
GEDRAG

Is een huisbezoek eventueel mogelijk?

Praktijk natuurgeneeskunde en voeding bij dieren

 VACCINATIES EN TITEREN
Welke vaccinaties zijn nodig bij de levensstijl van mijn huisdier? 
Hoe vaak komt een bepaalde ziekte echt voor in je regio? 
Wat kan je doen wanneer je dier al een reactie had op een vaccinatie in het verleden om dit
te voorkomen? 
Wanneer je dier ziek is, medicatie krijgt, herstellende is, kanker heeft of gehad heeft, is dit
niet het moment om te gaan vaccineren. Bespreek dit met je arts.
Vraag naar core-vaccinaties en niet-core vaccinaties
Wil je je dier laten titeren, bespreek dit met je huidige arts. Of ga vooraf op zoek naar een
DA die dit doet.
…

VOEDING

Wanneer je dierenarts bepaalde brokken zou aanbevelen kan je vragen waarom? 
Je kan ook vragen hoe je kan weten dat een voedingsfabrikant goede ingrediënten
gebruikt? 
Is deze voeding volledig? Of moet je toch nog aanvullingen doen met het oog op
jouw individuele dier? De meeste brokken bevatten de minimale aanbevelingen,
niet de optimale. 
Wanneer brokken aanbevolen worden voor je kat, kan je ook aanhalen dat een kat
een obligate carnivoor is. Hoe kan een dieet met 40-50 % koolhydraten geschikt zijn
voor een vleeseter? 
…

COMMUNICEER MET JE DIERENARTS  -   Wees niet bang om vragen te stellen.

JAARLIJKSE CHECK-UP - VRAGEN VOOR UW DIERENARTS



VLOOIEN EN TEKEN
Komt Lyme vaak voor in deze regio?
Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van het middel dat je me adviseert? 
Welke teken komen voor in deze buurt? 
Hoe werkt deze medicatie? 
Ik ga op vakantie met de hond naar een Zuiders land. Welke middelen kan ik
gebruiken en hoe? 
…

ONTWORMING
Kunnen we eerst een ontlastingsonderzoek laten doen? 
Kunnen we de medicatie om te ontwormen aanpassen aan de soort parasiet dat
mijn dier heeft? Zonder dat we meteen een heel breed middel moeten inzetten.
...

BLOEDBEELD

Vraag naar een algemeen bloedbeeld.
Heb je een oud dier, vraag dan zeker naar de senior check-up.
Heb je het idee dat er bepaalde zaken kunnen spelen, vertel dit aan je DA en vraag
hiervoor een specifieke test.
...

COMMUNICEER MET JE DIERENARTS  -   Wees niet bang om vragen te stellen.
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