Nieuwsbrief DAC NOORDWOLDE Februari 2012
Valentijn Castratie Actie
Poes 75 euro
Kater 35 euro
20 februari – 2 maart
chippen 10 euro
Voorkom ongewenste nestjes en laat uw poes tijdig steriliseren.
Bedenk ook dat ongecastreerde katers een groter risico lopen op vechtwonden,
aanrijdingen en geslachtsziekten.
Het is bijna niet voor te stellen na alle winterse schaatspret van de afgelopen weken maar over een
maand is het alweer voorjaar. En inmiddels is het wel bekend dat na Valentijnsdag de katers weer op
vrijers voeten gaan. Dit leidt als we geen maatregelen nemen tot een 'baby boom' van schattige kleine
katjes.
Wij adviseren om goed na denken voordat je aan een nestje begint. Om de keuze iets makkelijker te
maken houden wij ook dit jaar een speciale sterilisatie en castratie actie voor katten.
En heb je eenmaal een ‘geholpen’ kat dan wil je die niet graag meer missen.
Er worden en nog steeds katten bij het asiel gebracht die 'gevonden' zijn en als zwerfkat worden
gezien. Veel van deze katten hebben ergens een baasje die niet snapt waarom zijn kat niet meer thuis
komt. Om dit probleem op te lossen kun je de kat laten chippen en registreren bij een speciale
databank op internet. (www.chipnummer.nl) Elke dierenarts, dierenambulance of asiel medewerker
kan deze chip aflezen.
Het thuis brengen van gevonden katten is net zo belangrijk om te voorkomen dat de asielen vol raken
of dat er een zwerfkatten probleem ontstaat, als het steriliseren van poezen..
Daarom hebben wij aan de castratie actie ook een chipactie gekoppeld.

Even Voorstellen; Matthijs van Waart

Matthijs heeft in december 2011 zijn diergeneeskunde studie met succes afgerond en is per 1 februari
2012 werkzaam bij onze praktijk.
Naast zijn studiepad landbouwhuisdieren en de daarbij behorende interesse in de
rundveegeneeskunde heeft hij zich tijdens de studie ook verdiept in de gezelschapsdieren en paarden
geneeskunde. Ervaring hierin heeft hij onder andere opgedaan tijdens zijn werkzaamheden in een
gezelschapsdieren praktijk in Zeist. U kunt er dus op rekenen dat ook bij hem het welzijn van uw
huisdier voorop staat en deze bij hem in goede handen is.
.

FEBRUARI Maand van de Gebitsverzorging
De hele maand februari
Gratis Gebitcontrole
en
10 % korting op alle gebit behandelingen
gebit verzorging producten
Een gezond gebit en gezond tandvlees zijn zeer belangrijk voor een goede gezondheid van uw huisdier.
Ontstoken tandvlees leidt niet alleen tot pijnklachten maar kan ook de oorzaak zijn van hart, lever of nier
problemen.
De laatste jaren raakt men er steeds meer van overtuigd dat preventie zeer belangrijk is. Dus niet pas naar
het gebit kijken als we alleen nog maar kunnen puinruimen.
Kiespijn en tandvleesontstekingen zijn een van de meest voorkomende verborgen klachten van uw hond of
kat.
Maak een afspraak en laat u voorlichten over de mogelijkheden van een goede gebitsverzorging aangepast
aan de mogelijkheden en eisen van uw huisdier.
Ook als u het niet zit zitten om dagelijks de tanden van uw huisdier te poetsen is er nog genoeg wat u thuis
kunt doen om veel leed te voorkomen. Wij geven u graag advies op maat.

Twee Belangrijke Wetswijzigingen
1.Chippen van honden wordt verplicht voor honden geboren na voorjaar 2012.
Alle honden die vanaf 2012 worden geboren, moeten verplicht een chip krijgen. De gegevens van
de eigenaar worden opgeslagen in een databank.
De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van staatssecretaris Bleker (EL&I) om
misstanden in de hondenfokkerij en -handel tegen te gaan en het welzijn van honden te verbeteren.
Het kabinet geeft met de maatregel gehoor aan het verzoek van veel partijen.
Om verschillende problemen in de handel met honden te bestrijden, is het belangrijk te weten waar
honden vandaan komen. Vanaf het voorjaar van 2012 is daarom elke eigenaar verplicht zijn hond
binnen 7 weken na geboorte te laten chippen. De eigenaar moet onder meer zijn naam, adres en
woonplaats registreren.
Met deze gegevens kunnen toezichthouders nagaan of iemand bedrijfsmatig handelt in honden. Bij
een mishandelde, verwaarloosde of achtergelaten hond is met de chip de eigenaar op te sporen.
Het besluit gaat in het voorjaar van 2012 in.
2. Geen rabiës bloedtiter controle meer nodig voor honden en katten die meegaan op vakantie
naar Noorwegen, Zweden en Engeland.
Voortaan is het voldoende om dieren te laten vaccineren tegen hondsdolheid 3 weken voor vertrek.
Deze enting is 3 jaar geldig.
Let op! Er moet vaak nog wel een speciale wormkuur worden gegeven

Kijk voor meer info
www.dacnoordwolde.nl

