LAAT U UW HUISDIER THUIS?

CHECKLIST

ZORG DAN VOOR EEN
GOEDE OPPAS!

Voordat u vertrekt
Indien nodig, regel op tijd een plaats in het dierenpension

EEN FIJNE VAKANTIE
VOOR UW HUISDIER

Zorg dat uw dier gechipt is en laat uw huisdier registreren

Oppas aan huis
Met name katten vinden het vaak fijner om thuis te blijven.
Naast vrienden of familie zijn er ook verschillende bedrijven die
de service aanbieden om voor de huisdieren te zorgen bij uw
afwezigheid.
Meer informatie kunt u bijvoorbeeld vinden via
www.holidaylink.com/vakantieoppas of
www.huisoppas.nl/nl/huisoppas-aanvragen/vakantieoppas

Dierenpension
Zorg dat u goed op de hoogte bent van de eisen die het
pension stelt (kennelhoestvaccinatie, identificatie, enzovoort).
Behandel uw dier op tijd tegen vlooien en wormen, voor u naar
het pension gaat en als u weer thuiskomt van uw vakantie.
Staat uw dier op medicatie, zoek dan goed uit of dit op de
juiste momenten gegeven kan worden in het pension. Veel
pensions dient men al een jaar van tevoren te boeken,
dus wees er op tijd bij. Laat altijd duidelijke instructies, uw
telefoonnummer en de gegevens van uw dierenarts achter,
alsmede het paspoort en het eventuele registratiebewijs van
de databank met het chipnummer van uw huisdier.

Zie achterzijde voor een checklist

Maak tijdig een afspraak met uw dierenarts voor de inentingen, een
gezondheidscertificaat en preventieve middelen tegen parasieten
Behandel uw dier tegen vlooien, teken en wormen

Meenemen
Europees dierenpaspoort met daarin de ingevulde
vaccinatiebewijzen en een eventuele gezondheidsverklaring
Kopie van het registratiebewijs van het dier bij een databank
met daarop het chipnummer van het huisdier
Eigen voer & water voor onderweg (en een eet- & drinkbak)
Verklaring van de dierenarts voor eventuele medicijnen
die worden meegenomen
Speeltjes
Halsbandje met kokertje waarop het vakantieadres of telefoonnummer vermeld staat en een duidelijke foto van het huisdier
Telefoonnummer van uw eigen dierenarts en de gegevens
van een dierenarts op de plaats van bestemming
Voor honden een mand en/of deken
en voor katten een kattenbak en strooisel
Eventueel een muilkorf, kijk op licq.nl voor verplichtingen per land
Hondengordel, kijk ook hiervoor op licq.nl voor verplichten per land
Eventueel een zwemvest
Spray om vlekken te verwijderen
Borstel, shampoo en andere verzorgingsproducten
Hondenpoepschepje en -zakjes
Handdoek

Reisapotheek voor dieren
Eventuele medicijnen
Vlooien-, teken- en wormmiddelen
Tekentang, pincet & kniptang
Schaar met ronde punten
Zelfklevende, stevige bandages in 2 maten
Coldpack om zwellingen en verrekkingen te behandelen
Per stuk verpakte antibacteriële doekjes
Steriele gaasjes voor het afdekken van wonden
Desinfecterende lotion
Thermometer

www.petshealth.nl

Handige adviezen en een checklist

DENK DAN AAN HET VOLGENDE:

Chip
Gaat u buiten Nederland op vakantie, dan is een chip met een
Europees paspoort verplicht voor hond en kat. Ook binnen
Nederland is het verstandig uw huisdier te chippen.

Rabiësvaccinatie
Een rabiësvaccinatie is verplicht indien u buiten Nederland op
vakantie gaat. Deze vaccinatie is ook nodig om Nederland
weer in te mogen. Een rabiësvaccinatie dient minimaal 21
dagen voor vertrek te worden gegeven. Daarnaast kunnen er
per land aanvullende eisen - zoals muilkorven in het openbaar - worden gesteld en zijn sommige rassen zelfs verboden.
Informeer daarnaar ruim voordat u vertrekt. Informatie is te
vinden op www.licg.nl

Mee te nemen op vakantie
Zorg dat u voldoende van de eigen voeding en eventuele
medicatie bij zich heeft. Zorg ook voor een EHBO set inclusief
tekentang. Vergeet vooral het telefoonnummer van uw dierenarts niet bij u te hebben. Op de achterzijde vindt u een checklist.

Parasieten

meestal in de lever, maar kan ook op andere plaatsen voorkomen en ernstige ziektes veroorzaken.
Het advies is om jachthonden en andere honden die loslopen in
deze gebieden 1x per maand te ontwormen met een middel dat
praziquantel bevat om een eventuele besmetting te bestrijden.

Rondom uw vakantiebestemming komen diverse parasieten
voor die schadelijk kunnen zijn voor uw huisdier. Zorg ervoor
dat uw huisdier tegen de belangrijkste daarvan gedurende de
hele vakantie goed beschermd is. Ga voor een advies op maat
naar de Pets Health kliniek.

bron: www.esccap.org

GAAT U OP VAKANTIE EN
NEEMT U UW HUISDIER MEE?

Hartworm
Deze wordt overgebracht door muggen en kan ernstige hartklachten veroorzaken bij uw hond en kat. Bescherm uw hond tegen muggen door middel van een band of druppels. Daarnaast
is het verstandig uw dier op de dag van thuiskomst en de maand
erna met een middel tegen hartworm te ontwormen om eventuele opgelopen besmettingen te elimineren. Gaat u langer
dan 4 weken naar een gebied waar de hartworm voorkomt,
vraag dan een advies op maat bij de Pets Health balie.

Verspreiding van Echinococcus
granulosus in Europa.

Verspreiding van Echinococcus
multilocularis bij de vos in Europa.

Teken
Teken kunnen bij mens en dier verschillende ernstige ziektes
overbrengen. Bescherm tegen tekenbesmetting door middel
van een spot on, tablet of speciale halsband. Controleer uw dier
dagelijks op teken en verwijder deze met een tekentang.

Vervoer per vliegtuig

Leishmania

Neem op tijd contact op met de betreffende luchtvaartmaatschappij in verband met de eisen.

Leishmaniose is een ernstige parasitaire ziekte die voorkomt
in de gebieden rond de Middellandse Zee en kan zowel bij de
hond als mens schade veroorzaken aan de huid, slijmvliezen
en inwendige organen. De leishmania parasiet wordt overgebracht door zandvliegjes. U kunt uw hond met een band of
druppel beschermen tegen deze zandvliegjes. Er bestaat ook
een vaccinatie tegen leishmania, neem contact op met uw
dierenarts voor meer informatie.

Vervoer per auto

Wagenziekte
Indien uw hond last heeft van wagenziekte zijn er eventueel
wagenziektetabletten die u preventief kunt geven. Vraag meer
informatie bij de Pets Health balie.

Warmte
Met name kortsnuitige honden hebben snel last van de warmte.
Zorg ervoor dat uw dier niet oververhit. U kunt uw huisdier
bijvoorbeeld met speciale koelelementen koel houden.

bron: www.esccap.org

Zorg ervoor dat uw hond of kat een veilige ligplaats heeft.
Bijvoorbeeld door middel van een speciale gordel of reiskennel. Stop regelmatig in verband met drinken, behoefte doen en
beweging van uw dier. Vermijd oververhitting en laat uw dier
nooit zonder toezicht achter in de auto!

Verspreiding van Dirofilaria immitis en Dirofilaria repens in Europa,
beide veroorzaken hartwormziekte.

Vossenlintworm
Vossen, honden en katten lopen deze op door besmette
knaagdieren op te eten. Uw dier wordt geïnfecteerd met eitjes
waaruit via de vorming van een blaasworm weer volwassen
lintwormen ontstaan. Ook de mens kan zich met deze eitjes
besmetten, waardoor blaasworm ontstaat. Deze bevindt zich

Vlooien
Vlooien zorgen niet alleen voor jeuk, maar kunnen bijvoorbeeld
ook lintworm overbrengen. In de zomer is de kans op een
vlooienplaag het grootst. Bescherm uw dier maandelijks met
een goed vlooienmiddel. Ook een vlooienband of pil tegen
vlooien kan uitkomst bieden. Voor de kat bestaat er een injectie
die wel 6 maanden beschermt tegen een vlooienplaag! Vraag
meer informatie bij de Pets Health balie.
Zie achterzijde voor informatie als
uw dier thuisblijft en een checklist

