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NIEUWSBRIEF
Lief en leed
Secretaresse Marjolein nieuw werk
We leerden Marjolein kennen via haar zieke kat Sam die bij ons was opgenomen. Zij zocht werk
en wij konden wel wat hulp achter de schermen gebruiken. Na drie jaar vond Marjolein het tijd
voor verandering. Zij heeft een nieuwe betrekking bij Boehringer in Alkmaar. Milou en Elma nemen veel van haar werk over.

Dierenarts Din van Nieuwenhuijzen getrouwd
Op 31 mei jongstleden is Din in het huwelijk getreden met zijn Merel die ook dierenarts is. Zij
kunnen terugkijken op een fantastische dag en een zeer geslaagd feest waarbij de collega’s zich
niet onbetuigd hebben gelaten en flink hebben mee gefeest.

Assistente Mélanie bevallen van zoon Robin
Mélanie is op 5 mei 2008 bevallen van een pracht van een zoon, genaamd Robin.

Diergeneeskundig interessant
Röntgen diagnostiek
MRI en CT-scan zijn moderne
technieken die erg tot de verbeelding spreken. Maar deze
kostbare technieken zijn echter
niet zo geschikt om kleine details zichtbaar te maken, iets wat
de vertrouwde röntgentechniek
wél kan.
Hier ziet u een prachtig voorbeeld van een via contrast zichtbaar gemaakt rugprobleem op
een röntgenfoto.
Voor meer voorbeelden zie:
http://www.ossehoofd.nl/diensten.html#rontgen

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
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Goed om te weten
Pitbulls niet meer vogelvrij
Opluchting bij pitbulls (en pitbull-achtigen) en hun baasjes: met ingang van 30 mei 2008 kunnen deze honden niet meer in beslag genomen worden alleen maar om hun uiterlijke kenmerken! Pas als een hond heeft gebeten, volgt in beslagname.
De huidige Regeling Agressieve Dieren (RAD) waarmee beoogd werd om het aantal bijtincidenten door pitbulls te verminderen en het ras te laten uitsterven, is aangepast. Hier ligt een rapport aan ten grondslag waarin diverse aanbevelingen zijn gedaan. Tevens is gekeken naar de
aanpak van omliggende landen bij agressieve honden. Immers, niet alleen pitbulls maar ook andere (ras)honden zorgen in huiselijke kring voor de nodige bijtincidenten.
Ook voor honden die al in beslag genomen zijn is er hoop. Zij worden onderworpen aan een gedragstest alvorens maatregelen worden genomen.
Voor meer informatie zie:
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640333&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_news_item_id=23366

Ossehoofd in ontwikkeling
Tarievenpagina online
Met ingang van heden kunt u op de website onze tarieven vinden. Waar nodig vindt u uitleg
over de opbouw van het tarief.
Vindt u de tarievenpagina handig, mist u wat, is het duidelijk? Uw reactie wordt op prijs gesteld!

Informatief stuk over zomerongelukjes
Op de website vindt u een artikel over zomerongelukjes bij huisdieren. Hierin kunt u lezen wat
u het beste kunt doen om ongelukjes te vermijden én wat u moet doen als ze al gebeurd zijn.
http://www.ossehoofd.nl/clienteninfo-alg.html#zomer

Kat en konijn zoeken nieuw baasje
Een nieuw huis gezocht voor: Moos en Otje

E

http://www.ossehoofd.nl/vondelingen.html#tehuis

Moos
Moos is een zwart/witte kater van ongeveer 1,5 jaar oud.
Is erg speels, nieuwsgierig en houd van veel, heel veel, aandacht.
Otje
Otje is een klein zwart konijntje, wat graag lekker los rond huppelt.
Is erg nieuwsgierig en ondernemend. Is zindelijk in zijn kooi.
Kunt u Moos of Otje een gezellig huis bieden, neem dan contact op met: Mariska Nicole of Silvia
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Acties
Gratis testen van ontlasting op wormen
Shit happens! En dat omdat huisdierbezitters té weinig aandacht hebben voor het ontwormen van hun dier. De Europese Commissie doet
een aanbeveling van 4x per jaar ontwormen, maar er zijn (helaas) nog
steeds baasjes die hun dier jaarlijks of helemaal niet ontwormen wat
een gezondheidsrisico voor het dier en zijn omgeving met zich meebrengt.
Bent u eigenaar van een jonge hond of kat? Dan kunt u de ontlasting van uw dier gratis op parasieten laten testen! Met natief microscopisch onderzoek is makkelijk aan te tonen of er een grote hoeveelheid eitjes in zitten, wat inhoudt dat het dier volwassen wormen in de darmen heeft.
De assistente kan dit onderzoek meestal gelijk uitvoeren én u kunt op de monitor meekijken!
http://www.ossehoofd.nl/diensten.html#microscoop
Bij ’t Ossehoofd zijn effectieve en veilige wormmiddelen verkrijgbaar.
Door gedetailleerd wormonderzoek met de zogenaamde ophopingstechiek is ook een líchte
wormbesmetting aan te tonen en kan tevens bepaald worden welke soorten wormen zich in de
darmen bevinden. Deze test is niet nodig voor het periodiek geven van algemene wormmiddelen. Voor deze test worden de gewone kosten in rekening gebracht.

Nieuwe producten
De ‘pil voor de reu’
Al langere tijd bestaat er een injectie bij de reu die het hormonale systeem onderdrukt, het zogenaamde chemisch castreren. Deze injectie werkt ongeveer een maand en wordt vooral toegepast bij prostaat problemen en als test welk effect het eventuele echte castreren op het gedrag
kan hebben. Nadeel was dat de injectie maar een maand werkte en niet helemaal vergelijkbaar
is met het werkelijk castreren.
Thans bestaat er een implantaat waarmee gedurende langere tijd (6 mnd) de seksualiteit van de
reu kan worden onderdrukt doordat het rechtstreeks de afgifte van mannelijke hormonen remt.
In tegenstelling tot het echte castreren is deze “castratie” dus omkeerbaar.

Dierenkliniek ‘t Ossehoofd

Dierenartsen

Praktijk Zuid-Scharwoude

Berckheidelaan 8

D.L. van Os

Voorburggracht 228

1701 VG Heerhugowaard
Tel. 072-5744959

D.A. van Nieuwenhuijzen
M. Nijssen

1722 GE Zuid-Scharwoude
Tel. 0226-313872

