Ik ga op vakantie, mijn huisdier blijft thuis en ik denk aan..
Het is weer zomervakantie! Een groot aantal konijnen en katten doe je het meeste plezier met ze
thuis laten. En een heleboel vrienden en familie zijn blij als ze op de hond mogen passen!
Uw huisdier blijft thuis of gaat naar de oppas:
-

-

-

-

-

-

-

Geef aan de oppas duidelijk de gewoontes aan. Bv. Is uw hond gewend dat u eerst eet en
daarna hij pas iets krijgt? Of wil uw kat alleen drinken als het water minimaal een meter van
de brokjes afstaat? Eet uw konijn graag aan de kabels van de tv? Dan is het slim als de oppas
dat ook zo aanpakt en weet.
Heeft uw huisdier medicatie of een speciaal dieet? Geef aan de oppas duidelijk aan hoeveel
en hoe de medicatie of het dieet gegeven moet worden.
Heeft uw huisdier problemen die weleens terug komen? Zoals epilepsie of allergieën?
Informeer de oppas hierover en geef de gegevens van de dierenarts voor noodgevallen.
Gaat uw huisdier uit logeren? Geef uw huisdier dan een aantal spullen mee zoals een
mandje, knuffeltje of dekentje zodat hij zich thuis voelt.
De oppas is doorgaans blij als het huisdier gevaccineerd is en geen vlooien en wormen
meeneemt bij zijn komst. Controleer en bescherm hem daarom tijdig.
Als uw oppas zelf al veel honden heeft dan is het verstandig uw hond ook tegen kennelhoest
te beschermen.
Blijft uw huisdier thuis en komt de oppas dagelijks kijken? Zorg dan voor de kat voor bv een
drinkfontein, en voor het konijn voor een hooi ruif dan lijkt het verser en drinken/eten ze
meer.
Vraag de oppas dan om goed in de gaten te houden of
 Hij uw kat dagelijks ook echt een keer ziet.
 Hij de kat en het konijn ook echt dagelijks ziet eten.
(desnoods alleen een snoepje of stukje groente)
 De kattenbak en het konijnenhok niet naar urine en
ontlasting ruikt. (oa. Ivm de vliegen en maden)
 De billen van het konijn schoon zijn.
Zorg dat er voldoende schuilmogelijkheden zijn als het tijdens uw vakantie hier opeens
warm, winderig of nat wordt. Leg eventueel attributen neer voor de oppas zodat hij die kan
gebruiken. (alvast een koeldeken in de vriezer bv.)
Zorg dat er voldoende voedsel, stro en/of kattenbakgrind is. Veel konijnen en katten kunnen
opeens stoppen met eten van wisseling in merk voeding. Bij katten en honden kan een
voerwissel ook diarree opleveren en sommige katten willen alleen op de kattenbak plassen
als hun eigen merk grit er in ligt.
Het is verstandig als uw kat of hond gechipt zijn. Controleer de registratie van het
chipnummer op www.chipnummer.nl en eventueel kunt u tijdelijk het nummer van de oppas
daar aan toevoegen.
Het is verstandig duidelijke contact gegevens achter te laten zodat de oppas u kan bereiken.
Een fijne vakantie!

