
Het huisdierzorgplan is een voordeelpakket met daarin de belangrijkste preven-
tieve gezondheidszorg. Wij zijn hier in september 2017 mee gestart, en instap-
pen kan op elk moment. 

In het pakket zitten onder andere: 

*Vaccinaties voor een  optimale bescherming. 
Laat uw huisdier van het leven genieten door hem te beschermen tegen ernstige 
infecties en ziektes. De jaarlijkse vaccinaties (kattenziekte+niesziekte voor de kat, 
cocktailvaccinatie+kennelhoest voor de hond) zitten in het pakket. 
*Uitstekende zorg en regelmatige gezondheidschecks. 
Gratis extra gezondheidscontrole een half jaar na de vaccinatie met deskundige 
adviezen, bijv. over voeding, gebit en welzijn, zodat eventuele medische proble-
men voorkomen, of snel ontdekt kunnen worden. 
*Beste preventie - een heel jaar kwaliteitsproducten tegen  vlooien, teken en 
wormen. 
Parasieten zijn vervelend voor uw huisdier en  u, en verspreiden bovendien ziek-
tes. Behandel hem of haar dus regelmatig! In het pakket zit 4xper jaar een ontwor-
ming, en het hele jaar vlooien/teken bestrijding. Hierbij is gekozen voor die pro-
ducten die bij ons op dit moment eerste keuze zijn: Milbemax als ontworming, en 
Vectra als vlooien/tekenbestrijding. 
*Uitstekende prijzen - exclusieve  kortingen en betaalbare  maandelijkse bedra-
gen. 
Spreiding van kosten, waardoor u makkelijker voor uw huisdier kunt zorgen. Bo-
vendien korting op kwaliteitsproducten en diensten 
die in het pakket zitten. 
 
*10% korting op alle overige producten en diensten 
die u in onze kliniek afneemt voor elk dier dat in het 
plan zit! 
 
Wij bieden een huisdierenzorgplan aan voor: 

*Katten 

*Honden tot 4kg 

*Honden van 4 tot 10kg 

*Honden  van >10kg tot 25kg 

*Honden van >25kg tot 40kg 

*Honden van >40 

Als u de bovenstaande links aanklikt kunt u direct zien 

wat de kosten zijn en wat er in het plan zit. 

Wat is het huisdierzorgplan? 
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http://dierenkliniektergouwe.com/wp-content/uploads/2017/08/HZP-1-Kat-Ter-Gouwe.pdf
http://dierenkliniektergouwe.com/wp-content/uploads/2017/09/HZP-2a-Hond-tot-4-kg-Ter-Gouwe.pdf
http://dierenkliniektergouwe.com/wp-content/uploads/2017/09/HZP-2b-Hond-4-tot-10-kg-Ter-Gouwe.pdf
http://dierenkliniektergouwe.com/wp-content/uploads/2017/08/HZP-3-Hond-10-tot-25-kg-Ter-Gouwe.pdf
http://dierenkliniektergouwe.com/wp-content/uploads/2017/08/HZP-4-Hond-25-tot-40-kg-Ter-Gouwe.pdf
http://dierenkliniektergouwe.com/wp-content/uploads/2017/08/HZP-5-Hond-40-kg-Ter-Gouwe.pdf
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Sinds een aantal jaren bieden wij de Dierpas aan. Dit is een 

kortingspas waarmee u kan sparen voor korting op bepaalde 

voeders, ontwormingsmiddelen en vlooienbestrijdingsmidde-

len. Daarnaast zou de eigenaar met de dierpas online de pa-

tiëntgegevens in moeten kunnen zien. 

Toen wij met Dierpas van start gingen is ons beloofd 

dat de hiervoor noodzakelijke softwarekoppeling 

spoedig tot stand zou komen. Helaas willen deze 2 

externe partijen niet goed samenwerken, waardoor 

de koppeling nooit tot stand is gekomen. Het ziet er 

ook niet naar uit dat dit binnen afzienbare tijd alsnog 

gaat gebeuren. 

Daarnaast is Royal Canin gestopt met korting geven 

op voeders via de dierpas. Zij hebben nu een spaar-

systeem waarbij u voor een gratis 11e zak kunt spa-

ren. Spaarkaarten hiervoor zijn aan de balie verkrijgbaar en 

vol in te leveren. (mits u bij ons die voeders afneemt) 

Maar hierdoor is de toegevoegde waarde van de Dierpas nog 

minder geworden! Ook hebben wij regelmatig storingen 

waardoor de pasreader niet goed functioneert. Al met al vin-

den wij de Dierpas geflopt, en daarom stoppen wij ermee.  

Met het huisdierzorgplan hebben wij daarnaast een uitste-

kend alternatief om korting te krijgen! Een dier in het plan 

krijgt namelijk flinke korting op de preventieve zorg die in 

het plan zit, en daarnaast 10% korting op alle overige pro-

ducten en diensten die u bij ons afneemt voor dat betreffen-

de dier. 

U kunt ELK opgebouwd tegoed komen verzilveren tot 31-12-

2017. Na die datum hebben wij GEEN reader meer in huis en 

vervalt het opgebouwde spaartegoed. Indien u de pas nog 

maar kort heeft en de aanschafwaarde er nog niet uit heeft 

kunnen halen dmv opgebouwde spaartegoeden, dan zullen 

wij u de aankoopkosten teruggeven. 

Wij stoppen met de Dierpas! 

Met het huis-

dierzorgplan 

hebben wij 

daarnaast een 

uitstekend al-

ternatief om 

korting te krij-

gen!  



Uitbraken van infectieziekten 
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In Nederland zijn dit jaar gevallen van Leptospirose ofwel Ziekte van Weil gecon-

stateerd. Ziekte van Weil is een bacteriële infectieziekte waarbij ratten en muizen 

drager kunnen zijn van de bacterie. Het is daarom ook wel bekend als rattenziekte. 

Via de urine van deze dieren kan de omgeving besmet raken, en een hond kan de 

infectie oplopen via contact met de slijmvliezen of wondjes. Gezien de leefomge-

ving van de dragers zal dit vooral gebeuren in oppervlaktewater en oevers. Na in-

fectie verspreidt de bacterie zich via de bloedbaan naar de organen, waarbij met 

name de lever en de nieren worden aangetast. Na ongeveer een week wordt de 

hond ziek: sloom, koorts, braken, verminderde eetlust, geelzucht. Bij niet gevacci-

neerde dieren verloopt de infectie dusdanig heftig dat deze dieren door nierfalen en 

leverontsteking overlijden. Leptospirose is ook voor mensen gevaarlijk! Contact 

met een besmette hond, m.n. de urine kan lijden tot infectie. 

Jaarlijkse vaccinatie blijft de belangrijkste manier om uw hond(en) tegen deze ge-

vaarlijke bacterie te beschermen. 

Bij katten zijn er de laatste jaren re-

gelmatig uitbraken geweest van kat-

tenziekte. 

Kattenziekte is een virusinfectie die 

een heftige darmontsteking veroor-

zaakt. De belangrijkste symptomen 

zijn dan ook braken en diarree, soms 

met bloed. Aangetaste dieren drogen 

vaak snel uit, en kunnen bijkomende 

infecties krijgen omdat het virus de 

weerstand ernstig aantast. Ondanks 

intensieve behandeling is het risico 

op overlijden vrij groot. Het virus is 

erg besmettelijk en blijft lang in de 

omgeving aanwezig. 

Ook hier is de belangrijkste preven-

tie vaccinatie: gevaccineerde moe-

derpoezen geven de weerstand door 

via de moedermelk. Daarna moet 

het kitten met 9 en 12 weken gevac-

cineerd worden, en deze vaccinatie 

wordt daarna herhaald met de leeftijd van 1 jaar. Daarna beschermt de vaccinatie 

3 jaar lang tegen kattenziekte. (omdat wij ook tegen niesziekte vaccineren is een 

jaarlijkse vaccinatie nodig, maar het deel kattenziekte in het vaccin hoeft dus niet 

elk jaar) 

Vaccinatie is niet alleen van belang om individuele dieren te beschermen, maar ook 

om het risico van dit soort ziekte uitbraken te verminderen. Als meer dieren in een 

populatie gevaccineerd zijn wordt de kans op ziekte uitbraken kleiner! 
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Al een paar jaar bieden wij u de mogelijkheid om diverse 

dierbenodigdheden aan te schaffen via onze webshop: 

Doc en Booff.  Dit is een webshop waarbij honderden die-

renartsen zijn aangesloten 

 

 

Per 1-1-2018 krijgt deze webshop een andere naam: 

Voor mijn dier. 

Naamwijziging Webshop 

Behalve de 

naamsverande-

ring is de web-

site gebruiks-

vriendelijker 

geworden, en 

functioneert 

goed op mobiel, 

tablet en pc. 

Daarnaast is er 

veel professio-

neel dierenarts-

advies terug te 

vinden op de 

site. 

https://www.docbooff.nl/?pr=C658682E151
http://voormijndier.nl/
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Honden zijn speels en dat is natuurlijk geweldig leuk, maar houdt ook het 

risico in dat ze wel eens iets opeten of inslikken wat niet zo handig is. De 

meest vreemde voorwerpen zijn wij al tegengekomen als wij dieren laten 

braken of aan darmafsluiting moeten opereren: speeltjes, balletjes, stenen, 

hout, batterijen, flosskluiven of stukken daarvan, stukken textiel, sieraden 

etc. 

Als u het inslikken heeft zien gebeuren dan is het het beste om de hond te 

laten braken binnen 1 uur. Dit moet u NIET doen door een theelepel zout 

achter op de tong te leggen, dit geeft namelijk het risico op zoutvergiftiging. 

Op de kliniek kunnen wij d.m.v. een injectie het dier op een veilige manier 

laten braken. De kans is dan vrij groot dat het “vreemde voorwerp” er uit 

komt. 

Helaas wordt het inslikken vaak gemist, en wordt de patiënt aangeboden als 

het vreemde voorwerp vastloopt in de darmen. Belangrijkste symptoom is 

braken, maar als het voorwerp al langer klemzit kan het dier snel algeheel 

ziek worden en uitdrogen. Bij sommige voorwerpen bestaat het risico op 

darmperforatie, een complicatie die zelden goed afloopt. 

De diagnose kan meestal worden bevestigd met röntgenonderzoek, in een 

enkel geval is een kijkoperatie nodig. De behandeling is operatief: het 

vreemde voorwerp wordt uit de darm verwijderd, en indien nodig wordt een 

beschadigd stuk darm ook verwijderd. Naast de operatie is het van groot 

belang om de patiënt  te stabiliseren indien er al uitdroging is, door middel 

van een infuus. Soms is de behandeling vrij simpel, soms complex en inten-

sief, waarbij dagenlange opname noodzakelijk is. 

De prognose is meestal redelijk tot goed, maar er bestaat altijd wel een risi-

co op complicaties na darmoperaties. 

De kosten van zo’n behandeling kunnen flink oplopen: bedragen van boven 

de 1000 euro zijn geen uitzondering bij complexere gevallen. In dergelijke 

gevallen is het prettig om een ziektekostenverzekering te hebben! 

Darmafsluiting bij de hond 

Hiernaast de 

röntgenfoto van 

de hond Chico 

met een darmaf-

sluiting in de 

twaalfvingerige 

darm (begin van 

de dunne darm). 

Het vreemde 

voorwerp is een 

pingpongballetje. 

Dit balletje zat er 

al langer en de 

hond was erg 

ziek daardoor, 

maar gelukkig is 

alles goed geko-

men . 



Adres:   Ooitas 5 

Telefoon:  0164-237621 

E-mail: info@dierenkliniektergouwe.nl 

Pas op met chocolade! 

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

Dierenkliniek Ter Gouwe 

Met de feestdagen is er 

meestal weer chocolade in 

huis: chocolade letters, 

kerstkransjes, etc. In choco-

lade zit theobromine, een 

stofje wat voor honden giftig 

is. De gevoeligheid hiervoor 

varieert vrij sterk, wat bete-

kent dat sommige honden 

van een kleine hoeveelheid 

chocolade geen klachten krij-

gen, terwijl andere er dood-

ziek van kunnen worden of 

zelfs kunnen overlijden. 

Symptomen van chocolade-

vergiftiging zijn: braken, di-

arree, buikpijn, hijgen, veel 

drinken en veel plassen, on-

rust, spiertrillingen, versnel-

de hartslag en toevallen. 

 


