Ik ga met mijn huisdier op vakantie mee op reis en ik denk aan..
Het is weer zomervakantie! Een heel groot aantal dieren gaan gezellig met de eigenaar mee naar het
buitenland en daarom een checklist voor de buitenlandvakantie van uw huisdier!
Uw huisdier gaat mee op vakantie naar het buitenland (binnen Europa):
-

-

-

-

-

-

-

Uw huisdier moet minimaal 3 weken voor het de grens over gaat gevaccineerd zijn tegen
Rabiës. Deze vaccinatie is 3 jaar geldig en moet ook nog geldig zijn op de terug weg. U moet
een geldig Europees vaccinatiepaspoort bij u hebben en soms wordt een penning aan de
halsband verzocht. Alleen dieren ouder dan 15 weken mogen de grens over.
Uw huisdier moet gechipt zijn, controleer de juistheid van de registratie op
www.chipnummer.nl. Bent u regelmatig langere tijd in hetzelfde land? Laat de chip van uw
huisdier dan ook in dat land registreren.
In België, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje, Italië, Polen en Denemarken is
het verplicht een huisdier in de auto vast te zetten in een bench, achter een hek of met een
hondenautogordel.
In Duitsland moeten alle honden zwaarder dan 20kg een muilkorf bij zich hebben.
In Italië geld een muilkorf en aanlijn plicht in openbare gelegenheden en in Oostenrijk geldt
diezelfde plicht in het openbaar vervoer.
Als u naar Groot Brittannië of Noorwegen? Dan moet uw hond 1 tot 5 dagen voor vertrek
onder toezicht van een dierenarts worden ontwormd met een middel waar Prazitel inzit.
Gaat u naar land zuidelijker dan Parijs? Ontworm uw huisdier dan met een middel waar
Milbemycine inzit ter bescherming tegen Hartworm. Dit geeft u 2 weken tot een maand voor
vertrek en na de vakantie nog een keer. Blijft u langere tijd in het buitenland, geef het dan
maandelijks.
Gaat u naar de België, Luxemburg, Midden of Oost-Europa? Bescherm uw huisdier dan tegen
de vossenlintworm, ook dat kan met een product waar Milbemycine inzit.
Bescherm uw huisdier in elk land goed tegen teken en als u toch een teek vindt, haal hem er
dan binnen 24 uur uit.
Gaat u naar een mediterraan gebied behandel uw huisdier dan preventief met een middel
dat zandvliegen weert, deze kunnen ’s avonds steken en Leishmania overbrengen.
Neem de eigen diervoeding mee, soms is het bekende merk niet in het buitenland te
verkrijgen en een voerwissel kan braken en diarree opleveren. Pas op met vers vlees in
warme landen of in combinatie met een campingkoelkast.
Let op het drinkwater, als u het kan drinken dan kan uw huisdier het ook. Drinkt u liever
mineraalwater? Denk dan ook aan uw huisdier.
Heeft uw huisdier langdurige medicatie? Neem voldoende mee en denk aan het
bewaaradvies.
Gaat u met het vliegtuig? Informeer dan tijdig bij de vluchtmaatschappij naar de specifieke
eisen.
Gaat u met de auto? Neem dan elke 2 uur een kwartier uitlaat, drink en afkoel pauze.
Informeer tijdig naar de specifieke eisen van het hotel, de camping of het appartement, soms
is de kennelhoest vaccinatie verplicht en op veel campings geldt een aanlijnplicht ook als het
dier naast de tent ligt.
Wees voorbereid op wagenziekte, hitte, warm asfalt, zand en zee, scherpe grindpaden (bv in
de bergen) en gaat u op vakantie veel wandelen denk dan aan de conditie van uw huisdier.
Wilt u uw kat meenemen? Kijk eerst goed naar het karakter van de kat, de meeste katten
blijven liever thuis. Voor konijnen is het beter om niet mee op reis te gaan.

Uw huisdier gaat mee op vakantie binnen Nederland:
-

Uw huisdier heeft geen Rabiës vaccinatie nodig als het de grens niet over gaat en de normale
vlooien-, teken- en wormen behandeling is genoeg.
In Nederland is het vastzitten in de auto niet verplicht, maar wel aan te raden en
Er is nergens een muilkorf verplichting.
De rest van de adviezen gelden ook voor vakantie in Nederland

Maar vooral: Een fijne vakantie!

