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Welkom bij onze nieuwsbrief!
Wij willen u graag middels deze nieuwsbrief op de
hoogte houden van het reilen en zeilen op onze
praktijk. Zo komen er leuke weetjes aan bod,
vertellen wij over interessante dingen die we
hebben meegemaakt en natuurlijk willen wij u ook
graag informeren over bepaalde onderwerpen. Op
deze manier hopen wij een extra steentje bij te
dragen aan de gezondheid van uw dier!
Deze nieuwsbrief zal ieder kwartaal verschijnen met daarin verschillende onderwerpen die aan bod
komen, zoals bijvoorbeeld een Zonnetje, Spoedgeval, Aandoening, Dierenweetjes en Mededelingen.

Zonnetje in de praktijk - Herdenking
Hutch was een lieve Jack Russel Terriër van nog maar zes jaar oud. Naast een
keer flink blaasontsteking heeft ze eigenlijk nooit iets gemankeerd. Tot begin
februari. Mevrouw Verhoeven, de eigenaresse van Hutch, gaf aan dat ze sinds
twee weken gek loopgedrag vertoonde, alsof ze dronken was. Dit gebeurde
echter niet elke dag en tussendoor was Hutch de vrolijke hond die ze kende.
Ook op het moment van de afspraak bleek dat ze geen last had. Ze liep normaal
en er was niets aan de hand met haar reflexen. Wel viel op dat ze iets bleek
tandvlees had, waarna met bloedonderzoek werd bevestigd dat ze lichte
bloedarmoede had. We waren nog volop met onderzoeken bezig toen Hutch
opeens snel achteruit ging. Ze was nog bleker geworden en heel zwak, ze kon
bijna niet meer staan en had een bolle buik. Het was direct duidelijk dat ze
bloed aan het verliezen was in haar buik. Na toestemming hebben we haar
direct infuus gegeven, onder narcose gebracht en geopereerd. Er was geen tijd
te verliezen. Ze bleek een gescheurde milt te hebben. De milt is een erg
doorbloed orgaan waardoor dit kan zorgen voor flink bloedverlies als deze
scheurt. Gelukkig kan het lichaam ook zonder milt leven, en bij Hutch hebben we de milt dus snel
verwijderd. Na de operatie was het spannend of ze niet teveel bloed was verloren, maar met infuus en
ondersteunende medicijnen knapte ze weer op. Het ging hartstikke goed, Hutch was vrolijk en herstelde
langzaam maar gestaag. Tot enkele weken later ze plotsklap weer heel ziek werd. Met veel pijn van
zowel de mevr. Verhoeven als wijzelf hebben we afscheid genomen van Hutch. Op deze manier willen
we haar nog een speciaal plekje geven en mevr. Verhoeven steunen in haar verdriet. Hopelijk bieden de
mooie herinneringen die ze met Hutch heeft meegemaakt steun.
Mevr. Verhoeven: Op een ochtend in februari zat er geen leven in Hutch. Ik heb meteen de kliniek
gebeld en ik mocht gelijk komen. Onderweg dacht ik dat ze het niet ging halen. Aangekomen bij de
dierenkliniek gaat alles in een sneltreinvaart. Ik kreeg de keuze wel of niet opereren en met mijn jawoord werd ze direct meegenomen en was het niet eens zeker dat ze het zou gaan halen. Maar door het
snelle handelen van de artsen heeft ze het goed doorstaan. Ook de zorg na de operatie vond ik super er
wordt met zoveel passie voor de patiënt gezorgd dat ik ze per dag op zag knappen. Niemand had kunnen
voorspellen dat het enkele weken later weer mis ging, met veel pijn in het hart heb ik alsnog afscheid
moeten nemen.

Prijsvraag December
In de vorige nieuwsbrief vroegen wij u waarom het
belangrijk is om te vaccineren. Het juiste antwoord
is antwoord b. In de eerste plaats beschermt
vaccinatie
tegen
gevaarlijke
ziekte
zoals
bijvoorbeeld Parvo, maar ook hondenziekte en een
leverziekte (stelling 1). Dit is voor de meeste
mensen de belangrijkste reden om te vaccineren.
Daarnaast bestaat er ook een ziekte, de ziekte van
Weil ofwel Leptospirose, die een zogenaamde
‘zoönose’ is (stelling 2). Dit houdt in dat de ziekte
overdraagbaar is van dier naar mens. Tot slot wordt
uw dier natuurlijk ook helemaal nagekeken op
verborgen gebreken wanneer u komt voor de
vaccinatie (stelling 5). Op deze manier kunnen we
soms vroegtijdig aandoeningen zoals bijvoorbeeld
een hartruis vaststellen. Het is toch raadzaam om
binnenkatten te vaccineren, omdat de ziekten ook
met uw kleren en schoenen meegedragen kunnen
worden, en op deze manier kan u kat toch ziek
worden (stelling 3). Van sommige ziekten kan uw
dier soms toch ziek worden ondanks dat deze
hiervoor is gevaccineerd (stelling 4). Voorbeelden
hiervan zijn kennelhoest en niesziekte.

Dierenweetje
Bestellingen van herhaalrecepten of voer:
bestellingen@dierenkliniekmaaspoort.nl
Reacties nieuwsbrief en prijsvraag:
nieuwsbrief@dierenkliniekmaaspoort.nl
Overige vragen of opmerkingen:
info@dierenkliniekmaaspoort.nl

Dierenweetje
Wist je dat…

puppies en kittens ongeveer 62 dagen nodig hebben
om van een bevruchte eicel te ontwikkelen naar
een volgroeide kleine pup of kitten? De eerste
dagen deelt deze cel zich heel snel, en vervolgens
kleeft het embryo aan de baarmoederwand om
vruchtvliezen en vervolgens een lichaampje te
vormen. Vanaf dag 50 van de dracht kunnen we
röntgenfoto’s maken waarop te zien is hoeveel pups
of kittens in
aantocht zijn.
In de laatste
dagen
pas
ontwikkelen de
De winnaar van deze laatste prijsvraag is:
longen zodat ze
Fam. Van Rooy uit Den Bosch. Gefeliciteerd!
geboren
kunnen
Dit was helaas onze laatste prijsvraag. Wij willen worden.
Ziet u hoeveel pups
worden geboren?
graag nogmaals alle winnaars feliciteren en alle
Zie kopje Afsluiting
deelnemers bedanken voor hun inzet!
voor het antwoord

Ojee, de spoedlijn!

Jetje is een twee jaar oude Bull Terriër. Zoals Bull Terriërs op die
leeftijd kunnen zijn was Jetje ook lekker onstuimig en speels.
Totdat ze op een dag in december wel erg ziek werd. Ze was erg
sloom, wilde niet eens een hapje eten en braakte veel. Haar
baasje bracht haar op de betreffende zondag naar dierenarts Ilse.
Bij lichamelijk onderzoek viel op dat ze erg veel pijn had bij haar
Deze witte maagregio. Gelukkig bleek bij bloedonderzoek dat haar organen
vlekken horen goed functioneerden, maar op de röntgenfoto’s was duidelijk te
niet thuis op
zien dat er iets in de maag en darmen van Jetje zat wat daar niet
een röntgenfoto
thuishoorde. Jetje werd onder narcose gebracht en kreeg extra
infuus toegediend. Via een buikoperatie is een stuk
stof met ijzerdraad en haarproppen uit de maag
verwijderd. Hieraan vast zat een stuk veterdraad
van ongeveer 50 cm wat ervoor zorgde dat de
darmen helemaal opgestroopt waren. Ook de darm
moest geopereerd worden om de lange veter zonder
verdere beschadigingen te verwijderen. Na de
operatie moest Jetje lang herstellen maar met
intensieve medicatie en zorg is ze weer helemaal
hersteld. Hopelijk blijft ze nu bij haar brokjes en
lekkere snoepjes in plaats van schoenveters!

Interessante informatie
,

Laparosopische Sterilisatie

Het is nu mogelijk om uw hond laparoscopisch te laten steriliseren in
onze praktijk. Bij deze moderne operatie techniek zijn slechts drie
kleine gaatjes nodig in plaats van een grotere snede, waardoor het voor
uw hond minder ingrijpend en pijnlijk is.
Hoe gaat de operatie in zijn werk? Als de hond onder narcose is
gebracht, worden drie kleine gaatjes van ongeveer 0,5 cm gemaakt in
de middenlijn van de buik en wordt de camera ingebracht. De buik
wordt opgeblazen met CO2, zodat de dierenarts een goed overzicht
heeft en alle buikorganen goed kan bekijken. Vervolgens wordt de
eierstok opgezocht en mooi in beeld gebracht. De eierstok wordt
losgemaakt van de baarmoeder en de ophangband door middel van een
speciale tang, waarmee de bloedvaten worden gesealed. Vervolgens
wordt de eierstok door één van de gaatjes verwijderd uit de buik.
Nadat gecontroleerd is op eventuele bloeding, wordt de procedure
herhaald en wordt zo de tweede eierstok verwijderd. Als laatste
worden de gaatjes gesloten met een hechting en kan de patiënt wakker
worden in de recoveryruimte. Tijdens de operatie vindt voortdurend
monitoring plaats en zo nodig kunnen we de ademhaling overnemen
met
onze narcoseapparatuur.
Voordelen?
Uw hond heeft minder pijn, doordat er slechts drie kleine gaatjes worden gemaakt in plaats
van een grotere snede. Hierdoor vindt er ook sneller herstel plaats. Bovendien is de operatietijd korter
waardoor minder infectierisico bestaat.
Nadelen? Als de baarmoeder afwijkend is, bijvoorbeeld ontstoken, kan het zijn dat alsnog moet worden
uitgeweken naar een normale sterilisatie om deze te verwijderen. Laparoscopische sterilisatie is alleen
mogelijk als uw dier zwaarder is dan 4kg.
Twijfelt u of wilt u een sterilisatie (laparoscopisch of klassiek), vraag gerust naar de mogelijkheden!

Personalia

Mededelingen

Wij willen graag onze
assistente Ineke en haar
man Ramon feliciteren met
de toekomstige baby. Om
deze reden zal Ineke een
aantal maanden minder tot
niet aanwezig zijn op de
praktijk. Hopelijk verloopt
haar zwangerschap zonder
kleerscheuren en wordt straks een gezond kindje
geboren. Veel succes!

In de maanden maart en april staat bij ons het
oudere dier centraal. Oudere dieren hebben meer
kans op het ontwikkelen van ziekten zoals
nierproblemen, suikerziekte en leverproblemen.
Door middel van een uitgebreid lichamelijk- en
bloedonderzoek kunnen we deze ziekten op tijd
diagnosticeren. In maart en april krijgt u korting op
dit onderzoek en kunt u al vanaf 125 euro uw dier
laten screenen!

Daarnaast willen we assistente Cecile feliciteren
met haar nieuwe huis in Sint-Michielsgestel. We
wachten met smart op de housewarming…
Voor meer over ons team zie website  kliniek  medewerkers

Afsluiting

In mei en juni is het weer tijd voor de konijntjes.
In
deze
maanden
hebben
we
het
konijnenspreekuur op woensdagmiddag van 15.0016.00u waarbij de konijnen tegen een gereduceerd
tarief worden nagekeken, gevaccineerd en de
nagels kunnen worden geknipt. In zowel mei als
juni ontvangt u korting op de sterilisatie van uw
voedsterkonijn.

Hopelijk vond u onze nieuwsbrief interessant. De nieuwsbrieven zijn enkel digitaal beschikbaar. Als u dit
nog niet heeft gedaan, kunt u zich aanmelden op onze website en dan ontvangt u de nieuwsbrieven via
uw emailadres. Ieder kwartaal zullen wij u weer op de hoogte brengen van nieuwe zonnetjes,
spoedgevallen, dierenweetjes, interessante informatie over bepaalde aandoeningen en mededelingen.
Dus meldt u snel aan en ga naar www.dierenkliniekmaaspoort.nl!

Antwoord röntgenfoto: 4 pups

