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Vlooien kunnen FeLV overbrengen 
Net zoals andere bloedzuigende parasieten ziekten kunnen overbrengen (denk aan Malaria bij 
de mens of Leishmania bij de hond) werd al langer vermoed dat ook vlooien bij de kat ziekten 
kunnen overbrengen. Recent is dit vermoeden bewezen, we zijn daarbij het meest bezorgt om 
ziekten als het leukemie virus (FeLv) en FIV (Feline immunodeficiëntie virus). Voor FIV is  
vaccineren niet mogelijk en voor FeLV is vaccineren wel mogelijk, maar niet gangbaar in  
Nederland. Deze virussen tasten het afweer systeem aan, zijn levenslang aanwezig en worden 
ook in verband gebracht met ernstige en zeer pijnlijke mond- en gebitsaandoeningen bij relatief 
jonge katten. Levenslange behandeling is gewoonlijk nodig. 
 
Bij de kat hoort Vlooienbestrijding dus op nummer 1 te staan. 
 

Het ziek worden van tekenbeten is in tegenstelling tot wat veelal gedacht wordt, zeker bij kat-
ten zeer zeldzaam, en in het algemeen goed te behandelen. 
Hét middel tegen vlooien is nog steeds Advantage (zie ook www.ossehoofd.nl). 
Frontline is weliswaar werkzaam tegen teken maar steeds minder effectief tegen vlooien. 

Diergeneeskundig interessant 

 

Heeft u een mededeling, vraag of suggestie met betrekking tot de inhoud van deze nieuwsbrief?  

Stuur een e-mail naar de redactie: 

marjolein@ossehoofd.nl 

Augustus 2007 

 

 C.E.T. kauwstrips in 3 maten verkrijgbaar 
   

 De C.E.T kauwstrip is nu in 3 verpakkingen verkrijgbaar: 
 

 de S voor honden lichter dan 10 kg 

 De M voor honden tussen de 10 en 25 kg 

 De L voor honden zwaarder dan 25 kg 

Doordat de kauwstrips nu in verschillende maten verkrijgbaar is wordt de  kauwtijd  
geoptimaliseerd, waardoor de enzymen in de kauwstrips nog beter hun werk kunnen doen.  
Bovendien moet er flink worden gekluifd, wat het gebit nog eens extra polijst, een nuttig  
tijdverdrijf voor uw hond!  

Nieuwe producten 

www.ossehoofd.nl
mailto:marjolein@ossehoofd.nl
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Het gaat steeds beter met Rover, maar ze zoekt nog 
steeds een baasje! 

 

Lief en leed 

In de nieuwsbrief van juni heeft u kunnen  
lezen dat we op zoek zijn naar een baasje voor 
Rover, de 9 jarige cyperse poes. Rover was erg 
bang en slecht benaderbaar toen ze bij ons 
binnen kwam, inmiddels gaat dit een stuk  
beter! Ze loopt nu elke dag los op de boven-
verdieping in Heerhugowaard en dit doet haar 
erg goed, ze kan geaaid worden, geeft kopjes 
en springt zelfs op schoot! We denken dat  
Rover het beste op haar plaats is in een rustige 
omgeving, ze kan wel met andere katten  
samen.  

Heeft u een plekje voor Rovertje? Stuur een  
e-mail naar dierenkliniek@ossehoofd.nl of bel: 
072-5744959 en vraag naar Mariska of Nicole. 

 

Contact via e-mail: helpt ons om u beter te bereiken 
Sinds twee jaar werken we steeds meer met e-mail. Dit heeft veel voordelen, al kunnen we ons 
voorstellen dat het voor sommigen wel even wennen is. Het is voor ons prettig, om vragen die 
géén spoedeisend karakter hebben op een rustig moment af te handelen. Overdag is dit vaak 
lastig omdat operaties, afspraken en patiënten in de opname dan alle aandacht vragen.  
Bijkomend voordeel van contact per e-mail is dat deze mail bij de andere gegevens van uw  
huisdier wordt geplaatst en daarmee ook door collega’s is na te lezen. Ook geeft mailen ons de 
tijd en de rust om alles even op een rijtje te zetten hetgeen de kwaliteit van het advies ten  
goede komt. Dus in niet-spoedeisende gevallen is e-mail een plezierig alternatief.  
 
Voor het bestellen van medicijnen is op onze website een apart bestelformulier te vinden.  
Bij receptplichtige medicijnen controleert een dierenars daarbij altijd even of het akkoord is. 
 
We hopen dat u deze beide vormen van email contact kunt waarderen. Er worden geen kosten 
voor deze service berekend. Wel kost het vaak even tijd om hier op te antwoorden.  
 

 

Ossehoofd in ontwikkeling 

mailto:dierenkliniek@ossehoofd.nl


Praktijk Zuid-Scharwoude 
 

Voorburggracht 228 

1722 GE Zuid-Scharwoude 

Tel. 0226-313872 

Dierenkliniek ‘t Ossehoofd 
 

Berckheidelaan 8   

1701 VG Heerhugowaard  

Tel. 072-5744959   

Dierenartsen 
 

D.L. van Os 

D.A. van Nieuwenhuijzen 

M. Nijssen 
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Rabiës vaccinatie nieuws 

Zwitserland nam als niet EG land altijd nog een aparte positie in. Jaarlijks vaccineren voor rabiës 
en een gezondheids verklaring vlak voor vertrek waren vereist.  

Per 1 juli 2007 is deze eis komen te vervallen. 

Indien u naar of door Zwitserland reist heeft u geen gezondheidsverklaring meer nodig en is de 
rabiës vaccinatie 3 jaar geldig net als in de omringende EG landen. 

 

Hond in de auto? Raampje open 
Het komt helaas nog vaak voor dat mensen vergeten een raampje open te laten wanneer ze hun 
hond even in de auto laten. Ook al lijkt het niet heel warm buiten, zodra het zonnetje op het 
dak van uw auto schijnt kan de temperatuur binnenin uw auto razendsnel oplopen. Hoewel u 
het wellicht buiten niet door heeft doordat er een briesje staat, kan uw hond het erg benauwd 
krijgen en in het ergste geval aan de gevolgen van oververhitting overlijden.  

Beter is het nog uw hond niet in de auto te laten wachten, maar wanneer dit niet te vermijden is, 
zet dan liefst alle raampjes een stukje open zodat de lucht goed kan circuleren en de  
temperatuur niet te hoog oploopt. 

 

Bekijk onze website op de wachtkamer pc 

Goed om te weten 

Ossehoofd in ontwikkeling 

We doen natuurlijk ons best om de wachttijden zo 
kort mogelijk te houden, maar als u toch even moet 
wachten kunt u nu onze website bekijken op de 
nieuwe wachtkamer pc. 
 

U kunt op onze website allerlei interessante info 
vinden over de gezondheid van uw dier, de acties 
die we momenteel hebben lopen en informatie over 
de praktijk en haar medewerkers.  

En u kunt ook andere interessante websites over 
dieren bekijken op de wachtkamer pc, via de knop 
“Favorieten”! 


