
 

 

 

 

 

 

 

Puppy informatiebrief 

Van harte gefeliciteerd met uw nieuwe pup! 

Naast alle leuke dingen zijn er een aantal dingen van belang voor de gezondheid 

van uw pup. Hieronder vindt u de belangrijkste zaken: 

Vaccineren:  

 leeftijd 6 weken:  puppy DP (hondenziekte en parvo) 

 leeftijd 9 weken:  L  + Parvo-C + KC ( ziekte van Weil, parvo, kennelhoest ) 

 leeftijd 12 weken:  L + DHP (ziekte van Weil, hondenziekte, leverziekte, parvo) 

 leeftijd 12 weken: Rabiës (indien de pup naar het buitenland gaat) 

 leeftijd 1 jaar: L + DHP (ziekte van Weil, hondenziekte, leverziekte, parvo) 

 leeftijd 1 jaar:  eventueel KC (kennelhoest, voor pensions/ hondenuitlaat) 

 daarna jaarlijks herhalen volgens  het vaccinatieschema 

ontwormen: 

 Op 2, 4, 6 en 8 weken 

 daarna elke maand tot de leeftijd van een half jaar  

 daarna 4 keer per jaar 

Vlooienbestrijding: 

Het is verstandig de pup tegen vlooien te behandelen, hiervoor hebben wij pipetten 

en tabletten. De meeste middelen moeten elke 4 weken herhaald worden. 

 

Chippen: 

Elke pup in Nederland moet verplicht gechipt worden vóór de leeftijd van 6 weken, 

waarschijnlijk heeft uw pup dus al een chip, vergeet deze niet op uw naam te 

registreren! Vraag bij de fokker bij welke databank de pup geregistreerd staat, daar 

kunt u de pup dan op uw naam registreren. De registratie is ook te vinden op 

www.chipnummer.nl  

http://www.chipnummer.nl/


 

Sterilisatie/ castratie: 

  teefjes: voor de eerste loopsheid of tussen de eerste en tweede loopsheid in 

(3 maanden na de loopsheid) Wij raden sterilisatie bij teefjes aan i.v.m. de 

gezondheid) 

 reutjes: alleen indien nodig, vanaf ca. 1 jaar. Het is ook mogelijk de reu 

chemisch te castreren, dit is niet permanent. 

Heeft u vragen over de gezondheid van uw pup of bovengenoemde zaken dan 

kunt u ons altijd bellen of aan de balie informeren, tijdens de inentingen is er 

uiteraard ook tijd voor uw vragen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dierenartspraktijk Krommenie 

Noorderhoofdstraat 24 

1561 AV Krommenie 

075-6281406 

info@dierenartsenpraktijkkrommenie.nl 

www.dierenartspraktijkkrommenie.nl 
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