Informatiebrief: zorg voor een hond
Vaccinatie
De basisvaccinatie bestaat uit zogenoemde ‘core-vaccinaties’: ziektes die veelvuldig voorkomen en/of een
ernstig ziekteverloop kennen. Schema voor de basisvaccinatie:
6 weken: Hondenziekte (Distemper) / Parvovirose
9 weken: Leptospirose / Hondenziekte (Distemper) / Adenovirus (Hepatitis) / Parvovirose
12 weken: Leptospirose / Hondenziekte (Distemper) / Adenovirus (Hepatitis) / Parvovirose
Booster Leptospirose / Hondenziekte (Distemper) / Adenovirus (Hepatitis) / Parvovirose met 1 jaar.
Aanvullend kan of moet soms gevaccineerd worden tegen Kennelhoest of Hondsdolheid:
Bescherming tegen Kennelhoest (Parainfluenza/Bordetella) kan vanaf 9 weken. Aangeraden - en wordt soms
verplicht - als de hond veel in contact komt met andere honden: hondenschool, bezoek aan kennel of pension,
deelname aan hondenshows, bij gebruik van hondenuitlaatservice.
Bescherming tegen Hondsdolheid (Rabiës) kan vanaf 12 weken en is verplicht indien de hond mee gaat naar
het buitenland.

Chip en registratie
Voor alle pups geldt in Nederland een chip- en registratieverplichting. Een pup moet voor de leeftijd van 7
weken bij de fokker zijn gechipt. Voor een leeftijd van 8 weken moet de pup door de fokker zijn geregistreerd
bij een aangewezen databank.
Haalt u de pup vanuit het buitenland naar Nederland dan moet deze al gechipt zijn. U bent verplicht deze pup
te registreren in een aangewezen databank. Deze registratie moet plaatsvinden binnen 14 dagen nadat hij
Nederland is binnengebracht.
Voor de rest van het leven van de hond is de eigenaar verplicht de registratie actueel te houden: bij aankoop
moet u binnen twee weken het chipnummer op uw naam laten registreren. Vervolgens dient u elke wijziging
(adreswijziging, verkoop, overlijden) binnen 14 dagen door te geven aan de databank.
De aangewezen databanken vindt u op www.chipjedier.nl

Ontwormen
Ontworming van uw hond is maatwerk: het is afhankelijk van het gewicht, het ras, de leeftijd, maar ook
leefgewoontes (gaat de hond bijvoorbeeld mee naar het buitenland). Onze assistentes en dierenartsen helpen
u graag de ontworming op uw hond af te stemmen.
U ontwormt uw hond preventief voor
zijn eigen bescherming (risico op andere ziektes door weerstanddaling bij worminfestaties; groeiachterstand
pups; ernstig zieke pups bij worminfestaties)
maar ook uw bescherming! (sommige wormen besmetten ook mensen)
Als basisschema voor preventieve ontworming van uw hond, ontwormt u de hond op een leeftijd van
2 weken, 4 weken, 6 weken, 8 weken, 10 weken en 12 weken
vervolgens maandelijks tot de leeftijd van 6 maanden
vervolgens elke 3 maanden
Ontworm de hond altijd een week voor de jaarlijkse vaccinatie! Er wordt dan een optimale weerstand na
vaccinatie opgebouwd.

Vlooien- en teken preventie | Uitwendige parasieten
Als u bedenkt dat voor elke 5 vlooien die u op uw hond aantreft er gemiddeld 95 vlooien in zijn directe
leefomgeving zijn, dan zult u begrijpen dat voorkomen makkelijker is dan genezen! Mocht u toch met een
vlooienplaag worden geconfronteerd, dan hebben wij op de praktijk een plan van aanpak beschikbaar.
Een teek op zichzelf kan weinig kwaad. Maar komt uw hond in een tekennest terecht, dan kunnen zich soms
wel tientallen teken tegelijk op uw hond nestelen! Dit, samen met het risico op tekenoverdraagbare ziekten
(met name Lyme), maakt dat ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen.
Houd er bij bezoek aan het buitenland ook rekening mee dat andere uitwendige parasieten (bijvoorbeeld de
zandvlieg) kunnen voorkomen. Een middel dat thuis prima werkt is wellicht niet geschikt voor de
vakantiebestemming.
Verklein de risico’s met een optimale preventie: vraag op de praktijk naar een vlooien/tekenpreventie die past
bij de leeftijd en risico’s van uw hond. En controleer uw hond regelmatig op aanwezigheid van vlooien en
teken.

Castratie en sterilisatie
Castratie reu is niet nodig… tenzij er een reden voor is. Reden kunnen zijn: prostaatproblemen,
voorhuidontsteking, gedragsproblemen en eventueel cryptorchidie (niet ingedaalde testikel(s)).
Sterilisatie van de teef is een levensverwachting verlengende ingreep. Het voorkomt ongewenste nestjes,
schijnzwangerschap en baarmoederontsteking, en verkleint de kans op melkkliertumoren, suikerziekte en
acromegalie. Wij adviseren om de teef te steriliseren na de eerste loopsheid. Sterilisatie kan ingepland worden
vanaf 63 dagen na de laatste dag van de laatste (en dus bij voorkeur eerste) loopsheid, en voor de volgende
loopsheid.
Meer informatie en antwoorden op veel gestelde vragen omtrent castratie/sterilisatie vindt u op dierenartsdierendongen.nl

Huisdieren Zorgpas
Wij bieden de klanten van Dierenartsen Dier en Dongen een Huisdieren Zorgpas aan. Hiermee spaart u - bij elke
besteding op de praktijk - punten waarmee u korting kunt verkrijgen op geselecteerde preventie- en
verzorgingsproducten (zoals bijvoorbeeld ontworming, ontvlooiing, shampoo’s). Als pashouder krijgt u
standaard 5% korting op ons assortiment diervoeding. Zie www.dierenarts-dierendongen.nl/zorgpas.php voor
meer informatie.

Overige informatie
•

Met de komst van de hond is het goed om na te denken over de bijbehorende – onvoorziene – kosten.
Wellicht loont het om een huisdierenverzekering af te sluiten. Meer informatie leest u op:
www.verzekerjehuisdier.nl

•
•

Wij adviseren uw hond een passend tuigje te laten dragen (en geen halsband).

•

U kunt uw hond op diverse manieren voeren. Zorg er voor dat de voeding van uw hond is afgestemd
op het ras (grootte) en leeftijd van uw hond. Onze assistentes en dierenartsen helpen u hierbij graag.

•

Tandenpoetsen wordt vaak aangeleerd bij een hondentraining: uw hond zal hier een leven lang profijt
van ondervinden. Op de praktijk hebben wij ook een poetsinstructie beschikbaar!

Deelname aan een puppytraining is een zeer leuke bezigheid én leerzame ervaring voor uw hond en
uzelf. U leeft een hondenleven lang samen: een puppytraining zorgt er voor dat uw verwachting zo
veel mogelijk overeenkomt met de aard van uw hond!

