
Als eerste willen wij u een goed 2013 toewensen, waar wij hopelijk een bijdrage aan kun-
nen leveren door de gezondheid van uw geliefde huisdieren te optimaliseren. 

Onze tweede nieuwsbrief 
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Tarieven behandelingen 

Vanwege de financiële crisis is het voor steeds meer mensen lastiger om rond te komen. De kosten 
van goede diergeneeskundige zorg zijn dan helaas moeilijker op te brengen. 

Omdat wij goede diergeneeskundige zorg, inclusief preventieve diergeneeskunde zoals vaccinaties, 
van groot belang vinden, hebben wij besloten om onze tarieven van behandelingen in 2013 NIET te 
verhogen ! Daarmee willen wij onze diensten voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar houden. 
Prijsverhogingen van producten worden wel doorberekend. 
 
Daarnaast kunt u met de dierpas nog extra korting krijgen op diverse voeders en behandelingen! 
(meer hierover in het volgende artikel.) 
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Bijschrift bij afbeelding. 



P a g i n a  2  

Daarnaast is de 
dierpas te 
gebruiken als 
spaarkaart, en 
dat biedt voor u 
als klant zeer 
aantrekkelijke 
mogelijkheden! 

Dierpas 
 

 

Maand van het gebit 

Dierpas 
De dierpas is een pasje ter grootte van een 
pinpas. In dit pasje zit een chip die wij met 
een reader af kunnen lezen. De pas is ge-
koppeld aan een elektronisch patiëntendos-
sier. U kunt dan zelf online de patiëntgege-
vens van uw huisdier inzien. 
Ook andere dierenartsen, ook die zonder 
reader kunnen met de aan u verstrekte in-
loggegevens de patiëntenkaart inzien. Dit 
kan zeer handig zijn, bijvoorbeeld als u in 
de dienst bij een andere dierenkliniek komt, 
of als u in het buitenland een dierenarts 
moet bezoeken. 

Op dit moment is de koppeling tussen onze 
praktijk-software en de dierpas nog niet 
klaar, maar er wordt aan gewerkt. Dit bete-
kent dat u het patiëntendossier op dit mo-
ment helaas nog niet kunt inzien. 

Daarnaast is de dierpas te gebruiken als 
spaarkaart, en dat biedt voor u als klant 
zeer aantrekkelijke mogelijkheden! 

Met de pas kunt u namelijk gaan sparen 
voor: 

* 5% korting op alle Royal Canin voeders, 
zowel en dieetvoeders als de onderhouds-
voeders 

* 5% korting op alle science selective voe-
ders (cavia-, en konijnenvoer) 

* 5% korting op vlooienbestrijdingsmidde-
len. 

* 5 % korting op tekenbestrijdings-
middelen. 

* 5% korting op ontwormingsmiddelen. 

* 5% korting op alle vaccinaties  

Zoals u kunt zien geven wij via de dierpas 

naast korting op voeders dus met name 
korting op de preventieve diergeneeskun-
de: de vaccinaties en bestrijding van para-
sieten. Dit doen wij omdat wij juist dit 
erg belangrijk vinden en daarom willen 
stimuleren. 

Zoals u van ons gewend bent houden wij 
jaarlijks diverse kortingsacties. Ook met 
de dierpas gaan wij daar gewoon mee 
door. De korting wordt vanaf nu echter 
direct op de dierpas gezet. 
U heeft dus een pas nodig om van de kor-
ting gebruik te kunnen maken. 

De dierpas zal ook het nu lopende spaar-
systeem van Royal Canin vervangen. Al 
gespaarde hoeveelheden voer kunnen dan 
direct op de kaart gezet worden. 

U hoeft dan geen streepjescodes meer te 
knippen en plakken, en u kunt ALLE Royal 
Canin voeders sparen in ALLE groottes 
van verpakkingen. 
(Dus niet zoals nu 1 grootte verpakking 
van 1 specifiek dieetvoer op 1 spaarkaart) 

Voor de dierpas vragen wij slechts E 5,- 
(dat zijn onze inkoopprijzen). U zult be-
grijpen dat dit zeer snel terugverdiend is! 

Aan 1 dierpas is 1 patiëntendossier gekop-
peld, maar u kunt met producten en be-
handelingen van meerdere dieren sparen 
op 1 pas! 
 
Het op de pas opgespaarde tegoed kan bij 
het bereiken van een bepaald hoeveelheid
(E10,-) worden verzilverd als korting op  
een behandeling of product. 

nieren en hart. 
Juist daarom is preventieve zorg voor 
het gebit zo belangrijk! 
 
Tijdens genoemde gratis controles 
inspecteren wij het gebit en beoorde-
len of gebitssanering nodig is, en we 
geven adviezen over preventieve ge-
bitsverzorging. De “gouden standaard” 
is nog altijd dagelijks tanden poetsen. 
Hiervoor zijn speciale tandenborstels 
en tandpasta verkrijgbaar.  

(lees verder op de volgende pagina) 

 

Zoals u van ons gewend bent houden wij 
in februari de maand van het gebit. Dit 
houdt in dat wij gedurende de hele 
maand gratis gebitscontroles doen, en 
we geven 10% korting op gebitssanerin-
gen. 

Een gezond gebit is van belang omdat 
ontstoken tandvlees niet alleen leidt tot 
verlies van tanden en kiezen, maar ook 
een bron van infecties is die elders in 
het lichaam problemen kan veroorzaken. 
Zo kunnen vanuit ontstoken tandvlees 
bacteriën terecht komen in lever,  

Kat met  
tandsteen 

N i e u w s b r i e f  
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Ook aan dieren die het poetsen niet toelaten is ge-
dacht. 

Hiervoor bieden wij goede alternatieven zoals denti-
sept kleefpasta, aquadent voor door het drinkwater, 
Royal canin Dental dieetvoer, en speciale kauwkluiven 
die tandsteenvorming kunnen remmen. 

Tandsteen komt zeer vaak voor bij oudere honden en 
katten! Als u huisdier niet recent gecontroleerd is 
dan raden wij een gratis controle aan. 

Kijk ook eens op onze website naar de informatie- 
pagina over tandsteen en ontstoken tandvlees 
 
 

 

 

 
                                                          Poestinstructie 

bij mensen zelfs wereldwijd pokken met 
behulp van vaccinaties kunnen uitroeien! 
Helaas is dat voor veel infectieziekten niet 
mogelijk, maar de frequentie van voorko-
men kan wel omlaag gebracht worden. 

Bij de vaccinatie doen wij altijd een algehe-
le gezondheidscontrole. Daarbij komen vaak 
zaken aan het licht als ontstoken oren, 
vlooienproblemen, gebitsproblemen, aanwij-
zingen voor inwendige ziekten, gezwelle-
tjes, nog voor dat de eigenaar iets is opge-
vallen. Zaken die de eigenaar is opgevallen 
worden uiteraard ook onderzocht. Proble-
men kunnen daardoor al vaak in een vroeg sta-
dium verder uitgezocht en behandeld worden, 
wat een betere prognose heeft. 

Wij beschouwen de toegevoegde waarde van 
de algehele gezondheidscontrole bij de vacci-
naties als zeer waardevol! 

Vaccinaties dienen meerdere doelen: 

Ten eerste natuurlijk het op peil  brengen en houden 
van de weerstand van uw huisdier tegen specifieke 
ziekteverwekkers. Bij de hond zijn dit: ziekte van 
Weil, hondsdolheid, hondenziekte, kennelhoest, parvo, 
para influenza, en hepatitis. Bij de kat: kattenziekte, 
niesziekte, hondsdolheid en bordetella  

Ten tweede dient de vaccinatie om te voldoen aan 
vereisten voor het meenemen van uw huisdier naar 
het buitenland (hondsdolheid is dan verplicht), of 
voor het tijdelijk plaatsen in een pension 
(cocktailenting+kennelhoest of kattenziek-
te+niesziekte en eventueel bordetella is dan ver-
plicht). 

Ten derde dient vaccineren om de frequentie van spe-
cifieke ziekten in een populatie te verminderen. Als 
meer huisdiereigenaren hun honden en katten laten 
vaccineren, dan zullen die ziekten waartegen gevacci-
neerd wordt, minder gaan voorkomen! Zo heeft men 

Waarom vaccineren? 

 

Wij beschouwen de 
toegevoegde waarde 
van de algehele gezond-
heidscontrole bij de 
vaccinaties als zeer 
waardevol! 

 

 

Problemen kunnen daar-
door al vaak in een 
vroeg stadium verder 
uitgezocht en behan-
deld worden, wat een 
betere prognose heeft. 

Voorkomen is beter dan genezen. 

Poetsinstuctie 

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


 
Zorg dus dat uw hond er niet bij kan! 

Het is natuurlijk interessant om te kijken of andere zoet-
stoffen ook gevaarlijk zijn: 

Sorbitol, een andere zoetstof, is ongevaarlijk tenzij er 
sprake is van inname van echt grote hoeveelheden. 

Over aspartaam, een kunstmatige zoetstof, circuleren zeer 
veel negatieve berichten. Alhoewel deze niet wetenschap-
pelijk ondersteund zijn, lijkt het verstandig om inname te 
vermijden. 

Kijk ook eens op onze informatiepagina over vergiftigingen. 

Xylitol, een alternatieve zoetstof die 
gebruikt wordt in kauwgom is giftig voor 
honden! 

Het is een natuurlijke zoetstof afkom-
stig uit groenten en fruit, die 40% min-
der calorieën bevat dan suiker. Het 
wordt veel gebruikt in kauwgom vanwege 
het remmende effect op bacteriegroei, 
en daarmee op tandbederf. 

Voor mensen is de stof ongevaarlijk, 
maar bij honden wordt het na inname 
snel via de darmen opgenomen, en ver-
oorzaakt dan een versterkte afgifte van 
insuline. 

Insuline is het hormoon dat de suiker-
huishouding in het lichaam regelt. Een 
plotselinge hoge afgifte doet de suiker-
spiegel snel dalen, en kan daardoor een 
levensbedreigende hypoglykemie (=te 
lage bloedsuikerspiegel) veroorzaken. 

 

 

Adres:   Ooitas 5 
Telefoon:  0164-237621 
Fax:   0164-255086 
E-mail: info@dierenkliniektergouwe.nl 

Wist u dat … Xylitol bij honden is giftig! 

 

Zorg dat uw hond er niet bij kan! 

Dierenkliniek Ter Gouwe 

Wij staan klaar voor u en uw huisdier,om met kwalitatief hoogwaardige medische 
zorg de gezondheid van uw huisdier te optimaliseren.  
 
Daarbij vinden wij duidelijke communicatie en individuele aandacht voor dier en 
eigenaar van groot belang. 

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

