
 

 

Vakantiechecklist : algemeen 

 

ο  Chippen 

Je huisdier moet gechipt zijn als hij de grens over gaat. Hiervoor kun je terecht bij je eigen 

dierenarts. Vergeet niet de chip te registreren, bijvoorbeeld bij de Nederlandse Databank 

Gezelschapsdieren. Maak een duidelijke omschrijving van je huisdier en zorg voor een recente 

foto. Is je huisdier weggelopen, dan helpt een goed signalement om hem weer terug te vinden. 

 

ο  Dierenpaspoort 

Zorg voor een geldig Europees dierenpaspoort, waarin de entingen vermeld staan. Laat eventuele 

medicijnen en de rabiëspenning hierin opnemen. Hiervoor kun je terecht bij je eigen dierenarts. 

Zorg ook dat het telefoonnummer van de dierenarts in het paspoort staat. 

 

ο  Entingen 

In landen binnen de EU moet je zorgen dat je dier minstens 21 dagen voor de reis is ingeënt tegen 

rabiës (hondsdolheid). Buiten de EU moet dit nog eerder. Ook is in sommige landen een 

rabiëspenning verplicht. Sommige pensions of buitenlandse campings eisen nog aanvullende 

vaccinaties, bijvoorbeeld tegen kennelhoest of de ziekte van Weil. Dieren die jonger zijn dan drie 

maanden, mogen nog geen rabiësinenting. Dat betekent dat je ze niet mag meenemen 

op vakantie. Informeer hier op tijd naar bij je eigen dierenarts. 

 

ο  Medicijnen 

Heeft je huisdier medicijnen nodig? Zorg dan voor voldoende voorraad en laat je dierenarts het 

medicijn bijschrijven in het dierenpaspoort. Vraag hem eventueel een bijsluiter mee te geven in het 

Engels. 

 

ο  Ontwormen en ontvlooien 

Bij sommige pensions of campings is het verplicht dat je huisdier is ontwormd en vlovrij is. Voor je 

huisdier is het natuurlijk ook niet prettig om last te hebben van ongedierte. 

 

ο  Toebehoren 

Zorg voor een vertrouwde mand, een dekentje en een halsband met riem. Denk ook aan 

vertrouwde speeltjes, poepzakjes en een doekje voor kleine ongelukjes onderweg. 

 

ο  Voeding en drinken 

Op het vakantieadres is niet altijd de juiste voeding verkrijgbaar. Een plotselinge verandering van 

het voer kan tot gevolg hebben dat je dier niet meer eet. Neem voldoende voer mee, waar je dier 

aan gewend is. Zorg als je onderweg bent ook altijd voor een fles water en een drinkbak. 

 

ο  Reisziekte 

Vervoer per vliegtuig of met een lange autorit, een verblijf in een pension of een logeerpartij 

kunnen veel stress opleveren voor je huisdier. Lees daarom ook de tips om reisziekte te 

voorkomen. 

 

http://www.ndg.nl/
http://www.ndg.nl/
http://www.dierenapotheek.nl/kennisbank/ontworming-advies-huisdier/
http://www.dierenapotheek.nl/kennisbank/pipetten-vlooien-hond-kat/
http://www.dierenapotheek.nl/kennisbank/reisziekte-hond/
http://www.dierenapotheek.nl/kennisbank/reisziekte-hond/

