
 
 

 
Bescherm uw dieren tegen de vliegen 
In het voorjaar en in de zomer zijn er vaak 
veel problemen met vliegen. Deze leggen 
eitjes in de vacht van verschillende dieren. 
Met name schapen en konijnen hebben 
hier last van. De maden die uit de eitjes 
komen kunnen schade veroorzaken aan de 
huid en de dieren kunnen er zelfs aan 
dood gaan. 
 
Het is dan ook belangrijk om uw dieren zo 
droog en schoon mogelijk te houden. En 
ze regelmatig te controleren op 
ongedierte.  
 
Voor advies kunt u altijd contact 
opnemen. 
 
Oververhitting van hond 
Het gebeurt nog regelmatig dat er 
oververhitte honden worden aangeboden. 
Het is belangrijk om een hond niet achter 
te laten in een auto. En neem ook altijd 
voldoende drinkwater mee. Geef honden 
nooit ijskoud water! Honden kunnen 
hierdoor een maagkanteling ontwikkelen. 
Zorg thuis  voor een koele plek waar de 
hond kan liggen. 
 
Mocht het toch gebeuren dat uw dier 
oververhit raakt. Koel hem door hem op 
natte doeken te leggen. Maak hem nooit 
volledig nat! Leg de doeken ook niet op 
uw hond want dan kan er broei onder de 
doeken ontstaan.  

 
 

Nieuwsbrief mei 2016 
 
De vakanties beginnen er weer aan te 
komen. In deze nieuwsbrief wat tips voor 
de huisdieren. 
 
Inloopspreekuur gezelschapsdieren 
Sinds 1 mei zijn wij gestart met 
inloopspreekuren in de avond. U kunt dan 
binnenlopen zonder afspraak. Deze zijn in 
Lunteren op maandagavond van 19-20 
uur en in Overberg op donderdagavond 
van 19-20 uur. 
 
Uw dier mee op vakantie of naar de 
kennel 
Als uw hond naar een kennel gaat tijdens 
uw vakantie is het verstandig om de hond 
minimaal 3 weken van te voren volledig in 
te enten (coctail en kennelhoest). Ook 
ontwormen en ontvlooien wordt sterk 
aangeraden. 
 
Wanneer uw huisdier meegaat naar het 
buitenland is het verplicht om een 
Rabiësvaccinatie te zetten. Deze moet 
minimaal 21 dagen voor vertrek gezet zijn. 
Verder moet het dier gechipt zijn en een 
officieel Europees paspoort bezitten. 
 
In het buitenland komen soms andere 
parasieten voor. Denk aan de hartworm, 
haakworm, vossenlintworm maar ook 
bijvoorbeeld zandvliegen en teken. Het is 
verstandig om uw huisdier hier voor te 
behandelen. 
 
Wanneer u uw vakantiebestemming weet 
is het verstandig om contact op te nemen 
wat voor voorzorgsmaatregelen het beste 
zijn.  
 
Zorg altijd voor voldoende water en stops 
onderweg! 
 


