
KITTEN
I N F O R M A T I E

ONTWORMEN VAN UW KITTEN

Een gezonde start is het halve werk!
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Leeftijd	 	 Datum	ontworming

3 weken

5 weken

7 weken

9 weken

3 maanden

4 maanden

5 maanden

6 maanden

9 maanden

1 jaar

VOEDING
Een complete, gezonde en smakelijke voeding zorgt voor 
een goede groei en een goede start! Informeer aan de 
balie welke voeding voor uw kitten het beste past en 
profiteer van onze interessante spaaracties op het voer.  
( + Extra korting met Dier & Zorg Plan!).

TANDEN	POETSEN:
Een gezond gebit is belangrijk voor een gezond lijf. Leer 
uw kitten al op jonge leeftijd toe te laten de tanden te 
poetsen. Dit vermindert de kans op tandsteen op latere 
leeftijd. Mocht dit niet lukken bij uw kitten dan zijn er nog 
andere opties die u kunt overwegen zoals; poeder voor 
over het voer of speciale brokken.

VACHTVERZORGING
Vooral langharige katten hebben een intensieve 
vachtverzorging nodig, omdat anders de vacht echt 
problemen kan gaan geven. 
Voor meer advies over 
vachtverzorging adviseren 
we u contact op te nemen 
met onze trimster die 
gespecialiseerd is in katten.

JUNIORENCONSULT
Rond de 6 maanden nodigen wij u uit voor het 

juniorenconsult. De groei en ontwikkeling van uw 
(inmiddels) kleine puber wordt door de paraveterinair 

gecontroleerd en er is de gelegenheid vragen te stellen. 
Maakt	u	gebruik	van	ons	Dier	&	Zorg	Plan?	 

Dan	is	deze	controle	gratis.
Wilt u vaker komen voor een juniorenconsult  

of heeft u geen DZP? Dan kunt u een afspraak maken 
tegen het gereduceerde tarief van €22,50

Zien we jullie  
binnenkort?

Gezellig!

Naam

Vanaf	1	jaar:	4x	per	jaar	ontwormen	levenslang
dit kan op verschillende manieren, wij geven graag advies 

wat het beste bij jullie past. (Gratis bij DZP).



JOEPIE!	EEN	NIEUW	GEZINSLID!
Er komt heel wat kijken bij de zorg voor uw nieuwe 
huisgenoot. Om het u wat gemakkelijker te maken 
hebben wij een aantal zaken op een rij gezet waar wij u bij 
kunnen helpen om uw kitten een goede start te geven.

Kom af en toe eens langs voor een paraveterinair consult; 
Tijdens de controle wordt onder andere het wisselen 
van het gebit gecontroleerd, uw kitten gewogen en uw 
vragen beantwoord. Op deze manier leer je de kitten 
dat het helemaal niet eng is om naar de dierenkliniek 
te komen. Als u zich zorgen maakt om iets kan de 
paraveterinair beoordelen of het toch verstandiger is een 
afspraak met de dierenarts te maken.

CHIPPEN	EN	REGISTREREN
Indien uw kitten nog niet gechipt is kunt u dit door ons 
alsnog laten doen. Vooral katten hebben nogal eens de 
neiging om ver van huis op onderzoek uit te gaan en 
weten niet altijd meer thuis te komen. Als de kat gechipt 
is bent u als eigenaar weer terug te vinden. Voor een 
bezoek aan het buitenland is het verplicht om katten, 
honden en fretten te chippen.   
 

PARASIETEN
De belangrijkste parasieten zijn vlooien, wormen en 
teken. Vlooien en teken kunt u bestrijden met een
pipet in de nek, tabletten of met een band.
De wormen kunnen met pipetten, ontwormingspillen of 
pasta bestreden worden. De bescherming tegen vlooien 
moet zo snel mogelijk na aanschaf van uw kitten plaats-
vinden omdat anders uw kitten uw huis kan besmetten.
Voor de hele jonge dieren kunnen we een middel 
gebruiken dat zowel tegen vlooien als wormen werkt.

VACCINATIES	 
Kitten-vaccinaties vormen de basis voor een goede 
weerstand voor uw kitten voor de rest van zijn of haar 
leven. De basisvaccinaties worden afgerond op de eerste 
verjaardag. Het schema ziet er als volgt uit:   

9 weken:      Katten- & Niesziekte vaccinatie
12 weken:    Katten- & Niesziekte vaccinatie (ev. Bordetella en/of 

Rabiësvaccinatie)
Op 1e verjaardag:     Katten- & Niesziekte vaccinatie (ev. Bordetella en/of 

Rabiësvaccinatie)

Aanvullende vaccinaties die nodig kunnen zijn:
Tijdens verblijf in het pension:  Bordetella vaccinatie
Bij vertrek naar het buitenland:  Rabiës vaccinatie 
(minimaal 21 dagen voor vertrek).

Vaccineren	op	maat:
Niet alle vaccinaties worden jaarlijks herhaald. De 
vaccinatie tegen Niesziekte wordt wel jaarlijks herhaald. 
De Katten- en Niesziekte vaccinatie hoeft maar eens 
per drie jaar, net als de Rabiës vaccinatie. Woont uw kat 
alleen en komt hij of zij niet buiten? Bespreek dan met de 
dierenarts wat het passend advies is voor hem of haar.

STERILISATIE	OF	CASTRATIE
Als u zeker weet dat u niet wilt fokken met uw kat dan 
adviseren wij vanaf 6 maanden leeftijd te steriliseren of 
castreren. U voorkomt dan een ongewenste dekking maar 
ook de kans dat uw kat in huis gaat sproeien.
Voor advies op maat voor uw kat kunt u terrecht bij onze 
paraveterinairen.

HUISDIERVERZEKERING
Geen zorgen over eventuele dierenartskosten van uw 
kitten? Verzeker hem of haar dan! 
De gezondheid van uw huisdier is voor u natuurlijk heel 
belangrijk, maar de medische kosten kunnen soms 
behoorlijk oplopen. Ook kan het gebeuren dat uw 
huisdier een ongeluk krijgt met overwacht hoge kosten.
Hoe jonger de leeftijd, hoe goedkoper de instappremie. 
U kunt het beste de voorwaarden, uitsluitingen en 
kosten vergelijken en dan een overweging maken welke 
verzekering het beste bij u en uw huisdier past. Iedere 
verzekering heeft zijn eigen voorwaarden die flink uiteen 
kunnen lopen. Ook de maximale vergoedingen zijn per 
verzekering verschillend. Op onderstaande site kunt u de 
individuele verzekeringen vergelijken:
www.dierverzekeringvergelijking.nl

DIER	&	ZORG	PLAN	(DZP)
Het Dier & Zorg Plan is een jaarabonnement bij ons, 
waarbij u een vast bedrag per maand betaalt en jaarlijks 
bespaart	op	uw	vaste	preventieve	dierenartskosten. 
Dit zijn vaccinaties en gezondheidscontroles, maar ook 
alle wormen-, teken- en vlooienbehandelingen. U bent 
goedkoper uit, gespreide betaling én u wordt per email 
herinnert als er weer iets voor u klaar ligt.
Daarnaast geniet u van extra korting op onze veterinaire 
voedingslijnen. Alle informatie vindt u hier:  
www.dierenzorgplan.nl

Wij bieden dit aan voor een optimale begeleiding en 
verzorging van uw huisdier omdat wij vinden:

HET REGELMATIG LATEN 
CONTROLEREN VAN 

UW KITTEN KAN 
PROBLEMEN VOORKOMEN. 

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN!


