Nieuwsbrief Zomer 2018
Personele veranderingen.
In Augustus nemen wij afscheid van onze
assistente Rebecca Bruinink.
Rebecca gaat na de vakantie beginnen aan
een nieuwe studie namelijk doventolk. Wij
bedanken Rebecca voor haar inzet en
wensen haar veel succes met haar nieuwe
uitdaging.
Inmiddels heeft Annelies Koekkoek ons
assistententeam versterkt. Zij houdt zich
bezig met de dagelijkse werkzaamheden. U
kunt Annelies onder andere aantreffen
achter de balie of in de spreekkamer

Zomertips
Zwemmen is een goede manier om uw huisdier koel te houden. Maar
met deze aanhoudende warmte en droogte kan zwemmen ook
gevaarlijk worden. In stilstaand water, denk aan sloten, vijvers en
plassen, is er kans op blauwalg. Ook de ziekte van Weil en Botulisme
kan bij deze hoge temperaturen voorkomen. Blauwalgen kunt u
herkennen als een groene, roodbruine of bruingroene laag die drijft op
het water. De blauwe kleur wordt pas zichtbaar als de algen afsterven.
Neem bij twijfel geen risico en laat uw hond alleen zwemmen in open
en goed doorstromend water. Dieren kunnen er namelijk ontzettend
ziek van worden. Wanneer u vermoedt dat uw dier blauwalg heeft
binnen gekregen is het belangrijk u dierenarts zo snel mogelijk te
bellen.
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Zorg voor voldoende drinkwater
Zorg voor voldoende schaduw
Laat uw huisdier niet achter in de auto
Ga niet met uw huisdier fietsen, en doe de lange wandeling
wanneer het koel is bijv. vroeg in de ochtend of laat in de
avond
Ook honden kunnen in de zon verbranden. Zekere minder
behaarde delen als de buik. Laat uw hond hierom niet in de
zon liggen.
Laat uw hond jaarlijks inenten tegen de ziekte van Weil.

Kattenkliniek
Een kattenkliniek in Zwolle? Maar kan ik met
mijn kat dan niet bij DKL de Beer terecht? Deze
vraag horen we wel eens. Zeker kunt u met uw
kat bij ons terecht. Dierenarts de Beer heeft
jarenlange ervaring met kattengeneeskunde. Hij
heeft destijds zelfs een landelijke prijs
gewonnen voor zijn afstudeeronderzoek naar
‘’ziektes van botten en het skelet van de kat’’.
Dus u kunt zeker bij ons terecht met al uw
kattenvragen en -problemen. Dit geldt natuurlijk
voor alle gezelschapsdieren.

Myiasis
In de vorige nieuwsbrief gaven we al aan op
te letten op maden (myiasis) bij konijnen. In
verband met de aanhoudende warmte
vermelden we dit nogmaals. Vooral als de
ontlasting aan de achterkant blijft plakken,
zetten bepaalde vliegen eitjes af op de huid
van het konijn. Hier komen maden uit, die de
huid erg aan kunnen tasten. Controleer uw
konijn regelmatig rond de staart en zorg
voor een schoon hok. Als u maden aantreft
bij uw konijn neem dan zo spoedig mogelijk
contact op met de assistente.
Ter preventie tegen maden zij n er wel
enkele middelen, neem hiervoor contact op
met de assistente.

