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20/!0/2006 navel brêukje> voorl aanzien, dag controle
1 conEult ' basis

L5/0L/20O1 heeft sinds 2 dgn cystsiEis wersch- beh reeds amox>> doorgaan,
Ínaar dos verhogen,
nesÈ zusje heeft recidiverend blaasklachCen! !

1 consult
1 urineonderzoek (strip, sg)

10 amoxoral 500 Íg tabtet
2 x daags 1 tablet
kuur afinaken
Urine onderzoek :
TE spoor Ket neg Bloed +++
pH 6 .0  (5 .0 -6 .5 )  G lu  neg
sediment: veel eryra, enkele leukors, en epitheel lagere
u r  ! r swE9e I

L6/0L/2007 zus heeft. clavubactin gehad + baytri l beide kuren 10 dagen.
clavub 250m9 2x1-10, baytri l 50 mg 2x2,+ cd voer.

30/OL/2OO'1 Urine ia wel helder, ÍIaar ze plast !,el vaak. Binnen nonnaal.
BIi jft. buiten wel waE langer zitEen.
Urine: pH=5.0. eiir: apoor, glu=neg, keÈ:Dê9,

bloed: apoor, sg=1018
1 conerole-consult
1 urineonderzoek (6trip, sg)

30 cefaral 250 mg tablet
2 x daaga 1 ta-blel
Cefaral iÍas op, heeft er nog 10 Eegoed. À1 betaald.
T=39 .0'J,4/ 02 / 2007 1 urineonderzoek (Etrip)
Urine onderzoek :
sG 1018*>(1 .001-1 .065)  Ke t  n  B loed  n



pH 6 .5  (5 .0 -6 .5 )
Urine is norrnaal
druppelt overal eu komt
pH 7 .5  b loed +++ ( loops
2 x daags 1 Eablet
kuur afmaken

1 consult
2 sl.nulox 500 Íng 10 Labletten
1 urineonderzoek ( str j-p)
5 riÍnadyl 100 rng lablet

1x  daags  1N cab le t
tegen kranp

1 vacc. cocktail H+kennelhoesE (ex pasp)
1 surolan druppels 30 mI

lxdaags flinke kneep in
beide oren, inÍnasseren

2 milbenax hond groot, 1 tablêt
2T in een keer, worrnkuur

1 surolan druppêls 15 ÍnI
1 stronghold groen H: 20 - 40 kg, 3x

allebei lpipet+ 1 Ínl op
de nekhuj-d geven
evt navelbreukoperatie.
Hot spot bovenop de rug

1 consult
1 moderin LÀ inject.ie 1 cc
1 bêtadineshaÍnpoo 120 mI

2 x daags plek behandêIen
oDlossen Cot theekleur

10 arnoraoral 500 Írg Lablet
2xdaagsL tab le t

5 amoxlrvet 15t injectie 1 cc
1 verrichting

Geachtse collega,
Hierbij de bevindingen van Satoe de Lima op 22/O4/OB. wegeIla
sterke verdenking neurologisch probleem stuur ik haar naar u
door. Loopt al paar r.teken slecht. Na spelen/drukte instabiel
op poEen- LV nu naar buiÈen gedraaid. Corrigeert dubbelÈreden
niet/slecht. Lijkt slechÈe controle over poten te hebben.
Nagels slepen vaak over de grond. Lijkt goêd gêcoordineerd
bij spelen maar bij in het' auto springen stoot ze wel eens
potsen oÍdat ze alte 4 tegeli jk ir i l  opti l len. Laatst bij op de
eigenaar af rennen klram zê "scheef" aan. Dus achterhand
breekt dalt uit bij rennen.
dubbeltreden voorpoten corrigeert ze te lraag- Gekruist
neerzetEen corrigeert ze niet/traag- Links voor hinkelen lukt
niet en rechts achter hinkelen ook vertraagde reactie. Loopt
atatsceisch achter en wat hl4)erextensie voorpoten bij
voorpoten -
Ref lexen : knlepeesref lex aan$ezig. terugtrekref lex aanwezig.
geen pathologische reflexen gezien- LO: posl 104 kress slvl
roze  T  38 .?  HB:  gb .  Lnn Gb.
SEerke aant ij zingen voor neurologisch probleem.

Met wriendeli jke groet,

Jessica wan oeveren-Pot

TB spoorcje Glu n

op een gegeven niets meer uiE
ook) .

28  /  08  /2007

19  / 12 /2OO7

o8/02 /2OO8

22 /O4 /2004



24/04/2OOA

2s/04 /2OOA

25/04/2OOg Bloemendaal,

1 coBaulE
Tel:Heeft giaÈeravond voer uitgebraakt. verder niêE
ziek.Àdviea aar*ijken bij verslechÈering reer even belfen.
T37 .9
buikpalp, lijkE venEraal een aÈevige darÍnlia Èe hebben,
reageer! verder nieE heel pijnlijk erop. Heeft vannorgen nog
onÈlaaEing gehad. warmerdam g€beld maar ziE vol voor vandaag.
BesloEen inj cernia af te eachten en rrcrgenochEend ter
controle om 9:30

1 controle-conaulE
4 cerenia injecfie 1 ml

zier verder ook neurologiach vêrhaaf boven. Bij Erijfel doorg
turen ! ! ! ! Hêêft 9 Ínei een afapraak bij neurologie lttrG.
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