VOEDINGS‐ EN VERZORGINGSAANWIJZINGEN
CAIRN TERRIËR
VOEDING
Een hond (ook een pup) moet altijd een bak vers water tot zijn beschikking hebben. Omdat sommige jonge honden de lastige
gewoonte hebben in hun waterbak te gaan “vissen” kunt U hem beter meerdere malen per dag ( in ieder geval na iedere maaltijd,
na iedere wandeling en als hij net gespeeld heeft) een bakje water aanbieden en dit na gebruik weer weg nemen.
Het meest belangrijke bij de voeding van Uw Cairn Terriër is dat hij zijn maaltijden op regelmatige tijden krijgt en dat hij de
juiste hoeveelheid voedsel krijgt. Een pup (en net zo ook een volwassen hond) moet niet te dun, maar zeker ook niet te dik zijn.
Omdat de voedselbehoefte per hond verschillend is kunnen wij U in deze “gebruiksaanwijzing” niet meer dan een indicatie geven
van de hoeveelheden die een opgroeiende Cairn behoort te eten. Het is erg belangrijk dat U zelf goed oplet dat Uw pup niet te dik
wordt. Dit kunt U eenvoudig controleren; zijn ribben moeten ieder afzonderlijk goed voelbaar zijn, zonder dat hij als “vel over
been” aanvoelt. U kunt ons voedingsschema naar eigen inzicht aanpassen en veranderen, maar laat iedere verandering zo
geleidelijk mogelijk verlopen. Een te plotselinge verandering in de voeding kan gemakkelijk tot darmstoornissen leiden.
Wij voeren zelf het merk “Pro Plan”, de pups zijn daar ook aan gewend. De hoeveelheden zoals hieronder vermeld zijn
gebaseerd op Pro Plan, elk merk heeft zijn eigen hoeveelheden, dus aanpassen aan het merk (kijk op de verpakking).
Geen enkele hond groeit hetzelfde, dus blijf “met-de-ogen-voeren”!!!!!!!!!

2 - 5 maanden;
8.00 uur
ca 25 gram brokjes Pro Plan
Eenmaal per week eventueel met een hardgekookt ei
10.00 uur
Twee hondenkluifjes
12.00 uur
ca 25 gram brokjes Pro Plan
17.00 uur
ca 25 gram brokjes Pro Plan
20.00 uur
Twee hondenkluifjes
22.00 uur
ca 25 gram brokjes Pro Plan
+ elke avond 1 knoflookdragee (in de zomerdagen mag dit 2x dragee zijn)
Een snippertje schapenvet
Let op: 2x per week vervangt u de maaltijden (bijv zat/zon) door diepvriesvlees.
Hiermee wordt bedoeld complete vleesmaaltijd van (bijvoorbeeld) Carnibest, Energique, Duck oid
Kijken welk merk uw eigen dierenspeciaalzaak verkoopt. Op de verpakking staat dan de hoeveelheid
welke u per dag
moet voeren. In ieder geval 2 dagen aansluitend en uitsluitend voeren, dus niet afwisselen met brokken! Dit heeft te
maken met het verteringsproces; het voeren van vlees geeft een stabiele werking van de darmflora en dat proces werkt
minder effectief als u gaat mengen of afwisselen op een dag.

6 - 8 maanden;
7.00 uur
ca 45 gram puppybrokjes.
Eenmaal per week eventueel met hardgekookt ei.
13.00 uur
ca 45 gram puppybrokjes
18.00 uur
ca 45 gram puppybrokjes
21.00 uur
twee hondenkluifjes
Let op: 2 x per week vervangt U de maaltijden (bijv zat/zon) door diepvriesvlees (zie boven)
+ elke avond 1 knoflookdragee (in de zomerdagen mag dit 2x dragee zijn)
Een blokje schapenvet (of vloeibaar)

8 - 12 maanden;
7.00 uur
75 gram puppybrokjes.
Eenmaal per week eventueel met hardgekookt ei.
18.00 uur
75 gram puppybrokjes
Eventueel mag u vanaf deze leeftijd ook besluiten om de hond slechts 1 x per dag eten te geven, dan wordt de hoeveelheid
uiteraard 150 gram ineens.
Let op: 2 maal per week vervangt U de maaltijd (bijv zat/zon) door diepvriesvlees (zie boven)
+ elke avond 1 knoflookdragee
Blokje schapenvet (of vloeibaar)

Vanaf 12 maanden gaat Uw Cairn over op volwassen maaltijden, dus:
Pro Plan volwassen brokken (adult)
+ 1 knoflookdragee
Blokje schapenvet
Tijdstip kunt U zelf bepalen, mits alles maar in 1 voeding per dag gegeven wordt, of eventueel verdeeld over 2 tijdstippen.
Let op: 2 maal per week vervangt U de maaltijd door diepvriesvlees (zie boven)
Pas de hoeveelheden aan aan de behoefte van Uw hondje. Veel Cairns blijken een duidelijke aanleg te hebben om dik te worden.
Uw pup is dus gewend aan Pro Plan brokken; wij hebben daar goede ervaringen mee en bovendien is het een merk wat in
vrijwel alle dierenspeciaalzaken verkocht wordt. Mocht uw eigen dierenspeciaalzaak er niet aan kunnen komen; neem eventueel
kontact met ons op omtrent verkooppunten.

Laat U niet verleiden door allerlei commerciële merken duur voer met van die leuke kleurtjes en verpakkingen.
Houd nooit de hoeveelheden aan die vermeld staan op de verpakking; dit is meestal te veel! De voederfabrikanten zien nu
eenmaal graag dat U snel en veel voer verbruikt; pas de hoeveelheid aan Uw hond aan!!
Mocht u ipv Pro Plan een ander merk willen gaan voeren, neem dan eventueel met ons contact op voor advies.

VLEES
Honden mogen beslist geen varkensvlees eten !! Dit is in veel gevallen besmet met een virus dat de ziekte van Audzjeski
veroorzaakt. Mensen zijn hiervoor niet vatbaar; voor honden is een besmetting dodelijk!!
Als U eraan twijfelt of vlees bestemd voor honden (zoals bijv. gemalen kopvlees) mogelijk varkensvlees zou kunnen bevatten
kook het dan minstens 10 minuten goed door.
Alle soorten rundvlees, schapen- en lamsvlees zijn geschikt. Paardenvlees wordt vaak slecht verdragen.
Lever veroorzaakt vaak diarree.
Rauw vlees eerst goed koken, dit voorkomt ziektes. Pens kan wel rauw gevoerd worden. Let wel; “schone” pens bevat weinig
voedingswaarde, “vuile” pens stinkt dan wel, maar bevat aanmerkelijk meer voedingswaarde en door de sterke reuk vinden de
honden het vaak een delicatesse.

GROENTE
Alle soorten gekookt groenten zijn geschikt. Ongekookte groente kan door een hond niet verteerd worden. Hiervan kunt U
gebruik maken als U Uw hond wilt laten afslanken zonder hem honger te laten lijden. Geef hem dan sperziebonen uit blik, rauwe
peen e.d. : dit vult zijn maag maar levert nauwelijks calorieën op.

ZUIVEL
Sommige pups verdragen melk slecht. Kwark en Biogarde worden vaak prima verdragen. U kunt de pup
‘s-morgens naast zijn boterham een bakje kwark of Biogarde geven. Een plak kaas (niet ouder dan jong belegen) per dag
waarderen ze zeer. Eenmaal per week mogen ze een ei hebben, mits hardgekookt.
Eieren niet rauw voeren i.v.m. een antivitamine wat vitamines afbreekt. Gekookt is ook beter verteerbaar.

FRUIT
Alle soorten fruit mogen ze hebben; ze zijn er dol op. Let wel op met fruitsoorten die grotere pitten bevatten i.v.m. eventueel
verstikken. Geen druiven geven!!

DARMSTOORNISSEN
Honden hebben van tijd tot tijd wel eens last van darmstoornissen. Dit is op zich niet onmiddellijk reden om de dierenarts te
raadplegen zolang de hond zich niet duidelijk ziek voelt, geen koorts heeft en er geen bloed bij de ontlasting geconstateerd
wordt.Het temperaturen van de hond gebeurt onder de staart. De normale temperatuur voor honden is ca.37.5 - 38.5 graden C.
Belangrijk is om de hond in ieder geval eten te blijven geven (dus NIET laten vasten!!) Kleine beetjes tegelijk geven en
langzaam opvoeren. Veelal kunt u de hond van zijn darmstoornis afhelpen door diepvriesvlees te geven, dit brengt de darmen tot
rust. Als de storing langer dan een dag duurt, dan kan het zijn dat er een infectie de oorzaak is van de stoornis en dan kan een
bezoek aan de dierenarts uitkomst bieden. Bij twijfel eventueel voor advies met ons bellen.

ONTWORMEN
De hond is als pup door ons meerdere malen ontwormd. Wij bevelen U aan om de pup te ontwormen met Drontal of Milbemax
op de volgende leeftijden;
12 weken
16 weken
20 weken
24 weken
en vervolgens 4 maal per jaar.
Mocht uw hond een besmetting met vlooien oplopen, dan ook ontwormen, want vlooien kunnen zorgen voor een besmetting met
lintwormen.
Zodra de hond zijn jaarlijkse enting gaat krijgen, dan het ontwormen liefst 1 week voor de enting doen.
Geef liever niet de enting en het ontwormen tegelijkertijd, van beide kan de hond wat ziek worden, dus liever
niet dubbelop!

INENTINGEN
De pup is ingeënt tegen Parvo en Weil en heeft de puppyenting gehad (2x). Dit geeft een redelijke bescherming tegen de meest
voorkomende hondenziekten gedurende de eerste paar maanden. De volgende enting dient te worden gegeven als de pup ca. 12
weken oud is. Deze zal hem dan veel beter beschermen.
Vermijdt tot 2 weken na deze inenting plaatsen waar veel honden hun behoefte doen, om een al te groot risico te vermijden.
Als de hond tussen de 16 en 18 weken oud is dient hij nog een inenting tegen Parvo te krijgen ( deze gegevens kunt U ook in het
inentingsboekje terug vinden).
Neem het inentingsboekje altijd mee naar Uw dierenarts. Uw dierenarts zal U verder voorlichten over de gewenste inentingen.
In ieder geval dient Uw hond jaarlijks ( bij voorkeur in het voorjaar) ingeënt te worden!
Vraag de dierenarts ook om bij de jaarlijkse enting, te enten tegen kennelhoest.
Inenting tegen hondsdolheid is wettelijk vereist als U de hond meeneemt naar het buitenland ( de enting moet minimaal een
maand van tevoren en maximaal een jaar van tevoren gegeven worden).
Binnen Nederland is enting tegen hondsdolheid nodig als U in een gebied woont of naar een gebied toe gaat waar hondsdolheid
voorkomt. Indien U met de hond naar zuidelijke streken gaat ( ten zuiden van Parijs) verdient het aanbeveling hem te laten
inenten tegen Babesiosis, een gevaarlijke ziekte die door teken wordt overgebracht.

TEKEN
Teken verwijdert U door ze met een draaiende beweging uit de huid te rollen tegen de klok in draaien!! Er bestaan ook zgn.
tekentangen wat het verwijderen vergemakkelijkt. Een hele makkelijke is in dit geval een Tickkey (Indien niet verkrijgbaar, bel
Jan; hij stuurt er dan 1 op)
Nooit de teek verdoven met alcohol o.i.d.!! want dan kan hij zijn gif spuien.

VLOOIEN
Indien U constateert dat Uw hond een (of meerdere) vlooien bij zich draagt dient U hem, zijn mand en Uw huis daar onverwijld
tegen te behandelen (met Indoor-spray). Wij adviseren U Defendog -spray of Frontlinespray te gebruiken op de hond zelf.
De mand en de vloerbedekking kunt U sprayen met Indoorspray.
Elke (gezonde) hond loopt vroeger of later vlooien op, ook Uw hond, daar hoeft U zich dus niet voor te generen.
Meestal zit de hond al onder de vlooien voordat de baas ingrijpt, met alle ellende vandien; kapot gekrabde ruggen, honden die
gek worden van de jeuk (jeuk is erger dan pijn), dierenarts met enge anti-jeuk prikken waarbij het gevolg wordt bestreden, maar
niet de oorzaak dus dit heeft op de lange duur geen zin. Een vlooienallergie, waar de hond vaak levenslang last van blijft houden,
door zeer heftig te reageren als er maar 1 vlooienpoepje op z’n lijfje zit!!
Doe er dus wat aan, vanaf het begin!
Vlooienbanden zijn niet ideaal, omdat de hond daar zelf soms beroerd van wordt!!!!!!
De vlooien hoogtijmaanden zijn augustus, september en oktober. Tegenwoordig ook ‘s-winters omdat vlooien pas dood gaan met
-15 graden ( in wiens huis is het zo koud?). Dus het gehele jaar opletten!!!

BELANGRIJK
Als U vragen of problemen heeft ………………..BEL ONS
Rina en Jan van Galen
Valburgsestraat 2
6677PC Slijk-Ewijk
0481-482539
06-51801925
info@cairneyhills.com
www.cairneyhills.com

