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Naam

Leeftijd	 	 Datum	ontworming

2 weken

4 weken

6 weken

8 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 pup 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 pup 
al op jonge leeftijd toe te laten de 
tanden te poetsen. Dit vermindert 
de kans op tandsteen op latere 
leeftijd.

BEWEGING	EN	ONTWIKKELING
Het is belangrijk om beweging rustig op te bouwen. 
De spieren en gewrichten moeten zich goed kunnen 
ontwikkelen. Langdurige 
beweging of zeer intensieve 
beweging met piekbelasting 
moet bij jonge honden 
worden vermeden. Deel 
daarom de beweging liever 
op in 4 tot 5 keer daags een 
korte wandeling.

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

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).

Zien we jullie binnenkort?
Gezellig!



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 pup een goede start te geven.

Kom af en toe eens langs om uw pup te wegen en een 
knuffel en wat lekkers van de paraveterinairen te krijgen. 
Op deze manier leer je de pup 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
Het is verplicht dat elke pup (voor 7 wkn oud) bij de fokker 
al gechipt wordt. Controleer of de chip ook op uw naam 
staat. Dit kunt u doen door op www.chipnummer.nl  
het nummer in te vullen dat u in het paspoort  
van uw pup vindt.

VACCINATIES
Puppyvaccinaties vormen de basis voor voldoende 
weerstand voor uw pup voor de rest van zijn of haar 
leven. De basisvaccinaties worden afgerond voor uw pup 
een jaar oud is. U ontvangt hiervoor een oproep rond  
9 maanden leeftijd. Het schema ziet er als volgt uit:    

 
6 weken oud:     Hondenziekte en Parvo vaccinatie
9 weken oud:       Parvo en ziekte van Weil vaccinatie  

(eventueel Besmettelijke Hondenhoest)
12 weken oud:    Cocktail-enting (ev. Besmettelijke Hondenhoest  

en/of Rabiësvaccinatie)
1 jaar oud:    Cocktail-enting (ev. Besmettelijke Hondenhoest  

en/of Rabiësvaccinatie)

Aanvullende	vaccinaties	die	nodig	kunnen	zijn:
•  Bij veel contact met andere honden, tijdens de 

socialisatie, puppycursus of verblijf in het pension: 
Besmettelijke Hondenhoest vaccinatie.

•  Bij vertrek naar het buitenland: Rabiësvaccinatie 
(minimaal 21 dagen voor vertrek).

Vaccineren	op	maat:
Niet alle vaccinaties worden jaarlijks herhaald. De 
vaccinaties tegen ziekte van Weil en Besmettelijke 
hondenhoest worden wel jaarlijks herhaald. De cocktail 
hoeft maar eens per drie jaar, net als de Rabiësvaccinatie. 
U ontvangt van ons een uitnodiging per post wanneer uw 
hond aan de beurt is voor een volgende vaccinatie.

ONTWORMEN
Vrijwel alle pups hebben wormen, deze krijgen ze al in de 
baarmoeder of tijdens het drinken van de moedermelk. 
Het is belangrijk voor de gezondheid van uw pup en van 
uzelf dat u uw pup regelmatig ontwormt!

Ontworming bij pups wordt gestart op 2 weken leeftijd 
en zolang ze bij de moeder drinken elke 14 dagen, tot 
2 weken na het spenen. Vervolgens wordt ontworming 
maandelijks gegeven tot uw pup 6 maanden oud is.  
Er wordt geadviseerd de ontworming vervolgens 
levenslang elke 3 maanden te herhalen. Op de achterkant 
van deze flyer kunt u het schema bijhouden en wij 
adviseren u graag welke producten het beste bij jullie 
specifieke behoeften passen.

VLOOIEN	EN	TEKENBESTRIJDING
Een vlo-vrij eerste levensjaar vermindert de kans op 
een vlooienallergie op volwassen leeftijd. Daarnaast 
kunnen vlooien uw pup besmetten met lintworm. Vraag 
naar de best passende oplossing voor uw pup; er zijn 
verschillende opties.

De meeste middelen tegen vlooien die wij verkopen zijn 
ook teken-dodend. U kunt dan nog wel teken vinden 
maar deze zijn of gaan dood. Zo voorkomt u overdracht 
van ziektes. Naast regelmatig preventief behandelen 
adviseren wij om na elke wandeling goed te controleren 
op teken en als u teken vindt deze direct te verwijderen.

HUISDIERVERZEKERING
Geen zorgen over eventuele dierenartskosten van uw 
pup? Verzeker hem of haar dan! 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. 
Daarnaast is er ook het DZP Plus pakket wat nog meer 
biedt. 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 omdat wij vinden:

HET REGELMATIG LATEN 
CONTROLEREN VAN UW PUP 

KAN PROBLEMEN VOORKOMEN. 

VOORKOMEN 
IS BETER DAN 

GENEZEN!


