Klaar voor de vakantie!
In de maand juni begint de zomer, dus tijd voor een vakantielijstje!

Lekker er op uit
Misschien gaat u er graag eens lekker tussenuit. Indien u uw huisdier wil meenemen, zorg dan voor
voldoende ligcomfort, ventilatie, drinkwater en pauzes om de reis zo aangenaam mogelijk te
maken. Laat uw dier nooit alleen achter in de auto! Ook is het verstandig uw dier vóór vakantie te
laten nakijken door de dierenarts, om verrassingen op reis te voorkomen.
Gaat u de grens over met uw dierenvriend? Check dan zeker de invoereisen voor het land waar u
naartoe (of door) reist: vaak is een chip, paspoort, geldige vaccinatie, ontworming en eventueel
een officiële gezondheidscheck door de dierenarts nodig! Natuurlijk kunt u bij ons terecht om deze
zaken voor uw reis in orde te maken. Wees op tijd: een rabiësvaccinatie dient minstens drie weken
voor uw reis gegeven te worden!
Soms kiezen huisdieren er ook wel eens voor om er solo tussenuit te knijpen. Het is dan wel zo
prettig dat jullie weer snel herenigd worden! Daarom bieden wij in de maand juni een extra scherpe
prijs om uw huisdier te laten chippen én registreren: €25,50

Raak elkaar niet kwijt, laat uw dier chippen!
Luxe verblijf in hotel
Misschien gaat uw dier wel ‘op hotel’ bij een bekende, een pension of ander dierenverblijf. Ook
hierbij is het belangrijk dat uw dier tijdig is behandeld tegen wormen, vlooien en zijn vaccinaties
nog geldig zijn. Informeer tijdig bij uw pension naar hun voorwaarden. We raden sowieso een
vaccinatie aan tegen Kennelhoest/Bordetella, uiterlijk 3 dagen voor hun verblijf.
Voor al deze zaken kunt u natuurlijk bij ons een afspraak maken! Verdere info over de bestrijding

van parasieten vindt u in onze nieuwsbrief van mei.

Vertrouwd thuis
Ook voor dieren die vertrouwd thuis blijven, kunnen we nog wat tips meegeven voor die
zinderende zomerdagen:
-

Laat uw dier nooit alleen achter in de auto, zelfs niet met het raam open! De temperaturen
kunnen al gauw oplopen, maar helaas kan uw dier niet ontsnappen uit deze oven.

-

Voorzie voldoende koele plekken (schaduw, koelmat) en ververs regelmatig het drinkwater.
Laat nat- of groenvoer ook niet te lang buiten de koelkast liggen.
Zet dieren in kooitjes op een koele plek en voeg koelelementen toe, gewikkeld in een doek
(let wel op knagen!). Buitenhokken kunnen afgedekt worden met een nat wit laken.

-

Haal uw dier tijdig uit de zon, ook al lijkt hij hier van te genieten. Vooral honden hebben er
een handje aan meer te zonnen dan goed voor ze is!

-

Vermijd wandelingen in de volle middagzon en/of op heet asfalt of zand. Ook al bedoelt u
het goed, in de hete zon is een wandeling niet altijd zo aangenaam!

-

Houd de leefomgeving van uw dieren schoon, en controleer hun vacht regelmatig op
parasieten. Bij konijnen is het risico op madenziekte hoger, door vliegen die eitjes in hun
vacht leggen. In onze kliniek kunt u een spray kopen die uw konijn hiertegen beschermt.

Kijk op de website van de LICG voor nog meer warmtetips

Wist u dat…
… chippen én registratie verplicht is vóór de aankoop van elke pup? U kunt dus meehelpen om
illegale hondenhandel te bestrijden, door aan de verkoper een registratiebewijs te vragen. De
aanwezigheid van een chip alleen is niet voldoende, de hond dient ook geregistreerd te zijn bij een
online databank (u kunt dit checken via: www.chipnummer.nl).
Voor katten die in Nederland blijven is een chip niet verplicht, maar zeker aan te raden voor als ze
(onbedoeld) buiten komen! De chip kan worden uitgelezen door de dierenarts/dierenambulance,
zodat u weer snel met uw geliefde kat herenigd wordt!
Vermiste of gevonden dieren kunnen worden gemeld bij Amivedi en de dierenbescherming.
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