
1.  Oriëntatie  

Een goede voorbereiding is het halve werk. Tijdens dit consult helpen we met alle 
stappen van een zorgvuldige oriëntatie. Welk ras hond of kat past bij mij? Wat is de 
geschiedenis van je huisdier? Waar komt je hond of kat vandaan? Waar kun je het beste 
kopen? Samen kijken we welke keuzes je kunt maken.  

2. Puppy 

Met onze puppy-gids in de hand, nemen we je mee in de wereld van het (op)voeden van 
een pup. Het ophalen van de pup, zindelijk maken, benchtraining, cursussen, honden-
taal, verzorging, alles komt aan bod. We bespreken veel voorkomende medische 
problemen en controleren de algemene gezondheid van je pup. Na het gesprek krijg je 
de gids, met daarin onze notities mee naar huis. Kan je alles nog eens rustig nalezen. 
Daarna nog vragen? Geen probleem, we plannen gewoon nog een consult.   

3. Kitten  

Elke kitten heeft een andere karakter. Samen kijken we naar de juiste training, 
ontworming en voeding voor jouw kitten. We bespreken de veelvoorkomende medische 
problemen en controleren de algemene gezondheid van je kitten.  

4. Puber  

Waarom luistert mijn hond of kat ineens zo slecht en begint hij met slopen? We helpen 
je met de juiste speltips en gedragstips om dit te verminderen.  

5. Senior  

In deze levensfase is het belangrijk dat we regelmatig de gezondheid van je hond of kat 
blijven controleren. Tijdens de preventieve gezondheidscontrole kijken we samen naar 
de meest voorkomende medische veranderingen. De hoeveelheid die je huisdier 
beweegt, welke voeding hij nodig heeft en zijn omgang met jou en andere dieren 
verandert.  
 
6. Gewicht 
 
Is jouw hond of kat te dik? Of juist te dun? Twijfel je, neem dan contact met ons op. 
Tijdens dit gesprek wegen we je huisdier en maken we samen een ‘plan-de-campagne’ 
om je hond op de juiste manier weer op gewicht te krijgen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Voeding 

Voeding is de basis! Daarom is het essentieel om regelmatig stil te staan bij de voeding, 
de voedingsbehoefte en manier van aanbieden van eten bij jouw huisdier. Tijdens het 
consult zorgen we ervoor dat de hoeveelheden voeding matchen met de behoefte van je 
dier en adviseren we over de juiste voedselverrijking. Indien nodig is er een toelichting 
over het gebruik van supplementen. Zo kun je je dier een passende hoeveelheid geven. 

8. Huid 

Heeft je huisdieren problemen met de huid of met de vacht? Neem vooral je huisdier 
mee. We checken de vacht en stellen vragen om te achterhalen waar het probleem kan 
liggen. 

9. Op reis met je huisdier 

Samen op vakantie, maar wel veilig en verantwoord! Samen kijken we, aan de hand van 
de  vakantiebestemming, welke vaccinaties of parasitaire middelen zijn er nodig voor 
jouw huisdier. Ook kijken we samen of je aanvullende middelen bij je hebt, zoals een 
tekentang, noodverband of de juiste zalf voor verwondingen. Met een gerust hart op 
reis! 

10. Algemene verzorging 

Tijdens een algemeen verzorgingsconsult controleren we onder andere de huid- en 
vachtconditie van je huisdier en de kwaliteit van het gebit en de nagels. Indien nodig 
demonstreren we hoe je je dier goed kunt verzorgen en deze tips direct toe kunt passen. 

 
Overige vragen? 
Staat jouw vraag er niet bij? Geen probleem. Neem contact met ons op en we helpen je 
graag verder. 
 
Smulders Diervoeders 
karin@smulders-diervoeders.nl 
073-5492485 / Whatsapp: 06-26094522  
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