Jaarwisseling 2018/2019

Je gunt jouw hond toch ook een fijne jaarwisseling?

Waarom deze emailbrief?
In verband met de wetgeving voor diergeneesmiddelen moeten dierenartsen hun
beleid in het meegeven van vuurwerkmedicatie aanpassen.
Wellicht heeft u eerder bij ons vuurwerkmedicatie gehaald voor uw hond en heeft u
dat op advies van ons meegekregen aan de balie.
Helaas kunnen wij het middel Alprazolam® niet meer via de balie aan u meegeven
zonder een controle van de dierenarts.
Alprazolam®
Is een humaan medicijn wat alleen met onderbouwing door de dierenarts mag
worden voorgeschreven. Humane medicijnen zijn, zo is wettelijk geregeld, geen
eerste-keus middelen en mogen niet zomaar meegeven worden. Alleen als de
dierenarts na onderzoek de noodzaak voor het geven van alprazolam vaststelt mag
alprazolam voorgeschreven worden. De NVWA voert hierop controles uit bij
dierenklinieken en wij moeten ons aan deze regels houden.
Gevolgen voor u en uw hond?
Wanneer eerste-keus middelen niet voldoende werken voor uw hond dan kunt u een
afspraak maken om met uw hond bij de dierenarts op consult te komen. De
dierenarts zal dan uw hond nakijken en in overleg met u bekijken wat het juiste
advies is omtrent ondersteuning bij vuurwerkangst.
Wat zijn dan eerste-keus middelen?
Ons advies voor eerste-keus diergeneesmiddelen tegen vuurwerkangst is het
gebruik van voedingssupplementen en/of feromonen. We beschikken over een
breed scala aan speciale banden, druppels of tabletten. Onze medewerkers kunnen

u uitstekend adviseren wat voor uw hond het meest geschikte middel is.

Sileo® is een speciale gel die heel
makkelijk aan de binnenzijde van wang
aangebracht kan worden.

Nieuw! We kunnen helpen 2019 goed te laten beginnen:
Het nieuwe diergeneesmiddel Sileo® mag wél gebruikt worden op Oudejaarsavond.
Sileo® geeft een directe vermindering van acute stress en angst bij honden die
samenhangt met geluid. Informatie hierover kunt u vinden op onze website.
U kunt ook contact met ons opnemen voor nadere informatie over het gebruik van
Sileo® of de verschillende andere middelen om vuurwerkangst te verminderen.
Waarschuwing!
Het gebruik van Vetranquil raden wij ten stelligste AF! Vetranquil is heel erg
dierONvriendelijk en houdt de angst voor vuurwerk juist in stand. Honden lijken
rustig door het sedatieve effect maar beleven de geluiden echter intenser zonder
mogelijkheid tot vluchten. Eigenlijk een vorm van dierenmishandeling!
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd, mocht u nog vragen
hebben neem dan gerust contact met ons op.
Natuurlijk hebben lang niet alle honden medicatie nodig om het geknal op
Oudejaarsavond door te komen. Denk ook aan een ruimte waar het geluid en de
lichtflitsen minder doordringen. Zet er een tv of radio aan.
En "troost" de hond niet bij iedere knal, hiermee zou je het afwijkende gedrag/de
vuurwerkangst juist kunnen bekrachtigen!
Met vriendelijke groet en een rustige jaarwisseling toegewenst,
Team ABC voor Dieren
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