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Konijnen

Het Huisdieren Zorg Plan is enthousiast
ontvangen: we hebben al heel veel
honden en katten mogen inschrijven.
Onder dit abonnement vallen:
de jaarlijkse inenting(en) en alle
middelen tegen parasieten zoals
wormen, vlooien en teken. Ook
gebitscontrole, nagels knippen etc. door
de assistente is hierbij inbegrepen.
Wij houden voor u bij, wanneer uw dier
iets nodig heeft en sturen u dan een
berichtje. U kunt het dan zonder te
betalen bij ons aan de balie ophalen.

Wist u dat konijnen ook elk jaar ingeënt moeten
worden? Dit betreft den entingen voor Myxomatose/
RHD1 en RHD2. Deze zijn belangrijk omdat, deze
virussen een dodelijk verloop hebben voor niet
gevaccineerde konijnen. Voor meer informatie of het
maken van een afspraak belt u met de assistente.
Let u op de warme dagen ook extra op uw konijnen.
Maden, ook wel myiasis genoemd, komen vaak voor
bij het konijn. Het is een ziekte waarbij de maden van
vliegen in de vacht en de huid van het konijn komen.
Deze maden veroorzaken uitgebreide ontstekingen
van de huid en van het onderliggend weefsel De
vliegen komen af op de urine en ontlasting die zich
soms rondom de anus bevindt bij het konijn..
Controleer uw konijnen daarom dan ook dagelijks. Als
u maden ziet, neem dan zo snel mogelijk contact op.

Zomerkriebels

Teken en vlooien volop aanwezig
Wist u dat: 31% van de tekenbeten op
gelopen wordt in de tuin!
De laatste jaren is er een toename van
het aantal teken en overgebrachte
ziekten bij dieren. Gelukkig zijn er ook
vlooien- en tekenproducten die je
hond of kat beschermen.
Het nieuwste product voor de kat
werkt zelfs tot 3 maanden.

De zomer staat al weer voor de deur, daarom alvast wat
aandachtspunten:
Als je een hond, kat of fret meeneemt naar
het buitenland of vanuit het buitenland meeneemt naar
Nederland, dan is vaccinatie tegen rabiës verplicht.
Dit kunt u het beste 1 maand voor de reis laten doen.



Het vaccin mag vanaf 12 weken leeftijd worden
gegeven.
Drie weken later mag een dier worden
geïmporteerd of geëxporteerd

Elke hond, kat of fret die de grens over gaat moet
minimaal 15 weken oud zijn. Het dier moet gechipt zijn
en een Europees dierenpaspoort hebben.
Neem gerust contact op met de assistente

