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NON-STOP  
REISPLEZIER!
De sleutels voor een perfecte reisplanning:

Belangrijk papierwerk:  
EU dierenpaspoort met geldig bewijs van de noodzakelijke 
vaccinaties en ontwormingen, eventueel kopieën van 
verzekeringsbewijzen. Vraag uw dierenarts om advies, hij of zij 
weet wat er per land nodig is!

Een extra labeltje voor uw hond met het vakantieadres erop.

Medicijnen en antiparasitaire middelen:  
Stel samen met uw dierenarts een geschikt pakket 
samen.

Geldt in het land waar u naartoe gaat een aanlijn- of 
muilkorfgebod?

Voldoende water voor de reis: Geef uw hond tijdens de 
reis geen eten maar zorg wel voor genoeg water. Een 
kleine maaltijd voor begin van de reis kan wel helpen 
om reisziekte te voorkomen.

Hondenvoer: Neem voldoende voer mee voor 
tenminste de eerste dagen van de vakantie, of -als u 
geen geschikt voedsel ter plekke kunt kopen- voor de 
gehele duur. Meng eventueel nieuw voer altijd eerst in 
kleine hoeveelheden met het oude om de hond te laten 
wennen.

Oude handdoeken of lakens zijn handig om meubilair te 
bedekken, de vuile poten van uw hond schoon te maken 
etc.

Vertrouwde ligdekens, kluiven en speeltjes

Afval- en poepzakjes

ZOETIS WENST U EEN AANGENAME, VEILIGE REIS EN VEEL PLEZIER 
MET UW HOND AAN BOORD!

VOOR DIEREN. VOOR GEZONDHEID. VOOR U.

     12 uur onderweg 
                     zonder reisziekte

UW HOND THUIS LATEN? 

Kalmerende middelen en antihistaminica 
worden wel gebruikt om bij reisziekte de 
prikkels te dempen die naar de hersenen 
gaan en het braakcentrum activeren. Deze 
middelen zijn echter niet erg specifiek 
en hebben daardoor een brede werking 
met ongewenste neveneffecten zoals 
sufheid. Gedragstherapie vereist veel tijd 
en inzet. Reisziekte is dan ook voor veel 
hondeneigenaren zo belemmerend dat zij 
de hond noodgedwongen maar thuis laten.

ER IS EEN ALTERNATIEF!
Het goede nieuws:  
Reisziekte kan gemakkelijk worden 
voorkómen door een medicijn dat speciaal 
voor honden is ontwikkeld en dat zonder 
uw hond suf te maken de verschijnselen 
van reisziekte effectief en langdurig 
blokkeert.

Dit verschaft u de flexibiliteit en mobiliteit 
om samen met uw viervoeter van de 
vakantie te kunnen genieten!

Vraag uw dierenarts 
hiernaar - hij of zij staat 
klaar om u advies te geven!
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REISZIEKTE

Reizen is belangrijk en zorgt 
voor veel plezier!

U wilt spontaan en flexibel op reis kunnen 
gaan. Als uw hond last heeft van reisziekte 
kan dat voor  een grote belemmering zorgen.

U wordt vaak gedwongen uw reis te plannen 
rondom de reisziekte van uw hond. Dat is 
lastig, en frustrerend voor alle betrokkenen.

Wat is reisziekte en wat kan ik er aan 
doen om mijn hond zich prettig te 
laten voelen tijdens het reizen?

Reisziekte kan zich voordoen bij iedere 
vorm van transport.

Het komt voor bij honden van alle leeftijden 
maar jonge honden zijn er extra gevoelig 
voor.

 16 %  
van de honden 
heeft last van 

reisziekte*
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Oorzaken Symptomen
* Zoetis Market Research Pet Owners Harris interactive p10. 2008.

Meer dan

Wat kan ik doen om reizen voor 
mijn hond zo aangenaam mogelijk 
te maken?

•  Laat uw hond langzaam wennen aan het 
rijden in een auto

•  Laat de ramen een klein stukje open zodat 
uw hond tijdens de rit wat frisse lucht kan 
krijgen

•  Rijd voorzichtig en vermijd onnodig hard 
remmen of optrekken

•  Zorg ervoor dat het niet te warm of te koud 
is in de auto

•  Neem regelmatig een pauze zodat uw hond 
even rond kan wandelen en wat water kan 
drinken

•  Vermijd stress zoveel mogelijk tijdens 
de reis. Honden onthouden positieve 
ervaringen langdurig en gaan vrolijk mee op 
een volgende reis!

•  Geef de juiste medicijnen om symptomen 
van reisziekte te voorkomen

Een service van ZOETIS
www.zoetis.nl/reisziekte

VAARWEL REISZIEKTE!


