
 
 
 

  Dierenkliniek ABC voor Dieren Amersfoort 

Top Care  Kitten 

Het Top Care Kitten Gezondheidspakket is het ultieme pakket voor uw kitten. Het 

voorziet in de best mogelijke zorg. Het kitten moet tussen de leeftijd van 9 en 16 

weken ten minste twee keer gevaccineerd worden. Het beste advies daarvoor is 

afhankelijk van de afkomst van het kitten, de eerste vaccinatie tussen de 9 en 12 

weken en de tweede vaccinatie 3 tot 4 weken daarna. Het is belangrijk dat uw jonge 

en snel groeiende kitten beide keren goed lichamelijk onderzocht wordt door één van 

onze ervaren dierenartsen.  

Eventuele problemen met groei of parasieten worden zo tijdig ontdekt.  

Bovendien profiteert u van een aantal aantrekkelijke extra’s.  

De preventieve gezondheid van uw huisdier staat voorop. 

 

Het Top Care Kitten Gezondheidspakket is op afspraak verkrijgbaar. Er wordt 15 

minuten tijd voor u ingepland, zodat er voldoende tijd is voor een gedegen 

lichamelijk onderzoek en u de gelegenheid heeft eventuele vragen te bespreken met 

de dierenarts.  

 

Naast de vele voordelen van het al zeer uitgebreide High Care Gezondheidspakket 

geniet u van een aantal waardevolle extra’s voor het gezond houden van uw 

huisdier. 

 

Extra voordelen van het Top Care Kitten Gezondheidspakket 

 

• 2x een uitgebreid lichamelijk onderzoek en vaccinatie van uw kitten 

• Gratis preventief gezondheid consult op 7-8 maanden leeftijd 

• Gratis maandelijkse begeleiding van ons Kitten Consultatie Bureau gedurende 6 

maanden 

• Gratis 2x ontworming met Milbemax of Milpro® 

• Behandeling op afspraak, waardoor lange wachttijden worden voorkomen 

• Afspraak bij de ervaren dierenarts van uw keuze 

• Er wordt ruim tijd (15 min.) voor uw huisdier ingepland, zodat er ook de 

gelegenheid is uw vragen goed te beantwoorden 

• Uitgebreide voorlichting over het opgroeien van een kitten en adviezen voor 

castratie en sterilisatie 

• Gratis kleine handelingen, zoals nagels knippen en controle van de oren 

• Kleine gezondheidsafwijkingen die door de dierenarts geconstateerd worden 

kunnen vaak al direct aangepakt worden.  

• Gereduceerd tarief voor een telefonische consult van de dierenarts* 

 
* Gedurende het opvolgende jaar 

 

 

 


