
U heeft onze eerste email nieuwsbrief ontvangen.  

Wij willen deze nieuwsbrieven enkele keren per jaar 

gaan versturen. Het doel hiervan is om u op de hoog-

te te brengen van interessante nieuwe producten en 

diensten die wij kunnen aanbieden, van lopende en 

toekomstige kortingsacties, in de toekomst mogelijk 

van interessante patiënten, en van leuke, nuttige en 

interessante nieuwtjes. 

Daarnaast  kunnen we hiermee actuele informatie 

onder de aandacht brengen, zoals het artikel over 

vuurwerkangst. 

Deze nieuwsbrief zullen nog niet zoveel mensen ont-

vangen, omdat wij pas een aantal maanden bezig zijn met het verzamelen van emailadressen van 

onze klanten. Als u denkt dat bekenden van u deze nieuwsbrief ook leuk vinden, dan kunt u hem 

natuurlijk doorsturen. 

Wij hopen dat u deze gratis dienst waardeert en wensen u veel leesplezier. 
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Website Dierenkliniek Ter Gouwe: 

www.dierenkliniektergouwe.com 
Bij deze wil ik graag onze website nog even onder de aandacht brengen. Op onze site is al vrij veel 

informatie te vinden over onder andere vlooienbestrijding, tekenbestrijding, suikerziekte, epilep-

sie, schildklierproblemen bij de kat, nierproblemen, blaasproblemen, spoed patiënten, voeding, 

verzorging en ziektepreventie van konijnen en cavia's, artrose, vergiftigingen,  en van ontstoken 

tandvlees en tandsteen. Deze zaken vind u op de informatiepagina. Op de homepage en de nieuws-

pagina kunt u informatie vinden over nieuwe producten en diensten, en lopende en toekomstige 

acties. 

Het is onze bedoeling om de website  wat vaker te updaten en uit te breiden met nieuwe informa-

tie, opdat deze interessant blijft om regelmatig te bezoeken. 

D i e r e n k l i n i e k  
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Nieuws voor u ! 

http://www.dierenkliniektergouwe.com/
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Als therapie voor 

vuurwerkangst 

moet een 

verdamper 

tenminste 1 

maand voor 

oudjaarsavond in 

gebruik 

genomen worden 

 

Feromoonverdampers 

Overige mogelijkheden bij vuurwerkangst 

Vuurwerkangst 
Het jaar loopt alweer aardig 

op zijn einde, en dat bete-

kent dat de jaarwisseling er 

weer aankomt. Het vuur-

werkgeknal dat hiermee 

gepaard gaat is voor erg 

veel honden en katten elk 

jaar weer een grote bron 

van stress. In dit artikel wil 

ik u wat informatie geven 

over de mogelijkheden om 

deze stress bij uw huisdier 

te verminderen. Vuurwerk-

stress komt bij katten min-

stens zoveel voor als bij 

honden, maar ze tonen het 

minder duidelijk, omdat ze 

vaak weggekropen zijn. Dit 

betekent helaas niet dat ze 

geen stress ervaren! 

Een veel gebruikte manier 

om stressklachten te ver-

minderen is het geven van 

tabletten (vetranquil) op 

oudjaarsavond. Dieren wor-

den hier slomer en rustiger 

van, en tonen minder stress. 

Deze behandeling, hoe ef-

fectief en simpel het ook 

lijkt, is helaas wel enigszins 

ouderwets. Volgens de hui-

dige inzichten verminderd 

vetranquil nauwelijks de 

stress, maar verminderd 

het vooral het vermogen van 

het dier om op stress te 

reageren. Mogelijk hebben 

ze dan erg veel stress, maar 

kunnen dit niet uiten! 

In het volgende artikel ge-

ven wij u wat alternatieve 

mogelijkheden voor dit pro-

bleem 

de ouderwetse tabletten is 

dat het dier wel kan reage-

ren op vuurwerkstress, ze 

worden er niet sloom van! 

Het blijft daarom van be-

lang om het knallen voor 

zover mogelijk is uit de weg 

te gaan. 

Voor honden is het mogelijk 

om ze te “desensibiliseren” , 

de periode rondom 

oud en nieuw, waarin 

er ook veel geknald 

wordt. Voor honden 

is er ook een fero-

moon halsband. Dat 

heeft als voordeel 

dat het buiten ook 

effect heeft. Een 

groot verschil met 

wat inhoudt dat u ze door 

training met behulp van een 

CD met vuurwerkgeluiden 

minder gevoelig kunt maken. 

Dit vergt wel tijd en inzet, 

maar kan goed gecombi-

neerd worden met feromo-

nen. Deze cd is verkrijgbaar 

op www.vuurwerkcd.com 

verminderend bij honden 

en katten. Deze feromo-

nen zijn diersoortspeci-

fiek, en daarom zijn er 

verdampers speciaal voor 

de hond en speciaal voor 

de kat. 

Dit soort verdampers kan 

in alle situaties waarbij 

stress en stressgerela-

teerde problemen (zoals 

naast de bak plassen bij 

katten) een rol spelen 

veilig en zonder bijwer-

kingen ingezet worden.  

Als therapie voor vuur-

werkangst moet een ver-

damper tenminste 1 

maand voor oudjaars-

avond in gebruik geno-

men worden. Het middel 

moet namelijk de tijd 

krijgen om in te werken 

op het huisdier. Voordeel 

hierbij is dat het dan ook 

werkzaam is gedurende 

Er bestaan al meerdere 

jaren feromoonverdam-

pers voor honden en kat-

ten. Dit zij simpele appa-

raatjes die je in het stop-

contact kan doen en die 

dan geleidelijk een fero-

moon afgeven. 

Een feromoon is een hor-

monale geurstof, en de in 

deze verdampers ge-

bruikte feromonen wer-

ken rustgevend en stress 

Feromoon-

verdampers 

voor hond 

(DAP) en kat 

(feliway) 

N i e u w s b r i e f  

http://www.vuurwerkcd.com/


Overige mogelijkheden bij vuurwerkangst 

P a g i n a  3   

Er bestaat ook dieetvoeding die 

stressreacties verminderd, en 

net als feromonen verder geen 

bijwerkingen heeft: Royal Canin 

Calm, verkrijgbaar voor hond en 

kat. Met een dergelijk voer 

moet ruim van tevoren begonnen 

worden, zeker een maand. Een 

zelfde effect wordt bereikt 

met het voedingssupplement 

Zylkene. 

Aangezien dieren die met fero-

monen of dieet behandeld wor-

den toch nog stress kunnen to-

nen, kan het nodig zijn om op 

momenten van grote stress, 

zoals oudjaarsavond, nog extra 

tabletten alprazolam te  geven. 

Alprazolam werkt rustgevend en 

stressverminderend, dit in te-

genstelling tot vetranquil, wat 

niet de stress verminderd maar 

alleen de reactie daarop. 

U kunt via ons ook homeopathi-

sche medicijnen tegen vuur-

werkstress bestellen. Ook hier 

moet ruim van tevoren mee ge-

start worden. 

Voor de zeer gestresste dieren 

kan gedurende oud en nieuw een 

verblijf in een afgelegen pension  

als het CVAB op Tholen een 

uitstekende oplossing zijn.  

Kijk  voor meer info ook  

eens op “vuurwerkangst” 

 

katten zijn er ook gezondheids-

voordelen. Zo hebben konijnen 

vaak tumoren van de eierstok-

ken of baarmoeder, en bij hon-

den en katten kan je het risico 

op tumoren van  de melkklieren 

sterk verkleinen bij sterilisatie 

op jonge leeftijd. (bij katten 6-

7 maanden, bij honden 2-3 

maanden na de 1e loopsheid) 

Dit jaar sluiten wij af met een 

leuke kortingsactie:  

In december krijgt u 10% kor-

ting op alle sterilisatie en cas-

traties, en dit geldt voor alle 

diersoorten die wij behandelen 

Zoals u hierboven heeft kunnen 

lezen heeft sterilisatie bij ca-

via's duidelijk gezondheidsvoor-

delen . Bij konijnen, honden en 

Daarnaast zijn er nog andere 

voordelen. Informatie hierover 

vind u op de website: 

sterilisatie bij hond en kat 

de vruchtbaarheid. 

Gezien de jonge leeftijd 

waarop deze klachten kunnen 

optreden, en vanwege het feit 

dat cavia's op de leeftijd van 

4 tot 6 maanden eenvoudiger 

en veiliger te steriliseren zijn 

dan volwassen dieren, is het 

aan te raden alle vrouwelijk 

dieren waarmee niet gefokt 

wordt, tussen 4 en 6 maanden 

te steriliseren. 

Bij jonge cavia's is het veili-

ger omdat sterilisatie vanuit 

2 kleine flankwondjes gedaan 

kan worden, waarbij alleen de 

eierstokken weggehaald wor-

den, terwijl bij volwassen 

dieren de gehele baarmoeder 

eruit moet via een grotere en 

riskantere buikoperatie. 

Wist u dat cysten van de eier-

stokken bij vrouwelijke cavia's 

erg veel voorkomen? 

Bij cavia's van 2 tot 4 jaar 

geeft dit vaak klachten die 

sterk kunnen wisselen in ernst. 

Mogelijke klachten: kaalheid

(vaak symmetrisch op beide 

flanken), benauwdheid, slecht 

eten en vermagering, kromme 

rug door buikpijn, verminder-

Wist u dat…    Over cavia's (Zie ook onze website) 

Kortingsactie december 2012 

Het is aan te 

raden alle 

vrouwelijk 

dieren 

waarmee niet 

gefokt wordt, 

tussen de 4 en 

6 maanden te 

steriliseren. 

http://www.dierenkliniektergouwe.com/vuurwerkangst.htm
http://www.dierenkliniektergouwe.com/castrati.htm#Castratie ensterilisatie
http://www.dierenkliniektergouwe.com/cavia.htm#Cavia-informatie
http://www.dierenkliniektergouwe.com/cavia.htm#Cavia-informatie


tanden en kiezen goed verloopt. 

Deze gezondheidscontrole bieden 

wij nu ook gratis aan. 

Voor oudere dieren (honden > 

8jaar, katten > 10jaar)  is het 

helaas waar dat ouderdom met 

gebreken komt. Bij veel ou-

derdomsziekten is een vroegtijdi-

ge diagnose en start van een be-

Om u tegemoet te komen in de 

diergeneeskundige kosten, en om 

onze service te verbeteren, zijn 

wij gestart met enkele gratis 

diensten. 

Zo bieden wij gratis gezondheids-

controles voor elk nieuw dier wat 

u net in huis heeft gehaald. U wilt 

natuurlijk graag weten of het 

beestje gezond is! Daarnaast kunt 

u dan gelijk terecht voor vragen 

over de verzorging en voeding. 

Voor pups en kittens geldt dat het 

verstandig is om ze rond de leef-

tijd van 6 maanden  nog eens te 

laten nakijken. Wij kunnen dan 

kijken of het dier goed groeit, of 

het bewegingsapparaat (spieren 

en gewrichten) zich goed ontwik-

keld, en of het wisselen van de 

handeling wenselijk, om de kwali-

teit van leven zo lang mogelijk op 

peil te houden. 

Wij bieden voor deze senior die-

ren 1x per jaar een gratis preven-

tieve gezondheidscontrole. 

 

Als u het dier ook bij ons laat 

vaccineren, wat ook gepaard gaat 

met een gezondheidscontrole, dan 

kijken we het dier 2x per jaar na 

in plaats van 1x per jaar , en dat is 

onze doelstelling bij deze gratis 

dienst. Seniordieren hebben nu 

eenmaal wat meer aandacht nodig. 

Zie ook: gratis 

Adres:   Ooitas 5 

Telefoon:  0164-237621 

Fax:   0164-255086 

E-mail: info@dierenkliniektergouwe.nl 

Gratis diensten ! 

Persoonlijke klant- en diervriendelijke zorg, voor een scherpe prijs. 

 

Dierenkliniek Ter Gouwe 

http://www.dierenkliniektergouwe.com/gratis.htm

