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Parasieten
In deze nieuwsbrief staat de bestrijding van
parasieten bij hond en kat centraal. Er is op
dat gebied dit seizoen veel veranderd: er
zijn innovatieve producten in tablet- en in
pipetvorm op de markt gekomen in allerlei
combinaties: tegen wormen en vlooien
of tegen teken en vlooien of tegen teken,
vlooien en wormen. We zijn er blij mee, ook
al is het voor een honden- of katteneigenaar
wel eens veel informatie om in één keer te
verwerken. Een goede parasietenbestrijding
voor de hond of kat is uitermate belangrijk
en kan veel narigheid voorkómen. Voor een
goed advies kunt u bij ons terecht aan de
balie. Eén van de eerste vragen die gesteld
wordt door de baliemedewerker is: gaat uw
huisdier mee naar het buitenland? Daarna
volgen meer vragen en uiteindelijk komen
we uit bij het product dat voor uw huisdier
het meest geschikt is.
Onze dierenartsen
Bert heeft een cursus laparoscopie opgezet
en is daardoor regelmatig een dag
afwezig. De cursussen worden namelijk in
dierenklinieken door het hele land gegeven.
Hij is zelfs naar een dierenartsenpraktijk in
Zwitserland geweest om te dierenartsen

daar te onderwijzen in de endoscopie.
Verder krijgen we steeds meer honden
aangeboden voor een knie-operatie, die
uitsluitend worden uitgevoerd door Bert.
Hij heeft een nieuwe techniek (TPLO) geleerd
op een cursus in Duitsland, zodat we ook
voor deze operatie niet meer hoeven door te
sturen naar een specialist.
Danny legt zich steeds meer toe op de
echografie. Daar waar de botbreuken en
kapotte knieën naar Bert gaan, gaan de
buik- en hartklachten bij voorkeur naar
Danny. Hij volgt meerdere keren per jaar
cursussen op het gebied van de echografie
en fiberscopie en krijgt zo steeds meer
internistische ervaring. Tot nu heeft hij
abdominale echo-cursussen gevolgd
(buikecho) en in de toekomst staan
cardiologische echo’s op de planning
(hartecho). Ook op het gebied van de
chirurgie heeft hij zich verder bekwaamd:
hij voert neusgatcorrecties uit bij kortsnuitige
rassen en kan inmiddels ook endoscopische
sterilisaties uitvoeren.
Meggie werkt bij het verschijnen van deze
nieuwsbrief al weer een jaar bij ons. Ze is
indertijd goed ingewerkt door Evelien
en heeft haar draai inmiddels gevonden.
Ze heeft plezier in de behandeling van

konijnen en wil zich daar in de toekomst
meer op gaan toeleggen. Voor Sterkliniek
dierenartsen is nascholing verplicht,
met uitzondering van pas-afgestudeerde
dierenartsen. Die hoeven zich het eerste
jaar niet bij te scholen. Meggie heeft dat leergierig als ze is - toch gedaan en zal dat
ook zeker blijven doen.

Attentie:
Noteer alvast in de agenda voor na de
vakantie: zondag 24 augustus Open Dag
bij hondenschool de Bacchanten, Hem.

