
Waar blijft je hond of kat wanneer 
je op reis bent?  Je kan hem of 
haar mee op reis nemen, naar 
een pension doen of bij vrienden 
of familie laten logeren.
Als je je hond of kat mee op reis 
neemt moet je wel eerst enkele 
dingen nakijken: Is je dier welkom 
in de vakantiebestemming of 
het hotel?  Verdraagt je dier 
het klimaat van dat land?  Kan 
je huisdier ernaar vervoert 
worden op een comfortabele 
manier?  Voldoet je viervoeter 
aan de voorwaarden om in je 
vakantieland te vertoeven?
In verband met het klimaat moet 
je vooral rekening houden met het 
feit of je hond of kat goed warmte 
verdraagt.  Denken we dan vooral 
aan oververhitting wat niet zo 
een zeldzaamheid is.  Zorg voor 
voldoende verkoeling (eventueel 
zelfs regelmatig nat maken), 
schaduw, voldoende water en 
laat hem/haar geen inspanningen 
doen op het heetst van de 
dag.  Is je huisdier gemakkelijk 
wagenziek of zeer zenuwachtig, 
vraag dan op voorhand medicatie 
aan je dierenarts om de autoreis 
vlot en comfortabel te laten 
verlopen.  Las ook voldoende 
ruspauzes in en laat hem of haar 
regelmatig eens drinken. 

 Verder zijn er ook nog 
verschillende voorwaarden 
waaraan je viervoeter moet 
voldoen om in het land van je 
vakantie toegelaten te worden.  
Gaat je reis naar een land binnen 
de Europese Unie dan gelden 
er volgende algemene regels: 
je hond of kat (of fret) moet een 
microchip of tatoeage hebben, 
een offi cieel europees paspoort 
(blauw) en een rabiësvaccinatie 
(= inenting tegen hondsdolheid).  
Deze enting moet wel minimaal 
21 dagen voor vertrek gebeuren, 
tenzij je dier driejaarlijks 
met goede regelmaat wordt 
gehervaccineerd.  Enkele landen 
zoals Groot-Brittannië, Ierland en 
enkele Scandinavische landen 
eisen nog een bloedname na de 
rabiësvaccinatie en heel deze 
procedure neemt op zijn minst 
een half jaar in beslag!  Voor 
landen buiten de EU raadpleeg 
je best het consulaat van dat 
betreffende land.  Denk er aan 
dat het  in sommige landen 
verplicht is je hond aan de 
leiband te houden of zelfs 
een muilband aan te doen en 
dat ze soms niet welkom zijn 
op het openbaar vervoer of 
in restaurants.  Verder is het 
nog aan te raden dat je dier in 

orde is met zijn 
“jaarlijkse cocktail 
vaccinatie”, die 
een bescherming 
biedt tegen 
hondenziekte, 

kattenziekte, rattenziekte en 
hepatitis.  
Vergeet ook zeker niet je 
dier te beschermen tegen 
teken, zandvliegjes en vlooien 
die allerlei ziekten kunnen 
overbrengen.  Ontworm je dier 
bij thuiskomst (voor zuidelijke 
landen bestaan er een speciale 
ontwormingstabletjes tegen 
hartworminfectie).

Gaat je lieveling naar een 
pension dan gelden enkele 
andere tips:  Reserveer op tijd 
een plaatsje en vraag dan zeker 
naar de toelatingsvoorwaarden.  
Je dier moet in orde zijn met de 
jaarlijkse vaccinaties en vaak is 
ook een kennelhoestvaccinatie 
verplicht (en zeker aangewezen).  

Het spreekt voor zich dat je je 
hond of kat goed beschermt 
tegen vlooien voor zijn vertrek 
en ook goed ontwormt.  Dit kan 
een leuke vakantie worden voor 
je dier; ze blijven gespaard 
van lange autoritten en hebben 
de mogelijkheid om met 
soortgenoten te spelen!

Blijft je dier thuis of gaat hij/zij 
bij vrienden of familie logeren?  
Spreek op tijd af wanneer hij 
juist op logement komt.  Zorg 
er ook voor dat de vaccinaties, 
ontworming en ontvlooiing in 
orde zijn. Laat op voorhand je 
viervoeter al eens wennen aan 
zijn tijdelijke verzorgers.

Waar moet je zeker altijd 
voor zorgen!? Neem wat 
spulletjes van thuis mee zodat 
je huisdier zich snel op zijn 
gemakt voelt.  Zorg voor de 
nodige documenten: europees 
paspoort!  In sommige landen is 
een muilband verplicht.  Indien 
je dier medicatie neemt vergeet 
dit dan zeker niet en neem 
enkele standaard medicamenten 
mee zoals medicatie tegen 
wagenziekte, braken en diarree.  

Laat voldoende informatie 
achter bij de verzorgers: info 
over eetgewoonte, correcte 
voeding, eventueel medicatie, 
telefoonnummer waarop ze je 
kunnen bereiken, gegevens van 
de behandelende dierenarts,…
Als dit allemaal in orde is, 
kunnen jullie genieten van een 
onbezorgde en welverdiende 
vakantie!
Vriendelijke groeten en een 
knuffel aan je huisdier,

De dierenartspraktijk 
Vets & Pets - 03/844.85.80
Ottavia Righetti: 0497/94.36.99
Hanneleen Philipsen: 
0493/07.20.06

Gaat je huisdier 
mee op reis (of niet)?
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