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NIEUWSBRIEF
Lief en leed
Ons kleine beestje op eigen benen
Onze lieve, kleine, ondeugende Japie heeft een nieuw plekje gevonden bij onze dierenvrienden
Dick en Leonie! Tijdens een bezoekje met hun kat King viel hun oog op het kleine monster en
na veel geknuffel is hij met hen mee naar huis gegaan.
We zijn er zeker van dat Japie nu zijn juiste plekje heeft gevonden!

Ryanne, een nieuwe assistente in ons midden
Sinds de start van de vakantieperiode hebben wij een nieuwe collega in onze kliniek. Zij heet
Ryanne en heeft hier al eerder stage gelopen. U zult haar zowel zien in Zuid–Scharwoude als in
Heerhugowaard, ook op zaterdag. Ze wil eigenlijk weer verder studeren maar vindt het hier ook
erg leuk! http://www.ossehoofd.nl/assistentie_schilder.html

Assistente Martine heeft een zoon!
De komende maanden zult u Martine even niet in onze kliniek tegenkomen. Zij is 24 oktober
bevallen van haar 2e zoon genaamd Levi. Moeder en kind maken het prima!

Extra: Vuurwerkangst Nú mee aan de slag
Ook uit de vuurwerk enquête die we vorig jaar hebben gehouden blijkt dat de enige goede aanpak training is. We hebben hiervoor een speciale CD maar kunnen ook van harte de cursussen
aanbevelen die bijvoorbeeld KCWF organiseert. (Voor de moeilijke gavallen en dieren die echt
angstig zijn bestaan er zeer geschikte medicijnen). Met de meest werkzame moet echter al in
november gestart worden. Iets voor u? http://www.ossehoofd.nl/vuurwerk.html#enquete

Diergeneeskundig interessant
Gekloonde honden
Aan elk leven komt een einde; zo ook aan dat van uw huisdier. Maar, wees niet
getreurd! U kunt uw huisdier tegenwoordig laten klonen. Tegen een (kleine) vergoeding van ongeveer €50.000,- heeft u uw beestje weer terug.
Wat er tegenwoordig allemaal niet mogelijk is….
Het artikel is te vinden op onze website. Bron: NRC Handelsblad, Jaargang 38 no. 260

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
Konijn nu ook te verzekeren tegen ziektekosten!
In Nederland worden zeer veel konijnen gehouden. Konijnen zijn dan ook meer dan ooit gewaardeerde huisgenoten. Konijnen zijn redelijk gemakkelijk te houden, ze zijn nieuwsgierig en
kunnen vaak goed met katten en honden omgaan
De diergeneeskunde van konijnen heeft de laatste 10 jaar een enorme vlucht genomen. Operties aan blaasstenen, behandeld aan het gebit, darmen en botbreuken van alles is mogelijk.
Dit brengt echter de nodige kosten met zich mee. Zorgverzekeraar Petplan heeft daarom ook
een konijnenpolis ontwikkeld. Voor een bescheiden bedrag per maand ben je verzekerd tegen
de kosten van een optimale behandeling van kwalen en ziekten.
Voor meer informatie zie http://www.ossehoofd.nl/clienteninfo-knaag.html#verzekeren
Folders en aanmeldingsformulieren van Petplan zijn verkrijgbaar in onze praktijk. Maar u kunt
natuurlijk ook op de website van petplan kijken.

Ossehoofd in ontwikkeling
Nieuwe apparatuur voor orthopedie
Deze apparatuur maakt het niet alleen mogelijk om botbreuken nog beter en sneller te behandelen, maar maakt het ook mogelijk om bij gescheurde kruisbanden een knie operatie uit te
voeren met een nog hoger succespercentage (TPLO). Omdat dergelijke apparatuur kostbaar is,
werd deze operatie voorheen door onze dierenarts D.L van Os uitgevoerd in samenwerking met
een andere praktijk in het zuiden van ons land. Sinds een aantal maanden is nu besloten om
deze kostbare apparatuur ook hier aan te schaffen en deze operatie hier uit te voeren.
De laatste jaren is hard aan alle voorwaarden gewerkt om een dergelijke operatie succesvol te
kunnen doen. Denk daarbij aan opleiding van ok-personeel, betere anesthesiemogelijkheden en
bewaking om de vereiste langdurige narcose nog beter te waarborgen.
http://www.ossehoofd.nl/dierenkliniek-chirurgie.html#tplo

Vondelingen
Al onze vondelingen van het afgelopen jaar hebben, indien dat mogelijk was, weer een nieuw
baasje gevonden.
Op dit moment hebben we een nieuwe vondeling: een kitten van nog geen 3 maanden oud.
De meeste vondelingen komen via de dierenambulance bij ons binnen, omdat ze gewond zijn
en er geen eigenaar bekend is. Maar soms gebeurt het dat de eigenaar er voor kiest hun dier bij
ons te laten, omdat deze bijvoorbeeld niet de financiële middelen heeft om het beestje dat te
geven wat het medisch nodig heeft. In beide gevallen kunnen we dan de benodigde medische
zorg bieden en vervolgens een nieuw baasje voor de vondeling zoeken. Dit doen wij middels
een foto met een verhaaltje op onze website, via onze nieuwsbrief en soms zelfs via de media.
Denkt u nu een huisje te kunnen bieden aan een herplaatskat of ander dier en wilt u weten of
wij vondelingen hebben die een nieuw baasje zoeken? Kijk dan regelmatig op onze website
http://www.ossehoofd.nl/vondelingen.html of informeert u even aan de balie.
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Acties
Paraveterinaire spreekuur uitgebreid
Naast de bekende gebitsspreekuren die Mélanie en Nicole geven, is er nu ook gelegenheid met
vragen over het gewicht en het gedrag van uw huisdier te komen op dit spreekuur.
Als uw dier te dik of te mager is, of u heeft een opgroeiende of oudere hond waarvan u graag
wat advies over het gewicht wilt hebben, bent u van harte welkom in dit spreekuur om uw dier
te laten wegen en te begeleiden. Dit wordt dan keurig administratief voor u bijgehouden en indien nodig krijgt u aanvullende voedingsadviezen mee.
De spreekuren zijn iedere maandag, dinsdag en donderdag tussen 12.00 uur en 15.00 uur.
Omdat wij voldoende aandacht aan iedereen willen besteden,
verzoeken wij u om van tevoren een afspraak te maken.

Kijkt u voor meer info over de spreekuren en het werk van
onze paraveterinairen op onze website:
http://www.ossehoofd.nl/paraveterinairen.html

Over onze producten
Prijzen Royal Canin, Hill’s en Trovet verhoogd
Doordat afgelopen jaar de prijzen van grondstoffen als granen, vetten en vitaminen explosief
zijn gestegen zien fabrikanten zich geconfronteerd met een keuze. Het verwerken van goedkopere grondstoffen of het verhogen ven de prijs.
De diëten die bij de dierenarts worden voorgeschreven zijn natuurlijk ongeschikt voor gerommel met de receptuur. Bovendien zijn dierenartsen kritisch en hebben de kennis om veranderingen in de receptuur op hun juiste waarde te beoordelen.
Merken als Royal Canin, Hill’s en Trovet hebben dan ook hun prijzen tussentijds verhoogd om
dieetvoer van goede kwaliteit te kunnen blijven maken.
U als cliënt van dierenkliniek ‘t Ossehoofd zult dit dus vooral merken aan de prijzen van de
door ons verkochte dieetvoedingen.
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