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Dierenartsbezoekers
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Nieuw: SANIMED Anti-Struvite
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Riva mag er weer zijn met
SANIMED Atopy/Sensitive
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VOORWOORD
Beste dierenarts en dierenartsassistent,
Bij de onderwerpen in deze nieuwsbrief
denk ik aan ONDERNEMERSCHAP. Dit
betekent: initiatief nemen en marktkansen najagen. Ook u onderneemt.
Dat is nodig om omzet en marge te
genereren en om winst te maken. Voor
u betekent dat keuzes maken. Welk assortiment bied ik aan, hoe promoot ik
mijn activiteiten, hoe bind ik een klant
aan mijn praktijk en hoe anticipeer ik
op marktontwikkelingen? Dierenarts
Mark Huis in ’t Veld vertelt hoe hij het
aanpakt. Wie weet inspireert het u.
Ook

met

SANIMED

ondernemen

wij. Met trots meld ik u dat Suzanne
Dankers ons team accountmanagers in
West-Nederland komt versterken. In de

SANIMED Anti-Struvite:
curatief dieetvoeder voor de hond

volgende nieuwsbrief stelt zij zich voor.

Door Prof. Dr. Ir. Anton Beynen

SANIMED levert voortaan ook via AUV.

SANIMED breidt haar lijn van curatieve dieetvoeders uit met een nieuw

Voor veel praktijken is het prettig om

droogvoeder voor honden: SANIMED Anti-Struvite. De indicaties voor

SANIMED producten met de bestel-

dit dieetvoeder zijn het oplossen van struvietstenen en de preventie van

ling van AUV mee te laten komen.

recidiverende struviet-urolithiasis. Bij simultane urineweginfecties moet het
dieet gecombineerd worden met een antibioticabehandeling.

Prof. Dr. Anton Beynen licht het nieuwe
product Anti-Struvite hond toe. In zijn

SANIMED Anti-Struvite heeft een verzurend effect op de urine. De samen-

column stelt hij tenslotte obesitas bij

stelling van het dieet is dusdaning dat het een gemiddelde urine pH van 6,1

honden aan de orde.

induceert. In een urine met deze pH lossen bestaande struvietkristallen op
en treedt neerslag van nieuwe kristallen niet meer op. Het dieetvoeder heeft

Arjan Hoppenbrouwers

adequate, maar lage gehalten aan magnesium, eiwit en fosfor.

Commercieel manager
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SANIMED Anti-Struvite: curatief dieetvoeder voor de hond
Hierdoor worden de urineconcen-

van een geschikt dieet voor oplossing

aureus ingebracht in de urineblaas

traties van de struvietcomponenten,

van aanwezig struviet en voor preventie

van honden. Verstrekking van het

magnesium, ammonium en fosfaat,

van reciverende struvietontwikkeling.

dieetvoeder leidde tot oplossing van
de struvietstenen bij zowel honden

verlaagd.

Samenstelling

met of zonder infectie; de tijd nodig

Struviet

De

Bij de hond is infectiegeïnduceerde

Anti-Struvite is gebaseerd op kennis

respectievelijk

struvietneerslag de meest voorko-

van

aan

veertien weken. Er was een zeer sterke

mende

samenstelling
de

minimale

van

SANIMED

behoeften

voor het oplossen van de stenen was
gemiddeld

drie

en

De

voedingsstoffen en de relatie tussen

groei van de urolieten wanneer honden

Staphylococ-

voeding en struviet-urolithiasis. De

met ingebrachte, gecontamineerde

cus intermedius veroorzaakt over het

effectiviteit van SANIMED Anti-Struvite

stenen een normaal voeder kregen.

algemeen de infectie. Door de urease

wordt onderbouwd door onderzoek met

Bij honden met natuurlijk optredende,

wordt uit ureum in de urine ammonium

vergelijkbare dieetsamenstellingen. De

infectiegeassocieerde

gevormd en stijgt de pH. Wanneer de

dieetsamenstellingen zijn werkzaam bij

duurde

magnesium- en fosfaatconcentraties

honden met geïnduceerde (Abdullahi

dieetbehandeling gemiddeld twaalf

in de urine voldoende hoog zijn, zal

et al., 1994) of spontane struviet-

weken; de individuele variatie was zeer

magnesium-ammonium-fosfaat,

groot: twee tot 28 weken.

vorm

van

urease-producerende

urolithiasis.

het

struvietstenen

oplossen

door

de

ofte-

urolithiasis (Osborne et al., 1985, 2009).

wel struviet, neerslaan. Een onderdeel

Onder experimentele condities werden

van de behandeling van patiënten met

steriele struvietstenen of stenen samen

SANIMED Anti-Struvite voor de hond is

struviet-urolithiasis is het verstrekken

met urease-positieve Staphylococcus

vanaf eind dit jaar verkrijgbaar.

MARKdierenarts kiest voor SANIMED
Laagdrempelig, open en transparant: de sleutelwoorden voor het succes van MARKdierenarts. Mark Huis in ’t Veld bereidde
zich goed voor voordat hij van start ging met zijn kliniek in Vleuten.
Ik heb veel praktijken bekeken”, zegt
Mark. “Daarna heb ik een moodboard
gemaakt

met

kernwaarden

voor

mijn praktijk, vestigingsmogelijkheden
bekeken, klantenpotentieel onderzocht
en een goede architect gekozen.”
In januari 2011 opende Mark zijn
praktijk MARKdierenarts, in Vinex-wijk
Vleuterweide.

Aandacht
Mark: “Ik heb veel aandacht voor de
eigenaar en voor de patiënt. Ik denk
vanuit de klant; hoe wil die behandeld
worden? Luisteren en op het juiste
moment de juiste informatie geven
is een belangrijk onderdeel van mijn
werk. Dat betaalt zich dubbel en dwars
terug.” Een consult duurt minimaal
20 minuten. In zijn praktijk zien we veel
Mark Huis in ’t Veld: “SANIMED heeft een fantastische uitstraling”
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glas en openstaande deuren, eigenaren

zowel voor de dierenarts als voor de

veel jonge gezinnen en dus ook jonge

kunnen meekijken bij operaties en er is

klant. Ik ben zeer tevreden over de

dieren werk. Ideaal hiervoor zijn de

een wachtruimte met een leestafel en

vakmensen van SANIMED. Die denken

SANIMED puppy- en kittenpakketten”,

een luxe koffiezetapparaat.

goed mee.”

vertelt Mark. Tijdens het gesprek zwaait

Betrouwbaar voer

Mark: “Ik heb tijdens mijn studie les

klant of roept door de openstaande

in

gehad van Anton Beynen. Zijn kennis en

deur. Zijn hond Broes loopt rustig rond.

contact met SANIMED. “Ik zocht een

kunde maken het voer betrouwbaar.”

De meest twitterende dierenarts van

betrouwbaar

zonder

De SANIMED worst gaat bij Mark als

Nederland aan het werk.

poespas. Dat heb ik in SANIMED

warme worst over de toonbank en de

gevonden”, zegt Mark. “De strakke

mogelijkheid om voer uit te proberen

verpakking geeft het product een

met proefzakjes werkt prima. “Het

rustige en overzichtelijke uitstraling.

aandeel dieetvoer is in mijn praktijk

Het

minder omdat ik in een jonge wijk met

hij regelmatig naar een langskomende
Via

een

collega

kwam

voerproduct

assortiment

is

Mark

overzichtelijk

SANIMED en AUV
SANIMED is vanaf oktober ook te

Riva weer kerngezond met
SANIMED Atopy/Sensitive

bestellen via AUV.

In 2007 komt een Bracco Italiano met nierfalen in de Kliniek voor Gezelschapsdieren
in Eersel. Dierenartsassistente Olga van den Boom wordt op slag verliefd op dit
hondenras.
Bij een fokker ontmoette ze Riva,

oorontsteking. Olga gebruikte diverse

een 8-maanden oud teefje. Olga

oorreinigers,

vertelt: “Een lief, braaf beestje maar

en antibiotica. In overleg met Ruth

nauwelijks

medicinale

shampoo

erg

Geudens van SANIMED besloot Olga

mager. Ze at slecht brokken en had last

om over te stappen naar SANIMED

van de anaalklieren.”

Atopy/Sensitive. Riva knapte snel op

gesocialiseerd

en

en kreeg een glanzende vacht zonder

Klachten

ontstekingen. De roze poten zijn nu

Olga startte met het geven van

verdwenen en de ontlasting ziet er

vers vlees. Maar Riva kreeg uitslag,

goed uit. Het gebruik van de shampoo

ontstekingen op de rug, roze poten en

en reinigers werd ook afgebouwd.
Riva met huidproblemen en roze poten

Kerngezond
Olga: “Voor mij is het duidelijk dat
de klachten met het voer te maken
hadden. SANIMED is voor mij een
goed alternatief met een goede prijskwaliteitverhouding. ”Riva blijft met
haar 27 kilo aan de magere kant maar
ze is nu kerngezond. Dat wil ik graag zo
houden.”

Een gezonde Riva in september 2011
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