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Nieuwe UDD regeling 2017
In 2014 is het antibioticagebruik in de
diergeneeskunde aan banden gelegd door de
komst van de UDD regeling. Hierbij kwam later
de maatregel om geen 2 e keus middelen meer te
gebruiken zonder dat de dierenarts het dier had
gezien. Op deze laatste regeling komt in 2017
een versoepeling. Wanneer er op het bedrijf
onvoldoende effect is bij het gebruik van 1e keus
middelen mag er een tweede keus middel op het
bedrijf aanwezig zijn wanneer dit in het
bedrijfsbehandelplan genoemd is. Dit mag voor
maximaal 3 aandoeningen per bedrijf.

Leverbotonderzoek
Sinds kort kunnen we op de praktijk zelf mest
onderzoeken op leverbot. Wanneer u uw dieren
behandeld voor de leverbot raden wij aan om 2
weken na de behandeling mest te laten
onderzoeken of het middel nog werkzaam is of
dat er al resistentie is opgetreden. Alleen op
deze manier is er een effectieve bestrijding
mogelijk en is het eventueel mogelijk om over
te stappen op andere middelen.

Wij wensen u hele fijne
feestdagen toe!
Fred, Henk, Ida, Jasmine,
Johan,
Vera en Janneke

Knallend het jaar uit!
Ook dit jaar zal ongetwijfeld knallend
eindigien, maar voor honden zijn de harde en
onverwacht knallen van het vuurwerk vaak geen
feest. De angst kan zich uiten in heftig blaffen,
janken, maar ook wegkruipen onder het bed of
in andere donkere hoeken van het huis. Soms
vluchten ze weg naar buiten en kunnen ze de
weg terug niet meer vinden. Hierom adviseren
we om altijd een telefoonnummer aan de
halsband te bevestigen, zodat uw dier weer zo
snel mogelijk naar huis kan worden gebracht.
Het beste om de angst te voorkomen is om de
pup al goed te socialiseren. Je kunt ze trainen
om te wennen aan harde geluiden. Dit is ook
belangrijk wanneer u uw pup na oud en nieuw
krijgt.
Een aantal zaken die u kunt doen om angst te
voorkomen zijn:
1. Een veilige plaats voor de hond
creëren waar hij van tevoren al aan kan
wennen. Het liefst een ruimte met zo
min mogelijk ramen bijvoorbeeld de
badkamer.
2. Binnen het licht aanlaten en een radio
of tv aanzetten, dit dempt de geluiden
van buiten.
3. Houdt ramen en gordijnen dicht.
4. Aandacht afleiden, door bijvoorbeeld
een kluif te geven.
5. Een grote deken neerleggen, waar de
hond lekker in kan wegkruipen
6. De hond alleen aangelijnd uitlaten,
zodat hij niet weg kan rennen als hij
schrikt. Maak geen grote wandeling en
ga als het vuurwerk in de loop van de
avond heftiger wordt niet meer naar
buiten
7. Het dier belonen bij goed gedrag,
bijvoorbeeld als de hond rustig blijft
als er vuurwerk afgestoken wordt.
8. Geen vuurwerk in de achter of
voortuin afsteken, maar afstand
houden.
Het is ook altijd mogelijk om medicatie te
komen halen voor de hond om de angst te
verminderen. Vraag op tijd advies bij de
dierenarts, wat voor u en uw viervoeter de
beste oplossing is.

