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Uw dier mee op vakantie?  

 

 

 

Er zijn verschillende zaken waar u rekening mee moet houden op het moment dat u uw huisdier 

meeneemt op vakantie.  

• Denk goed na of het verstandig is om uw huisdier mee te nemen, denk hierbij aan klimaat en 

reistijd. 

• Alle dieren die over de grens reizen moeten gechipt zijn, een europees paspoort hebben en 

een geldige hondsdolheidvaccinatie. Als deze niet up-to-date is dan moet deze minimaal 21 

dagen voor vertrek gegeven worden.  

• Daarnaast heeft elk land zijn eigen invoerregels, zo kan een bloedonderzoek noodzakelijk zijn 

of een behandeling tegen wormen door de dierenarts. Bij twijfel kunt u altijd de volgende 

site raadplegen: www.licg.nl  

• U moet ook aan alle eisen voldoende voor de landen waar u doorheen reist  

• Let op met dieren jonger dan 3 maanden, hier geldt een speciale regelgeving voor.  

 

Ziekten in het buitenland:  

Hartworm:  

De hartworm wordt overgebracht door muggen, die brengen de larven over. Die larven maken dan 

een tocht door het lichaam op weg naar het hart en de longslagaders van de hond/kat. Deze muggen 

komen voor ten zuiden van de lijn tussen Parijs en Milaan. Dus in principe is er in alle Zuid-Europese 

landen een risico op hartwormen.  
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Besmetting met de hartworm kan u voorkomen door uw dier te behandelen met Milbemax® / 

Stronghold® tegen de wormen en me insectenwerende middelen als Advantix®/ Scalibor® halsband.  

Babesiose/Ehrlichiose/Leishmania:  

Dit zijn ziekten die worden overgedragen door teken, ook deze komen voor in het Zuiden van Europa.  

Het zijn alle drie ernstige ziektes die tot de dood kunnen leiden. Ook deze kunt u voorkomen door 

het gebruik van Advantix®  / Scalibor®.  

Mocht u ondanks alle behandelingen toch een teek vinden, probeer deze dan z.s.m. te verwijderen 

d.m.v. een tekentang.  

Het advies bij een reis naar Zuid-Europa:  

• Minimaal 21 dagen voor vertrek een hondsdolheid vaccinatie halen  

• 2 weken tot 1 maand voor vertrek behandelen tegen hartworm (met Stronghold of 

Milbemax), deze behandeling na 1 en 2 maanden herhalen. Verblijft u langer dan 3-4 weken 

in Zuid-Europra dan elke maand herhalen tot 4 weken na thuiskomst.  

• Tijdig een Scalibor band halen tegen de zandvliegen.  

Daarnaast kan uw dier ook nog last krijgen van reisziekte, 1 op de 6 honden heeft hier last van. Het is 

belangrijk om hierop voorbereid te zijn. Hier zijn goede medicijnen tegen te verkrijgen bij de 

dierenarts.  

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen via email of telefoon.  

 

 

 

 


