
N R . 1  N R . 1   2 0 2 2

G elukk ig  b eest je,  gelukk ig  b aas je !

Wij leggen het stap voor stap uit

Over vervelende parasieten, zoals 
vlooien, teken en wormen 

Waar moet jij als baasje op letten?

4  tips om teken te verwijderen

HOE VERZO R G  J E EEN WO ND?

ADVIES VA N O NZE D I ER ENA RTS

WEL K E VO EDI NG  G EEF  J I J ?

OP PA D MET  J E HUI SD I ERKRIEBELT 
het al?

Met vlooien- en tekenquiz
Pag. 6

Alles wat je moet weten 
over vlooien, teken 
en ontwormen



2  |  MEDPETS MAGAZINE 3  |  MEDPETS MAGAZINE

VOORWOORD INHOUD

• Vlooienwijzer
• Vlooien- en tekenquiz
• Op pad met je hond
• Team veterinair
• De juiste voeding
• Wormen
• Puppy in huis
• Wondverzorging

4
6
8

10
12
14
18
22

INHOUD

10. Team veterinair
Iedereen kan met zijn of haar vraag bij ons 
terecht

Lief baasje,
Met de lente in zicht nemen we je 

graag mee in de voorbereiding 
op het warmere weer in de 

nummer 1 editie 2022 van het Medpets 
magazine. 

We gaan weer meer buiten vertoeven en 
daarom geven wij alle tips en informatie 
over wandelen, vlooien, teken en 
wormen. Daarnaast bespreken we in dit 
magazine verschillende type voedingen 
én stellen we je graag voor aan team 
veterinair! 

Ook lees je over welke eerste hulp je kunt 
bieden aan jouw huisdier, wanneer hij/ 
zij een wond oploopt. 

We lichten wat producten uit en laten je 
zien welke stappen je kunt doorlopen 
om een wond goed te verzorgen. Tot slot 
staat dit magazine vol met interessante 
informatie en handige tips.

Veel leesplezier!
Team Medpets

Gelukkig beestje, gelukkig baasje!
De unieke band die je hebt met je huisdier is buitengewoon waardevol. 
Bij Medpets willen we er daarom alles aan doen om jouw beestje een 
gelukkig leven te geven. We bieden alles aan voor de gezondheid van je 
dier én staan ook nog eens altijd voor je klaar voor advies. Een gelukkig 
beestje is een gelukkig baasje! 

Omdat er wereldwijd helaas nog veel dieren zijn die geen baasje 
hebben, dragen wij bij Medpets dit jaar weer zo veel mogelijk ons 
steentje bij aan verschillende goede doelen. Dit doen we door 
producten te schenken aan diverse goede doelen. Daarnaast doneren 
wij ook producten die wij niet meer kunnen verkopen. Zo hoeven wij 
geen producten te verspillen én helpen wij deze organisaties om dieren 
een beter leven te geven.

Elies van der Graaff, directeur Medpets

Advertentie acquisitie: Martijn Jouvenaar, m.jouvenaar@medpets.nl
Copyright © Medpets Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën of enige 
andere manier zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van Medpets.

Service & informatie: 
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T  (NL) 0186 - 57 55 28
     (BE) 03 - 555 91 23
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     (BE) www.medpets.be
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https://www.medpets.be/?utm_medium=online&utm_source=magazine&utm_campaign=magazine_q2_2022
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https://www.youtube.com/c/medpetsnl-online-dierenapotheek?utm_medium=online&utm_source=magazine&utm_campaign=magazine_q2_2022
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https://www.facebook.com/medpetsbe?utm_medium=online&utm_source=magazine&utm_campaign=magazine_q2_2022
https://www.youtube.com/c/medpetsnl-online-dierenapotheek?utm_medium=online&utm_source=magazine&utm_campaign=magazine_q2_2022
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Huid

Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Nov. Dec.

VLOOIEN

Download
hier de handige 

vlooienwijzer
Lees altijd de bijsluiter voor gebruik

Vlooien bij 
je hond of kat

Vlooien zijn niet altijd makkelijk te vinden bij een 
dier. Check vooral de dunbehaarde huiddelen. 
Vlooien zitten graag in de oksels, liezen en op de 
rug. Je kunt hier ook korstjes voelen. Wanneer 
een dier op de rug of bij de staart bijt, kan het 
dier allergisch zijn voor vlooien.  

Kam je hond of kat met een vlooienkam. 
Als je een vlo vindt, is het duidelijk dat er 
een besmetting is. Vind je alleen zwarte 
puntjes? Leg ze op een vochtige, witte tissue. 
Geven de puntjes bruinrood af? Dan zijn het 
vlooienpoepjes!

Je kunt je hond of kat op verschillende manieren 
beschermen tegen kriebelende beestjes met:

een spot-on/pipet
een vlooienband
sprays
shampoos (aanvullend)

Tips van dierenarts Mara
 Behandel alle dieren in huis tegelijk tegen 

vlooien.

 Kies een product met een 
insectengroeiremmer, zodat ook de eitjes en 
larven in de omgeving worden gedood. 

 Kies een product wat volwassen vlooien snel 
doodt.

 Kam jouw dier dagelijks om eventuele 
volwassen vlooien uit de vacht te kammen. 

 Behandel de omgeving ook met een spray. 

 Stofzuig dagelijks en gooi de zak na gebruik 
dichtgeplakt weg! 

Met een Tick Off Vlooien- en tekenband 
is elke hond tot 6 maanden beschermd 
tegen vlooien en teken! 

Daarnaast werkt de halsband preventief 
tegen ziektes die overgedragen worden door 
zandvliegen en muggen. De band kan eenvoudig 
op maat geknipt worden en heeft een veilig 
afsluitmechanisme. 

Advantix spot-on oplossing voor honden.
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V      looien zijn heel vervelend 
voor je dier en het valt niet 
altijd mee om hier snel vanaf 

te komen. Dit komt omdat de eitjes, 
poppen en larven van vlooien voor 
maar liefst 95% in de omgeving 
van je dier zitten. Lees hieronder 
hoe je vlooien kunt herkennen en 
behandelen.

Waar komen vlooien 
het meest voor?

Wat kun je tegen vlooien doen?

Wanneer zijn vlooien het meest actief?

Bewaar deze kalender om zo te weten wanneer 
jouw dier weer beschermd moet worden.

Binnenshuis

Preventie.
Gebruik een pipet, halsband of spray om een 
vlooienbesmetting te voorkomen.

Controle.
Controleer de vacht van je dier op vlooien met een 
vlooienkam als je dier meer krabt of likt dan anders.

Bestrijding.
Behandel je dier met vlooien met een pipet of 
halsband en behandel ook de omgeving met een spray!

December

VLOOIENWIJZER

https://www.medpets.nl/vlooien-teken/?utm_medium=online&utm_source=magazine&utm_campaign=magazine_q2_2022
https://www.medpets.nl/vlooien-teken/?utm_medium=online&utm_source=magazine&utm_campaign=magazine_q2_2022
https://www.medpets.nl/vlooien-teken/?utm_medium=online&utm_source=magazine&utm_campaign=magazine_q2_2022
https://www.medpets.nl/vlooien-teken/?attribute=915&utm_medium=online&utm_source=magazine&utm_campaign=magazine_q2_2022
https://www.medpets.nl/vlooien-teken/?attribute=2045-2046&utm_medium=online&utm_source=magazine&utm_campaign=magazine_q2_2022
https://www.medpets.nl/vlooien-teken/?attribute=917&utm_medium=online&utm_source=magazine&utm_campaign=magazine_q2_2022
https://www.medpets.nl/vlooien-teken/?attribute=920&utm_medium=online&utm_source=magazine&utm_campaign=magazine_q2_2022
https://www.medpets.nl/tick-off-vlooien-en-tekenband/?utm_medium=online&utm_source=magazine&utm_campaign=magazine_q2_2022
https://www.medpets.nl/advantix/?utm_medium=online&utm_source=magazine&utm_campaign=magazine_q2_2022
https://www.medpets.nl/advantix/?utm_medium=online&utm_source=magazine&utm_campaign=magazine_q2_2022
https://www.medpets.nl/tick-off-vlooien-en-tekenband/?utm_medium=online&utm_source=magazine&utm_campaign=magazine_q2_2022
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Al meer dan 20 jaar beschermen de Frontline® 
producten je huisdier tegen vlooien en teken.
Frontline Combo is een snelwerkend 
en gemakkelijk toepasbaar vlooien- en 
tekenproduct. Dankzij de dubbele functie 
beschermt Frontline Combo niet alleen je 
huisdier, maar stopt het ook de ontwikkeling van 
vlooieneitjes in de omgeving van je huisdier.

Doe de quiz
Test jouw kennis en maak kans op een gratis 
Frontline pakket voor jouw hond of kat. 
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QUIZ

Als baasje wil jij ook het 
beste voor jouw hond of 
kat. Voorkomen is beter dan 

genezen. Je wilt het beste voor 
jouw dier. Zeker als het gaat om 
de bescherming tegen vlooien en 
teken.

Doe de vlooien- en tekenquiz

QUIZ

Scan en 
start snel

Bescherm jij jouw 
huisdier goed?

https://www.medpets.nl/frontline/?utm_medium=online&utm_source=magazine&utm_campaign=magazine_q2_2022
https://www.medpets.nl/frontline/?attribute=1980&utm_medium=online&utm_source=magazine&utm_campaign=magazine_q2_2022
https://www.medpets.nl/frontline/?utm_medium=online&utm_source=magazine&utm_campaign=magazine_q2_2022
https://tickfleaquiz.petcaregames.com/f/medpets-nl/?utm_medium=online&utm_source=magazine&utm_campaign=magazine_q2_2022
https://tickfleaquiz.petcaregames.com/f/medpets-nl/?utm_medium=online&utm_source=magazine&utm_campaign=magazine_q2_2022
https://tickfleaquiz.petcaregames.com/f/medpets-nl/?utm_medium=online&utm_source=magazine&utm_campaign=magazine_q2_2022
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WANDELEN

TIPS VOOR NA DE WANDELING - HOE VERWIJDER JE EEN TEEK? KNIJP NIET IN HET LIJF VAN DE TEEK!

Op pad met je hond
Het zonnetje breekt weer wat 

vaker door, dus jouw dier zal 
weer vaker buiten zijn. Meer 

naar buiten betekent ook meer kans 
op teken. Wees dus alert en controleer 
regelmatig  de vacht van je viervoeter.

WANDELEN

Ga jij graag op pad met jouw viervoeter om het 
standaard uitlaatrondje af te wisselen met bosrijke 
omgevingen? Er zijn verschillende online platforms 
ontwikkeld waar je nieuwe omgevingen kunt 
ontdekken. Hier kom je erachter waar het toegestaan 
is om met de hond los te lopen of waar ze eventueel 
kunnen zwemmen. Naast veel losloopgebieden door 
heel Nederland vind je ook welke losloopgebieden 
zwemwater bevatten, een horecagelegenheid 
in de buurt hebben en of ze bijvoorbeeld 
rolstoelvriendelijk zijn.

Wanneer jouw hond graag in open water zwemt, 
is het goed om je bewust te zijn van de kwaliteit 
van het water. Het komt namelijk nog te vaak voor 
dat honden ernstig ziek worden van blauwalg of 
botulisme. Warm en stilstaand water is hierbij het 
grootste risico. Daarnaast is het ook altijd goed om te 
kijken of de locatie geschikt is voor jouw hond om te 
zwemmen. Kan jouw hond zelf uit het water komen? 
Is er een sterke stroming of zijn er veel boten? 
Wanneer dit allemaal veilig is, kun je jouw hond met 
een gerust hart laten genieten van de waterpret.
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Controleer jouw hond 
na een wandeling 
goed op teken. 

Verwijder een eventuele teek op de 
volgende manier:

Maak de huid en de 
tekentang schoon na 
gebruik. Ontsmet de 
huid met alcohol of 
jodium en de tekentang 
met alcohol of kokend 
water.

Noteer de datum en de plek 
van de tekenbeet in je agenda! 
Mocht je dier klachten krijgen, 
kun je dit melden aan je 
dierenarts.

A) pak de teek zo dicht mogelijk op de huid vast bij 
de kop met een tekentang of tekenkaart.
B) trek de teek voorzichtig uit de huid. Dit kan recht 
omhoog of met een draaiende beweging. Draai 
altijd één kant op, nooit heen en weer. 

Ga jij wandelen met jouw hond?
 Trixie heeft een erg breed assortiment 

hondenproducten van uitstekende 
kwaliteit. Denk hierbij aan hondenjassen, 
transportproducten, riemen, verlichting, 

fietskarren en meer! Alles voor die heerlijke 
wandeling, samen met jouw trouwe viervoeter. 

Shop hier
alle Trixie wandelproducten

https://www.medpets.nl/wandelen-hond/?utm_medium=online&utm_source=magazine&utm_campaign=magazine_q2_2022
https://www.medpets.nl/wandelen-hond/?utm_medium=online&utm_source=magazine&utm_campaign=magazine_q2_2022
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Team veterinair
Bij Medpets werken we 

met een veterinair team, 
bestaande uit 1 dierenarts en 3 

paraveterinairen, om jou als klant van 
Medpets nog beter te helpen. Met het 
veterinaire team wordt de service die 
wij bieden aan alle huisdierenbaasjes 
naar een hoger niveau getild.

Iedereen kan een vraag stellen over zijn of haar 
huisdier. Wij zullen altijd een eerlijk advies geven. 
Dit kan gaan over welk supplement je zou kunnen 
kiezen ter ondersteuning en hoe dit te gebruiken.
Bijvoorbeeld ook het advies over eventuele 
vervolgonderzoeken of behandeling door je 
dierenarts. 

Omdat onze paraveterinairen de nodige 
praktijkervaring hebben, kunnen ze bij alle 
medische producten, dieetvoedingen en 
supplementen op onze website precies beschrijven 
wat je als baasje wilt weten over het product en het 
gebruik ervan.

Onze dierenarts weet vanuit de praktijk waar de 
vragen van huisdierbaasjes liggen en bespreekt 
deze vragen in blogartikelen en informatieve 
video’s.

Wij blijven op de hoogte van alle ontwikkelingen 
binnen de diergeneeskunde
en kunnen zo het assortiment van Medpets
up-to-date houden met alle, voor jullie, 
relevante producten!

   Hoe kun je ons bereiken?
 We zijn van maandag t/m vrijdag tijdens
 kantooruren (08:30-16:30) bereikbaar via:

 NL: 0186 - 57 55 28
 BE: 03 555 91 23 

 NL: dierenarts@medpets.nl
 BE: dierenarts@medpets.be
 

Heb je een vraag die niet kan wachten of 
is er sprake van een mogelijk spoedgeval? 
Neem dan altijd contact op met je eigen 
dierenarts. 

TEAM VETERINAIR
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Lees hier
alle blogs en tips 

van de dierenarts

VOEDINGTEAM VETERINAIR
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https://www.medpets.nl/artikelen/?utm_medium=online&utm_source=magazine&utm_campaign=magazine_q2_2022https://www.medpets.be/artikels/?utm_medium=online&utm_source=magazine&utm_campaign=magazine_q2_2022
https://www.youtube.com/c/medpetsnl-online-dierenapotheek?utm_medium=online&utm_source=magazine&utm_campaign=magazine_q2_2022
https://www.youtube.com/c/medpetsnl-online-dierenapotheek?utm_medium=online&utm_source=magazine&utm_campaign=magazine_q2_2022
mailto:dierenarts%40medpets.be?subject=Dierenarts%20medpets
https://www.medpets.nl/dierenarts/?utm_medium=online&utm_source=magazine&utm_campaign=magazine_q2_2022
https://www.medpets.nl/dierenarts/?utm_medium=online&utm_source=magazine&utm_campaign=magazine_q2_2022
https://www.medpets.nl/dierenarts/?utm_medium=online&utm_source=magazine&utm_campaign=magazine_q2_2022
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Laat jeuk tot het 
verleden behoren
De enige voeding om zowel voedsel- als omgevingsallergieën bij honden 

aan te pakken. Hill's Prescription Diet Derm Complete is ontwikkeld om 
de huid van honden met huidproblemen te ondersteunen, ongeacht de 

onderliggende oorzaak. 

HILL'S DERM COMPLETE

Geperste brokken
Voor honden zijn er geperste 
brokken. Deze vallen in de 
maag uit elkaar waar een 
standaard brok vaak iets 
opzwelt als er vocht (maagsap) 
bij komt. Voor honden met een 
gevoelige maag kunnen deze 
brokken dus een uitkomst zijn.

Welke voeding 
moet je kiezen?

Vers vlees
Het is ook een optie om je hond 
of kat vers vlees te laten eten. 
Let dan wel op dat je voor een 
complete vers vleesvoeding 
kiest (KVV) of zorg dat de 
voeding wordt aangevuld 
met de juiste vitamines en 
mineralen. 

Natvoer
Je kunt ervoor kiezen jouw 
hond of kat alleen natvoer te 
geven uit blik of maaltijdzakjes. 
Houd er rekening mee dat er 
dan makkelijker tandplak en 
tandsteen kan ontstaan, dus 
besteed extra aandacht aan de 
gebitsverzorging! 

Krokante brokken 
Dit zijn de standaard brokken 
voor honden en katten. Deze 
zijn er in heel veel varianten 
met betrekking tot de 
samenstelling, smaak, vorm en 
het formaat. 

VOEDING

Er zijn heel veel soorten voer voor je hond of kat. Hier geven 
we een overzicht van de verschillende soorten voer en de 
belangrijkste punten om op te letten: 
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Honden met huidproblemen hebben baat bij een voeding die de huid van binnenuit ondersteunt en 
zo klachten als krabben, hoofdschudden en huidirritatie helpt verminderen. Derm Complete helpt de 
hoofdoorzaken van jeuk aan te pakken dankzij: 

HistaGuard Complex: een baanbrekende formule met een unieke mix van bioactieve stoffen en 
fytonutriënten, die de reactie op omgevingsallergenen helpen verminderen.

Ei: een beperkt aantal ingrediënten met ei als enig intact dierlijk eiwit, waarmee 96% van alle 
voedselallergieën kan worden vermeden.
  
Omega 3- en 6-vetzuren: ter ondersteuning van een gezonde huid, 
als barrière tegen potentiële omgevingsallergenen.

Shop hier

Shop hier

alle voeding voor 
jouw dier

Hill's Derm 
Complete

https://www.medpets.nl/hills-derm-complete-canine/?utm_medium=online&utm_source=magazine&utm_campaign=magazine_q2_2022
https://www.medpets.nl/geperst-hondenvoer/?utm_medium=online&utm_source=magazine&utm_campaign=magazine_q2_2022
https://www.medpets.nl/vers-vlees-hond/?utm_medium=online&utm_source=magazine&utm_campaign=magazine_q2_2022
https://www.medpets.nl/vers-vlees-hond/?utm_medium=online&utm_source=magazine&utm_campaign=magazine_q2_2022
https://www.medpets.nl/voer/?utm_medium=online&utm_source=magazine&utm_campaign=magazine_q2_2022
https://www.medpets.nl/hills-derm-complete-canine/?utm_medium=online&utm_source=magazine&utm_campaign=magazine_q2_2022
https://www.medpets.nl/voer/?utm_medium=online&utm_source=magazine&utm_campaign=magazine_q2_2022
https://www.medpets.nl/voer/?utm_medium=online&utm_source=magazine&utm_campaign=magazine_q2_2022
https://www.medpets.nl/hills-derm-complete-canine/?utm_medium=online&utm_source=magazine&utm_campaign=magazine_q2_2022
https://www.medpets.nl/hills-derm-complete-canine/?utm_medium=online&utm_source=magazine&utm_campaign=magazine_q2_2022
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Wormen
Ontwormen hoort inmiddels bij de standaard verzorging van onze 

huisdieren. Het is niet altijd duidelijk te zien aan je hond of kat dat hij 
wormen heeft. We vertellen je graag wat je kunt doen om erachter te 

komen of je dier wormen heeft. 

Er zijn heel veel wormen die bij je hond of kat voor 
kunnen komen. Ze kunnen allemaal hun eigen 
klachten geven bij je dier. De meest voorkomende 
wormen zijn spoel- en lintwormen. 

Spoelwormen kun je soms terugvinden in het 
braaksel van je dier. Lintwormen zie je soms als een 
soort rijstkorreltjes rond de anus van je hond of kat. 
Maar zie je dit niet, dan is het geen garantie dat je 
dier geen wormen heeft! 

Algemene symptomen die kunnen passen bij een 
wormbesmetting zijn:  

vermageren ondanks goede eetlust
een doffe vacht
een dikke buik 
diarree
hoesten

Wil je zeker weten of je dier wormen heeft? Laat 
dan ontlasting controleren op wormeieren door je 
dierenarts. 

Behandelplan op maat
Wil je zelf jouw huisdier behandelen tegen wormen 
en heb je een behandelplan nodig op maat? Scan dan 
de QR-code voor de wormwijzer. Deze wijzer helpt 
je om te bepalen hoe vaak je jouw huisdier moet 
ontwormen.

Belangrijke hygiëne-maatregelen
voor mensen en dieren

Was goed je handen (vooral ook bij
kinderen), zeker voordat je gaat eten.

Was groente en fruit goed voor
consumptie.

Voer geen rauw vlees. 

Zorg altijd voor vers drinkwater. 

Dek zandbakken af als ze niet worden
gebruikt.

Ruim ontlasting van je hond direct op in 
de tuin of tijdens het uitlaten en gooi het
in de restafvalbak. Niet op de
composthoop! Was hierna je handen.

Milbemax ontwormingstabletten
• Makkelijk toe te dienen tablet 
• Effectieve bescherming tegen wormen met 1 behandeling

Ontwormen was nog nooit zo eenvoudig met de 
smakelijke tabletten van No Worm Pro!
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De kleine, smakelijke tabletten werken tegen spoel-, lint-, haak-, 
zweep- en vossenlintwormen. Daarnaast werken de tabletten 
preventief tegen hartworm. Door de vleessmaak, is toedienen heel 
eenvoudig. 

14  |  MEDPETS MAGAZINE 

WORMEN NO WORM

Download
hier de handige wormwijzer

Shop hier
alle ontwormings- 

producten 

Lees altijd de bijsluiter voor gebruik

https://www.medpets.nl/ontwormen-van-hond-en-kat/?utm_medium=online&utm_source=magazine&utm_campaign=magazine_q2_2022
https://www.medpets.nl/ontwormen/?utm_medium=online&utm_source=magazine&utm_campaign=magazine_q2_2022
https://www.medpets.nl/milbemax/?utm_medium=online&utm_source=magazine&utm_campaign=magazine_q2_2022
https://www.medpets.nl/no-worm/?utm_medium=online&utm_source=magazine&utm_campaign=magazine_q2_2022
https://www.medpets.nl/ontwormen/?utm_medium=online&utm_source=magazine&utm_campaign=magazine_q2_2022
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Elanco preventiepakket

Bescher
m tot 6 m

aanden 
tegen pa

rasieten
.

Bescherm jouw hond of kat gedurende 6 maanden tegen 
parasieten, zoals vlooien, teken en wormen met het Elanco 
Preventiepakket.

Wij wijzen huisdierbaasjes weer extra op de gevaren die wormen, 
vlooien en teken met zich mee kunnen brengen. Voor onze 
huisdieren, maar ook voor onze eigen gezondheid. Zeker wormen 
en teken kunnen ook gevaarlijk zijn voor mensen. 

Vind jij het lastig de juiste producten te kiezen om jouw dier te 
beschermen tegen parasieten? 
Wij helpen je aan een compleet preventiepakket. Elk pakket is met 
zorg samengesteld zodat je jouw binnen- of buitenkat en/of hond 
optimaal en op maat kunt beschermen gedurende 6-8 maanden*.

Heb je nog vragen over de 
preventiepakketten of weet je niet 
goed wat je voor jouw dier 
moet kiezen?  
Neem dan contact op 
via dierenarts@medpets.nl
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ELANCO PREVENTIEPAKKET

Animal Event
Op 6, 7 en 8 mei vindt het grootste dierenfestival van Nederland plaats 
bij De Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Dierenliefhebbers uit Nederland 
en België beleven met of zonder hun trouwe viervoeter een gezellige en 
leerzame dag.

Wil jij meer leren over de beste voeding voor je huisdier? Of ben je op zoek 
naar leuke speeltjes? Van konijn tot paard, en van vogel tot schaap, voor 
alle diersoorten zijn er experts aanwezig om jou van de juiste informatie 
te voorzien. Daarnaast maken spectaculaire dierenshows, interactieve 
workshops, sfeervolle foodcourts en verrassend straattheater je bezoek 
compleet. In het uitgebreide promodorp vind je ruim 160 winkeltjes met de 
leukste hebbedingen en interessante acties voor jezelf én je huisdier.

Het festival voor dierenfans!

Tickets?
Profiteer van leuke acties in de 
voorverkoop op www.animal-event.nl. 
Neem jij jouw hond(en) mee? 
Bestel dan ook een ticket voor je trouwe viervoeter(s) en 
geniet samen van de meest uiteenlopende workshops.

ANIMAL EVENT

Shop hier
het preventiepakket

Lees hier 
voor meer informatie

Lees altijd de bijsluiter voor gebruik
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Ben je aan het aftellen tot jouw 
pup thuis arriveert? Dan wil je 
natuurlijk goed voorbereid zijn 

en zo veel mogelijk al in huis hebben. 
Omdat er zo veel aanbod is, zie je 
misschien door de bomen het bos niet 
meer. Daarom hebben we voor jou 
verschillende producten uitgelicht 
waar je zelf misschien nog niet aan 
hebt gedacht.
Een draagzak voor je hond
Je had het misschien al eerder voorbij zien komen: 
een draagzak voor je puppy. In het begin kan een 
puppy nog niet meteen lang wandelen. Dus wil 
je jouw pup toch graag meenemen, dan is een 
draagzak ideaal! Laat je wel goed informeren over 
het gebruik hiervan! Niet elke pup zal een draagzak 
prettig vinden of erin passen en de pup mag er 
natuurlijk niet te lang in. 

KONG Puppy
De welbekende KONG Classic is er ook in een variant 
speciaal ontwikkeld voor puppy’s. Deze variant is 
van zacht en flexibel rubber gemaakt, wat voor de 
jonge tandjes van jouw pup beter te verdragen is. 
De KONG Puppy kun je vullen met een heerlijke 
lekkernij. Zo start je op tijd met het verzorgen van 
het gebit van jouw pup.

Hulp bij het zindelijk maken van je pup
Je pup zindelijk maken is natuurlijk één van de 
eerste dingen die je hem wilt leren. De eerste stap 
om daarmee te beginnen, kan dan ook het aanleren 
van de behoefte op 1 vaste plek doen zijn. Gebruik 
daarbij de Trainingspads van Easypets. Deze 
bevatten namelijk een geur die jouw pup naar die 
plek trekt. De pads bevatten 4 lagen en zijn dus goed 
absorberend. Zeker als je pup het nog spannend 
vindt om buiten zijn behoefte te doen, kunnen deze 
pads helpen. 

Een roedeldier van nature
Honden zijn van nature roedeldieren. Wanneer 
jouw pup bij jou thuis arriveert, heeft de pup zijn/
haar moeder en broertjes of zusjes moeten verlaten. 
Hier zal de pup aan moeten wennen en in het begin 
zullen ze hier misschien ook wel last van hebben. 
De Snuggle Puppy is daar een goede uitkomst voor. 
Dit is een knuffel in de vorm van een hondje die 
gevuld kan worden met een warmtezakje en een 
hartslagsimulator. Zo krijgt je pup het gevoel dat hij 
niet alleen is en zal hij rustiger kunnen slapen.

Een veilig gevoel 
Een veilig gevoel is ontzettend belangrijk wanneer 
een puppy net het nest heeft verlaten. Een fluffy 
donutmand zoals de Yali Pluche Hondenmand van 
Beeztees is dan een fijne slaapplek waarin jouw 
puppy zich heerlijk kan oprollen. Dit geeft een 
geborgen en veilig gevoel.

Natuurlijk zijn er ontzettend veel producten die 
belangrijk zijn voor een puppy. Bekijk daarom ook 
de productpagina voor Puppy’s op de website van 
Medpets!

Pup in huis
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Hill’s SCIENCE PLAN Puppyvoer is 100% gebalanceerde en gezonde voeding die je puppy helpt om 
de beste start te krijgen. Ontdek het heerlijke assortiment van Hill's SCIENCE PLAN Small & Mini-
hondenvoeding, gemaakt met extra kleine, schijfvormige brokjes en licht verteerbare ingrediënten 
voor de kleinste maagjes. Geef je kleine vriendje de perfecte voeding voor zijn unieke behoeften, met 
een smaak waar hij dol op is. Voor een verschil dat je ziet, voelt en waarop je kunt vertrouwen.

KLEINE PUPPY'S HEBBEN GROTE VOEDINGSBEHOEFTEN
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Bekijk hier het gehele
assortiment van Vetality!

Gastrointestinal Low Fat Dog

Metabolic & Mobility Dog

Hypoallergenic Dog

   

Hypoallergenic Cat

Urinary Cat

Renal Cat

PUPPY

Shop hier
alles voor jouw puppy

19  |  MEDPETS MAGAZINE

VETALITY
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Beeztees
Beeztees is een merk dat gespecialiseerd is in alles wat je kunt bedenken 
voor jouw huisdier. Beeztees heeft leuke accessoires en snacks voor 
honden, katten, knaagdieren, vogels en vissen. Van hondenmanden tot 
knaagdierspeelgoed en van krabpalen tot vogelhuisjes. Beeztees is precies 
zoals de naam al doet vermoeden. Een beetje gek, maar wel heel erg leuk!

De producten van Beeztees maken de dagelijkse momenten met jouw huisdier 
net weer een stukje leuker. Of je nu een nieuwe pup of kitten krijgt, je trouwe 
vriend wilt wassen of verrassen, of samen erop uit gaat. Bij Beeztees vind je 
leuke of handige producten waarmee je jouw huisdier blij kunt maken!

Beeztees krabpalen en -planken. Om je nagels in te zetten!
Er zijn vele redenen te noemen waarom jouw kat een krabpaal of krabplank 
nodig heeft. Katten hebben namelijk een natuurlijke behoefte om te krabben. 
Daarom is het belangrijk om drie plekken in huis te creëren waar kan worden 
gekrabd: dichtbij de slaapplek, in het leefgebied en het jachtgebied.

Hiep hiep hoera! Je krijgt of hebt een nieuw gezinslid in huis.
Een klein bolletje pluis, die de komende tijd jouw hele wereld op zijn kop 
zal zetten. Diezelfde wereld draait de eerste weken volledig om jouw pup 
of kitten. Welcome in the world of puppy and kitten! Beeztees geeft je een 
steuntje in de rug en helpt je waar nodig met de spannende avonturen en 
bijzondere momenten die jij met je jongste telg gaat beleven.

Een beetje gek, maar heel leuk

Shop hier 
alles van Beeztees

BeezteesBEEZTEES
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Wondverzorging
Een ongeluk zit in een klein 

hoekje. We leggen stap voor stap 
uit wat je zelf kunt doen bij een 

oppervlakkige wond bij je hond of kat:

Dit kan met schoon water, 
een jodiumoplossing of met 
een speciale spoelvloeistof 
of cleanser spray.

Beoordeel hoe diep de wond 
is. Bij bijtwonden, sneetjes 
in zoolkussens of andere 
openstaande wonden in de 
huid is het verstandig om  
naar je dierenarts te gaan 
om te laten beoordelen of de 
wond gehecht moet worden 
of op een andere manier 
aanvullend moet worden 
behandeld. Als de wond 
oppervlakkig is, kun je zelf de 
eerste behandeling inzetten.

Dit kan met een wondzalf, 
zoals een honinggel. Honing 
heeft de mooie eigenschap 
dat het bacteriën kan doden 
en de genezing van de huid  

     kan bevorderen. 

Dek deze zonodig af met 
een luchtig verbandje wat je 
dagelijks vervangt. 

Controleer de wond 
dagelijks. Wordt de wond 
rood, dik, warm of ontstaat 
er pus? Ga dan hoe dan ook 
naar de dierenarts!

Maxani EHBO Set 

EHBO-SET

Trixie First Aid Kit 
Premium
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Deze set bevat 5 wondkompressen, 
bandage, honey 03 Honinggel en 
cleanser spray. De spray is specifiek 
bedoeld om de huid te kunnen reinigen 
en spoelen. De honinggel kun je goed 
gebruiken om de huid te verzorgen en 
wondherstel te bevorderen. Deze set kan 
dus een prima aanvulling zijn op een 
EHBO-koffer voor mensen.

Deze set bevat eigenlijk alles wat je 
in eerste instantie nodig kan hebben 
om echt eerste hulp te verlenen. Van 
gaasverband, fixatietape, wondpleisters, 
reinigingsdoekjes, coolpads, tekentang, 
pincet en wegwerphandschoenen. 

Deze set zou je dan aan kunnen vullen met 
een wondzalf als de Maxani honinggel. Op 
deze manier heb je dan een hele complete 
EHBO-set in huis. 

Een EHBO-set is handig om in huis te 
hebben om eerste hulp bij je huisdier 
te verlenen. Wat heb je hiervoor nodig? 
Wondkompressen, ontsmettingsvloeistof, 
verband, pleistertape, schaar en een 
pincet.

Mogelijk heb je de meeste spullen al in 
huis vanuit een EHBO-koffer voor mensen. 
Dan kun je kiezen voor een kleiner setje 
met specifieke aanvullingen voor je 
huisdier, zoals:

EHBO

Shop hier 
jouw EBHO-set
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Maak de wond 
goed schoon.

Beoordeel hoe 
diep de wond is.

Verzorg de wond 
met wondzalf.

Voorkom dat je dier 
aan de wond likt.

Controleer de 
wond dagelijks.

WONDVERZORGING
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Een greep uit onze grootste fans op de 
socials! Wil jij jouw dier ook eens terugzien 
bij Medpets? Voeg dan #medpetsmoments 
toe aan je post en tag ons!

@MedpetsNL @zia_the_cat
        Word huisdier van de maand 
en WIN! Tina is ons huisdier van 
de maand december! Deel jouw 
foto en gebruik #medpetsmo-
ments om kans te maken op 
€30,- shoptegoed!

Zondagen zijn voor luieren in 
mijn tipi

#Medpets#Medpets
      MomentsMoments @MedpetsNL / @MedpetsBE

@bazil_thecocker

@eurasierhaku
@liobaileybengals

@flaporengeluk

Mijn tuigje is beter dan die van 
jou

        Hoe bedoel je "ik ben een 
Samojeed?" Kun je niet zien dat 
ik een Eurasiër ben?

Het is vrijdag! Ik blijf hier het hele 
weekend in zitten.

Heerlijk alles weer onderzoeken 
alsof het nieuw is.

Medpets is als Medpets is als 
UitstekendUitstekend beoordeeld. beoordeeld.
Gebaseerd op 36.298 reviews

Trustpilot

Scan en bekijk
alle exclusieve magazine acties
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