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MET JE HUISDIER OP REIS

Meer en meer honden en katten mogen mee op reis naar het zonnige Zuiden of het hoge 
noorden. om dit probleemloos te laten verlopen, is het best vooraf even stil te staan bij 
volgende punten:
 1/ officiële papieren 
 2/ mee in de auto 
 3/ preventie van tropische ziekten

het is handig om bij aankomst op uw vakantieplek te informeren naar de contactgegevens 
van een plaatselijke dierenarts of dierenkliniek.

1/ Officiële papieren

het is een verschil of u landen binnen of buiten de Europese Unie aandoet met uw hond 
of kat.
Voor landen buiten de Europese Unie gelden geen algemene voorschriften. ieder land 
heeft zijn eigen regels, die voortdurend worden aangepast. Bovendien is het bij bepaalde 
landen nodig vooraf een officieel bloedonderzoek te laten uitvoeren om de europese unie 
weer binnen te mogen. indien u met uw trouwe viervoeter dit soort landen wenst te be-
zoeken, raden wij u aan ons tijdig te contacteren.

De landen die tot de Europese Unie behoren, zijn: België, Bulgarije, cyprus, denemark-
en, duitsland, estland, finland, frankrijk, Griekenland, hongarije, ierland, italië, letland, 
litouwen, luxemburg, Malta, nederland, oostenrijk, polen, portugal, roemenië, slovenië, 
slowakije, spanje, tsjechië, Verenigd koninkrijk en Zweden.

Voorwaarden
De voorwaarden om naar een land van de europese unie te reizen, zijn sinds 2004 in 
bijna alle landen dezelfde:
 1/ geïdentificeerd/geregistreerd zijn 
 2/ een europees paspoort hebben 
 3/ een geldig hondsdolheidsvaccin hebben
 

1/ identificatie
Vanaf juli 2011 is alleen de chip een geldige manier om een dier de identificeren. 
dit wil zeggen dat een tatouage niet meer volstaat om naar het buitenland te gaan. 
honden moeten daarnaast ook geregistreerd zijn bij de databank van het BVirh. het plaat-
sen van een chip is een vrijwel pijnloze ingreep. wij brengen aansluitend het administra-
tieve gedeelte voor u in orde.
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2/ europees paspoort
honden, katten en fretten geboren na 2004 krijgen het europees paspoort bij de identifica-
tie. Voor dieren die voor 2004 een chip of tatoeage kregen, kan u zelf een paspoort aanvra-
gen op volgend adres: BVIRH PB 168 BE-1060 Brussel 6
het paspoort wordt u opgestuurd na overschrijving van 5 euro op het volgende nummer: 
340-0113235-74 met vermelding van het chipnummer of de tatoeage.

3/ geldige hondsdolheidsvaccinatie
een eerste hondsdolheidsvaccinatie is geldig na 21 dagen. als uw huisdier ouder is dan 
3 maanden op het moment van de enting dan blijft hij 3 jaar lang tegen deze ziekte be-
schermd. wordt uw dier opnieuw gevaccineerd binnen de drie jaar dan loopt de protectie 
gewoon door zonder wachtperiode.

uitzonderingen binnen de europese unie
uitzonderingen op deze regels zijn: denemarken, finland, ierland / uk, Malta en Zweden. 
Voor deze landen gelden extra voorwaarden zoals bijvoorbeeld het bepalen van de anti-
stoffentiter tegen rabiës of een wormenbehandeling. Bovendien dient soms een wachttijd 
van meerdere maanden gerespecteerd te worden. 
Voor sommige landen zijn er afwijkende bepalingen voor honden jonger dan 3 maanden. 
ook een gezondheidsattest van uw dierenarts voor vertrek of een grenscontrole zijn mo-
gelijk noodzakelijk. sommige landen stellen eisen op het vlak van ontworming en para-
sietenpreventie. tijdig informeren en de papieren in orde laten maken, is de boodschap! 
de wetgeving over deze materie wijzigt frequent. Bij specifieke vragen, kan u terecht bij 
onze dierenarts ann Bulthé.
dierenkliniek het Binnenhof Met je huisdier op reis Bisschopslaan 68 – 2340 
Beerse 014/622020 www.hetbinnenhof.be

2/ Mee in de auto

op zondag een ommetje maken in de auto is iets helemaal anders dan een lange rit rich-
ting het verre noorden of zuiden. net zoals mensen hebben dieren het nodig regelmatig 
de benen te strekken en iets te drinken. een rustige rijstijl is noodzakelijk bij verkeer op 
bergwegen en andere kronkelige wegen. probeer snel stijgen of dalen te vermijden, net als 
op korte tijd herhaaldelijk stoppen en vertrekken.
Vervoer geen dieren in de caravan of aanhangwagen. dit is niet verboden, maar geeft een 
verhoogde kans op zieke dieren.

Volgens de Belgische wetgeving mag het dier de bestuurder niet storen bij het uitvoeren 
van manoeuvres. een bench, een afscheiding tussen de koffer en de inzittenden of een 
speciale gordel is dus niet verplicht, maar is wel veel veiliger bij een ongeval.
de automobilistenvereniging touring onderzocht de gevolgen van een botsing voor 
beestje én baasje. er werden crashtests met dummy’s van een hond en kat uitgevoerd. hun 
indrukwekkende bevindingen zijn te bekijken op de video in hun virtueel magazine 
e-explorer van juni 2008 (www.touring-e-explorer.be - klik op nl – dan voorgaande num-
mers – bij zoekopdracht: hond rijdt mee België – blz 37 – 38)
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in een auto achter glas kan de temperatuur zeer snel zeer hoog oplopen, zelfs al staat het 
autoraampje een stukje open. Oververhitting is helaas iets waar we elke zomer mee te 
maken krijgen. stijgt de lichaamstemperatuur boven de 42°c dan ontstaat er hersenbe-
schadiging. kortsnuitige rassen zoals de engelse bulldog of de mopshond hebben het 
extra moeilijk hun lichaamstemperatuur door hijgen op peil te houden. afkoelen met bij-
voorbeeld lauw stromend water tot de lichaamstemperatuur van 39.5°c is de boodschap. 
Bij de dichtstbijzijnde dierenarts kan een snelle afkoeling en een infuus meestal soelaas 
brengen.

Reisziekte

reisziekte ontstaat doordat het evenwichtssysteem te veel signalen te verwerken krijgt. 
eén op zes honden heeft hier last van. sommige honden zijn alleen onrustig of angstig; 
andere kunnen overvloedig beginnen speekselen of braken. Zowel voor het dier als voor 
het baasje wordt zelfs een kleine ritje al een nare ervaring.
langzaam laten wennen aan de auto kan helpen. ook voor voldoende frisse lucht zorgen, 
de hond mee naar buiten laten kijken en weinig eten op voorhand geven, kunnen het 
ongemak voor uw hond verminderen. Blijft uw huisdier last ondervinden, dan bestaan er 
meerdere soorten medicatie die de angst of misselijkheid kunnen wegnemen. Vraag er 
gerust naar tijdens uw volgend bezoek aan onze praktijk.
 

3/ Preventie van tropische ziekten

teken, muggen en zandvliegen kunnen voor mens en dier gevaarlijke ziekten zoals lyme 
disease, babesiose, ehrlichia, hartworm en leishmania overbrengen. Voorkomen van deze 
ziektes is altijd gemakkelijker en gezonder dan ze te genezen.
 

reist u naar warmere streken dan raden wij sterk aan uw hond op de volgende manier te 
beschermen:

Voor een kort verblijf (minder dan 28 dagen) 
Advantix pipet:
aanbrengen enkele dagen voor vertrek en vervolgens om de 2 weken tijdens de volledige 
periode van uw verblijf. dit geeft bescherming tegen muggen, zandvliegjes, teken en 
 vlooien.
+
Milbemax ontworming tegen hartwormen:
dag van thuiskomst + maand na thuiskomst

Voor een langer verblijf kan u volgend schema gebruiken: 
Milbemax ontworming tegen hartwormen: maandelijks vanaf de eerste maand van uw 
verblijf, dag van thuiskomst + maand na thuiskomst 
+ 
Scalibor halsband: 2 weken voor de afreis aandoen. deze halsband geeft 6 maanden be-
scherming tegen teken, zandvliegen en muggen 
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+ 
Frontline: maandelijks voor de bescherming tegen vlooien (en teken)
Katten zijn in het algemeen minder gevoelig aan deze ziekten dan honden. Voor een opti-
male bescherming raden wij aan:
Milbemax ontworming tegen hartwormen: maandelijks vanaf de eerste maand van uw 
verblijf, dag van thuiskomst + maand na thuiskomst 
+ 
Frontline: om de 2 weken frontline spray voor de bescherming tegen teken (en vlooien) 
ofwel om de 2 weken afwisselend een frontline pipet en de spray toedienen

belangrijkste aandoeningen

we zetten de belangrijkste aandoeningen even op een rijtje: hartworm, door teken overge-
dragen ziektes en leishmania.

Hartworm

Wat is een hartworm?

de hartworm of dirofilaria immitis komt onder andere voor bij de hond en de kat. Volwas-
sen hartwormen bevinden zich in de slagaders van de longen en in het hart. Ze blijven 
daar 5 à 7 jaar leven en worden 10 tot 30 cm lang. de vrouwelijke hartwormen produceren 
larven die in de bloedbaan komen.

Hoe raakt uw huisdier besmet?

de infectie wordt overgedragen via bepaalde muggensoorten die besmet bloed opzuig-
en en via een muggenbeet een volgend slachtoffer kiezen. uw huisdier kan alleen besmet 
worden in gebieden waar deze muggen voorkomen. deze regio ligt in het warme Zuiden, 
maar breidt zich wel steeds verder uit.
de streken waar de besmetting veel voorkomt zijn: amerika, afrika, azië, australië en Zuid-
europa. de hartworminfectie is ook al waargenomen in noord - frankrijk. op bijgevoegd 
kaartje stellen de donkere gebieden de plekken voor waar hartworm endemisch voorkomt. 
in de witte gebieden is de parasiet (nog) niet opgemerkt.
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Verspreiding van hartworm over europa

 
De gevolgen van een hartworminfectie

hartwormziekte is een ernstige ziekte, die zelfs dodelijk kan zijn. de wormen beschadigen 
de wand van het hart en de bloedvaten. Ze zorgen dat longen en hart minder goed kun-
nen werken. in het begin heeft uw huisdier weinig last. hij hoest af en toe en is ook sneller 
moe. Vervolgens treden ademhalingsmoeilijkheden meer op de voorgrond en kan het dier 
erg gaan vermageren. soms krijgen besmette dieren vocht in buik – en borstholte. onder-
staande foto toont een hart dat overvol zit met volwassen hartwormen.
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De behandeling en de preventie van een hartworminfectie

de behandeling van dieren met hartwormziekte is mogelijk, maar duurt erg lang, is erg 
kostelijk en niet zonder risico. de therapie op zich kan zelfs sterfte van het dier tot gevolg 
hebben.
de preventie van deze ziekte kan heel eenvoudig en we raden volgende voorzorgs-
maatregelen aan als u plaatsen bezoekt waar hartwormen voorkomen.
 

Milbemax ontworming (hond en kat): 
maandelijks (op de bestemming), dag van thuiskomst + maand na thuiskomst

of Scalibor halsband (hond): 
2 weken voor de afreis aandoen. dit geeft 6 maanden bescherming tegen de muggen en 
ook tegen teken en zandvliegen

+ Binnenhouden van uw huisdier tijdens de periode dat de muggen het meest actief zijn 
(tijdens de schemering ‘s morgens en ’s avonds).
 
 
 
 
 
 
 

Door teken overgedragen aandoeningen
 
aandoeningen die door teken worden overgedragen zijn:
	 •	lyme disease (borreliose)
	 •	anaplasmose
	 •	Ehrlichiose
	 •	babesiose

ook hier is het zo dat slechts bepaalde tekensoorten specifieke aandoeningen veroor-
zaken. samengevat kunnen we stellen dat teken uit onze streken lyme disease en ana-
plasmose kunnen overbrengen. ehrlichiose en babesiose worden verspreid door teken uit 
het Zuiden. Maar uitzonderingen bevestigen de regel: een hond uit Beerse die enkel in de 
bossen van de lilse Bergen kwam, is op het nippertje aan een babesiose-dood ontsnapt! 
ehrlichia en babesia parasiteren respectievelijk witte en rode bloedcellen. de meeste geïn-
fecteerde honden lopen deze ziektes op in de landen rond de Middellandse Zee.

Om deze akelige ziektes over te kunnen brengen, moet de teek 24 tot 48 uur op de 
gastheer aanwezig zijn en bloed zuigen. Preventie is er opgericht om tekenbeten 
te voorkomen en eventueel aanwezige teken zo snel mogelijk te verwijderen. Een 
dagelijkse controle moet (ook bij ons)!

eens besmet, zijn de optredende symptomen niet altijd zo duidelijk. de typische zwelling 
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met rode rand die bij mensen ontstaat na een besmette tekenbeet, komt bij onze huis-
dieren niet voor.

Bij sommige besmettingen met lyme disease en anaplasmose krijgen de honden koorts. 
Ze zijn suf, eten minder, hebben vergrote lymfeklieren en manken. Zenuwsymptomen en 
nier- en hartproblemen zijn mogelijk. het stellen van de diagnose is niet zo eenvoudig, 
maar eens deze infecties vermoed worden, wordt een aangepaste antibioticumkuur opge-
start in afwachting van de labo resultaten.
Mensen blijken gevoeliger voor deze ziekten. heel veel up to date informatie kan u vinden 
op volgende site: http://www.iph.fgov.be/epidemio/epinl/plabnl/lyme.htm

een besmetting met ehrlichiose komt enkel voor in Zuid europa en (sub)tropen. de symp-
tomen zijn zoals bij de 2 bovenvermelde infecties, maar erge bloedarmoede, bloedingen, 
ontstekingen in het oog en neus- en oogvloei kunnen ook ontstaan. eens een dier chro-
nisch besmet is, dan zijn de vooruitzichten gereserveerd tot slecht.
als onze honden in contact komen met babesiose dan worden ze acuut ziek. naast een 
algemeen slechte toestand, worden de rode bloedcellen massaal afgebroken en zonder 
behandeling sterven de patiënten aan de gevolgen van de infectie. een tijdige behande-
ling met het juiste product brengt redding.

Hoe is de situatie bij de kat? 
door teken overdraagbare ziektes komen bij poezen minder voor. indien er toch een 
infectie is, dan verloopt die meestal zonder veel symptomen bij lyme disease. als ze in het 
Zuiden ehrlichiose of babesiose oplopen, dan zijn de ziektetekenen vergelijkbaar met die 
van de hond.
Als uw hond of kat in het Zuiden plots hoge koorts krijgt, plat ligt of donker 
gekleurde urine heeft, dan zoekt u best dringend een lokale dierenarts op.

Preventie van door teken overgedragen ziekten = tekenbeten voorkomen

 
1. Gebruik de juiste tekenproducten bij dieren die mee op reis mogen, maar ook bij de 
thuisblijvers!

Voor de hond adviseren we voor een kort verblijf advantix pipetten en voor een langer 
verblijf een scalibor halsband. 
indien uw hond de grens niet oversteekt en niet extreem gevoelig is voor teken, dan kan 
het 4-wekelijks gebruik van frontline ook voldoen als goede preventie.

Voor de kat zijn er veel minder producten beschikbaar. (advantix van de hond is zelfs 
uiterst giftig voor poezen!). wij raden u aan om frontline pipetjes om de 4 weken aan te 
brengen of om de frontline spray om de 2 tot 4 weken te gebruiken.

2. Vermijd plekken waar teken zich thuis voelen.
teken komen voor in bossen en op plaatsen met lage begroeiing (hoog gras, varens, 
struiken). daarom kan je door een teek worden gebeten wanneer je in een bos met een 
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dichte lage begroeiing wandelt of speelt maar ook in weiden en groene stadsdelen. Bij het 
wandelen, kan je proberen zo veel mogelijk de paden te volgen. teken houden van warme 
en vochtige plaatsen.

3. Controleer uw honden en katten dagelijks op de aanwezigheid van teken!
dit is een super belangrijke tip! immers, geen enkel tekenproduct werkt 100%. des te snel-
ler deze vieze spinachtigen verwijderd worden, des te beter. er bestaan meerdere soorten 
handige tekenpincetten waar u de teken vakkundig mee kan uithalen. achteraf wordt het 
wondje best ontsmet.
 

4. Bescherm ook uzelf en uw kinderen tegen deze door teken overgebrachte ziektes!
in het bos blijf je op het pad om de natuur te beschermen maar ook om wrijving over gras-
sen en planten waar teken op een gastheer wachten, te voorkomen. u draagt kledij die een 
zo groot mogelijk deel van je lichaam bedekt : lange mouwen, broeken, kousen, laarzen. 
niet bedekte delen van de huid wrijf je in met een insectenwerend middel (bv. met deet). 
de efficiëntie van het product verdwijnt evenwel na enkele uren en stelt de huid opnieuw 
bloot aan tekenbeten. controleer de huid na elke blootstelling om na te gaan of er zich 
geen teken hebben vastgeklampt. (http://www.iph.fgov.be/epidemio/epinl/plabnl/lyme)

 
 
 
 

Leishmania

leishmania is een parasiet bij de hond die ook kan overgedragen worden naar mensen 
met een zwakke afweer (zoals aids-patiënten). Zandvliegjes dragen deze infectie over.

leishmania komt voor rond het Middellands zeegebied en in bepaalde delen van Zuid-
amerika en afrika. dit heeft te maken met het verspreidingsgebied van de vector, de 
zandvlieg.

sommige honden kunnen de parasiet dragen zonder er zelf ziek van te zijn. ondertus-
sen kunnen ze een besmettingsbron vormen voor mens en dier. de aanwezigheid van de 
zandvlieg is wel nodig om verder infectie te verspreiden. sommige honden worden wél 
ziek en dit door een sterk ontwikkelde immuunrespons. het lichaam gaat enorm veel anti-
stoffen tegen de parasiet ontwikkelen, maar hierbij wordt ook het eigen lichaam aange-
tast. de ziektetekens die optreden, zijn heel verscheiden: sneller moe zijn, vermageren, 
veel drinken, huidproblemen, gewrichtsproblemen en oogletsels. een behandeling is niet 
evident.

Ook bij deze ziekte geldt: beter voorkomen dan genezen. 
reist uw hond mee naar plaatsen waar deze parasiet voorkomt dan raden wij aan uw huis-
dier te beschermen tegen zandvliegen.
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Voor een kort verblijf met de hond: 
Advantix pipet: aanbrengen enkele dagen voor vertrek en dan om de 2 weken tijdens de 
volledige periode van uw verblijf

Voor een langer verblijf met de hond: 
Scalibor halsband: 2 weken voor de afreis aandoen. deze halsband geeft 1/2 jaar bescher-
ming tegen teken, zandvliegen en muggen 
+ 
Houd uw honden en katten binnen in de schemering ’s morgens en ’s avonds. 
op die tijdstippen zijn de zandvliegjes het meest actief.

u dient met heel veel factoren rekening te houden als u uw huisdieren meeneemt op va-
kantie. wat we niet besproken hebben, is de samenstelling van een kleine en toch volle-
dige ehBo-kit. dat komt in een volgende mededeling.

Als u nog vragen hebt over dit onderwerp, twijfel dan niet om ons te contacteren. 
Voor heel specifieke vragen (of exclusieve vakantie oorden), kan u best meteen con-
tact opnemen met dierenarts Ann Bulthé, onze ‘reisverantwoordelijke’.

PRETTIGE VAKANTIE!!


