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De lente is weer begonnen, overal om ons 
heen zien we veel jong leven. Lammetjes, 
veulens en ook kalveren. Graag willen wij u 
nog kort herinneren aan enkele belangrijke 
puntjes rondom de geboorte: 

De hygiëne rondom de geboorte is het 
allerbelangrijkste om het jong een goede 
start te geven. 
Het beste vind de geboorte plaats in een 
schone omgeving. Reinig ook de regio rond 
de vulva en de staart van het moederdier. 
Eventuele geboortehulpen (verlostouwtjes, 
geboortekrik en ook uw eigen handen) 
dienen uiteraard ook schoon te zijn. 
Zodra het jonge dier er is, dient de navel 
ontsmet te worden. Dit is namelijk een 
belangrijke intredepoort voor ziektekiemen. 
Tot slot is het ook erg belangrijk dat het jong 
voldoende biest binnen krijgt (liefst binnen 
de eerst 2 uur van zijn/haar leven). 
 

Tekenbestrijding hond en kat 
 
Bij het mooie weer horen helaas ook minder 
leuke dingen: namelijk TEKEN.  

Denk er daarom tijdig aan uw hond of kat 
goed te beschermen tegen teken.  Bij ons is 
er een middel te verkrijgen dat werkzaam is 
tegen teken en tevens tegen vlooien. Dit 
product is 3 maanden werkzaam. 
 

 

 

 

Ontwormen 
 
Nu de weideperiode er weer aan komt is het 
belangrijk uw dieren op het juiste moment 
te ontwormen! Wij adviseren u hier graag 
bij en kunnen voor u een passend schema 
maken. 
 

Lisa Algie 
 
Sinds 12 maart is er in onze praktijk een 
nieuwe dierenarts werkzaam.  In deze 
nieuwsbrief stelt ze zich kort aan jullie voor: 

In februari ben ik afgestudeerd aan de 
universiteit Utrecht als algemeen dierenarts.  
Ik ben opgegroeid in Lelystad en nu woon ik 
in Ede. Thuis hebben we altijd een hond 
gehad, en ook heb ik altijd paard gereden. 
Daarnaast ben ik altijd veel op de boerderij 
bij mijn grootouders geweest. Door mijn 
liefde voor dieren wilde ik Diergeneeskunde 
studeren. Tijdens mijn studie heb ik mij 
steeds meer verdiept in de 
landbouwhuisdieren, door mijn brede 
interesse in de verschillende diersoorten 
vind ik het enorm leuk dat ik bij De Groene 
Grens Dierenartsen mijn carrière kan 
beginnen als allround dierenarts. 

 

 


