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Denk aan je huisdier tijdens het plannen  
van je vakantie 

CHECKLIST 
 
 
 
Gebruik onderstaande checklists om ook een aangename vakantie voor je huisdier te garanderen. 

JE HUISDIER GAAT MEE OP REIS? 

Staat je bestemming al vast?  
Gebruik zeker volgende checklist zodat u niets vergeet mee te nemen voor je huisdier! 

 

 Borstel 

 Contactgegevens dierenarts 

 Plastic tasjes (doggybags): voor het geval je hond op een ongunstige plaats iets 

achterlaat. 

 Chip: is je huisdier gechipt? 

 Drinkbak: neem voor onderweg genoeg water van thuis mee. Is de maag van je hond snel van 

streek, geef hem dan op de plaats van bestemming ook geen kraantjeswater maar koop 

flessen water. 

 EHBO-koffer 

 Eten: in Europa vindt u makkelijk dierenvoeding, maar neem eigen eten mee voor huisdieren 

die specifieke voeding vereisen of gewoon zijn. Vergeet geen blikopener bij blikvoer. 

 Autogordel: in sommige landen moet je hond officieel vast in de auto. 

 Extra handdoeken: om bv. pootafdrukken op het hoteltapijt te voorkomen, ... 

 Halsband / riem / muilkorf: in sommige gebieden en landen moeten honden verplicht 

aangelijnd en / of gemuilkorfd zijn. 

 Mand: dieren zijn gehecht aan hun eigen bed. Stel je dier meer op zijn/haar gemak tijdens de 

vakantie: neem zijn/haar eigen mand mee. 

 Medicijnen: neem voldoende medicatie voor je huisdier mee en voorzie eventueel voor 

enkele dagen extra. 

 Europees paspoort: dit paspoort (met chip- of tatoeage nummer) is verplicht voor honden, 

katten en fretten die de grens overgaan. 

 Speeltjes 

 Speciale schoentjes: indien je lange wandelingen plant te maken in bergachtig gebied met je 

hond of als bescherming tegen warme asfalt/beton. De voetkussentjes 

beschadigen/verbranden sneller dan vermoed. 

 Tabletten tegen reisziekte: wanneer je huisdier braakt tijdens autoritten is de kans groot dat 

hij/zij last heeft van reisziekte. De dierenarts of apotheker heeft hiervoor tabletten beschikbaar. 

 Tekentang 

 Vaccinatie hondsdolheid verplichte inenting voor honden, katten en fretten die de grens 

overgaan. 

 Warmte: voorzie een zonnescherm in de wagen en zonnecrème voor dun behaarde plekken in 

de hondenvacht. 

 Lokale wetgeving: sommige landen hebben aanvullende eisen en wetten met betrekking tot 

invoer van huisdieren. 
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JE HUISDIER BLIJFT THUIS? 

 
Regel tijdig de opvang van je huisdier. Afhankelijk van jouw huisdier heb je verschillende opties: 
 

 Jouw huisdier blijft thuis en wordt verzorgd door  een gespecialiseerde oppasdienst, een 
buur, familielid, vriend of kennis. 

 Jouw huisdier logeert in een dierenpension of verblijft bij kennissen of familie thuis. 
 

Maak duidelijke afspraken en gebruik volgende checklists! 

Je huisdier blijft in je woning tijdens je afwezigheid 

 Bereikbaarheid: laat je contactgegevens achter waarop je makkelijk te bereiken bent. 

 Dierenarts: laat de contactgegevens van de dierenarts achter. 

 Drinken: is stromend water gemakkelijk bereikbaar? 

 Eten: is er voldoende voeding in huis? 

 Kennis maken: kent je huisdier de verzorger? Heeft de persoon die voor je huisdier  zal komen 

zorgen zelf geen schrik? Laat hen vooraf al eens kennismaken met mekaar. 

 Medicatie: is er voldoende medicatie aanwezig? Is er een doseringsoverzicht voor de 

medicatie aanwezig? 

 Toegang: kan de verzorger bij het huisdier, water en voedsel? 

 Verzorgingsproducten: zijn er voldoende verzorgingsproducten aanwezig, zoals 

kattenbakvulling? 

 

 

Je huisdier gaat naar een kennis of familie tijdens je afwezigheid 

 Bereikbaarheid: laat je contactgegevens achter waarop je makkelijk te bereiken bent. 

 Dierenarts: laat de contactgegevens van de dierenarts achter. 

 Eten: geef voldoende voeding mee. 

 Kennis maken: kent je huisdier de verzorger? Heeft de persoon die voor je huisdier zal zorgen 

zelf geen schrik? Laat hen vooraf al eens kennismaken met mekaar. 

 Mand: geef het vertrouwde mandje mee: dieren zijn gehecht aan hun eigen bed en meer op 

hun gemak in een vertrouwde omgeving. 

 Medicatie: geef voldoende medicatie mee, samen met een doseringsoverzicht. 

 Verzorgingsproducten: zijn er voldoende verzorgingsproducten aanwezig, zoals 

kattenbakvulling? 

 

 

Je huisdier gaat naar een pension 

 Bereikbaarheid: laat je contactgegevens achter waarop je makkelijk te bereiken bent. 

 Bezoek: breng op voorhand als eens een bezoekje aan het dierenpension. Kan het pension 

een bewijs van vakbekwaamheid voorleggen? Welke indruk maken de dieren die er op het 

moment van je bezoek verblijven? 

 Comfort: zijn de hokken van dieren en andere ruimtes schoon en verwarmd? Hebben de 

dieren zowel binnen- als buitenruimte? 
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 Dierenarts: komt er regelmatig een dierenarts op bezoek? Laat ook de gegevens van je  eigen 

dierenarts achter. 

 Drinken: hebben de dieren steeds toegang tot vers, schoon water? 

 Eten: is voeding inbegrepen of moet je zelf voeding voorzien? 

 Verplichte inentingen: Vlooien-en wormenbestrijding vereist? 

 Medicatie: is je huisdier in orde met de nodige vaccinaties? Geef voldoende medicatie mee 

met een doseringsoverzicht 

 Specifieke noden: wordt er rekening gehouden met je speciale wensen? 

 Tijd: hoeveel tijd wordt er per dag aan je dier besteed? Hoe vaak en hoe lang worden honden 

uitgelaten? 

 Veiligheid: worden honden en katten gescheiden van elkaar? 

 

 

Een overzicht van dierenpensions en dierenoppasdiensten is ook terug te vinden op de website van de 
provincie Vlaams-Brabant.  


