
 

 

Nieuwsbrief najaar 2013 

 

Wist u dat … 

• Er dit najaar weer een workshop diergezondheid paard door ons wordt georganiseerd? 

Deze workshop bestaat uit 3 theorieavonden en 1 praktijkavond. Er komen onderwerpen 

aan de orde als koliek, worminfecties en de bestrijding daarvan, gebitsproblemen, infectie-

ziekten en vaccinaties. Op de vierde avond leert u zelf een verband om het been van een 

paard aan te leggen. De data voor deze workshop zijn: maandagavond 14 en 18 oktober 

en 4 en 18 november. De kosten voor deze workshop bedragen € 100 euro incl. consump-

ties, cursusmap en benodigde verbandmiddelen. U kunt zich voor deze cursus opgeven 

via paard@zod.nl . 

Wist u dat … 

• Wij vanaf 1 september 2013 zogenaamde vaccinatiepakketten aanbieden? Tegen 

gereduceerd tarief kunt u bloed- en/of mestonderzoek op wormeieren laten uitvoeren in 

combinatie met de vaccinatie tegen influenza en tetanus. De pakketten worden aangebo-

den met 25% korting t.o.v. het normale tarief. 

Pakket 1: Vaccinatie plus 2x mestonderzoek in de 12 maanden na de vaccinatie (€ 60,56). 

Pakket 2: Vaccinatie plus gelijktijdig bloedafname voor een preventieve gezondheidscheck 

van uw paard (€ 112,42). 

Pakket 3: Vaccinatie plus 2x mestonderzoek plus bloedafname (€ 150,61). 

Genoemde prijzen zijn incl. korting en incl. BTW, maar excl. voorrijkosten. 

Wist u dat … 

• Najaarsgras ook vele suikers kan bevatten? 

Uw paard kan daarvan  hoefbevangen worden. Het risico daarop is groter als uw paard 

insulineresistentie of PPID (ziekte van Cushing) heeft? U kunt uw paard hierop kunt laten 

onderzoeken m.b.v. bloedonderzoek. De firma Boehringer Ingelheim verstrekt vouchers 

voor gratis onderzoek op PPID. Deze vouchers zijn te downloaden op 

www.ppidbijpaarden.nl. De kosten van het laboratoriumonderzoek worden dan van 1 sep-

tember tot en met 31 oktober 2013 door deze firma voor u betaald. U betaalt zelf alleen de 

afname- en verzendkosten van het bloed. 

Wist u dat … 

• U van 23 t/m 27 september tussen 8.00 en 9.00 uur uw merrie gratis kunt laten onder-

zoeken op dracht op onze vestiging in Coevorden en Sleen? 

Coevorden    Sleen     Nieuw Amsterdam 
Looweg 84    Zetelveenweg 6    Dikke Wijk WZ 34 
7741 EE Coevorden   7841 BP Sleen    7833 HS Nieuw Amsterdam 

0524 513 694    0591 361 368    0591 551 820 

• Workshops 

• Vaccinatiepakketten 

• Najaarsgras: veel suikers en kans op PPID 

• Gratis drachtcontrole 

 


