Op vakantie? Het huisdier gaat mee of naar een kennel of pension?
Het is belangrijk om tijdig bij de dierenarts te informeren welke risico’s er voor uw dier zijn
als het meegaat naar het buitenland of naar een kennel of pension gaat tijdens uw vakantie.
Voor een verblijf in een pension zijn bepaalde regels m.b.t. de vaccinaties en voor het
buitenland zijn er nog extra maatregelen te treffen.
In dit boekje willen wij graag voor u op een rijtje zetten wat dit allemaal inhoudt.

Het dier gaat niet mee, maar verblijft in een kennel of pension.
Een kennel of dierenpension is een prima verblijfplaats voor uw huisdier.
Ga vooraf wel even kijken waar het dier terecht komt en hoe het er uit ziet. Dat geeft vaak
voor uzelf een prettig idee dat u zich een beeld kunt vormen waar het dier eet, speelt en slaapt.
In een pension of kennel werken professionele mensen die het beste met dieren voor hebben.
Het is goed om te weten dat elke kennel of pension andere behandelingen en vaccinaties
vereist. Informeert u dus tijdig wat de vereisten zijn.
Gebruikelijke eisen zijn:
Voor uw hond
· Enting Parvovirus
· Enting Hondenziekte
· Enting Kennelhoest(niet altijd)
· Behandeling tegen vlooien
· Behandeling tegen wormen
Voor uw kat
· Enting Katten– en niesziekte
· Behandeling tegen vlooien
· Behandeling tegen wormen
Ook na afloop van het verblijf is het aan te raden om uw huisdier te behandelen tegen
parasieten, zoals vlooien en wormen. In een omgeving waar veel dieren bij elkaar zitten is een
(her)besmetting snel opgelopen.

Het dier gaat mee, maar blijft in Nederland

Ook in Nederland komen ziektes voor bij honden en katten. Daarom wordt uw dier ook ieder
jaar geënt.

Daarbij kunt u denken aan Kennelhoest bij de hond als u bijvoorbeeld naar een camping gaat
waar veel dieren bij elkaar zijn of een gebied waar veel met honden wordt gewandeld.
Honden die graag zwemmen kunnen de ziekte van Weil oplopen als ze in water komen waar
ook ratten zitten. Ook het drinken uit plassen met stilstaand water kan om die reden gevaarlijk
zijn.
Verder komen er in bepaalde gebieden veel teken voor. Zorg er daarom voor dat het dier
tegen teken is beschermd.
De Rabiës (= Hondsdolheid) enting is in Nederland niet verplicht. Gaat u op vakantie net aan
de Belgische of Duitse grens, dan zou het zomaar kunnen dat u ergens even de grens overgaat
of misschien per ongeluk. Wordt er dan gecontroleerd, dan moet u wel kunnen aantonen dat
het dier tegen Rabiës is geënt. Misschien is het in deze gevallen verstandig om deze enting
toch te laten geven. Dit geldt niet alleen voor honden, maar ook voor katten.

Het dier gaat mee naar het buitenland

Wanneer u naar het buitenland gaat, eist de EU wetgeving dat uw huisdier:
•
•
•
•
•

Een Europees paspoort voor gezelschapsdieren heeft, waarin is bijgehouden welke
vaccinaties en behandelingen uw dier heeft gehad.
Een gezondheidsverklaring heeft (speciale pagina in het paspoort).
Gevaccineerd is tegen Rabiës.
Geïdentificeerd kan worden via een chip (of een tatoeage).
Tegen bepaalde parasieten is behandeld (bepaalde landen).

Check ook of er in het land waar u heen gaat het “bij u hebben” of dragen van een muilkorf
voor uw hond verplicht is. Dit kan ook alleen gelden in het openbaar vervoer.
Let op! De wetgeving kan veranderen en kan per land verschillen. Voor het Verenigd
Koninkrijk, Ierland, Malta en Zweden gelden aanvullende eisen.
Vraag uw dierenarts gerust om advies.

Op reis- voorkom infecties
Hondsdolheid en door parasieten overgebrachte infecties vormen in het buitenland een serieus
gevaar.
Gelukkig kunt u uw dier goed beschermen.
Hondsdolheid (Rabiës)
Hondsdolheid is een reëel gevaar, dat u niet mag onderschatten. Uw huisdier moet daarom
worden ingeënt, ook al omdat het zonder geldig bewijs van enting niet naar het buitenland
mag. Realiseert u zich dat in verschillende landen zeer uiteenlopende voorwaarden aan de
inenting verbonden zijn, bijvoorbeeld over het tijdstip van enten en de noodzaak van
eventuele bloedtesten voorafgaand aan de reis. Raadpleeg uw dierenarts daarom geruime tijd
voorafgaand aan de reis. Zo voorkomt u onaangename verrassingen kort voor het vertrek.
Stel dat u niet op tijd bent en het dier kan dan niet mee. Is er dan nog opvang te regelen op
korte termijn. Tevens is het erg sneu als u gepland had dat het dier mee zou gaan en het kan
nu ineens niet, omdat u te laat bent met enten.

Wormen
De hartworm
In Zuid- en Oost Europa komt de hartworm voor. Deze komt voornamelijk voor in de
zuidelijke gebieden rond de Middellandse zee. Uw hond kan met deze gevaarlijke worm
worden besmet door een muggenbeet. De volwassen wormen leven in de (grote) bloedvaten
rondom het hart. Dit kan long- en hartproblemen veroorzaken, waaraan uw hond kan
overlijden. Wanneer grote hoeveelheden zich in het hart nestelen, wordt behandelen riskant en
kan uw dier ook hierdoor overlijden. Het is daarom essentieel om preventief te ontwormen
met een wormmiddel, dat eventueel aanwezige larven van de hartworm doodt, voordat ze een
kans krijgen zich in het hart tot volwassen wormen te ontwikkelen.
Wanneer ontwormt u?
Aantal dagen in het risicogebied

Behandelingsadvies

1 - 28 dagen

Dag van thuiskomst en een maand na thuiskomst
herhalen

Langer dan 28 dagen

Maandelijks op de plaats van bestemming tot een maand
na thuiskomst

De vossenlintworm
De vossenlintworm komt in grote delen van de wereld voor, ook in Europa. Deze lintworm
heeft zijn primaire stadium in een ander dier. Honden en katten worden pas geïnfecteerd
wanneer ze besmette knaagdieren vangen of opeten. De vossenlintworm is niet echt schadelijk
voor uw hond of kat, maar het primaire stadium kan zich bij de mens in verschillende organen
(o.a. longen en lever) nestelen zo ziekte veroorzaken.
Gaat u naar een gebied waar de vossenlintworm voorkomt is het daarom toch belangrijk om
infecties bij uw huisdier te voorkomen en uw hond of kat preventief te behandelen.
Het schema is hetzelfde als bij hartworm.
Haakwormen
Haakwormen zijn parasieten die in subtropische gebieden (waaronder Zuid-Europa)
voorkomen.
Besmetting vindt o.a. plaats, nadat larven uit de omgeving (vochtige grond, strand) de huid of
slijmvliezen binnendringen. Volwassen wormen leven in de dunne darm, waar ze kleine
bloedende wondjes veroorzaken. In ernstige gevallen leiden deze tot bloedarmoede en
bloederige diarree.
Spoelwormen en lintwormen
Dit zijn de meest voorkomende worm bij hond en kat.
Bij spoelwormen vindt de besmetting plaats door opname van wormeieren of via andere
besmette dieren, zoals muizen. Pups of kittens worden vaak al met een besmetting geboren of
worden besmet via de moedermelk.
Bij lintwormen vindt de besmetting plaats door vlooien of door het eten van besmette dieren,
zoals muizen.
Lintwormen
Deze worden overgebracht door vlooien

Teken

Waarom zijn teken gevaarlijk?
Teken die met gevaarlijke ziekteverwekkers zijn besmet, komen vooral voor in Zuid Europa.
Ook dichter bij huis kunnen teken uw huisdier besmetten met aandoeningen als Babesiose
(Piroplasmose) en Ehrlichiose (Rickettsiose). Deze ziekten kunnen leiden tot de dood. Ook
infecties met Borreliose (Lyme) kunnen via teken op uw huisdieren worden overgebracht.
Het is raadzaam om uw dier na elke wandeling te controleren op teken. Wanneer u een teek
heeft gevonden, haalt u deze er met een speciale tekentang uit.
Goed om te weten:
Ook wanneer de teek zich al heeft volgezogen, hoeft hij niet noodzakelijk meteen een ziekte
te hebben overgedragen. Het kan enkele dagen duren, voordat de ziekteverwekkers vanuit de
teek in de bloedsomloop van uw dier komen. Hoe sneller u de teek verwijdert hoe beter.

Vlooien
Deze diertjes zijn helaas overal, waar u ook naar toe gaat. Het is wel goed om te beseffen dat
de vlooiencyclus onder warme omstandigheden korter is, zodat ze zich sneller
vermenigvuldigen. Vlooien leven o.a. in de vacht van uw huisdier en veroorzaken jeuk en
irritatie. In ernstige gevallen kunnen ze ook bloedarmoede veroorzaken. Slikt uw hond of kat
een vlo in, dan kan hij een lintwormbesmetting oplopen. Ook mensen kunnen last hebben van
een vlooienbeet.

Zandvliegjes
Zandvliegjes zijn stekende muggen en leven vooral in Zuid Europa. Ze kunnen de Leishmania
parasiet overbrengen. Zandvliegjes zijn vooral ’s nachts actief. Om Leishmania te voorkomen
is het van belang uw hond niet na zonsondergang of voor zonsopgang buiten te laten.
Daarnaast kunt u een muskietennet gebruiken.

Vakantie checklist
Voor de huisdieren die mee op reis gaan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eigen mand, deken of bench
Voldoende voeding, ook voor onderweg
Eigen eet- en drinkbak
Water voor onderweg
Halsband met lijn (met Rabiëspenning en een adreskoker met het thuis- en
vakantieadres)
Favoriete speeltjes
Borstel, kam, shampoo en een handdoek
Muilkorf, omdat die in sommige landen verplicht is.
(Dieren)Paspoort
Voldoende medicijnen

Voor huisdieren die thuis worden verzorgd
•
•
•
•

Voor de verzorger uw telefoonnummer of een contactpersoon
Informatie over voeding en eetgewoonten van uw dier
Informatie over het toedienen van medicijnen
Naam en telefoonnummer van de dierenarts

Advies m.b.t. preventieve middelen tegen parasieten
Voor honden:
In het buitenland
Wij adviseren Milbemax voor het ontwormen van uw dier.
Dit is een middel wat tegen alle soorten wormen en dus ook hartworm werkt, zodat u met een
tablet per behandeling klaar bent.
Tegen vlooien, teken en zandvliegjes is Advantix het beste middel.
Een combinatie van Advantage (tegen vlooien) en de Scaliborband (tegen teken en
zandvliegjes) is ook een mogelijkheid.
In Nederland
Advantix of de Serestoband tegen vlooien en teken
Voor katten:
In het buitenland
Hier is Broadline het aangewezen middel tegen vlooien, teken en als ontworming (ook tegen
hartworm).
Het werkt niet tegen zandvliegjes, maar de door deze parasieten veroorzaakte ziekte
Leishmania komt bij katten gelukkig zelden voor.
In Nederland
Ook in Nederland kunt u uiteraard Broadline gebruiken. Een andere optie tegen vlooien en
teken is de Serestoband.

Wagenziekte
Net als mensen kunnen dieren last hebben van wagenziekte (reisziekte). Dit uit zich in braken,
hijgen en nervositeit.
Wat kan helpen bij de hond is om deze te laten wennen aan de auto door ieder ritje te laten
eindigen in iets leuks; naar het bos, naar de puppytraining, mee op bezoek etc. Door
regelmatig korte stukken te rijden raakt de hond gewend aan autorijden. Langzamerhand
kunnen zulke tochtjes worden uitgebreid naar langere autoritten.
Met een kat is dit wat lastiger.
Geef uw dier in ieder geval (een paar uur) voor de rit geen eten.
Sinds 2008 is er een nieuw en goed product op de markt, namelijk Cerenia. Cerenia kun je
breed inzetten; het kent vrijwel geen bijwerkingen. Een uur na inname wordt braken als
gevolg van reisziekte al voorkomen en het middel blijft lang werkzaam. Dit betekent dat je
Cerenia de avond voor vertrek al kunt geven.
Met Cerenia wordt reizen voor het dier en de eigenaar een stuk aangenamer.

