
Bevat handige 
adviezen en
checklists

Zowel voor u als voor uw dier



Heerlijk, de vakantie komt er weer aan! 
Het is belangrijk al vroeg te besluiten wat 
u gaat doen met uw huisdier(en). 
Neemt u ze mee, of laat u ze liever thuis? 
Waar u ook voor kiest, zorg dat u ruim 
op tijd bent om alles goed te kunnen 
regelen. Als u besluit uw dier(en) niet 
mee te nemen, zijn er verschillende 
mogelijkheden. Oppas aan huis, uit 
logeren bij familie of vrienden, 
of professionele verzorging in een 
pension.

Thuisblijven in een pension: 
waar moet u aan denken?

•  Reserveer op tijd, zeker voor het
 hoogseizoen!
•  Het dierenpaspoort, met daarin de
 verplichte vaccinaties. Voor de hond:  
 parvovirus en hondenziekte, voor de  
 kat: katten- en niesziekte. De enting  
 moet minimaal 3 weken oud zijn, en  
 mag meestal niet ouder zijn dan een  
 jaar: vraag goed na bij het pension wat  
 de voorwaarden zijn.
•  Vraag bij het pension na of er nog   
 andere regels zijn, bijv.:
 - Chip ter identificatie van uw dier 
 - Extra vaccinaties zoals tegen 
  besmettelijke hondenhoest
 - Bewijs van ontvlooien en ontwormen

Leuke plekjes zijn het eerste vol!
Reserveer op tijd,

ook voor uw huisdier! 
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Mee op reis,
waar moet u aan denken?

Documenten en vaccinaties

De juiste documenten en vaccinaties 

Een goed  transportmiddel, zeker als u met de trein of het vliegtuig gaat

Maatregelen tegen reisziekte

Bescherming tegen parasieten

Wees alert op verschijnselen van ziektes die uw dier kan oplopen in het buitenland

Elk dier dat mee gaat naar het buitenland heeft in ieder geval nodig:

•  een Europees dierenpaspoort 
•  een geldige vaccinatie tegen hondsdolheid (Rabiës)
•  een goede identificatie. Dat kan met een tatoeage zijn, maar vaak is een chip verplicht. 
Voor veel landen buiten Europa, en voor sommige Europese landen zoals het Verenigd 
Koninkrijk, Zweden of Malta, gelden allerlei extra regels. Dat kan gaan over o.a. verschillende 
bloedonderzoeken, gezondheidsverklaringen of invoervergunningen. 
Vraag op tijd advies aan uw dierenarts en kijk zeker ook eens op de website van het Landelijk 
Informatie Centrum Gezelschapsdieren (www.licg.nl, onder “Reizen en vakantie”) . 
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Maak op tijd een afspraak met uw dierenarts en vraag om advies. Het is ook 
verstandig het telefoonnummer van uw dierenarts, het chipnummer en een foto van 

uw huisdier mee te nemen. 

Heeft uw dier een speciaal dieet of medicijnen nodig? Bestel deze ruim op tijd voor 
uw vertrek bij uw dierenarts. Neem voor de hele vakantieperiode voldoende mee 

(minimaal voor twee weken extra), maar zorg er wel voor dat het op de juiste manier 
bewaard wordt.



Tijdens de reis zelf is het belangrijk om te 

zorgen voor:

•   Een goede transportkooi, verplicht bij  

 reizen per trein of vliegtuig. Informeer  

 op tijd naar de regels van de vervoers- 

 maatschappij. 

•   Voldoende ruimte in de auto, die ook   

 veilig is in geval van een noodstop.

 Neem regelmatig pauzes en geef uw   

 dier dan wat beweging, eten en drinken.

•  Goede ventilatie in de auto. Honden en  

 katten regelen hun lichaamstemperatuur  

 door verdamping via hun tong (door te

 hijgen). Ze kunnen niet zoals mensen  

 zweten, waardoor ze snel oververhit   

 raken, soms met fatale afloop. 

Wat is reisziekte precies?

•   De hersenen krijgen teveel signalen   

 vanuit het evenwichtssysteem. Angst en  

 onrust versterken andere prikkels, en het  

 dier wordt misselijk en kan gaan braken.

•   Het komt veel voor, bij 1 op de 6 honden.

•   Typische symptomen zijn braken, 

 misselijkheid, kwijlen, onrust, angst en  

 trillen.

Wat kunt u eraan doen?

•   Zorg dat uw dier zich zo prettig mogelijk  

voelt (zie de reistips).

•   Voor de hond is een effectief 

diergeneesmiddel in tabletvorm 

beschikbaar. 

Transportmiddel
Maatregelen tegen 

reisziekte

Laat uw dier NOOIT alleen achter 
in de auto, ook niet voor heel even 

of als het niet zo warm lijkt.
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Vraag uw dierenarts om
 meer informatie



Maatregelen tegen 
reisziekte

7 Tips
om ervoor te zorgen dat uw dier zich zo prettig

mogelijk voelt tijdens de reis

Zorg dat uw dier voldoende frisse lucht krijgt gedurende de reis door de ramen een 
stukje open te zetten.

Rijd rustig en voorkom onnodig remmen of gas geven.

Zorg dat het in de auto niet te warm of te koud is. Dieren kunnen niet zo snel hun 
lichaamstemperatuur aanpassen.

Neem gedurende langere reizen regelmatig pauze en laat uw hond uit de auto om uit 
te laten en om te laten drinken.

Laat uw dier wennen aan de auto door te beginnen met korte reizen en dit geleidelijk 
uit te bouwen naar langere reizen.

Als het dier de auto associeert met een leuke activiteit, zoals een wandeling op de 
plek van bestemming, zal dit helpen de angst en onrust te verminderen.

Maak de eerste paar reizen voor puppies en kittens  
zo leuk en stressvrij mogelijk, aangezien  
deze ervaringen bepalen hoe ze zich nadien  
zullen voelen bij autoreizen.
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➋
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➐
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Ongewenste souvenirs: 
bescherming tegen parasieten

In het buitenland kunnen andere parasieten voorkomen dan in Nederland. Uw dier kan 
daar besmet raken met parasieten waar hij thuis veel last van kan krijgen. Als het even kan 
moet uw dier daarom tegen besmetting beschermd worden. Verder moet u goed letten op 
verschijnselen die bij een bepaalde infectie zouden kunnen passen. 

Vertoont uw dier verdachte verschijnselen, die bij een bepaalde infectie zouden kunnen 
passen? Ga zo snel mogelijk naar uw dierenarts en vergeet vooral niet te vertellen dat uw 
dier met u mee is geweest naar het buitenland. Ook als dat al jaren geleden is!

Hartworm (Dirofilaria immitis)
•  Hartworm komt in grote delen van Europa voor. Besmetting vindt plaats door steken van 

besmette muggen. Zo komen hele kleine larfjes in het bloed terecht. Deze larfjes kunnen 
uitgroeien tot wel 20 cm. lange volwassen wormen in het hart of de longslagaders. Daar 
zorgen ze voor ernstige klachten, én voor de productie van duizenden nieuwe larfjes. 

• Doden van de volwassen 
wormen met wormmiddelen is 
gevaarlijk. De wormrestanten 
kunnen “propjes” vormen. 
Die propjes kunnen vastlopen 
in kleinere bloedvaten en ze 
blokkeren (embolie), wat tot 
infarcten leidt. 

Bron: www.esccap.org

Dirofilaria immitis
Dirofilaria repens



Babesiose (Babesia canis)
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• De muggenbeten voorkomen is onmogelijk. Het beste is te voorkómen dat de larfjes 
volwassen worden. Gelukkig heeft uw dierenarts daar een goed werkend middel voor, dat 
niet de volwassen wormen maar wél de larfjes doodt. Het biedt een goede bescherming, 
zeker als u er al mee begint voordat u op vakantie gaat. 

•  Babesia wordt overgebracht door bepaalde teken, die zich inmiddels door 
bijna heel Europa hebben verspreid.

•  Deze parasiet leeft in de rode bloedcellen, die als gevolg hiervan kapot gaan. 
Hierdoor worden honden dodelijk ziek, ze krijgen hoge koorts en ze plassen 
rode urine. 

•  Vaccinatie is mogelijk, bespreek met uw dierenarts of het voor u nuttig kan zijn. 

•  Tekenbestrijding, en consequent controleren op en weghalen van teken 
is essentieel bij de preventie van Babesiose. 

Door de combinatie van een anti-
tekenmiddel en het consequent 
verwijderen van zichtbare teken 
(eventueel aangevuld met een 
vaccinatie) kan het risico om babesiose 
op te lopen zeer sterk worden verkleind. 

Het blijft echter aan te raden om 
bij verdachte symptomen direct 
een dierenarts te bezoeken.



Leishmaniose
(Leishmania donovani)

• Leishmaniose wordt overgebracht door zandvliegjes, die vooral rond de Middellandse zee 
voorkomen. 

• Het kan maanden tot soms jaren duren voor deze ziekte tot verschijnselen leidt. Bij de 
huidvorm zien we kaalheid, schilfering en korstjes. Bij de algemene vorm raken ook organen 
als de lever, milt en nieren aangetast. Leishmaniose  is vrijwel niet te genezen, al kan de 
ziekte lang onder controle worden gehouden. 

In sommige Europese landen is een vaccin beschikbaar, maar dat voorkomt 
niet onder alle omstandigheden een infectie. Dus zorgen dat honden niet door 
zandvliegjes worden gebeten blijft een belangrijke preventie. Overdag houden  

deze zandvliegjes zich verscholen, maar rond zonsondergang komen zij 
te voorschijn. Het kan dus zinvol zijn honden vanaf dat moment zo veel mogelijk 

binnen te houden. Daarnaast heeft de dierenarts producten beschikbaar die ook 
bescherming bieden tegen zandvliegjes.
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Lintwormen
• De meest voorkomende lintworm bij hond en kat wordt 

overgebracht door vlooien.
• Een lintworm is een platte worm die leeft in de darm en 

soms heel lang kan worden. De worm heeft een ronde 
kop die zich vastbijt in de darmwand, met daarachter 
een “ketting” van segmentjes met daarin eitjes. Die segmentjes laten aan de achterkant los 
en komen via de anus naar buiten. Ze zien er uit als afgeplatte rijstkorrels. 

• Uw dier heeft alleen een behandeling tegen lintwormen nodig als u ook daadwerkelijk 
“rijstkorreltjes” rond de anus of op de slaapplek ziet. Dat is dus anders dan bij infecties 
met spoelwormen! Uw dier kan daar mee besmet zijn zonder dat u er iets van ziet, en 
spoelwormeitjes zijn ook besmettelijk voor mensen, vooral voor kinderen. 

Zorg ter preventie van 
lintwormen dus voor een goede 

vlooienbestrijding. Tegen 
spoelwormen kunt u uw dier het 

beste uit voorzorg minstens 4x per 
jaar behandelen. 
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Ziekte van Lyme
(Borrelia burgdorferii)

• De ziekte van Lyme, die ook bij mensen voorkomt, wordt overgebracht door teken die zich 
door heel Europa, inclusief Nederland, hebben verspreid.

• Bij bijna een kwart van de honden in Nederland zijn antistoffen tegen Borrelia aangetoond. 
Ze krijgen echter niet allemaal verschijnselen. Als ze er ziek van worden vertonen 
ze koorts, lusteloosheid, sloomheid, minder eetlust en wisselende kreupelheid door 
gewrichtsontstekingen.

• Behandeling is goed mogelijk  
 als de ziekte in een vroeg stadium  
 ontdekt wordt, er kunnen echter   
 langdurige klachten ontstaan bij   
 latere ontdekking.
 

Net als bij Babesiose is bij de ziekte van Lyme 
tekenbestrijding essentieel. Vraag naar een middel 

dat naast bescherming tegen vlooien ook werkzaam 
is tegen teken. Daarnaast is dagelijkse controle op 

teken bij u en uw huisdier van belang.



Voor een doetreffende therapie is een 
smakelijke tablet of een eenvoudig toe te 
dienen spot-on (pipetje in de nek) bij uw 

dierenarts verkrijgbaar. 
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Advies
Kijk voor meer informatie over reizen 

met uw huisdier op:

www.licg.nl

Mijten

Vlooien 

• Mijten leven op het dier, net als vlooien en teken. Mijten zijn echter zo klein dat ze met het 
blote oog niet te zien zijn. Ze kunnen echter vervelende (jeuk)klachten geven en zijn soms 
ook besmettelijk voor de mens.

• Schurft wordt veroorzaakt door mijten. In een aantal vakantielanden komt deze mijt nog veel 
voor. Dieren raken besmet door direct contact onderling. 

• Honden lopen op vakantie soms gewone hondenschurft op. De hondenschurftmijt 
(Sarcoptes) graaft zich in in de huid, en veroorzaakt zo hevige jeuk. Het begint aan de zijkant 
van de poten en aan de oorranden. Er is een goede behandeling voor.

• Bij katten wordt kopschurft wel eens gezien, veroorzaakt door de kopschurftmijt 
(Notoedres). Deze mijt veroorzaakt ook hevige jeuk, maar dan voornamelijk aan de kop. 

• Vlooien zijn er helaas vrijwel altijd en overal. Niet alleen in 
Nederland, maar in elk vakantieland, en met een beetje pech 
ook als u weer thuiskomt!

• De volwassen vlooien die u ziet op een dier zijn slechts 
het topje van de ijsberg. Zij vormen namelijk maar 
5 % van de totale vlooienpopulatie! De andere 95% 
bestaat uit eitjes, larven en poppen die niet op een 
dier, maar in zijn of haar omgeving leven. De vlo 
legt eitjes die van het dier vallen. Het dier gaat op vakantie, de 
eitjes worden larven die zich  vervolgens verpoppen. De poppen wachten rustig af tot ze aan 
trillingen merken dat er weer leven in huis is. Op dat moment komen ze met zijn allen tegelijk uit, 
en heeft u overal beestjes. Welkom thuis...

5% volwassen
vlooien

10% poppen

35% larven

50% 
eieren
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Advies
Kijk voor meer informatie over reizen 

met uw huisdier op:

www.licg.nl

Er zijn antiparasitica die uw hond en kat tegen 
veel van de parasieten die in deze folder 
beschreven zijn kunnen beschermen.
Er bestaan wel verschillen tussen de diverse 
merken spot-ons (pipetje in de nek) en tabletten.

VRAAG UW DIERENARTS: 

Naar een spot-on middel voor de hond of kat:

•  dat in één behandeling een brede bescherming 
geeft tegen in- en uitwendige parasieten

•  voor een gemakkelijke maandelijkse toediening 
met een klein toedieningsvolume

•  dat veilig is wanneer uw hond of kat zich per 
ongeluk likt op de plaats van toediening.

•  dat veilig is bij kittens en pups
•  dat veilig is voor drachtige en zogende dieren

Naar een smakelijke tablet voor de hond:

•  voor een gemakkelijke maandelijkse toediening
•  die een volledige bescherming geeft tegen 

vlooien en teken
•  waarmee u niet alleen bescherming biedt 

tegen uitwendige parasieten, maar ook  
wormbesmetting tegen gaat.

•  waarbij de werking na toediening zo snel is dat 
er geen eitjes meer worden geproduceerd.

Met dergelijke middelen bent u verzekerd van 
een goede en veilige parasietenbestrijding.
Een hele geruststelling voor u en uw dier.

Belangrijke Tip

Teken
De 4 belangrijkste teken in Europa zijn de 
schapenteek, egelteek, moerasteek en de 
bruine hondenteek. Hun naam verklapt niet 
waar ze zich doorgaans schuil houden. Je 
vindt ze terug op diverse dieren en in de 
omgeving van hun leefgebied. Niet alleen 
in een landelijke omgeving maar ook in 
stedelijk gebied. Zo kan een egelnest bij je 
in de achtertuin een gevaar vormen voor je 
viervoeter. De volwassen teek is gemakkelijk 
te zien met het blote oog, maar wist je dat 
de hele kleine nimfe, het onvolwassen 
tekenstadium,  ook een bloedmaal kan 
nemen? Zo’n bloedmaal kan je hond of kat 
behoorlijk ziek maken met soms ernstige 
gevolgen. Ziekte van Lyme is hiervan het 
bekenste voorbeeld, maar er bestaan ook 
andere ziekten die door de teek worden 
overgebracht. Overdracht van ziekte kan 
al plaatsvinden binnen enkele uren na 
aanhechting. Verklein de kans op besmetting 
met het gebruik van een snelwerkend 
tekendodend product.

Regelmatig behandelen is de beste 
manier om vlooienplagen tegen te 
gaan. Behandel uw dier ruimschoots 
voor uw vertrek en ook weer bij 
thuiskomst na de vakantie met een 
middel dat zowel volwassen vlooien als 
eitjes en larven in de omgeving doodt 
en dat zelfs voorkomt dat er nog eitjes 
worden gelegd. Uw dierenarts kan u 
daarbij goed adviseren.



Voordat u vertrekt:
 Indien nodig, regel op tijd een plaats  

in het dierenpension en check hun 
reglement

 Zorg dat uw dier gechipt is en laat uw 
huisdier registreren

 Maak tijdig een afspraak met uw dierenarts  
voor de inentingen, een gezondheids-
certificaat en preventieve middelen tegen 
parasieten.

 Behandel uw dier tegen vlooien, teken en 
wormen

Meenemen:
 Europees dierenpaspoort met daarin 

het ingevulde inentingsbewijs, de 
rabiësverklaring en een eventuele 
gezondheidsverklaring

 Kopie van het registratiebewijs van het 
dier bij een databank met daarop het 
chipnummer van het huisdier

 Eigen voer & water voor onderweg  
(en een eet- & drinkbak)

 Verklaring van de dierenarts voor 
eventuele medicijnen die worden 
meegenomen

 Speeltjes

 Halsbandje met kokertje waarop het 
vakantieadres of telefoonnummer vermeld 
staat en een duidelijke foto van het huisdier

 Telefoonnummer van uw eigen dierenarts 
en de gegevens van een dierenarts op de 
plaats van bestemming

 Voor honden een mand en/of deken en 
voor katten een kattenbak en strooisel

 Eventueel een muilkorf

 Hondengordel (is in Duitsland verplicht)

 Eventueel een extra riem

 Eventueel een zwemvest

 Vlekkenspray voor ongelukjes

 Borstel, shampoo en andere 
verzorgingsproducten

 Hondenpoepschepje en -zakjes

 Handdoek 

Reisapotheek voor dieren:
 Eventuele medicijnen 

 Vlooien-, teken- en wormmiddelen

 Tekentang , pincet & draadtang

 Een schaar met ronde punten

 Zelfklevende, stevige bandages in 2 maten

 Coldpack om zwellingen en verrekkingen 
te behandelen

 Per stuk verpakte antibacteriële doekjes

 Steriele gaasjes voor het afdekken van 
wonden

 Desinfecterende lotion speciaal voor 
huisdieren

 Thermometer

 Sterke plakband
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