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 Beste klant, 

 

De blaadjes aan de bomen beginnen weer een prachtig kleurenpalet te 
vertonen, terwijl het zonnetje zich nog vaak laat zien. Volop genieten dus, 
maar ook de hoogste tijd voor onze najaarsnieuwsbrief. 
 

 Dierendag actie   

Op 4 oktober is het weer dierendag. Dit jaar gaan we dat vieren met een superleuke 
actie! Van 15.00 tot 20.00 is er op de praktijk de mogelijkheid om foto’s te laten 
maken van uw huisdier. Hiervoor komt een professionele fotografe! Eén van de 
spreekkamers wordt voor de gelegenheid omgetoverd tot fotostudio. Per 
huishouden ontvangt u één foto gratis in hoge resolutie via email. Meerdere foto’s 
zijn te bestellen. Wilt u zeker zijn van een plaatsje? Laat ons dan vooraf even weten 
op welke tijd  u wilt komen. Inlopen op de dag zelf is ook mogelijk.  

door fotografe Josette Alkema 

 Nieuwe konijnenziekte VHD-2  

In het begin van dit jaar hoorden we voor het eerst over sterfte onder 
konijnen, zowel wilde als huiskonijnen. Het bleek dat er een nieuwe variant 
van een bekend virus in Nederland is beland; het virus dat Rabbit 
Haemorrhagic Disease (VHD/ RHD) veroorzaakt. Type 1 komt hier al langer 
voor en is één van de componenten van de jaarlijkse vaccinatie voor 
konijnen. Helaas beschermt deze vaccinatie niet tegen dit nieuwe type, type 
2. Deze ziekte kan via direct contact tussen konijnen worden overgebracht, 
maar ook indirect, bijvoorbeeld via muggenbeten. Vaak zijn er geen 
verschijnselen, maar tref je een plotseling overleden konijn aan. Inmiddels is 
dit type over het hele land verspreid. Dit type van het virus komt in andere 
Europese landen al langer voor en daardoor bestaat er een vaccin tegen. Dat 
is zo snel mogelijk naar Nederland gehaald. Dit vaccin bestaat alleen in een 
verpakking voor meerdere konijnen. Daarom organiseren we vaccinatie 
spreekuren. Wilt u uw konijn tegen deze nieuwe ziekte beschermen? Dan 
kunt u bij onze assistentes terecht voor de datum van het eerstvolgende 
vaccinatie spreekuur. Houdt ook onze website en facebook in de gaten! 
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 Nieuwe paraveterinair 

Ook in deze nieuwsbrief mogen wij u voorstellen aan een nieuwe 
paraveterinair die sinds kort ons team is komen versterken. Onze 
paraveterinair Rian heeft afscheid genomen omdat zij naar Zweden is 
geëmigreerd, dus moest er opnieuw een nieuw teamlid gezocht worden. Met 
de komst van Wendy Berkhof is ons team weer compleet.  Wendy heeft 
tijdens haar opleiding stage bij ons gelopen en inmiddels is ze gediplomeerd 
paraveterinair. Tijdens de stage klikte het goed en hebben we al kunnen zien 
wat Wendy in huis heeft, dus waren we erg blij dat we haar nu in dienst 
hebben kunnen nemen. Wendy is alweer een poosje aan het werk, dus kom 
snel langs om kennis met haar te maken! 

 
 

 Nieuwe ondersteuning bij artrose 

Artrose is slijtage van gewrichten, een aandoening die erg vaak voorkomt. Het 
kan ontstaan door ouderdom, of door een probleem in het gewricht, 
bijvoorbeeld heupdysplasie of een gescheurde kruisband. Als eerste merk je 
vaak stijfheid en startkreupelheid. Wanneer we vermoeden dat er artrose is 
kunnen we röntgenfoto’s maken om dat te bevestigen. Artrose is niet te 
genezen, als het er eenmaal is wordt het altijd langzaam erger. Er zijn echter 
wel manieren om de voortgang af te remmen en te zorgen dat de pijn 
onderdrukt wordt. Daarbij zijn gewicht, voeding, beweging en medicatie van 
belang. Ook fysiotherapie kan behulpzaam zijn. Daarnaast zijn er 
supplementen verkrijgbaar die de gewrichten kunnen ondersteunen. Flexadin 
is het supplement wat wij hiervoor inzetten. Sinds kort heeft Flexadin een 
nieuwe formule uitgebracht. Flexadin Plus is voor ons al bekend. Dit bevat 
duivelsklauw als natuurlijke pijnstiller en omega  3 vetzuren als natuurlijke 
ontstekingsremmer. Daarnaast glucosamine, chondroïtine en vitamine E als 
verdere ondersteuning voor de gewrichten. De nieuwe formule, Flexadin 
advanced, bevat ook niet- gedenatureerd collageen. Collageen is het 
belangrijkste eiwit in kraakbeen. Bij een gewricht met artrose is het 
kraakbeen aangetast en daardoor verandert de structuur van het collageen. 
Daarop reageren de afweercellen met een ontstekingsreactie en verslechtert 
de artrose. Door dit collageen als tablet te geven wordt het al gezien door 
afweercellen in de darmen en daardoor in het gewricht niet meer herkend als 
lichaamsvreemd. De ontstekingsreactie in het gewricht wordt minder heftig. 
Al na een maand behandelen wordt de pijn minder.    
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Wist u dat u lid kunt 
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en gemak krijgt bij het 
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huisdier? 
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