangt. Als u belangstelling heeft voor deze (of herinneringen voor andere 
wormen- of vlooienmiddelen) dan kunt u dit laten weten door op onze website het  
bestelformulier in te vullen met uw naam, adresgegevens, de naam van uw huisdier en uw email 
adres onder vermelding van “sms Bayer” en de gewenste herinnering.  

http://www.ossehoofd.nl/acties.html#chipmaand
http://www.ossehoofd.nl/tarieven.html#chippen
http://www.ossehoofd.nl/acties.html#vlo
http://www.ossehoofd.nl/contact.html#formulier

