Hoezo,

vakantiestress?
•

Vakantie is leuk, maar die voorbereiding… Wat moet er mee, is alles wel goed
geregeld, moeten er nog inkopen gedaan worden... Help! En als je huisdieren
hebt, is er nóg meer om aan te denken. Gelukkig kun jij iets doen om je
klanten ontspannen op vakantie te laten gaan. Want wat is er nou fijner dan
iemand die alles voor je op een rijtje zet?
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e hond kan vaak mee op vakantie. Toch kun-

ook bescherming tegen kennelhoest voor de hond en extra

nen er ook redenen zijn om hem in Nederland

bescherming tegen niesziekte (Bordetella) bij de kat aan te

te laten. Bijvoorbeeld omdat de reis te zwaar

raden. Voor konijnen is vaccinatie tegen Myxomatose, RHD1 en

of het klimaat te heet is, maar soms ook

vooral RHD2 van levensbelang! Als het dier thuisblijft of naar

omdat het vakantieland niet alle rassen toe-

familie gaat is het belangrijk te checken of vaccinaties niet

laat. Waarschuw klanten met ‘stoere’ honden

tijdens de vakantie verlopen, en dat vóór te zijn.

om dit bijtijds te checken!

Veel andere huisdieren blijven liever in Nederland. In een
goed pension, uit logeren bij vrienden of thuis met vrienden

Parasieten

Zowel thuis, in het pension als op vakantie is een goede

die oppassen, bijvoorbeeld. Een enkele keer gaan katten, kna-

parasietenbestrijding noodzakelijk. Behalve de juiste bestrij-

gers of vogels mee op vakantie, maar ze moeten dan wel goed

dingsmiddelen mogen daarom een vlooienkam en tekentang

aan reizen gewend zijn.

Vooraf regelen

Of het dier nou meegaat of thuisblijft:

niet ontbreken in de vakantiebagage!
In het buitenland kunnen bovendien andere ziekten voorkomen,
waardoor extra bescherming

sommige zaken moeten ruim voor de

tegen bijvoorbeeld muggen en

vakantie geregeld worden. Vaccinaties bij-

zandvliegen nodig is.

voorbeeld. Voor honden, katten en fretten
die de grens over gaan is een rabiësvaccinatie verplicht. Maar ook voor dieren die

Niks vergeten?!

Er moet van alles mee op vakantie,

naar een pension gaan zijn er

naar het pension of naar familie

gezondheidseisen. Zo

of vrienden die op het dier passen.

moeten honden en

Dat varieert van het dierenpaspoort

katten hun basisvaccinaties gehad
hebben, maar is

34 Dibevo-Vakblad nr. 3/2018

en adresgegevens tot eetbakjes en
speeltjes. En zelfs voor dieren die
thuisblijven, moeten er inko-

pen gedaan worden zodat de verzorger niet misgrijpt.
Om niks te vergeten is een checklist wel zo handig. Het
LICG heeft drie varianten klaarstaan. Je vindt ze op licg.
nl/vakantie-dier-blijft-thuis en licg.nl/vakantie-dier-

Vakantie-verwenpakket

gaat-mee. Handig om mee te geven, maar ook voor in

Wil je het jouw klanten echt gemakkelijk maken? Stel dan

je winkel.

eens vakantiepakketten samen. Bijvoorbeeld voor de hond

Hang ze op bij een speciale hoek met vakantiespullen,

die meegaat, de hond of kat die naar een pension gaat of

zoals plastic voer- en waterbakken, een grondpen,

het knaagdier dat uit logeren gaat. Wat stop je erin? Hier

muilkorf, adreskokertjes, speeltjes, koelmatjes, tuigjes

wat suggesties:

en riemen, beschermende schoentjes voor honden
pootjes en een feromonenspray voor katten met vakantiestress. Zo heeft je klant alles voor het grijpen, ook de
dingen waar hij zelf nog niet aan dacht! ←

Voor de hond of kat die naar een pension gaat
• LICG-checklist ‘dier naar een pension’

• ligkleedje of zacht speeltje (eerst thuis laten gebruiken zodat het de eigen geur aanneemt)

• zakje kattenkruid voor de kat of tandverzorgende
kauwstaafjes voor de hond

• opschrijfboekje waar de eigenaar informatie in kan
zetten voor het pension

Voor de hond die mee mag op vakantie
• LICG-checklist ‘dier mee op vakantie’
• waterfles voor onderweg

• flostouw, bal of ander speeltje
• tekentang en een vlooienkam
• rolletje poepzakjes

• klein zakje beloningssnoepjes

• adreskokertje of label voor aan de halsband

Voor het knaagdier dat thuisblijft
• LICG-checklist ‘dier blijft thuis’
• zakje kruidenhooi

• bosje knaaghoutjes

• opschrijfboekje waar de eigenaar informatie in kan
zetten voor de oppas
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