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Algemeen:
Het is aan te raden uw huisdier te chippen en dit chipnummer te koppelen aan uw adresgegevens. Indien uw dier kwijtraakt
is de kans dan een stuk groter dat jullie weer herenigd worden. Het is daarnaast ook verplicht uw dier te chippen als u samen
naar het buitenland gaat of als u uw dier wilt verzekeren tegen ziektekosten.
Er bestaan tegenwoordig ziektekosten verzekeringen voor huisdieren. Sommige operaties of ziektes kunnen erg veel geld
kosten. Als u niet opeens voor hoge kosten wilt staan is het te adviseren uw huisdier te verzekeren.
Preventief:
Behandel uw hond regelmatig tegen vlooien,teken (maandelijks), en wormen (4x per jaar). Hiervoor zijn meerdere middelen
te krijgen, vraag uw dierenarts of dierenspeciaalzaak verkoper om advies. Laat uw hond jaarlijks enten en controleren
door uw dierenarts. De enting beschermt uw hond tegen allerlei schadelijke kiemen en het lichamelijk onderzoek van de
dierenarts kan eventuele problemen opsporen voordat ze klachten geven. Als u geen plannen heeft om te fokken met uw
hond is het te adviseren om teefjes op 6 maanden te steriliseren (eigenlijk castreren); hiermee voorkomt u ontstekingen en
tumoren aan de baarmoeder en eierstokken, schijnzwangerschap en verkleint u de kans op melk-lijst tumoren. Bij reutjes zijn
er preventief geen medische voordelen aan castratie, het kan wel uitkomst bieden bij de begeleiding van gedragsproblemen.
Verzorging:
Laat uw hond veel bewegen, dit houdt lichaam en geest gezond. Als uw hond af en toe kan kluiven op kluifjes of botten
verzorgt hij hiermee zijn tanden en voorkomt u zo de vorming van tandsteen. Een rot gebit is niet allen vies en pijnlijk, het
kan ook een bron van infectie zijn voor andere delen van het lichaam (nieren, hartkleppen of de lever). Langharige dieren
moeten regelmatig gekamd worden om te voorkomen dat klitten zich vormen. Was uw hond niet vaker dan 1x per week met
een hondenshampoo, vaker wassen kan de huid uitdrogen.
Geniet van uw trouwe viervoeter!
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