Dier & gezondheid
Vakantietijd!

Door Monique Carton
Dierenkliniek ‘t Spoor

Het is weer zover; de zomervakantie is in zicht!
Alvast wat tips:
Gaat uw huisdier mee op vakantie?
- Is de Rabiës vaccinatie nog geldig? Zo niet, laat hem dan
minstens drie weken voor de reis zetten. Dit geldt voor alle
huisdiersoorten.
- Gaat u met de auto? In de meeste landen is het verplicht om
de hond in de auto vast te hebben zitten in een bench, met
een gordel of achter een hek.
- Gaat u met het vliegtuig? Controleer de eisen van de luchtvaartmaatschappij, die veranderen nog wel eens.
- Denkt u ook aan de anti vlooien-, anti teken- en ontwormmiddelen? In het mediterrane gebied is het verstandig om
uw huisdier ook te behandelen tegen de zandvliegen die
Leishmania overbrengen. En in de landen waar hartworm

voorkomt is het verstandig om voor de vakantie en daarna
elke maand, tot na terugkomst te behandelen met een middel tegen hartworm. (Gaat u twee weken op vakantie? Dan
behandelt u voor de vakantie en vier weken later, dat is dan
ongeveer twee weken na de vakantie. Gaat u zes weken op
vakantie? Dan behandelt u voor de vakantie, vier weken later
– dus tijdens de vakantie – en nog eens vier weken later, dus
zo’n twee weken na de vakantie.)
- In sommige landen is er een muilkorfplicht, een ontworm
verplichting of mogen niet alle hondenrassen het land binnen.
De regels kunt u per land opzoeken op www.licg.nl
- Een werkende chip is verplicht. Controleer ook de registratie van de chip op www.chipnummer.nl. Let op: dit is de
registratie zoals in een Nederlandse databank opgezocht kan
worden. Bent u veelvuldig in een specifiek land, door bijvoorbeeld een tweede huis? Dan is het verstandig uw huisdier ook
in uw favoriete vakantieland te registeren.
- Vergeet niet het vaccinatiepaspoort mee op reis te nemen!
- Houd rekening met de lengte van de reis, het klimaat en de
conditie van uw huisdier.
- Heeft uw huisdier een speciaal dieet of medicatie, zorg dan
dat u voldoende voorraad meeneemt.
Gaat uw huisdier naar een pension?
- Heeft u het pension al geregeld? Het is verstandig dat ruim
van te voren te doen.
- Zijn de kennelhoestvaccinatie en de jaarlijkse vaccinaties allemaal nog geldig? Zo niet, laat deze dan minstens drie weken
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voor het pensionbezoek zetten. Controleer ook of de vaccinaties allemaal in het paspoort genoteerd staan. En is er voor
uw kat een extra vaccinatie nodig?
- Controleer de regels van het pension voor de zekerheid, zijn
deze niet veranderd de laatste tijd?
- De meeste pensions stellen ook behandeling tegen vlooien,
teken en wormen op prijs.Verstandig is ook om ná het pensionbezoek te behandelen tegen wormen.
- Heeft uw huisdier een speciaal dieet, medicatie of iets dergelijks? Dan is het verstandig om dat van tevoren met het pension te bespreken. Zorg vooral ook dat u voldoende voorraad
heeft om het pension te geven.
Blijft uw huisdier thuis?
- Heeft uw huisdier medicatie? Vraag uw oppas of deze weet
hoe de medicatie gegeven moet worden en doe het eventueel
een keer voor. Zorg ook dat er voldoende voorraad is en
dat er duidelijk aangegeven is wanneer de medicatie gegeven
moet worden.
- Heeft u meerdere huisdieren met verschillende diëten? Ook
dan is het verstandig duidelijk aan te geven welk dier, welk
dieet heeft en hoeveel het moet krijgen.
- Heeft uw huisdier speciale wensen waardoor ze anders niet
drinken/buiten de bak plassen/niet goed ontlasten of iets dergelijks? Wees dan alert dat de oppas daar wel van weet.
- Voor konijnen is het verstandig de oppas te vragen goed in
de gaten te houden of de dieren elke dag eten en keutelen.
Vraag de oppas ook het hok schoon te houden in verband
met het risico op maden.
- Houd ook rekening met temperatuurswisselingen en hevige
zon. Vooral een konijn in een hok kan niet schuilen voor de
zon als daar niet vooraf rekening mee gehouden is.
- Controleer ook de chipregistratie van uw thuisblijvende kat
en hond op www.chipnummer.nl voor het geval dat deze tijdens uw vakantie op zoek gaat naar u.
En bovenal: Een fijne vakantie!
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