
 
 
Het voorjaar is vol op bezig. De lammetjes 
lopen in de wei, de kalfjes en veulens melden 
zich ook al buiten. En er zijn al verschijnende 
nestjes puppies en kittens geboren. 
De temperatuur gaat omhoog en het zonnetje 
gaat schijnen. Dit betekend dat we met onze 
dieren meer naar buiten gaan. Buiten kunnen 
we niet alleen genieten van het voorjaar maar 
bevinden zicht ook parasieten die ons en onze 
dieren ziek kunnen maken.  
Daarom is het belangrijk uw dier goed te 
beschermen tegen deze parasieten! 
 
Wat betekend dit voor u? 
 

Bestrijding van wormen, vlooien en teken 
 
Wij adviseren uw huisdieren die buiten komen, 
het hele jaar door regelmatig te ontwormen, 
ontvlooien en tegen teken te behandelen. Dit 
doet u niet alleen voor de bescherming van uw 
dier, maar ook voor u zelf en uw 
(klein)kinderen.  
 
 
 
 
 
 
Op de praktijk kunnen wij u adviseren welk 
middel voor u het beste werkt. We hebben 
preventieve medicatie in de vorm van 
tabletten, pipetten en banden.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Nieuwsbrief mei 2019 
 
Ook voor de landbouwhuisdieren en paarden is 
het van belang parasieten te voorkomen. Een 
flinke worminfectie kost veel groei, maar kan 
ook zorgen voor sterfte onder de dieren. 
Nu te temperatuur van de grond weer begint 
op te lopen kunnen de wormeitjes die 
uitgescheiden worden zich weer ontwikkelen 
tot larven. Deze larven worden opgenomen 
door de grazende dieren waardoor de 
worminfectie weer groter wordt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behalve wormen kunnen de 
landbouwhuisdieren en paarden ook last 
hebben van vlooien, luizen en mijten.  
 
Hebben uw dieren last van jeuk, kale plekken 
en korsten, dan zou het zo maar eens kunnen 
dat ze last hebben van een van deze 
parasieten. Jeuk is niet alleen vervelend voor 
die dieren, maar zorgt er ook voor dat dieren 
minder voer op zullen nemen. Het is dus de 
moeite waard om uw dieren te beschermen of 
te behandelen.  
 
Op de praktijk hebben we voor de 
landbouwhuisdieren verschillende producten 
ter bestrijding van de parasieten. 

Wist u namelijk dat kinderen per dag 11 
gram zand binnen krijgen en dit zand vaak 

besmet is met wormen van de hond en kat? 

Voor de kat hebben wij nu een middel 
dat wel 3 maanden werkt tegen vlooien 

en teken en die uw kat ook nog eens 
ontwormd! 

Vraagt u zich af of uw dier goed ontwormd 
is? 

Op de praktijk kunnen we doormiddel van 
mestonderzoek van bijv. paarden, schapen 

en geiten kijken of het nodig is om uw 
dieren te ontwormen. 

 
Mest kunt u brengen in een zakje, per 

zakje een dier, noteer daarbij uw naam en 
de naam van het dier, leeftijd en of hij/zij 

in een koppel loopt of alleen staat. 
 

Wist u dat wij voor het onderzoek slechts 
4 gram mest nodig hebben? 

 
 
 

Let op neemt u uw huisdier binnenkort mee naar Engeland? 
 

De regels gaan mogelijk veranderen ivm de Brexit, neem daarom op tijd contact op met uw 
dierenarts. 

 


