*** Nieuwsbrief ***
Actie: nieuw!!
Het belang van de preventieve gezondheidszorg van uw paard(en) staat bij ons hoog in het vaandel.
Vandaar dat we, naast onze jaarlijkse mestpakketten, tot een nieuwe actie zijn gekomen:
‘Bij een gebitsbehandeling van uw paard kunt u nu een gratis mestonderzoek bij ons laten doen.’
Het belang van een goed gebit wordt nog weleens onderschat, maar om problemen zoals op
onderstaande foto’s te voorkomen of in ieder geval onder controle te houden, is regelmatige
controle en eventuele behandeling van het gebit nodig.

Diastase (ruimte tussen
de kiezen)

Flinke haak eerste kies

Beschadigd slijmvlies tgv
scherpe punten op kiezen

Na de gebitsbehandeling nemen wij verse mest van uw paard(en) mee. Zodra we de uitslag binnen
hebben nemen we contact met u op en maken we voor u een passend advies! Het belang van
mestonderzoek wordt verderop nog eens een keer aan u toegelicht.
Mocht u geen interesse hebben in een gebitsbehandeling of mestpakket dan hebben we in de
maanden april/mei/juni nog losse aanbiedingen voor een mestonderzoek.

Aantal paarden

Kosten mestonderzoek
(incl. BTW)

< 5 paarden

€ 15,-

5-15 paarden

€ 12,50

> 15 paarden

€ 10,-

Liesbeth de Kroon en Petra de Jong
www.paardenpraktijkdekroon.nl / Telnr.: 06-20360887

Mestpakketten
Vanwege het succes van afgelopen jaren willen we u ook dit jaar weer onze mestpakketten
aanbieden! Dit pakket bestaat uit 3x mestonderzoek in de periode van maart t/m september, een
Equest Pramox of Equimax in het najaar/winter én u ontvangt 10% korting op de wormenkuren die u
bij ons koopt, die eventueel nodig zijn na het mestonderzoek. Deze pakketten zijn per paard en
kosten € 65,- incl. BTW.
Waarom mestonderzoek?
Het komt steeds vaker voor dat wormen niet meer gevoelig zijn voor bepaalde ontwormingsmiddelen. Samen moeten we ervoor zorgen dat deze resistentie zo min mogelijk ontstaat. Dit is het
beste in de hand te houden door op het juiste tijdstip met het juiste middel te ontwormen indien
nodig, want we zien door de uitslagen van de mestonderzoeken van afgelopen jaren dat het onnodig
is om sommige paarden veel te ontwormen. Vanwege deze redenen raden wij mestonderzoek en op
maat ontwormen aan!
Indien u een mestpakket zou willen, kunt u ons hiervoor bellen of mailen. We spreken dan af
wanneer de eerste keer mestonderzoek gedaan zou moeten worden, de 2e en 3e keer is afhankelijk
van of uw paard wel of niet ontwormd moet worden en waarmee, maar wij houden dit voor u bij en
bellen wanneer er weer mest verzameld dient te worden.

Birth alarm
Heeft u een drachtige merrie? Dan breken er spannende tijden aan!
Toch kunt u met een gerust hart gaan slapen, want sinds dit jaar hebben we
een Birth Alarm in de verhuur. Zo wordt u tijdig gewaarschuwd via bijgeleverde
gsm wanneer het zo ver is! Voor € 50,- per week kunt u de geboortemelder bij
ons huren. Elke week die u hem daarna langer nodig heeft brengen wij € 40,- in
rekening. De geboortemelder is inclusief mobiele telefoon. Voor meer
informatie kunt u ons altijd bellen!

Echo
Ook hebben we dit jaar geïnvesteerd in een nieuw
echoapparaat! Hiermee kan het geslachtsapparaat van de
merrie nog nauwkeuriger beoordeeld worden en kan ook
het ongeboren veulentje nog mooier bekeken worden met
behulp van de doppler techniek. Hierbij wordt de
bloedstroom van het ongeboren veulen in beeld gebracht.
Daarnaast gaan we deze echo ook gebruiken voor het
scannen van pezen. Zo kunnen we nog sneller tot een
diagnose en gerichte behandeling/ plan van aanpak komen
bij eventuele peesproblemen. Dit jaar gaat Petra zichzelf
verder verdiepen in de echografie van pezen.
Voor meer informatie of vragen over één of meerdere van onze aangeboden diensten, dan kunt u ons altijd
bellen of mailen!
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