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  Beste klant, 

De langste dag is alweer voorbij en de vakantie staat voor de deur dus het is  
de hoogste tijd voor onze zomer nieuwsbrief!  
Wilt u deze brief voortaan digitaal ontvangen meldt u zich dan aan via 
info@dapflevoland.nl.  
 

 Meer dan 100 dieren op HZP! 

Begin dit jaar zijn wij als praktijk begonnen met het aanbieden van het 
huisdierenzorgplan. Dit is een ontzorg abonnement waarbij we u alle 
preventieve zorg voor uw hond of kat uit handen nemen. U krijgt 4 keer per 
jaar een pakket met ontvlooiing en ontworming en naast de vaccinatie is er 
een extra gezondheidscontrole in het pakket opgenomen. Bovendien 
profiteert u van extra voordeel zoals 10% korting op veel diensten in onze 
praktijk. Niet zo vreemd dus dat er al meer dan 100 dieren een 
huisdierenzorgplan hebben! Ook iets voor u? Neem dan snel contact op met 
onze assistentes, zij kunnen u er alles over vertellen.  
 

 

 

 Dogsurvival Zeewolde 

Op 7 juli is het weer tijd voor de 3e editie van de Dogsurvival Zeewolde.  Bijna 
550 deelnemers zullen zich met hun hond gaan wagen aan een 6 km lang 
parcours met  hindernissen. Onze dierenartsen Hilde en Marianne en 
paraveterinairen Jeanne, Janita en Marilyn zijn aanwezig om de veterinaire 
controle te verzorgen. Ook dit jaar start er een team van onze praktijk: 
Dierenarts Annemiek en haar labrador Maggie! Ze hebben hard geoefend, 
dus wij hebben het volste vertrouwen in een mooi resultaat. De deelname is 
al vol, dus als u nog niet hebt ingeschreven moet u helaas een jaartje 
wachten, maar het is een spektakel wat de moeite waard is om te komen 
bekijken. Het start dit jaar op het terrein van camping de Parel vanaf 09.30h. 
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 Top 5 :Uw huisdieren veilig de zomer door 

1) Honden kunnen niet zweten en raken snel oververhit als zij zich moeten 
inspannen bij temperaturen boven de 20 °C. Laat ze zo min mogelijk op 
het hete asfalt lopen bij hoge temperaturen en ga dus ook  niet met ze 
fietsen! 

2) Gaat uw huisdier mee met vakantie naar het buitenland? Check dan op 
www.licg.nl wat de invoereisen en gezondheidsrisico’s zijn van het land 
waar u naar toe (en doorheen) reist. In sommige landen komen 
gevaarlijke parasieten voor die uw huisdieren ernstig ziek kunnen 
maken. Vraag ook onze vakantie-adviesbrief voor meer informatie. 

3) Laat uw honden niet zwemmen of drinken uit greppeltjes en vennetjes 
met stilstaand water. Bij warm weer kunnen hier diverse soorten 
blauwalg in gaan groeien die dodelijk  kunnen zijn voor uw hond! 

4) Laat uw hond tijdens het zwemmen niet overmatig water drinken. Bij 
warm weer en inspanning rond het water kunnen ze zoveel water 
drinken dat dit schadelijk kan zijn voor hun gezondheid. 

5) Konijnen worden bij warm weer nogal eens slachtoffer van maden. 
Heeft uw konijn wel eens een vieze achterhand bescherm ze dan in de 
zomer met anti-madenspray of controleer minimaal 2 x daags op 
vliegeneitjes. 

 

 

 Nieuwe paraveterinair 

Wij stellen hier graag onze nieuwe paraveterinair aan u voor.  
Haar naam is Evelien Peters en sinds 1 juni 2018 is zij werkzaam in onze 
praktijk. Zij heeft dit jaar haar diploma paraveterinair gehaald. Ze woont in 
Nijkerk samen met haar verloofde, hondje Banjer en katten Loeder en Nala. 
  

 
 

Alle medewerkers van onze praktijk wensen u en uw 
huisdieren een zinderende zomer!! 
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Wist u dat u ons ook 

kunt vinden op 

facebook? 

Zoek ons op en ‘like’ 

ons zodat u ook via die 

weg op de hoogte blijft 

van alle nieuwtjes! 

http://www.licg.nl/

