
 

 

Uw huisdier mee naar het buitenland? 
 
Denk goed na voordat u besluit uw hond/ kat/ fret mee te nemen naar het buitenland!  
Neem ruim van te voren contact met  ons op en vertel naar welk land u gaat, omdat de regels en 
risico’s per land verschillen.  
VERPLICHT: -Officieel Europees Dierenpaspoort 
 -Identificatie door middel van chip of goed leesbare tatoeage 
 -Geldige enting tegen hondsdolheid (Rabiës) 
  voor de meeste landen minimaal 21 dagen van te voren. 
 -(Bloedonderzoek) 
Voor sommige landen, zoals Noorwegen, Zweden, Australie, Ierland, Malta, Groot -Brittanie, Turkije, Tunesie, Bulgarije, 
Kroatie, is een bloedonderzoek op antistoffen tegen Rabiës verplicht. Deze landen hebben meestal ook nog andere regels. 
Neem minstens 8 maanden van te voren contact op met onze kliniek als u van plan bent naar een van deze landen te 
gaan.  
 
RISICO’S: 
-Teken. Teken kunnen, met name in Zuid-Europa, ernstige ziekten overdragen. Ondanks 
voorzorgsmaatregelen kan er toch nog een teek aanhechten. Verwijder teken altijd zo snel 
mogelijk, gebruik geen alcohol, draai de teek eruit met behulp van een (teken) pincet.  
-Hartwormmuggen. In Zuid-Europa kunnen muggen de overbrengers van de larfjes van hartworm 
zijn.   
-Zandvliegen. In Zuid-Europa en in de tropen komen zandvliegen voor die de ziekte Leishmania 
kunnen overdragen. Zandvliegen komen na zonsondergang tevoorschijn. Daarom kan uw hond 
tijdens de schemering het beste in een zandvliegen-vrije omgeving (binnen!) verblijven. 
 
WIJ ADVISEREN U HET VOLGENDE: 

1. Advantix® pipetten tegen vlooien, teken, hartwormmuggen en zandvliegen bij de hond.  
Toepassing: iedere 2 weken gedurende het verblijf in het buitenland. 

 
Frontline® spray/ spot-on tegen vlooien en teken voor de kat.  
Toepassing: maandelijks gedurende het verblijf in het buitenland. 

 
2. Milbemax® tabletten of Stronghold® spot-on tegen de larven van hartworm. 

  
Indien 1-28 dagen in risicogebied: behandel dag van thuiskomst en herhalen 1 maand na 
thuiskomst.  
Indien meer dan 28 dagen in risicogebied: start op dag 28, daarna maandelijks herhalen + 
herhalen maand na thuiskomst.  
  
Milbemax doodt, naast hartwormlarven, ook spoelwormen, haakwormen, zweepwormen 
en lintwormen.  Milbemax werkt niet tegen vlooien.  
Stronghold spot-on doodt, naast hartwormlarven, ook volwassen vlooien, larven en eitjes, 
luizen, haakwormen en  spoelwormen.  Stronghold werkt niet tegen lintwormen.  

 
Een op reis opgelopen “tropische” ziekte kan langdurig aanwezig blijven, soms moeilijk te genezen 
zijn, maar ook maanden tot jaren ná de vakantie pas tot uiting komen. Vermeldt bij ziekte van uw 
huisdier dus altijd dat uw dier ooit in het buitenland is geweest. 
 
Als u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog steeds vragen heeft, neem dan contact op met onze kliniek. 
Graag geven we u een persoonlijk advies. 
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