Preventieve zorg van uw huisdier
Graag adviseren wij u over de preventieve zorg van uw huisdier.
Wij adviseren de onderstaande terugkerende behandelingen:

Hond:

Kat:

Vaccinatie:

Vaccinatie:

Parvo en Hondenziekte: 1 x per 3 jaar

Kattenziekte:

1 x per 3 jaar

Ziekte van Weil:

Niesziekte:

1 x per jaar

1 x per jaar

Optimale Zorg

(katten tussen 2 en 7 jaar
Hondsdolheid (rabiës): 1 x per 3 jaar,

leeftijd, die binnenshuis

voor honden die naar het

zonder andere katten

buitenland gaan

leven hoeven niet
gevaccineerd te worden

Kennelhoest:

1 x per jaar, als uw hond

tegen katten- en niesziekte)

in een pension gaat of in
een uitlaatclub voor

Hondsdolheid (rabiës): 1 x per 3 jaar, voor katten,

honden zit.
Ziekte van Lyme:

1 x per jaar, als uw hond

die naar het buitenland gaan
Kennelhoest:

in een risicogebied komt

1 x per jaar, als uw kat
naar een pension gaat

Ontwormen:

1 x per 3 maanden

Ontwormen:

1 x per 3 maanden

Vlooien en teken:

1 x per 5 weken

Vlooien en mijten:

1 x per maand, als uw kat

Voeding:

wij adviseren een complete

buiten komt
voeding van een zg. A merk

Voeding:

(Hill’s of Royal Canin)

wij adviseren een complete
voeding van een zg. A merk
(Hill’s of Royal Canin)

Gebitsverzorging:
Vachtverzorging:

dagelijks tanden poetsen
Gebitsverzorging:

dagelijks tanden poetsen

Vachtverzorging:

3 x per week kammen of

3 x per week kammen of
borstelen

borstelen
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Openingstijden

We beschikken over digitale

van Amsterdam sturen hiervoor hun

röntgenapparaten voor algemene en

patiënten naar ons door.

Tot september 2016 kende u onze

tandheelkundige onderzoeken.

praktijk wellicht als Dierenkliniek

Daarnaast kunnen we echografisch

Hoofdweg, gevestigd aan de

onderzoek uitvoeren.

Optimale zorg

het Wilhelminaplein moesten we ook

Mocht een operatie nodig zijn, dan

Wij streven voortdurend naar een zo hoog

de naam van de praktijk veranderen.

kunnen wij uw huisdier helpen met zeer

mogelijk niveau van diergeneeskunde. Alle

Dat werd Vetcare. In onze ruimere

geavanceerde apparatuur. De operatie van

medewerkers volgen daarom regelmatig

behuizing hopen we u en uw huisdier

uw hond, kat, konijn of cavia verschilt niet

interne en externe cursussen. Door

nog beter de optimale zorg te verlenen,

van het ‘mensenwerk’ in een ziekenhuis.

vervolgstudie kunnen wij u het nieuwste

die u al van ons gewend was.

Dat betekent een uitgebreide bewaking

en beste op ons vakgebied bieden.

tijdens de narcose, een zeer steriele

Daarnaast werken wij volledig protocollair.

Hoofdweg 46. Met de verhuizing naar

De kliniek is geopend van maandag

werkwijze en toegewijde nazorg, onder

tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en

andere op het gebied van pijnbestrijding.

19.00 uur en op zaterdagen tussen
10.00 uur en 14.00 uur.

Naast de gebruikelijke operaties is

Huisbezoek en
bezorgservice

onze kliniek ook volledig uitgerust voor
U kunt een afspraak maken

orthopedische ingrepen.

Als u niet in staat bent ons te bezoeken

per telefoon (020-6127398), email

komen wij graag naar u toe. Voor de

(afspraken@vetcare.amsterdam) of via

meeste behandelingen van uw huisdier

de website www.vetcare.amsterdam

Tandheelkunde

kunt u een afspraak aan huis maken.
Voor het vervoer van en naar de praktijk

Diagnose en operatie

Dierenarts Magnus Souverein is

kunt u ook gebruik maken van de

naast algemeen practicus ook

Dierenambulance Amsterdam.

tandheelkundig dierenarts. Dit betekent
Voor de diagnostiek en behandeling van

dat u voor specialistische zaken op

Ook kunt u bestellingen door ons laten

uw huisdieren is de kliniek voorzien van

tandheelkundig gebied zoals beugels,

bezorgen. Voor medicijnen van lopende

moderne en uitgebreide mogelijkheden.

wortelkanaalbehandelingen, vullingen,

behandelingen of het bestellen van voeding

Waar nodig kunnen wij bloed, urine en

kronen en kaakchirurgie bij ons terecht

kunt u bij ons telefonisch terecht, maar ook

ontlasting direct onderzoeken.

kunt. Meerdere praktijken in de omgeving

via de website en de webwinkel.

