Goed voorbereid op reis. Buitenland,kennel of thuis?
De vakantie staat voor de deur, u wilt er lekker tussenuit. Maar u kunt pas echt
ontspannen op reis als u weet dat uw huisdier goed is beschermd. Dat geldt
voor het buitenland, maar ook voor een verblijf in een kennel of pension.
Vanaf 3 juli 2004 gelden voor het vervoer van honden, katten en fretten
binnen de Europese Unie een aantal algemene regels.
• De dieren moeten in het bezit zijn van een paspoort volgens Europees
model
• De dieren moeten gevaccineerd zijn tegen Rabiës
• De dieren moeten geïdentificeerd zijn.
EU-paspoort
Het paspoort vervangt vanaf 3 juli 2004 alle in Nederland reeds bestaande
reisdocumenten die gebruikt worden voor het vervoer van dieren naar het
buitenland. De oude paspoorten hoeven niet ingenomen te worden. De nog
geldige vaccinaties en behandelingen kunnen schriftelijk overgezet worden
door uw dierenarts in het nieuwe paspoort. Het is verstandig het oude
vaccinatieboekje te bewaren.
Vaccinatie tegen Rabiës
Het dier moet gevaccineerd zijn tegen Rabiës met een in Nederland
geregistreerd vaccin volgens het vaccinatieschema van de producent. Bij de
meeste EU landen wordt geadviseerd uiterlijk 21 dagen voor vertrek tegen
rabiës te vaccineren.
Hondsdolheid is een reëel gevaar, dat u niet mag onderschatten. Uw huisdier
moet daarom worden ingeënt, ook al omdat het zonder geldig bewijs van
inenting niet naar het buitenland mag. In verschillende landen worden zeer
uiteenlopende voorwaarden aan de inenting verbonden, bijvoorbeeld over
het tijdstip van de vaccinatie en eventuele bloedtesten voorafgaand aan de
reis.
Identificatie
Een identificatie is verplicht. Dit kan door middel van een microchip of een
tatoeage. Het nummer van de microchip of de tatoeage moet in het
paspoort worden vastgelegd. Naast een identificatie en vastlegging daarvan
in het paspoort is een registratie van het chipnummer bij een centrale
databank aan te bevelen.

Registratie duurt enkele minuten en werkt wereldwijd!
Kennelhoest vaccinatie
Kennelhoest is een keel- en luchtpijpontsteking, met als belangrijkste
verschijnsel: een droge, harde hoest. Het hoesten kan in de loop van enkele
weken vanzelf over gaan, maar er kunnen ook complicaties optreden zoals
bronchitis of longontsteking. De keel- en luchtpijpontsteking kan ook chronisch
worden en is dan moeilijk te genezen. Van meer dan één virus is bekend dat
het luchtwegontstekingen kan veroorzaken of de hond gevoeliger kan maken
voor de belangrijkste bacterie die bij kennelhoest een rol speelt.
De meest voorkomende verwekkers van kennelhoest zijn een ParaInfluenzavirus en Bordetella bronchiseptica bacterie.
Verminderde weerstand, stress, veel blaffen of een hogere infectiedruk (veel
honden bij elkaar waarvan meerdere de aandoening hebben) verhogen de
kans op verspreiding en aanslaan van de infectie.
De naam kennelhoest is dan ook ontstaan doordat de ziekte zich vooral laat
zien op plaatsen waar veel honden dicht bij elkaar leven, zoals bijvoorbeeld in
een pension het geval is.
Het is mogelijk om door vaccinatie de hond te beschermen tegen de beide
verwekkers van kennelhoest.
Bescherming tegen teken, vlooien en wormen
Babesiosis
Deze ziekte kan worden overgebracht door een teek. Na een tekenbeet kan
de parasiet “Babesia”, in de bloedbaan komen. Hij gaat in de rode
bloedcellen zitten en maakt deze kapot. Hierdoor kan koorts, bloedarmoede,
geelzucht en lusteloosheid ontstaan.
Er kan tegen Babesia ingeent worden, voor specifieke informatie hierover kunt
u de assistente vragen.
Belangrijk is ook tegen teken te beschermen. Dit houdt niet alleen in: een
goede halsband (scalibor) of spray/spot-on (frontline) in, maar ook het
dagelijks controleren van teken.
Teken kunnen worden verwijderd door ze voorzichtig met een tekenhaak/tang
eruit te draaien. GEBRUIK GEEN ALCOHOL!! Hierdoor zal de teek juist zijn
inhoud “overgeven” in uw hond.
Leishmaniasis
Deze ziekte wordt overgebracht door zandvliegjes. Deze kleine vliegjes komen
niet op stranden voor maar juist in tuinen en parken waar veel begroeiing
aanwezig is. Overdag verschuilen ze zich in spleten en kieren van muren in
een vochtige omgeving ( beek, put, fontein etc.) en liefst in de buurt van
beboste delen van steden, zoals tuinen en parken. Ook worden ze in
woonruimten aangetroffen.
De symptomen kunnen ontstaan tussen maanden en jaren na een beet van
het vliegje. Ze worden mager ondanks goede eetlust.
Zandvliegen komen - van mei tot september/oktober - vlak na zonsondergang
tevoorschijn en blijven actief tot zonsopgang. Ze houden van warme nachten
en kunnen, omdat ze klein zijn, bij harde wind niet vliegen.

U kunt uw hond niet inenten tegen leishmania. U kunt hem alleen beschermen
tegen zandvliegjes, het middel wat u hiervoor kan gebruiken is de Scalibor
tekenband: deze is werkzaam tegen zandvliegjes en teken.
Hartworm
Deze worm wordt overgebracht door muggen. De muggen komen voor waar
de temperatuur niet onder de 15 graden komt. De worm gaat in de
bloedbaan zitten. Hierdoor wordt de bloeddoorstroming belemmerd en
ontstaan onder andere hartlijden, functie verlies van nieren en lever.
U kunt uw dier beschermen door hem Milbemax te geven. Dit is een
wormmiddel, dat werkzaam is tegen hartworm en maag-darmwormen.
Het behandelingsschema is als volgt: bij aankomst op vakantie 1 tablet geven.
Daarna moet er om de 3 weken 1 tablet worden gegeven en bij thuiskomst als
laatste.
Vossenlintworm
Deze komt in grote delen van de wereld voor, inclusief Europa. De lintworm
heeft een primaire stadium in een ander dier. Honden en katten worden pas
geïnfecteerd als ze hiermee besmette knaagdieren vangen of opeten. De
vossenlintworm is niet echt schadelijk voor uw hond of kat, maar het primaire
stadium kan zich bij mensen in verschillende organen (o.a. Lever, longen)
nestelen en zo ziekte veroorzaken. Als u naar een gebied gaat waar de
vossenlintworm voorkomt, is het daarom toch belangrijk om infecties te
voorkomen en uw hond of kat preventie te behandelen met bijvoorbeeld
Milbemax.
Vlooien
Vlooienbeten kunnen erge jeuk veroorzaken bij uw huisdier en soms ook bij de
mens. Daardoor gaat uw huisdier zich krabben en bijten. Dit kan zelfs tot
wonden leiden. Sommige honden en of katten vertonen allergische reacties
op een vlooienbeet. Doordat vlooien zich met bloed voeden kunnen ze
bloedarmoede veroorzaken bij jonge en/of verzwakte dieren. Vlooien kunnen
een lintworm besmetting doorgeven aan uw huisdier en mogelijk ook aan uw
kinderen. Vlooien spelen ook een belangrijke rol in de overdracht van
kattenkrabziekte waarbij de kat de mens kan infecteren.
Belangrijk is dus dat u uw huisdier het hele jaar door beschermd tegen vlooien.
Ook is het verstandig om 4 keer per jaar uw huisdier preventief te ontwormen.
Vaak wordt er in de vakantie periode meer aan de alle bovengenoemde
zaken gedacht maar het is verstandig om het hele jaar door aan de
bescherming van uw huisdier te denken!!

