dier & gezondheid

Vakan!e!jd!
Weet u al hoe uw huisdier de vakantie doorbrengt? Gaat het mee? Blijft het bij bekenden of brengt u het dier naar het
pension? Er zijn vele mogelijkheden, maar voor allemaal is een goede voorbereiding aan te raden.

Door Monique Carton
Dierenkliniek 't Spoor

Als uw huisdier thuisblij" of bij bekenden gaat logeren, is het verstandig
om uw dier goed te behandelen tegen vlooien, wormen en eventueel ook
tegen teken. Zeker als de oppas ook huisdieren hee". En is de jaarlijkse
vaccina!e nog up-to-date? Voor een bezoek aan het pension is het, naast
de jaarlijkse vaccina!e, bij de meeste pensions ook verplicht om te vaccineren tegen kennelhoest. Is dit bij het pension van uw keuze niet verplicht,
dan is het wel aan te raden om deze vaccina!e te geven. Kennelhoest is
een erg besme#elijke ziekte van de luchtwegen. Het meest kenmerkende
is de droge hoest (waar de ziekte zijn naam ook aan ontleent). Soms blij"
het hierbij, maar veelal zien we dat dieren ook neus- en ooguitvloeiing krijgen en eventueel koorts. Als dit laatste het geval is, is er soms een an!bio!cakuur nodig om er weer bovenop te komen. De
kennelhoestvaccina!e wordt een keer per jaar gegeven en moet minimaal drie weken voor het bezoek
aan het pension gegeven zijn. Ook is het aan te raden
uw dier goed te behandelen tegen vlooien en wormen. Als er meerdere dieren bij elkaar zi#en, is de
kans op besme$ng veel groter.
Neemt u uw huisdier mee naar het buitenland, dan
zijn er ook een aantal dingen waar u op moet le#en.
Allereerst moet uw huisdier - naast de jaarlijkse vaccina!e - ook gevaccineerd zijn tegen rabiës. Dit is verplicht in het buitenland en daar wordt ook op gecontroleerd. De rabiësvaccina!e moet minimaal drie
weken voor vertrek zijn gegeven. Gaat u naar een
land in Zuid-Europa op vakan!e, dan is het van belang
om uw dier - naast de behandeling tegen vlooien en
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teken - ook goed te behandelen tegen zandvliegen.
Deze laatste kunnen de ziekte Leishmaniose overbrengen. Goed ontwormen is al!jd belangrijk, maar als u
naar het zuiden reist, zorg dan dat het ontwormmiddel
ook de Franse hartworm aanpakt. De Franse hartworm, Leishmania en tekenziektes (die in Zuid-Europa
zelfs nog vaker voorkomen dan in Nederland) zijn allemaal ziektes die niet meteen aan het licht komen,
maar als ze zich ontwikkelen, een lang behandeltraject
nodig hebben. Daarom geldt hiervoor ook zeker: voorkomen is beter dan genezen!
Het is van belang dat u, voordat u met uw huisdier op
vakan!e gaat, goed uitzoekt welke regels er op dat
moment in het betreﬀende land gelden. Deze willen
nog wel eens veranderen en u kunt voor nare verrassingen komen te staan als u dat niet weet. In meerdere
landen is het bijvoorbeeld verplicht om een muilkorf bij
u te hebben en ook moet uw huisdier vaak vastzi#en in
de auto. Hee" u vragen over het land van uw bestemming, welke regels er gelden voor uw huisdier en welke
middelen u het beste kunt gebruiken, dan kunt u
natuurlijk al!jd contact opnemen met uw dierenarts.

En bovenal:
een fijne vakantie!
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