Checklist
 Europees dierenpaspoort met daarin het

ingevulde inentingsbewijs, de rabiësverklaring en een eventuele gezondheidsverklaring
 Kopie van het registratiebewijs van uw

hond bij een databank met daarop het chipnummer van uw hond

Hondenpraktijk FJURDY

 Eigen voer
 Water voor onderweg + bak
 Halsbandje met kokertje waarop uw vakan-

Mieke Visser

tieadres of telefoonnummer vermeld staat
 Een duidelijke foto van uw hond

U kunt contact met mij

 Telefoonnummer van uw eigen dierenarts

opnemen via de mail:

en de gegevens van een dierenarts op de
plaats van bestemming

info@fjurdy.com

 Eet- en drinkbakken
 Een mand en / of deken
 Speeltjes

of telefonisch:
06 - 1900 4582

 EHBO-box
 Tekenband en tekentang

Meer informatie kunt u

 Eventueel medicijnen

vinden op mijn website:

 Reisziekte tabletten

www.fjurdy.com

 Eventueel een muilkorf
 Een extra riem
 Vlekkenspray voor ongelukjes
 Borstel, shampoo en andere verzorgings-

producten
 Hondenpoepschepje en - zakjes.
 Vaccinaties en andere medische voor-

zorgsmaatregelen

KvK Rotterdam 24468205

Op vakantie
met de hond

De hond mee op vakantie
Als u op vakantie gaat en u wilt uw hond meenemen is dat natuurlijk erg leuk! Heerlijk eindeloos
wandelen of juist sportief bezig zijn met uw
hond. Voor beiden volop genieten! Maar voordat
u aan uw welverdiende vakantie met uw hond
begint zult u een aantal voorbereidingen moeten
treffen. Ik heb deze voor u hieronder op een rijtje
gezet.

Paspoort
Om uw hond mee te nemen over de grens, maar
binnen de Europese Unie, moet u aan een aantal zaken denken. Een Europees dierenpaspoort
is verplicht, evenals een identificatiemiddel zoals
een chip of tatoeage. De douane kan hier erg
streng in zijn, dus zorg dat u niet voor onnodige
verrassingen komt te staan. Voor sommige landen gelden strenge regels voor de invoer van
een hond, zoals Noorwegen en Zweden. Wilt u
daarheen, dan moet u maanden van tevoren
beginnen om uw hond op de vakantie voor te
bereiden.

Vaccinaties
Officieel is alleen de hondsdolheidvaccinatie bij
het overgaan van de grens verplicht voor uw
hond, maar toch is het verstandig om ervoor te
zorgen dat uw hond goed is ingeënt tegen alle
ziektes die kunnen voorkomen. In het buitenland
zijn er soms ziektes die in ons land niet (meer)
voorkomen. En het zou vervelend zijn als uw
hond daarvan ziek zou worden of erger nog,
dood zou gaan. Ziektes, zoals hartwormziekte,
leishmaniose en door teken overgebrachte ziektes, zoals babesiose en de ziekte van Lyme,
kunnen in grote delen van Europa worden opgelopen. Bescherm uw hond hier dus tegen. Ook
zijn er ziektes die dieren kunnen doorgeven aan
mensen. Deze ziektes worden ook wel zoönosen genoemd. Een voorbeeld daarvan is besmetting met de vossenlintworm: via de ontlasting van besmette honden en katten kunnen ook
mensen hiermee besmet worden en ernstig ziek
worden. Voor meer informatie hierover kunt u
altijd terecht bij de dierenarts.
Voorbereidingen
Het is verstandig het telefoonnummer van uw
eigen dierenarts, het chipnummer en een foto
van uw huisdier mee te nemen. Wanneer uw
huisdier bepaalde aandoeningen heeft, is het
handig om een briefje mee te nemen met de
vertalingen van de officiële naam van deze aandoeningen en eventueel de medicijnen. Houd u
er rekening mee dat medicijnen minder lang
houdbaar zijn als het warm is. Controleer van te
voren of er op uw vakantieadres ook een dierenarts in de buurt is.

Onderweg
Maak het uw hond onderweg zo comfortabel
mogelijk. Neem voldoende water mee en een
bak binnen handbereik om hem water te geven.
Uw hond krijgt tijdens de vakantie met allerlei
veranderingen te maken, zoals een nieuwe omgeving en een ander klimaat. Ik raad u aan het
eigen voer van uw hond mee te nemen, in een
ander land is dit voer niet altijd verkrijgbaar en
plotseling van voer wisselen, kan maag- en
darmklachten, zoals diarree veroorzaken. Let er
ook op dat de houdbaarheid van blikvoer afneemt bij hogere temperaturen.
Gevaarlijke ziektes voor uw hond
Onderstaande ziektes kan de hond oplopen.
Het is dus belangrijk deze te voorkomen door
vaccinaties of andere voorzorgsmaatregelen te
treffen. In de folder “Ziektes bij honden” vindt u
meer informatie over onderstaande aandoeningen.
• Rabiës (hondsdolheid)
• Vossenlintworm ( Echinococcus multilocularis)
• Hartworm
• Tekenziekte
• Babesiose
• Ehrlichiose
• Leishmania

