Checkpoint Vechtdal

Checkpoint Vechtdal is een verzamelnaam voor de verschillende consulten die door de dierenartsassistentes zal
worden uitgevoerd. Aan deze consulten zijn geen kosten verbonden. Op dit moment bieden we de volgende consulten
aan: puppybegeleiding, seniorencheck, afvalbegeleiding en arthrosebegeleiding.

Puppybegeleiding

Seniorencheck

Het is natuurlijk geweldig zo’n vrolijk dartelende
pup om u heen, maar vooral de eerste weken en
maanden heeft u waarschijnlijk een heleboel vragen
over onder andere de verzorging en opvoeding van de
nieuwkomer.

“Ouderdom komt met gebreken” is een welbekend
gezegde. Dat geldt natuurlijk niet persé voor ieder dier,
maar wel voor een aantal. Over het algemeen worden
grote hondenrassen minder oud en zullen ze dus ook
op jongere leeftijd (6 à 7 jaar) senior genoemd worden.
Kleinere hondenrassen worden over het algemeen
ouder en zijn dus op 8 à 9 jarige leeftijd senior. Bij een
kat is het ook per ras verschillend, maar gemiddeld
genomen noemen we deze op een leeftijd van 8 tot 10
jaar senior.

Daarom is het mogelijk om u aan te melden voor
puppybegeleiding. Deze puppybegeleiding wordt
gedaan door de dierenartsassistente.
Samen met u controleren we - doorgaans één keer per
maand - of alles in orde is met uw hond. Wij kijken
onder andere naar:
• het wisselen van de tanden en kiezen
• groeit de hond goed?
• hoe zien de oren en ogen eruit?
Tevens geven wij u informatie over bijvoorbeeld
vlooien, wormen, zindelijkheid, sterilistatie/castratie
en gedrag. Uiteraard kunt u met al uw vragen over uw
pup bij ons terecht.

U kunt uw senior hond of kat laten “checken” bij één
van onze assistentes. Bij deze check zullen wij het
gehele dier bekijken, denk hierbij aan oren, ogen, gebit
en gewicht.
Sommige dieren zijn goed in het verbergen van
gebreken. Soms is het aan te raden om iets verder te
kijken en een bloedonderzoek te doen, om te kijken
hoe het ervoor staat met de nieren, de lever en het
suikergehalte. Dit onderzoek kunnen wij u voor een
gereduceerd bedrag aanbieden in combinatie met de
seniorencheck.

Vestiging Dedemsvaart
Rozenheim 4
7701 NB Dedemsvaart
T: 0524 612 662
E: info@dierenkliniekvechtdal.nl
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 		
13:00-17:00
Zaterdag: 			Gesloten

Vestiging Heemserveen (hoofdvestiging)
Ommerweg 3
7796 HR Heemserveen
T: 0523 266 066
E: info@dierenkliniekvechtdal.nl
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 		
08:00-19:00
Zaterdag: 			08:00-12:00
Spoedgevallen 24 uur per dag
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Afvalbegeleiding

Arthrosebegeleiding

Obesitas (overgewicht) komt veel voor bij honden en
katten en gaat gepaard met ernstige gezondheidsrisico’s. Zo hebben dieren met overgewicht eerder kans
op hartproblemen, gewrichtsklachten, suikerziekte en
ademhalingsproblemen.

Arthrose is een vorm van slijtage van het
gewrichtskraakbeen. Hierdoor ontstaan
bewegingsproblemen, ontstekingen en pijn. Denk
hierbij aan het ellebooggewricht, heupgewricht,
schoudergewricht, knie-gewricht, enzovoorts. Vaak zien
we dit bij de oudere hond maar dit is ook zeker niet
onbekend bij jongere honden.

Obesitas ontstaat door een disbalans tussen de
energieopname via de voeding en het energieverbruik.
Het probleem kan liggen bij het dier zelf (ziekte,
gedragsproblemen), maar ook de eigenaar kan hierbij een
belangrijke rol spelen. In het afvalbegeleidingsconsult
begeleiden wij uw huisdier naar een gezond en optimaal
gewicht.
Door middel van een voerberekeningsprogramma
kunnen wij zorgen dat de hond/kat de juiste hoeveelheid
voer binnen krijgt. Ook stellen wij een plan op waarbij
het dier meer gaat bewegen. Door regelmatig langs
te komen, het gewicht te controleren en dit met de
assistente te bespreken, is er minder kans op terugval.

In het arthroseconsult dat we aanbieden in onze
dierenkliniek kunnen wij u helpen maatregelen te
nemen om het leven van uw huisdier zo comfortabel
mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan:
• voedings- en bewegings advies
• het gebruik van pijnstillers, voedingssupplementen
en glucosamine
• fysiotherapie
Deze factoren kunnen helpen bij het welzijn van de
hond met arthrose.
Tijdens een vrijblijvende, kosteloze maandelijkse
begeleiding bij de assistente worden de opties
besproken. Er wordt een plan gemaakt en dit plan
wordt verder uitgewerkt.

