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Vakantie

De maand 
augustus is 
alweer 
aangebroken en

dat betekent dat de zomervakantie voor de 
deur staat! Heeft u al besloten of u uw dier 
mee gaat nemen op vakantie? Of gaat uw 
huisdier  naar het pension tijdens uw 
vakantie? Waar moet u als eigenaar ook al 
weer rekening mee houden als u naar het 
buitenland gaat? Welke 
voorzorgsmaatregelen moeten er genomen 
worden? Of uw dier nu mee gaat op 
vakantie of in een pension gaat verblijven, 
in beide gevallen zijn er een aantal punten 
waar rekening mee gehouden moet worden. 
Hierbij kunt u denken aan entingen en anti-
parasitica, maar ook aan minimale 
leeftijden en eventuele middelen om mee te 
moeten nemen. Hieronder leest u alles met 
betrekking tot het op vakantie gaan met of 
zonder huisdier!

PATIENT VAN DE MAAND

Ontmoet de prachtige jonge 
dame Bibi, een knappe 
bengaal van 4,5 maand. Bibi 
is bij ons op de praktijk graag
aan het showen met haar 
mooie kleuren en ondeugende
koppie, maar weet ook heel 
goed hoe ze commentaar 
moet leveren als er iets 
gebeurt wat ze niet wilt. 
Ondanks dat ze al een paar 
keer bij ons is geweest 
vanwege een pijnlijk pootje 
krijgen we nog altijd kopjes 

van haar en probeert ze elke keer weer nieuwe harten te 
winnen. Bibi, hopelijk gaat je pootje snel weer beter en 
zien we je de volgende keer weer voor een leuke afspraak 
in de praktijk!

Reisziekte

Reisziekte komt net
zoals bij de mens ook
bij dieren voor. Het is
een verstoring van
het evenwichtsorgaan
door bewegingen en
schommelingen.
Hierdoor wordt een
gevoel van
misselijkheid
opgewekt. De
typische symptomen
van reisziekte zijn
braken, misselijkheid, kwijlen, onrust, angst en trillen. 
Zorg dat uw huisdier gewend is aan reizen voor u op 
vakantie gaat. Plan voldoende pauzes in, zorg voor 
voldoende frisse lucht en laat uw hond 2 uur voor vertrek
niet meer eten. Ter ondersteuning van de reisziekte zijn er
geneesmiddelen beschikbaar via de dierenarts, maar wij 
hebben ook zeer goed ervaring met het gebruik van het 
natuurlijke middel Puur Tour.

Weetje

Wist u dat in bepaalde landen 
een autobench of hondengordel
in de auto verplicht is bij het 
vervoer van uw huisdier? 

Parasieten

Het is verstandig rekening te houden met 
de mogelijke risico's op uw 
vakantiebestemming. Hierbij denken wij 
met name aan het voorkomen van bepaalde
parasieten. Voor de meeste bestemmingen 
adviseren wij daarom een goede 
tekenbescherming en o.a. ook bescherming
tegen zandvliegen, hartworm en 
vossenlintworm. Kijk voor meer informatie
op: https://www.esccap.eu/reisadvies-
diereigenaren/ of vraag ons om advies.
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Ontworming

Vanaf 1 augustus 2018 tot aan het einde van het jaar hebben wij een 
standaard actie op de Milbemax tabletten! 4 Halen, 3 betalen. 

Vakantie, waar allemaal aan te denken?

Als we als eigenaren een vakantie plannen, moeten we er altijd even bij stilstaan: waar gaat
onze viervoeter heen? Nemen we ons huisdier mee op vakantie of brengen we ons huisdier
naar een pension? Welke keuze er ook gemaakt wordt, voor beide keuzes zijn er bepaalde
voorbereidingen die getroffen moeten worden. 

Mee naar het buitenland:

Als u uw huisdier meeneemt op vakantie en de grens overgaat, zijn er per land verschillende
eisen die gesteld worden. Er zijn er 3 minimale wettelijke eisen die voor elke bestemming
gelden: europees paspoort, chip, rabiësvaccinatie. Wanneer u de grens overgaat, bent u verplicht om een Europees paspoort 
van uw huisdier te hebben en moet uw huisdier gechipt zijn. Daarnaast is een geldige rabiësvaccinatie verplicht. 3 weken na de 
rabiësvaccinatie mag het dier de grens over. Dieren onder de 15 weken mogen officieel de grens niet over, aangezien de 
rabiësvaccinatie vanaf 12 weken gegeven mag worden. Als uw huisdier de rabiësvaccinatie nog niet eerder heeft gehad of als de 
vorige vaccinatie verlopen is moet de vaccinatie dus minstens 21 dagen voor vertrek gegeven worden! Het is dus raadzaam om 
uw paspoort altijd even te raadplegen wanneer u een vakantie gepland heeft en uw huisdier mee op vakantie gaat. 

Daarnaast is het verstandig om ervoor te zorgen dat uw huisdier goed beschermd is tegen wormen en vlooien, plus wellicht teken 
en steekvliegen. Er zijn een aantal landen, waaronder bijvoorbeeld Frankrijk, waarin het raadzaam is om een vlooienmiddel te 
pakken wat ook werkt tegen muggen en andere steekvliegen, wegens de mogelijke ziekten die ze meedragen. 

Ook zijn er een aantal landen (o.a. Engeland) die het als een verplichting stellen dat de dierenarts een ontworming toedient 24-72 
uur voordat u de grens overgaat. Hiervoor kunt u bij ons een afspraak maken. 

Verder zijn er nog een aantal landen die extra maatregelen willen treffen met betrekking tot de veiligheid. In een aantal landen is 
het zo dat in openbare gelegenheden de officiële regelgeving is dat honden verplicht gemuilkorfd moeten worden, altijd 
aangelijnd moeten zijn en in sommige gevallen een aantal rassen niet toegestaan zijn in bepaalde delen/gelegenheden van het 
desbetreffende land. 

Ons advies is dan ook altijd om voor vertrek te kijken op https://www.licg.nl/invoereisen-per-land-europa/ voor landen binnen 
Europa of op https://www.licg.nl/invoereisen-per-land-buiten-europa/ voor landen buiten Europa.

Op deze websites staan de specifieke eisen per land en waar er dan ook per land rekening mee gehouden moet worden. 

In Pension;

Veel pensions stellen de regel dat de inentingen van de huisdieren geldig moeten zijn. Welke 
entingen dat zijn hangt altijd af van het desbetreffende pension. Hierover kunt u altijd het beste 
contact opnemen met het pension zelf om misverstanden te voorkomen. Voor de 
huisdiereigenaren die titeren met de vaccicheck is het zeer zeker verstandig om altijd even te 
informeren of pensions deze huisdieren accepteren indien ze de regel hebben dat de huisdieren 
volledig geënt moeten zijn. Voor de vaccinatie tegen de besmettelijke hondenhoest (ook wel de 
kennelhoestvaccinatie genoemd) en leptospirose (ziekte van Weil) is het niet mogelijk om te 

titeren, deze vaccinaties moeten elk jaar herhaald worden. 

Verder is het altijd van belang dat wanneer u uw huisdier naar het pension brengt, dat u goed bedenkt wat hij allemaal mee moet 
nemen daarheen. Staat uw dier op dieetvoeding, krijgt hij/zij medicatie of zijn er nog andere bijzonderheden waar een pension 
rekening mee moet houden? Denk bijvoorbeeld aan niet goed met andere dieren overweg kunnen of bang zijn voor bepaalde 
situaties.

Wanneer u twijfelt over bepaalde informatie of vragen heeft over het op vakantie gaan met uw huisdier, aarzel niet te bellen. We 
staan u graag te woord.
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