Nieuwsbrief Voorjaar 2019
Vlooien en teken: ze zijn er weer volop
Zomerkriebels
Nu het warmer wordt, is de kans op vlooien
en teken weer groter. We hebben ze ook al
gesignaleerd bij onze patiënten. Hiervoor
hebben we verschillende middelen voor
zowel hond als kat. Bij ons Huisdierzorgplan
(HZP) zitten deze middelen inbegrepen.
Wij adviseren u graag over het meest
geschikte middel voor uw huisdier.
Wist u dat…
• een vlo tot wel 50 eitjes per dag kan
leggen en dit wel 100 dagen kan volhouden?
• één volwassen vlo op die manier meer dan
1000 nakomelingen kan voortbrengen?
• eitjes na het leggen uit de vacht rollen en
op die plaatsen terechtkomen waar uw hond
veel ligt (mand, tapijt, bank, auto)?
• uit een eitje, na gemiddeld 3 tot 8 weken
weer een volwassen vlo ontstaat?
• vlooien andere parasieten en ziekten
kunnen overbrengen
• uw hond of kat allergisch kan zijn voor
vlooienbeten?
• het gemiddeld 2 tot 3 maanden duurt om
een vlooienplaag in huis effectief op te
ruimen?
Wist u dat…
- Een teek ziekten kan overbrengen, zoals de
ziekte van Lyme of Babesiose?
- De kans op overbrengen van ziekten wordt
verminderd als teken snel worden gedood of
verwijderd?
- Een vrouwelijke teek maar liefst 3.000 tot
6.000 eieren legt?

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 over de
grens reizen

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.
Sommige landen hebben hiernaast ook
aanvullende eisen. Deze zullen we tijdens de
afspraak ook bespreken.
In het geval van reizen richting Groot Brittannië
raden wij ook aan contact op te nemen ivm de
Brexit

Neem gerust contact op met de assistente

Konijnen
Wist u dat konijnen ook elk jaar ingeënt moeten
worden? Dit betreft de entingen voor Myxomatose/
RHD1 en RHD2. Deze zijn belangrijk omdat, deze
virussen een dodelijk verloop hebben voor niet
gevaccineerde konijnen. De RHD2 variant is eind april
ook gesignaleerd in Zwolle. Zijn uw konijnen niet geënt
of twijfelt u hierover: neem dan contact op 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 die ontstaat nadat vliegen
eitjes in de vacht en op de huid van het konijn gelegd
hebben. Waaruit maden 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 konijn daarom
dan ook dagelijks. Als u maden ziet, neem dan zo snel
mogelijk contact op. Gelukkig zijn er ook preventieve
middelen tegen myiasis.

