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Op de website van onze beroepsvereniging, de 
Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde 
(KNMvD) is veel informatie te vinden voor u als 
diereigenaar, over bijvoorbeeld reizen naar het 
buitenland met uw hond, kat of fret. 

Er is ook informatie te vinden over praktische 
zaken zoals: “wanneer mag een dierenarts 
patiëntgegevens verwijderen?”
Helaas is niet alle informatie voor u als 
diereigenaar vrij toegankelijk op deze website, 
dus hebben wij enige van deze praktische regels 
op onze eigen website www.ossehoofd.nl gezet.

Kijk dus op www.ossehoofd.nl bij “Onze 
mogelijkheden” voor informatie over:

- Bewaarplicht administratieve gegevens
- Eigendom röntgenfoto’s 

 De rabiës entstof is sinds eind 2005 gedurende 3 jaar geldig voor veel    
 landen van de Europese Unie. Ook is het niet meer nodig om een 
 gezondheidsverklaring voor uw huisdier te halen als u de grens over      
 wilt naar landen die bij de EU horen.

 Zwitserland is echter geen EU land, u heeft  dus wel een     
 gezondheidsverklaring nodig wanneer u met uw hond naar of door  
 Zwitserland wilt reizen, en de rabiës vaccinatie mag maximaal 1 jaar 
 oud zijn. 

Reizen naar en door Zwitserland

 Jaargang 2, nr. 2

Dierenkliniek ‘t Ossehoofd

www.ossehoofd.nl

Redactie:

marjolein@ossehoofd.nl

Nieuw op de website

In dit nummer:

- Nieuw op de website 

-  Dog Body 

- Reizen naar en door        
  Zwitserland 

- Truusje zoekt een 
  nieuw  baasje

- Pillen geven aan de kat

Dog Body
Dierenkliniek ’t Ossehoofd heeft een hele reeks 
artikelen in het assortiment die bedoeld zijn om de 
genezing of de verzorging van uw zieke huisdieren 
te ondersteunen. Als nieuwste aanwinst is nu 
verkrijgbaar de Dog Body. Dit is een soort van 
body stocking voor hond of kat die in sommige 
gevallen het gebruik van een kap kan vervangen.

De dog body is in diverse maten verkrijgbaar en 
kan, mits hij in schone, goede staat weer ingeleverd 
wordt, kosteloos worden geleend door 
patiënten van Dierenkliniek ‘t Ossehoofd.
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Dit is Truusje, een hele lieve poes die met  
smart op een nieuw baasje zit te wachten in  
Dierenkliniek ‘t Ossehoofd. 

Truusje is een 13 jarige dame, een kruising  
Britse korthaar die niet meer door haar  
vorige baasjes verzorgt kon worden vanwege  
medische problemen. Het gaat inmiddels  
heel goed met Truusje, en we zijn voor haar  
op zoek naar een gezellig huisje. Truusje kan  
prima met andere katten overweg.

Heeft u een plekje voor deze lieverd, neem dan contact op met assistente Mariska of Nicole, 
tel. 072-5744959 of stuur een e-mail naar dierenkliniek@ossehoofd.nl

Het rechtreeks toedienen van pillen in de keel bij katten is voor een aantal situaties de beste 
oplossing. Toch verdiend het aanbeveling hier altijd wat water bij te geven. We hebben 
hiervoor speciale pillen toedien spuitjes waar de pil voorin kan worden geklemd en die gevuld 
kunnen worden met water, vla of iets anders vloeibaars wat de kat lekker vind (zie foto).

De werkzaamheid van tabletten neemt beduidend af wanneer deze zonder water worden 
ingegeven. De passagesnelheid is slechter en er bestaat zelfs het risico op een 
slokdarmspasme, die een passage nog verder zou tegenwerken. Met water bereikt 94 procent 
van de tabletten binnen een minuut de maag. Droog arriveert na twee minuten slechts dertien 
procent van de medicijnen in de maag. 

Overeenkomstige resultaten zijn aangetoond voor capsules. Zonder water bereikt slechts 
zeventien procent van de capsules de maag, met zes milliliter water stijgt dit percentage tot 
97 procent van de capsules binnen dertig seconden.

Net als in de humane geneeskunde wordt dus ook bij het ingeven van pillen bij katten 
geadviseerd deze met water in te geven.

Truusje zoekt een nieuw baasje!

Pillen geven aan de kat: een glas water er bij!
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