
  

    

 

Volg Biosecurity en Zoolac.nl op Social Media 
 

Voor meer informatie, neem contact op met : 

 

Klik hier en volg Biosecurity op Facebook   

 

nieuwsbrief@biosecurity.nl  

Klik hier en volg Zoolac op Facebook  info@zoolac.nl  

 

Klik hier en volg Biosecurity op Twitter 

 
+31-(0)6 13651010  

Klik hier en volg Zoolac op Twitter 
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Nieuwsgierig naar uiteenlopende onderwerpen met betrekking tot hygiëne bij gezelschapsdieren? Of geïnteresseerd in 

actuele informatie op het gebied van gezondheid bij honden of katten? Middels deze nieuwsbrief ontvangt u maandelijks 
een update over wat er speelt in deze sectoren en hoe Biosecurity BV. hierop inspeelt. Door het ontvangen van deze 

nieuwbrief heeft u als eerste toegang tot BiosecurityNieuws en blijft u altijd op de hoogte van onze acties.   
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Actie: FIPROtec® Spot-On kat >1kg 3x 50mg GRATIS  
 

Bij bestelling van 1x FIPROtec® Spot-On Kat >1kg 3+1 pipetten  
50mg (€ 11,95), ontvangt u 3 pipetten Fiptotec® Spot-On Kat 
>1kg ter waarde van € 11,65 helemaal GRATIS. 
 

Schrijf bij de opmerking in het bestelscherm: DRIE GRATIS en 
ontvang 3 pipetten Fiptotec® Spot-On Kat >1kg helemaal voor 
niets! Kijk snel op www.zoolac.nl 
 

 

    
 
Coronavirus toch gevaarlijk voor huisdieren? 
 

Sinds een paar dagen heeft het coronavirus COVID-19 ook voet 
aan Nederlandse bodem gezet met de eerste besmettingen. Tot 
voor kort leek het virus enkel van mens op mens overdraagbaar. 
Toch kwam recentelijk het nieuws naar buiten dat een hond in 
Hongkong licht positief testte voor het virus. De test op deze hond 
heeft aangetoond dat het virus uitwendig aanwezig was op het 
hoofd van het dier. In hoeverre de ontdekking van het coronavirus 
bij een huisdier reden is voor extra zorgen, en of het dier ook 
daadwerkelijk besmet is (of dat het uit de lucht neergedaald is op 
het dier) is onbekend. De hond is vooralsnog het enige bekende 
geval van corona-besmetting bij een huisdier. Het dier is in 
quarantaine geplaatst en wordt onderzocht. Voor de overheid van 
Hongkong is deze besmetting wel reden om dieren van besmette 
mensen ook binnen te laten houden. Vooralsnog hoeven 
Nederlandse huisdiereigenaren zich nog geen zorgen te maken en 
kunnen zij gewoon hun beestje buiten uitlaten.    
 

Onlangs is ontsmetting met Virkon™S effectief getest tegen het 
coronavirus. Neem contact op voor meer informatie.  

 

In deze editie van BiosecurityNieuws: 

 Zachte winter veroorzaakt vroege teken-activiteit 

 Actie: Fiprotec® Spot-On 3x 50mg GRATIS 

 COVID-19 toch gevaarlijk voor huisdieren? 

Honden- en kattenbezitters opgelet!: zachte winter 

oorzaak van vroege opkomst teek  
 

De maand april is normaal gesproken de maand waarin we 
beginnen alert te zijn op teken. Dit jaar begint de tekentijd echter 
iets eerder. In een normale winter zijn teken er pas in het voorjaar. 
Dit jaar is begin februari de eerste actieve teek al gevonden. De 
oorzaak hiervan is de zachte winter dit jaar. Teken worden namelijk 
actief als het buiten zeven graden of warmer is. Vroeger kwamen 
teken vooral in het voor- en najaar voor, maar tegenwoordig moet 
je het hele jaar door bedacht zijn op teken. Tussen maart en 
oktober worden de meeste beten geregistreerd.  
 

Het grootste probleem met teken is dat ze de Borrelia-bacterie bij 
zich kunnen dragen. Deze bacterie is de veroorzaker van de ziekte 
Lyme. Deze ziekte wordt overgedragen door een beet van een 
geïnfecteerde teek. Naast dat mensen ziek kunnen worden van een 
tekenbeet, kunnen honden en katten ook de ziekte van Lyme 
krijgen. In tegenstelling tot de mens krijgen de meeste honden die 
besmet worden met de ziekte van Lyme geen klachten. Daarnaast 
duurt het  weken tot maanden voordat honden symptomen krijgen 
na infectie met de ziekte van Lyme. Klachten als gevolg van de 
ziekte van Lyme bij honden kunnen zijn: koorts, lusteloosheid, 
verlies van eetlust, kreupelheid, gezwollen lymfeklieren en/of 
schade aan de nieren. Katten zijn veel minder gevoelig voor 
tekenziektes dan honden. De meeste katten worden niet ziek of 
krijgen alleen koorts zonder andere verschijnselen.  
 

Bij de vondst van een vastgebeten teek op de huid van uw dier óf 
bij de verdenking dat uw huisdier de ziekte van Lyme heeft 
opgelopen, is het belangrijk om contact op te nemen met uw 
dierenarts. U kunt zelf ook (preventieve) maatregelen nemen bij 
het bestrijden en voorkomen van teken.    
 

Voor meer informatie over anti-tekenproducten of de beschik-
baarheid hiervan, klik hier 
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