
 

Januari – Februari 2016

Nieuwsbrief Gezelschapsdieren 
 

 
Februari 2016 

 
Maand van de gebitscontrole 

 
Deze hele maand:  

15 % korting op gebitsbehandelingen  
en gebitsverzorging-artikelen! 

 
 

 

Januari 2016 
 
 

Castratie/sterilisatie maand  
voor de kat! 

 
 

Deze hele maand: 
10% korting  

op neutralisatie  
(castratie of sterilisatie)  

van kater en poes! 

Wij wensen u een 
beestachtig goed 2015! 

 
 

We hopen dat u en uw huisdier(en) 
een rustige jaarwisseling hebben 
gehad en horen graag welk effect 

eventuele medicatie had bij uw dier. 

 
Landelijke sterfte onder konijnen door virusziekte VHD 

 

Wij hebben het vaccin in huis, indien u uw konijn wilt laten 
vaccineren neem dan contact met ons op! 

De Klomp Dierenartsen 
Hoofdvestiging 
 
Tel: (0318) 57 14 57   Inloopspreekuren (zonder  afspraak): 
Mail: info@deklompdierenartsen.nl Maandag t/m vrijdag  08.00 - 09.00 uur 
De Klomp 4, De Klomp  Woensdag  18.00 - 19.00 uur 
    Overige spreekuren:  op afspraak 
 
Vestiging Elst – het Molentje (Valburgseweg 68, Elst):  
 Inloopspreekuren: maandag/dinsdag/woensdag/vrijdag: 16.30 – 17.30 uur,  
 donderdag: 18.00 – 19.00 uur, zaterdag 15.15 – 16.15 uur 
 Overige spreekuren: op afspraak 
 
De Kreel Dierenartsen 
 
Tel: (0318) 57 14 5 of (0318) 61 05 75 of (026) 474 24 08 
Mail: info@dekreel.nl 
 
Vestiging Ede (Kreelseweg 85, Ede): maandag t/m vrijdag op afspraak 
 
Vestiging Ede - ’t Guppy (Schaapsweg 55-59, Ede):  
 Ma t/m vrij: 13.00 - 14.30 uur, woensdag: 16.30 - 18.00 uur, zaterdag: 12.30 - 14.00 uur 
 

Wij wensen u een 
beestachtig goed 2016! 

 
We hopen dat u en uw huisdier(en) 

een rustige jaarwisseling hebben 
gehad en horen graag welk effect 

eventuele medicatie had bij uw dier. 

mailto:info@deklompdierenartsen.nl
mailto:info@dekreel.nl


 

 
Landelijke sterfte onder konijnen door virusziekte VHD 

 
 

Recent zijn vanuit diverse delen van het land meldingen binnengekomen over acute sterfte onder konijnen. 
Het gaat hier om wilde én tamme konijnen. Verschillende van deze konijnen zijn onderzocht door de faculteit 
Diergeneeskunde in Utrecht. Uit dit onderzoek blijkt dat de dieren zijn gestorven als gevolg van de 
konijnenziekte VHD (Viral Hemorrhagic Disease), ook wel RHD (Rabbit Hemorrhagic Disease) genoemd. 
 
Symptomen 
Een geïnfecteerd konijn zal veelal binnen 24-48 uur sterven. Benauwdheid en bloedingen zijn verschijnselen 
die bij deze konijnen soms gezien worden. Vaak is er echter niets te zien aan konijnen met deze ziekte totdat 
ze sterven. 
 
Virus 
VHD is zeer besmettelijk en wordt veroorzaakt door een virus: het RHD-virus. Dat 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. Het RHD-virus is niet gevaarlijk voor mensen 
of andere gezelschapsdieren zoals honden, katten, cavia’s en andere knaagdieren. Van het RHD-virus zijn twee 
varianten bekend: het RHD1-en het RHD2-virus. 
 
Vaccinatie 
Om te voorkomen dat een konijn ziek wordt van een besmetting met het RHD-virus, wordt geadviseerd het 
konijn jaarlijks te vaccineren met een vaccin als bijvoorbeeld het Nobivac® Myxo-RHD-vaccin. Dit vaccin geeft 
een goede bescherming tegen myxomatose en de gebruikelijke variant van het RHD-virus (RHD1). Het vaccin 
biedt echter géén bescherming tegen RHD2, de nieuwe variant van het RHD-virus. In Nederland was geen 
vaccin tegen RHD2 beschikbaar, maar inmiddels is dit uit het buitenland gehaald en beschikbaar in onze 
praktijk.  
 
Eind december zijn de 1e vaccinatiedagen geweest, de boosters zullen op woensdag 3 en woensdag 10 februari 
2016 gegeven worden. Indien uw konijn nog niet gevaccineerd is neem dan contact met ons op. 
 
Advies 
De faculteit Diergeneeskunde adviseert de volgende maatregelen: 

- Ruimtes waar mogelijke besmette konijnen zijn geweest dienen grondig gereinigd te worden met 
water en zeep en daarna gedesinfecteerd te worden. Voorbeelden van bruikbare desinfectiemiddelen 
zijn onder andere Virkon-S® en natriumhypochloriet. Deze zijn te koop bij dierenspeciaalzaken, 
agrarische winkels etc.  

- Voer geen (vers) gras of groente van buiten (moestuin) aan uw konijn. Kijk ook uit met hooi of kuilvoer 
waarvan u vermoedt dat wilde konijnen er bij kunnen zijn gekomen. 

- Goede (hand)hygiëne is belangrijk om verspreiding van het virus te beperken; was uw handen extra 
goed met water en zeep vóór en na het voeren en verzorgen van uw konijn. 

- Pas op met besmette konijnenveldjes (besmet met urine van wilde konijnen). Via uw schoeisel kan het 
virus verspreid worden.  

- Houdt u uw konijnen binnen? Wissel van schoeisel bij het naar binnen gaan.  
- Houdt u uw konijnen buiten, bijvoorbeeld in een ren in de tuin? Dan kunt u daar het beste andere 

schoenen dragen dan dat u op straat draagt. Laat uw konijnen in ieder geval niet in contact komen 
met schoeisel waarmee u over mogelijk besmet terrein heeft gelopen. 

 
Zie voor meer informatie de website van de Faculteit Diergeneeskunde: www.diergeneeskunde.nl.  
Voor meer vragen kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. 
 
 
Bron: http://www.diergeneeskunde.nl/nieuws/2015/12/08/sterfte-onder-konijnen-door-vhd/ 

 

http://www.diergeneeskunde.nl/

