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De vakantiecheck

Deze vakantiecheck is opgesteld zodat u deze thuis bij uw eigen dier kunt uitvoeren. Mocht u meer 

informatie over de vakantiecheck willen of vragen, neem dan contact op met onze praktijk. Als

geheugensteuntje geven we u hierbij de belangrijkste punten schriftelijk mee. Aanvullende 

informatie vindt u op www.dierenzorggids.nl en op www.licg.nl. 

Het huisdier gaat mee op vakantie: Ja / Nee

Land van bestemming: 

Reist door andere landen: 

Datum vertrek: 

Reisduur: 

Controle paspoort en vaccinaties: 

Identificatie chip: 

Check op parasieten en preventie: 

Ontworming: 

Gezondheidsscreening: (Huid, Oren, Neus, Ogen)

Evtl. opmerkingen: 

Vervoer: Auto / Vliegtuig / Overig

Gedrag tijdens reisen: Onrust / stress / wagenziekte

Eerste hulp bij diarree: 

EHBO kleine wonden: 

EHBO en preventie oogontsteking (bij stof en droogte): 

Zonnebrandcrème nodig: 

Aanvullende middelen: Tekenhaakjes / Verbandmiddelen / Pijnstillers

Opmerkingen: 

Algemene adviezen: 

Denk aan voldoende voer voor uw huisdier voor de hele reis, water voor onderweg, zijn/haar eigen 

eet-/drinkbak en mand of kussen. Vergeet u vooral ook niet de eventuele medicatie van uw huisdier 

in voldoende mate mee te nemen. 

Denk daarnaast aan de specifieke regels die per land gelden, zo moet de hond in Duitsland verplicht 

vast zitten bij vervoer in de auto, en moeten sommige honden in het buitenland gemuilkorfd 

worden. Informeer bij uw vakantieadres (hotel, pension, camping) of er speciale regels zijn voor het 

verblijf van uw huisdier. 

https://dierenzorggids.nl/
https://www.licg.nl/
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Geef uw huisdier naast de identificatiechip eventueel ook een adreskoker aan de halsband met 

daarin uw (vakantie)adres en telefoonnummer. 

Algemeen Parasieten Preventie-Advies 

1. Vlooien- en tekenbestrijding maandelijks.

2. Ontwormadvies reguliere wormen: gemiddeld 4 x per jaar met een veilig breed-spectrum

wormmiddel.

3. Ontwormadvies Vossenlintworm- of Hartwormgebieden: Bij vakantie < 28 dagen: behandeling op

de dag van thuiskomst en een maand later herhalen. Bij vakantie > 28 dgn.: eerste toediening 28 dgn.

na aankomst in het gebied waar de wormen voorkomen, daarna maandelijks herhalen. Laatste

toediening 1 maand na thuiskomst.

4. Zandvliegjes bestrijding in gebieden waar het nodig is (preventie van Leishmaniose).

Er bestaat ook een vaccin tegen Leishmaniose bij de hond, informeer bij de dierenarts voor meer 

informatie en een advies op maat. 




