
 
 

 

10 punten lijstje voor honden en katteneigenaren 
 

Welkom in Nederland, zowel voor u als voor uw huisdier. Hieronder 5 do’s en don’ts voor dit verblijf: 
 

5 Do’s: 
 

1. Geef uw dier voldoende aandacht maar zorg ook voor rustmomenten. 
2. Pak een bench en maak daarin een veilig plekje voor uw hond of kat. U kunt ook uw 

kattenmand in deze bench zetten indien u dat wilt. Doe een deekje erom heen zoals in de foto. 
Heeft u een kat? Pak een lege kartonnen doos en doe deze in de bench. Hierin kan uw kat zich 
verstoppen of daarin spelen. 

3. Pak af-en-toe wat lekkers voor uw dier en bied dat aan. 
4. Pak af-en-toe wat speelgoed (voor dieren) en speel met uw hond of kat. 
5. Besteed veel tijd aan knuffelen met uw dier, indien uw dier dat fijn vindt. 

 

 
5 Don’ts: 

 
1. Laat niemand aan uw dier zitten behalve uzelf, uw eigen familieleden of -indien nodig- 

een dierenarts tijdens uw verblijf hier. 
2. Wordt niet boos op uw dier. 
3. Pak niets af of laat niemand iets afpakken van uw dier (bijvoorbeeld een botje, speelgoed 

etc) ook al doet u dat huis en is uw dier niet agressief. 
4. Laat uw dier hier niet los(lopen). Sta geen interactie met andere dieren toe. Laat uw hond niet 

eens aan een andere hond vriendelijk snuffelen of een reismand van een kat. 
5. Geef een dier nooit een tikje, schopje, rukje aan de lijn of til uw dier nooit op aan de riemde 

halsband, of het tuigje. 

 
 
 

Dit lijstje is samengesteld door Valerie Jonckheer en Laura Reifler van het Evidensia Dierenziekenhuis Nieuwegein op 2 april 2022 en is 
specifiek geschreven voor honden en katten die voor het eerst aankomen in Nederland vanuit de Oekraïne. 
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