Huisdieren mee op vakantie
Steeds vaker worden huisdieren, met name honden, meegenomen op vakantie. Wanneer het dier gewend
is om lang in de auto te zitten en er regelmatig wordt gestopt om de hond uit te laten, is hiertegen niet
zoveel bezwaar. Wel is het zaak om goed voorbereid op vakantie te gaan.
Nieuwe reisvoorschriften
De nieuwe voorschriften voor het reizen over de grens met uw huisdier vereisen dat uw dier een Europees
dierenpaspoort heeft, waarin bijgehouden wordt waar uw huisdier geweest is en wat voor behandelingen
het heeft ondergaan. Behalve het paspoort heeft uw huisdier ook het volgende nodig:
 Een internationaal certificaat van vaccinatie (waaruit blijkt dat uw huisdier ingeënt is tegen
bepaalde ziektes). Een rabiës enting (hondsdolheid)
 Identificatie van het dier door chip of tatoeëring

Sommige landen eisen ook dat uw huisdier:
 Een Verklaring van Gezondheid heeft (opgemaakt door uw dierenarts)
 Een importvergunning heeft
 Een bewijs heeft dat het behandeld is tegen lintwormen
 Met een muilkorf en riem gehanteerd kan worden
 Een bewijs van bloedtestuitslagen heeft dat het gevaccineerd is tegen hondsdolheid
 Een quarantaineperiode ondergaat wanneer het uit een land van buiten de EU komt
Preventie
Of uw huisdier nu met u mee op vakantie gaat, in een kennel blijft of verzorgd wordt door vrienden, u kunt
voorbereidingen treffen om ervoor te zorgen dat het zich helemaal lekker voelt. Als uw huisdier zijn
persoonlijke spulletjes om zich heen heeft, zal dat ervoor zorgen dat het zich meer thuis voelt in een
vreemde omgeving. Het is daarom een goed idee om te zorgen voor:

Voorzorgsmaatregelen wanneer uw huisdier mee op reis gaat:
 De eigen mand, deken of bench van uw huisdier
 Voldoende van het vertrouwde merk voer, omdat dat in het
buitenland niet altijd verkrijgbaar is
 De eigen etens- en waterbak
 Voldoende voer en water voor tijdens de reis
 De halsband/tuig met lijn met daaraan vastgemaakt: de koker
met daarin uw huisadres, uw vakantieadres en het
hondsdolheidsplaatje
 De favoriete speeltjes van uw huisdier
 Borstel en kam, shampoo en een handdoek
 Muilkorf, omdat dat in sommige landen verplicht is
Voorzorgsmaatregelen wanneer uw huisdier verzorgd wordt door vrienden of familie:
 De eigen mand, deken of bench van uw huisdier
 Voldoende van het vertrouwde merk voer
 De eigen etens- en waterbak
 De halsband/tuig met lijn met daaraan vastgemaakt: de koker met daarin contactgegevens
 De favoriete speeltjes van uw huisdier
 Naam en telefoonnummer van mensen met wie er contact opgenomen kan worden als er een
probleem is (waaronder de eigen dierenarts)
 Informatie over dieet en eetgewoontes
 Informatie over beweging en belasting met sporten
 Een briefje met de naam van eventuele medicijnen en de juiste dagelijkse dosis
 Het vaccinatieboekje
 Naam en telefoonnummer van uw dierenarts
Voorzorgsmaatregelen wanneer u uw huisdier naar een kennel, pension of dierenhotel brengt:
 Reserveer ruim van tevoren een plaats voor uw huisdier
 Controleer 4 weken voorafgaand met de beheerder welke vaccinaties en behandelingen vereist
zijn voor uw huisdier
 Bescherming tegen vlooien en ontwormen zijn zeker verplicht voor toelating, maar honden
moeten ook ingeënt zijn tegen kennelhoest
 De vaccinatiepapieren
 Eventueel gezondheidscertificaat en andere vereiste documenten
 Medicijnen (indien vereist) N.B. Het is altijd een goed idee om uw huisdier bij thuiskomst te
ontwormen als het in een vreemde omgeving is geweest.
Gevaren op vakantie
Aan het meenemen van uw huisdier op vakantie kleven ook een aantal risico's zoals: hondsdolheid (rabiës),
kleine hondenlintworm, zandvliegen, vlooien, teken en hartworm. We willen niet dat uw dier ziek wordt
of ziek terugkomt. De dierenartsen en assistenten kunnen u het beste persoonlijk advies geven over de

voorzorgsmaatregelen die u kunt treffen wanneer u naar het buitenland gaat. Daarnaast kan hij/zij u
informeren over welke maatregelen noodzakelijk zijn om toegelaten te worden tot bepaalde landen. Komt
u gerust langs bij ons op de kliniek.

