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Waarom moet ik mijn konijn laten inenten?

Ondanks een goede voeding en verzorging loopt uw konijn toch kans om ziek te worden.
Met name de ziekten Myxomatose en Viraal Haemorrhagisch Syndroom (VHS = VHD = RHD)
zijn berucht. Deze ziekten komen wijdverspreid onder konijnen voor en zijn bijna altijd
dodelijk. RHD is zeer besmettelijk. RHD is onderverdeeld in type 1 (de klassieke variant) en
type 2 (RHD2), welke sinds eind 2015 in Nederland is aangetoond.
Myxomatose is een meestal dodelijke virusziekte die door muggen, vlooien en vliegen wordt
overgebracht. Ook konijnen die altijd binnen zitten, kunnen dus besmet worden! Een
besmet konijn is erg sloom, heeft koorts en ontstoken, gezwollen oogleden. Later ontstaan
zwellingen aan de kop, oren en anus, wil het konijn niet meer eten en drinken en zal
uiteindelijk sterven.
RHD wordt overgebracht via besmet groenvoer waar wilde konijnen mee in aanraking zijn
geweest, of via kleding en schoeisel. Soms is de ziekte te herkennen aan bloed uit de neus
van het konijn, maar vaak sterven de dieren zonder symptomen.
RHD2 verspreidt zich door direct contact tussen konijnen en ook indirect via urine,
uitwerpselen, water, voedsel, kleding, handen en hokken. Stekende insecten kunnen ook
een rol spelen in de verspreiding.
Bescherming voor deze aandoeningen kan tegenwoordig door vaccinatie.
Daarom hebben wij 2 momenten ingepland om deze vaccinatie te geven aan uw konijn. Dit
kan op woensdag 2 mei tussen 10.00-11.00 uur en donderdag 24 mei tussen 17.00-18.00
uur.
Het vaccineren van u konijn voor Myxomatose/RHD/RHD2 zijn tijdens deze vaccinatie
momenten €35,00
Wilt u ook u konijn beschermen tegen deze aandoeningen maak dan een afspraak door ons
te bellen.

Kattenpension

De lente is weer begonnen, maar voor u het weet is het zomervakantie, denkt u er dus om,
om een plekje voor uw kat te reserveren in ons pension, voordat wij geen plek meer hebben.
Zodat u en uw kat met een gerust hart op vakantie kunnen.
Terwijl u geniet van uw vakantie geniet uw kat hier van individuele aandacht en goede zorg.
Tarief pension per dag is €9,50 dit is inclusief voeding, mocht uw kat een speciaal dieet of
medicatie nodig hebben kunt u dit uiteraard meebrengen. Alle speciale wensen graag van te
voren doorgeven aan de assistente. 😊
En denk uiteraard aan tijdige vaccinatie!

Vriendelijke groet,
dierenartsen:
Paul Theuns, Claire Schievink
assistentes:
Greetje, Ingeborg, Annemarie

Dierenkliniek Soesterberg. Uw huisdier, onze zorg!
*wenst u zich af te melden voor de nieuwsbrief, laat het ons dan weten.

