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Bloeddrukmeting bij de kat
Hoge bloeddruk wordt nogal eens de
’silent killer’ genoemd bij katten. Een kat
met hoge bloeddruk kan hoofdpijn hebben,
blind worden en het hart of de nieren
kunnen zelfs falen. Totdat deze problemen
optreden, merk je niets aan je kat. Vandaar
onze warme oproep om jaarlijks de
bloeddruk van je seniorkat te laten meten.

Ophokplicht
De ophokplicht voor vogels en pluimvee is
niet langer verplicht. Waakzaamheid blijft
wel geboden omdat het vogelgriepvirus
nog aanwezig is onder wilde vogels.
Binnen voederen blijft wel verplicht, ze
mogen wel terug buiten drinken.

Op reis met je huisdier(en)
Wanneer je jouw huisdier(en) wil meenemen naar het
buitenland gelden de voorschriften voor reizen met
gezelschapsdieren. Deze verschillen afhankelijk van het
land van bestemming. We bespreken kort de voorwaarden
die vooral gelden voor reizen tussen de lidstaten van de
Europese Unie.
De regels voor het reizen
met honden, katten en
fretten zijn
geharmoniseerd binnen de
EU en kunnen als volgt
samengevat worden:





mijndieren.eu mét webshop
Door de gewijzigde wetgeving op de
online verkoop van diergeneesmiddelen
mogen bepaalde producten niet langer
aangeboden worden op onze huidige
webshop. Daarom hebben we
mijndieren.eu uitgebreid met een webshop,
die enkel beschikbaar is voor klanten van
De Lijsterbes. Voor degenen die
mijndieren.eu nog niet kennen: met
mijndieren.eu kan je zelf een afspraak
boeken online, je huisdierendossier
beheren en nu ook eenvoudig je voeding en
medicatie bestellen.




De dieren moeten geïdentificeerd zijn. Dit wil
zeggen gechipt en geregistreerd.
Ze moeten beschikken over een Europees
paspoort.
De dieren moeten gevaccineerd zijn tegen
hondsdolheid.
Voor reizen naar het Verenigd Koninkrijk,
Ierland, Finland, Noorwegen en Malta is ook
een behandeling tegen Echinococcus
multilocularis vereist.
Als je je huisdier meeneemt naar Zuiderse
landen dan dien je hem/haar ook preventief te
behandelen tegen zandvliegen en hartworm.
Handig is ook het PDB-pakketje. We maken op
maat van je dier een pakketje klaar dat je, indien
nodig, kan gebruiken bij Pijn, Diarree of Braken
op reis.

Dieren op pension
Denk zeker tijdig aan de kennelhoestvaccinatie
(neusdruppels of injectie) bij honden en de vaccinatie
tegen leucose bij katten. Ook een behandeling tegen
vlooien en wormen is hierbij aangeraden.

De persoonlijke gegevens die via dit formulier worden ingezameld, zullen enkel gebruikt worden om u extra informatie te verschaffen. De gegevens worden niet doorgegeven of doorverkocht aan
andere bedrijven. U hebt het recht uw gegevens op te vragen en indien nodig te laten verbeteren. (cfr. Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens). Indien u verder geen nieuwsbrieven wenst te ontvangen, kan u een mailtje sturen naar info@dapdelijsterbes.be

