
Of u nu op vakantie gaat met uw huisdier, 
uw hond of kat naar een pension brengt of 
dat jullie gezellig samen thuis blijven in de 
zomer... Bereid u goed voor; doe dit met onze 
speciale vakantie checklist. Download hem 
op www.dierspecialist.nl en via de app of kom 
langs in de winkel voor een gratis exemplaar!

Voorbereid
de  zomer
beginnen!

Check!
Genieten van de zomer in eigen tuin!Waterfontein

Ik ga lekker met het 

gezin op vakantie!

  Reisdrinkfles

In het pension word ik

    heerlijk vertroeteld...

      Lievelingsvoer
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Vakantie checklist 
voor uw huisdier

Dierspecialist. Dat voelt goed!

V P T

Bescherm uw hond of kat tegen teken en vlooien
In Nederland maar ook in het buitenland komt u in de zomerperiode overal 
teken en vlooien tegen. Deze parasieten kunnen niet alleen jeuk en irri
taties veroorzaken, maar ook ziektes. Vraag daarom bij uw Dierspecialist 
 hoe u uw huisdier het beste kunt beschermen tegen teken en vlooien. 

Bescherm uw huisdier tegen andere parasieten
Beten van zandvliegen en hartwormmuggen kunnen gevaarlijk zijn voor 
uw huisdier. Overleg met uw dierspecialist hoe u uw huisdier het beste 
kunt beschermen tegen deze beten. Dit is met name van belang als u naar 
ZuidFrankrijk, het Middellandse Zeegebied of nog verder weg gaat.

EHBO-set
Compleet met tekenpincet die geschikt is voor mens en dier. Vraag er 
naar bij uw dierspecialist.

Mand, dekens en speeltjes. 
Het is belangrijk om uw huisdier te laten wennen aan de nieuwe omge
ving. Het helpt uw huisdier door vertrouwde spullen van thuis mee te 
nemen, zoals een mand of deken waar uw huisdier vaak op ligt of speeltjes 
waar uw huisdier vaak mee speelt. 

Halsband, riem, poepzakjes
Het is raadzaam om diverse attributen met u mee te nemen zoals een 
halsband, een riem, penningen, poepzakjes en eventueel een muilkorf, 
mocht dit nodig zijn bij uw huisdier of verplicht zijn op uw vakantieadres.

Signalement van uw huisdier
Maak een duidelijke foto van uw huisdier.

Belangrijke telefoonnummers
Laat uw telefoonnummer achter en eventueel de gegevens van een 
contactpersoon die in Nederland blijft en bereikbaar is. Neem altijd het 
telefoonnummer van de dierenarts mee naar uw vakantieadres.
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Mag uw huisdier mee in het vliegtuig en hoe?
Informeer tijdig bij de luchtvaartmaatschappij en in het land van bestemming 
naar de voorwaarden voor het vervoeren van uw huisdier. Vaak mag uw 
huisdier alleen met een goedgekeurde reismand of kennel per vliegtuig mee 
reizen.

Andere eisen in het land van bestemming?
Zoek van te voren op welke verplichtingen uw land van bestemming en 
uw vakantieadres stellen. Bijvoorbeeld vaccinaties, een chip of het aanlijnen 
van uw huisdier.

Dierenpaspoort 
Neem uw (geldig) dierenpaspoort met vermelding van vaccinaties en evt. 
rabiëspenning, indien uw huisdier mee op vakantie gaat, altijd mee. Indien uw 
huisdier naar een pension gaat, geeft u in de meeste gevallen het dierenpas
poort hier gedurende het verblijf af. Blijft uw huisdier thuis, leg het paspoort 
dan op een duidelijke en zichtbare plaats voor de oppas. Controleer ook de 
werkingsduur en de incubatietijd van de vaccinaties.

De week voor vertrek

Medicijnen (indien nodig)
Maakt uw huisdier gebruik van medicijnen? Neem dan voldoende medicijnen 
met u mee of zorg dat u voldoende voorraad meegeeft aan het pension of 
klaarlegt voor de oppas. 

Voeding en snacks
Het is mogelijk dat uw vaste dierenvoeding niet verkrijgbaar is op uw vakantie
bestemming, bij het pension of bij het logeeradres van uw huisdier. Wij 
adviseren u om een plotselinge voerverandering te voorkomen. Zorg daarom 
voor voldoende voeding en eventueel een reserve. Denk ook aan de 
lievelings snacks van uw huisdier.

Water
Neem altijd onderweg een fles water en een drinkbak/fles mee voor uw huis
dier. Zo bent u altijd in het bezit van ‘vers’ drinkwater.

Dierspecialist. Dat voelt goed!
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Voorbereiding

Vaccinaties
Vaccinaties leveren een belangrijke bijdrage aan de algehele gezondheid van 
uw huisdier. Per land verschillen de regels rondom welke vaccinaties verplicht 
zijn en welke niet. Dit geldt overigens ook voor pensions en campings. 
Informeer daarom goed welke vaccinaties uw huisdier moet hebben. 
Vervolgens kun u hier bij uw Dierspecialist of dierenarts om advies vragen. 

Ontwormen en ontvlooien
Bij pensions of campings kan het van te voren ontwormen of ontvlooien van uw 
huisdier verplicht zijn. Vraag uw Dierspecialist om advies. 

Chip of penning
Een chip of penning helpt uw huisdier terug te vinden als hij wegloopt. 
Bovendien is het dragen van een chip of penning in sommige landen verplicht. 
(In Nederland is het sinds 2013 verplicht dat alle pups binnen 7 weken na de 
geboorte gechipt en binnen 8 weken geregistreerd moeten zijn.) Vergeet 
niet de chip te registreren, bijvoorbeeld bij de Nederlandse Databank Gezel
schapsdieren (NDG).

Bespreek tijdig het pension voor uw huisdier
Zo bent u vaak zeker van een plekje voor uw huisdier. 

(Reis)stress verminderen
Reizen, een verblijf in het pension of logeren kan stress opleveren bij uw 
huisdier. Er zijn speciale voe dingen, voedingssupplementen en andere 
producten die uw huisdier hierbij kunnen helpen om stress te verlichten. 
Vraag uw Dierspecialist om advies.

Zijn uw huisdieren toegestaan op het vakantieadres?
Informeer of huisdieren zijn toegestaan op uw vakantieadres en vraag na wat 
voor eisen er worden gesteld aan een verblijf van uw huisdier. Het kan zijn dat 
er kosten zijn verbonden aan het verblijf van uw huisdier. 


