Tips voor het reizen met honden
Huisdier op vakantie meenemen vraagt voorbereiding
Nu de vakantie bijna aanbreekt, is het voor mensen die met één of meerdere huisdieren op
vakantie gaan raadzaam een aantal zaken op een rijtje te zetten. Zo gelden er allerlei regels
voor het reizen met honden en katten in het vliegtuig. En voor diegene die de hond of kat in de
auto mee op reis neemt, is het handig te weten hoe je dat het beste kan doen. Immers, een
huisdier voor lange tijd in de auto meenemen kan bij het dier stress of wagenziekte
veroorzaken.
De vakantietrend van 2016 is het rondreizen per camper of het huren van een huis met familie of
meerdere gezinnen. Steeds vaker neemt men ook een huisdier mee op reis, dit blijkt uit onderzoek
van Casamundo (2015). In 2015 was juli de topmaand om de trouwe viervoeter mee te nemen op
vakantie (30%).
Nooit achterlaten in de auto
Reisverzekeraar Allianz Global Assistance heeft mede via haar alarmcentrale veel kennis opgedaan
over een onbezorgde reis met een huisdier. Wie een hond meeneemt kan hem het beste vooraf al aan
de auto en mand of bench laten wennen. Geef een hond onderweg voldoende gelegenheid om even
te wandelen en te plassen. En laat de hond nooit in de auto achter. Zelfs een verblijf van 20 minuten
in de schaduw en met een open raam kan fataal zijn.
Met het vliegtuig
Wie met zijn huisdier gaat vliegen moet weten dat vliegtuigmaatschappijen strikte regels hanteren. Zo
zijn reisdocumenten van het huisdier verplicht. Het gaat dan vooral om ten minste twee documenten:
een gezondheidsverklaring die is ondertekend door een bevoegd dierenarts en een geldige verklaring
dat het huisdier is ingeënt tegen hondsdolheid. Die moet zijn ondertekend door een lokale inspecteur
van de veterinaire dienst of een andere ambtenaar.
In de cabine
Vliegtuigmaatschappijen hanteren elk hun eigen regels voor het reizen met een huisdier. Het reizen
zelf kan op drie manieren: in de cabine, in het bagageruim of op een aparte vlucht, waar de eigenaar
niet bij aanwezig is. Hoewel veel vliegtuigmaatschappijen het reizen van een huisdier in de cabine niet
toestaan, zijn er toch enkele die dat wel toelaten. Dat hangt dan onder meer af van de grootte van het
huisdier. Bovendien moet het huisdier in een bench.
Voor wie gaat vliegen met een huisdier is het verstandig vroegtijdig contact op te nemen met de
luchtvaartmaatschappij om op het vliegveld niet voor verrassingen te komen staan. De meeste
huisdieren gaan in een bench in het vrachtruim. Het vrachtruim wordt verwarmd en onder normale
druk gehouden. Het inchecken met een huisdier kost altijd meer tijd. Het is daarom verstandig ruim op
tijd op de luchthaven aanwezig te zijn.
Meenemen op reis:
 Dierenpaspoort en/of inentingsboekje;
 Rabiësverklaring voor de hond;
 Gezondheidsverklaring van de dierenarts;
 Telefoonnummer van eigen dierenarts;
 Eventuele medicijnen;
 Eigen eet- en drinkbakken;
 Eigen voer (ook voor onderweg) en water;
 Halsband met adreskokertje met het vakantieadres en een telefoonnummer;
 Eventueel muilkorf;
 EHBO-doos voor uw huisdier;
 Een foto van je huisdier voor als je hem kwijtraakt.

Praktische tips:
 Regel zaken als inentingen en reisdocumenten altijd ruim van tevoren.








Houd er rekening mee dat sommige landen strikte quarantainebepalingen hanteren voor elk
dier dat het land binnenkomt.
Bevestig een label met de naam van het dier en voederinstructies aan de zijkant van de
bench.
Laat uw huisdier al voor de vlucht wennen aan de bench. Vijf dagen is meestal genoeg voor
een dier om met de bench vertrouwd te raken.
Geef uw huisdier niets meer te drinken binnen 4 uur voor vertrek.
Dieren kunnen last hebben van luchtziekte. Geef uw huisdier daarom geen voedsel binnen 12
uur voor vertrek.
Verdoof uw huisdier niet voor de reis. Want door de verdoving went het dier minder snel aan
zijn nieuwe omgeving en het koelt mogelijk af tijdens de vlucht.

