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 Beste klant, 

De langste dag is alweer voorbij en na zoveel regen zal het toch eindelijk wel 
weer eens droog worden? Bij deze de zomernieuwsbrief van 2016. 
Wilt u deze brief voortaan digitaal ontvangen meldt u zich dan aan via 
info@dapflevoland.nl.  
 

 Verbeterd kennelhoestvaccin 

Als uw hond naar een pension gaat is een kennelhoestenting verplicht. Dit 
gaat meestal eenvoudig via een neusdruppelvaccin dat na 72 uur al een 
goede bescherming biedt die een jaar lang aanhoudt. Er zijn echter honden 
die de neusdruppel erg eng of vervelend vinden waardoor het toedienen 
ervan veel stress oplevert. Voor deze honden hebben we nu ook weer een 
injectie . Deze moet na de eerste toediening 1-malig na 2-3 weken herhaald 
worden en daarna steeds 1 keer per jaar. 
 

 Lezing vaccineren en titercheck 

Op maandagavond 27 juni hebben we, in samenwerking met de 
hondenvereniging Zeewolde, een lezing over vaccineren en titerbepalen 
gegeven. We krijgen dagelijks veel vragen over dit onderwerp en er doen veel 
spookverhalen de ronde. Wat zijn de laatste inzichten, wat is ons advies en 
wat past bij u en uw huisdier? 
We hebben er een onderhoudende en interactieve lezing van gemaakt en bij 
voldoende interesse geven we deze graag nog een keer! 
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 Voorbereiding vakantie 

Als uw huisdier meegaat op vakantie is het aan te raden om van tevoren op 
www.licg.nl op te zoeken wat de invoereisen voor huisdieren zijn in het land 
van uw bestemming. Ook treft u op deze website veel tips en een handige 
checklist aan met zaken die u niet mag vergeten als uw huisdier meegaat! 
Denk er ook eens aan om voor u met vakantie gaat voor uw huisdier 
een Pet health Plan abonnement af te sluiten. U krijgt dan nog korting op de 
benodigde buitenlandvaccinatie en bij het abonnement zijn de nieuwste en 
meest veilige middelen die uw huisdier in het buitenland tegen 
tekenziektes, hartworm en leishmania beschermen standaard inbegrepen! 
Kijk voor meer informatie over het Pet Health Plan op onze website of loop 
bij ons binnen en vraag onze assistentes om meer informatie. 

 
 

 Nieuwe paraveterairen 

Hoewel we Marleen natuurlijk nog lang niet vergeten zijn, zijn wij toch heel 
blij dat in de afgelopen periode Marilyn Spoel en Sascha Alkema bij ons zijn 
komen werken om het team te versterken. Marilyn heeft al ruime ervaring 
opgedaan in andere praktijken en Sascha kent onze praktijk al vrij goed 
omdat ze in het voorjaar lange tijd stage bij ons heeft gelopen. Beide dames 
zetten zich met hart en ziel in en leren al snel hun weg te vinden in alle 
werkzaamheden van de praktijk. Ze zien er naar uit u van dienst te kunnen 
zijn in onze praktijk! 

             
 

Tot slot willen we u en uw huisdieren allemaal een heel fijne 
vakantie wensen! 

Wij zijn de hele zomer gewoon geopend voor afspraken, 
behandelingen, operaties en noodgevallen! 
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Wist u dat u ons ook 

kunt vinden op 

facebook? 

Zoek ons op en ‘like’ 

ons zodat u ook via die 

weg op de hoogte blijft 

van alle nieuwtjes! 

http://www.licg.nl/

