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 Beste klant, 

De langste dag is alweer voorbij en de vakantie is begonnen dus het is alweer 
de hoogste tijd voor onze zomer nieuwsbrief!  
Wilt u deze brief voortaan digitaal ontvangen meldt u zich dan aan via 
info@dapflevoland.nl.  
 

 Huisdier en vakantie 

Wist u dat een hondsdolheidvaccinatie minimaal 3 weken voor u de grens 
overgaat toegediend moet worden en dat voor een bezoek aan een pension 
een kennelhoestvaccinatie voor uw hond verplicht is? En weet u welke 
ziektes uw hond op kan lopen als hij meegaat naar het buitenland? 
Op www.licg.nl leest u goede en betrouwbare adviezen om uw huisdier veilig 
mee op reis te nemen, thuis te laten of uit logeren te laten gaan. Uiteraard 
kunt u ook bij ons in de praktijk terecht voor een deskundig en up to date 
advies en kunt u gratis een vakantiechecklist afhalen. 
 

 Catfriendly praktijk 

Een catfriendly practice is een praktijk die er veel aan doet om het bezoek 
van katten aan de praktijk zo prettig mogelijk te laten verlopen. Met het 
verbouwen van onze wachtkamer hebben we daar ook rekening mee 
gehouden. We hebben in een aparte hoek van de wachtkamer een 
‘kattenboom’ geconstrueerd zodat de katten hoog en rustig op hun beurt 
kunnen wachten. Door onderzoek is aangetoond dat katten die een hoge 
zitplek hebben (goed uitkijkpunt en veilig gevoel) minder stress ervaren. 
Daarnaast zijn ook het transport naar de praktijk, de wachttijd en de omgang 
en behandeling van de katten tijdens het onderzoek van belang voor de 
stress die zij ervaren.  
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 Huisdieren en zomer 

Wij zoeken juist de zon op maar de meeste huisdieren kunnen niet goed 
tegen de warmte. Er zijn speciale verkoelende producten te koop 
(omslagdoeken of ligmatten voor honden bijvoorbeeld) maar met een fles  
bevroren water in het konijnen- of caviahok (of de hondenmand) maakt u 
deze dieren ook al heel blij op warme dagen. Goedkoop en gemakkelijk. 
Controleer de kleine knagers bij warm en broeierig weer ook dagelijks op 
vliegeneitjes en maden. 

 
 

 Dog survival Zeewolde 2017 

Ook dit jaar heeft onze praktijk weer volop medewerking verleend aan de Dog 
survival die plaatsvond op 8 juli bij camping de Parel. 
De gezelschapsdierenartsen Hilde en Marianne hebben met paraveterinairen 
Janita en Marilyn bijna 400 honden gecontroleerd op gezondheid en 
vaccinatiestatus en stonden klaar voor noodgevallen en ongelukjes. Dierenarts 
Annemiek en paraveterinair Sascha waren zo dapper dat ze meegedaan hebben 
met hun honden Maggie en Milow. Stoer hè? 

 
 

Alle medewerkers van onze praktijk wensen u en uw 
huisdieren een spetterende zomer!! 

 
 

 

   Nieuwsbrief Gezelschapsdieren Pagina 2  

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! 


