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ADVIESBRIEVEN VAN UW DIERENARTS 

 

ADVIESBRIEF 1 

MET DE HOND OP VAKANTIE 

 
Wanneer u op vakantie wil gaan en u hebt een hond, moet u vooraf goed bedenken wat u met 
uw hond gaat doen. Neemt u uw hond mee op vakantie, brengt u uw hond naar een 
hondenpension of blijft uw hond bij familie of vrienden? 
 
 

Als u uw hond meeneemt op vakantie naar het buitenland 

 
In het buitenland kunnen er ziekten voorkomen waarmee we hier weinig of niet te maken 
krijgen. De hond moet soms dan ook voor andere ziekten gevaccineerd worden. 
 
Vaccinaties voor het buitenland 
 
Elk jaar wordt uw hond ingeënt tegen de belangrijkste hondenziekten. Als uw hond naar het 
buitenland gaat, moet u hem bovendien verplicht laten inenten tegen hondsdolheid (ten laatste 
3 weken voor vertrek) en hij moet gechipt zijn. Ook een Europees paspoort is verplicht. 
 
Sommige landen vragen bijkomende eisen. In sommige landen zijn bepaalde hondenrassen 
niet toegelaten. Voor meer info: https://www.health.belgium.be/nl/dieren-en-
planten/dieren/houden-en-verkeer-van-dieren/reizen-met-gezelschapsdieren of raadpleeg uw 
dierenarts. 
 
 
Teken en de ziektes die ze overbrengen 
 
Een tekenbeet kan ontstekingen en/of abcessen veroorzaken. Teken kunnen ook ziekten 
overbrengen, zoals Lyme, Babesiosis en Anaplasmosis. Het beste is om je hond te 
beschermen met een tablet, halsband of pipet. 
 
Het gevaar van Canine Leishmaniose 
 
Canine Leishmaniose is vaak een dodelijke ziekte bij honden. Door de beet van de zandvlieg 
worden er parasieten overgebracht op de hond. Er bestaat in België geen vaccinatie maar de 
ziekte kan wel voorkomen worden door te verhinderen dat de hond gebeten wordt door deze 
vliegjes. 
 
-Waar komt Leishmaniose voor? 
 
De ziekte komt voor in Latijns-Amerika en in alle mediterrane landen (Spanje, Italië, Zuid-
Frankrijk,…) 
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-Wat zijn de meest voorkomende symptomen? 
 
Haaruitval rond de ogen en de snuit, gewichtsverlies maar toch een goede eetlust, 
ontstekingen van de huid aan kop en poten, nagels worden lang en brokkelig. 
 
- Kan mijn hond behandeld worden? 
De behandeling is zeer moeilijk, kostbaar en kan ook lang duren. Een snelle start van de 
behandeling is zeer belangrijk. Een latere terugval is zeker niet uit te sluiten. 
 
- Hoe lang is de incubatietijd van de ziekte? 
De ziekte kan een tijdlang sluimeren vooraleer ze zichtbare symptomen veroorzaakt. Zij kan 3 
maanden na de infectie al tot uiting komen, maar dit kan ook 18 maanden duren. Soms kan 
het zelf enkele jaren duren tot uw hond er daadwerkelijk ziek van wordt. 
 
- Kunnen mensen er ook van ziek worden? 
Ja, maar het risico is klein omdat de zandvliegen meestal enkel honden steken. De ziekte is 
bij mensen ook makkelijk te genezen. 
 
- Hoe ziet de zandvlieg eruit en waar leven ze? 
Ze zijn klein (2,5-3mm) en hebben 2 vleugels. Ze komen meestal bij zonsondergang en blijven 
actief tot zonsopgang. Ze komen voor in de vrije natuur, soms worden ze ook in woonruimte 
aangetroffen.  Het zandvliegenseizoen loopt van mei tot september. 
 
- Hoe kunt u uw hond beschermen? 
De Seresto halsband (werkt 8 maanden) en Vectra 3D pipet (werkt 1 maand) bieden 
bescherming tegen de zandvlieg, teken, vlooien en muggen. 
 
Hartwormziekte bij de hond 
Hartwormziekte is een meestal dodelijke ziekte bij de hond. Zij wordt veroorzaakt door de 
hartworm (Dirofilaria immitis). 
 
- Wat zijn de meest voorkomende symptomen? 
Hoesten, vermoeidheid, gewichtsverlies en ademnood. Het hart zal later vergroten en hierna 
kunnen ook de nieren en lever aangetast worden. Als honden hiervoor niet behandeld worden, 
kunnen ze sterven. 
 
- Waar komt hartwormziekte voor? 
In alle landen van Zuid-Europa. 
 
- Hoe kan mijn hond besmet raken? 
Honden raken besmet wanneer ze gestoken worden door besmette muggen. Het larfje wordt 
dan onder de huid ingebracht. Ze gaan dan naar de borstholte en het hart. 
 
- Kan het behandeld worden? 
Dat is mogelijk, maar het is niet zonder gevaar. De producten die gebruikt worden, hebben 
vaak bijwerkingen. Door het afsterven van de hartwormen kan er trombose in de longen 
komen. De behandeling duurt een aantal maanden. 
 
- Hoe kan je uw hond beschermen? 
Bescherming gebeurt enerzijds door te voorkomen dat de hond gestoken wordt door de 
muggen die de parasiet overdragen. Dit kan met een Seresto halsband of een Vectra 3D pipet. 
 
Anderzijds raden wij aan om uw hond bij thuiskomst van uw reis te behandelen met het 
ontwormingsmiddel Milbemax tablet of Advocate pipet en deze behandeling nogmaals te 
herhalen 1 maand later. U kunt deze medicatie bekomen bij uw dierenarts. 
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Longwormziekte bij de hond 
Longwormziekte is een aandoening die overal in Europa kan voorkomen, ook bij ons in België. 
Er zijn 3 soorten longwormen: Angiostrongylus vasorum, Oslerus osleri en Aelurostrongylus 
abstrusus (enkel kat). 
 
-Wat zijn de meest voorkomende symptomen? 
 
Besmette honden hoesten, gaan soms benauwd zijn en kunnen vermageren. In het slechtste 
geval blokkeren de parasieten bloedvaten in de longen wat leidt tot acute ademnood en sterfte. 
 
-Hoe kan mijn hond besmet raken? 
 
Honden raken besmet wanneer ze slakken opeten die besmet zijn met een longworm. Ook 
kikkers en muizen kunnen soms longworm meedragen. 
 
-Kan het behandeld worden? 
 
Ja, behandeling kan met ontwormingsmiddelen. Het kan wel een hele tijd duren vooraleer alle 
wormen afgedood zijn. In het geval van een besmetting met Oslerus osleri, is het soms nodig 
om via een bronchoscopie de luchtpijp vrij te maken van knobbeltjes waarin de wormen leven. 
 
-Hoe kan je uw hond beschermen? 
 
Honden die veel slakken eten, kan je sowieso best 4 maal per jaar ontwormen met een 
geschikt middel. 
 
 
Hond meenemen met de auto 
Het is belangrijk om uw hond te laten wennen aan het autorijden. Tijdens de rit zou u enkele 
keren moeten stoppen om de hond te laten plassen en/of drinken. Neem best eigen drinkwater 
mee. Als uw hond last heeft van autoziekte, vraag uw dierenarts dan om raad. 
 
De reisapotheek 
Wij raden aan om hondenvoer van thuis mee te nemen, zo kunt u voedingsdiarree alvast 
vermijden. Mocht uw hond toch diarree krijgen of gaan braken, dan is het handig om al wat 
medicatie mee te hebben in uw reisapotheek. Vraag uw dierenarts wat u best meeneemt voor 
uw dier. 
 
 

De hond gaat naar een hondenpension 

 
Wanneer uw hond naar een pension gaat tijdens uw vakantie, begin dan goed op tijd te zoeken 
naar een pension dat aan uw wensen (en dat van uw hond) voldoet. Ga best eens een kijkje 
nemen op voorhand. Soms is het een goed idee om je troetel al eens voor één dag of voor 
een weekendje naar het pension te brengen, zodat hij al even kan wennen en leert dat z’n 
baasje hem toch steeds komt terughalen! 
U vindt enkele adressen van honden- en kattenpensions op onze website 
(www.dapdevrijheid.be)  
 
Kennelhoestvaccinatie 
Deze aandoening wordt veroorzaakt door het paraïnfluenzavirus en/of de bordetellabacterie. 
Deze ziekteverwekkers komen vaak voor op plaatsen waar veel honden samenkomen 
(pension, kwekerij, hondenschool enz.). De ziekte wordt gekenmerkt door een droge hoest die 
begint enkele dagen nadat uw dier is teruggekeerd uit het pension. 

http://www.dapdevrijheid.be/
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De meeste pensions vragen een vaccinatie tegen kennelhoest. Ook hier is tijdig informeren bij 
uw dierenarts de boodschap. 
 
Vlooien 
Als uw hond naar een hondenpension gaat, is het erg belangrijk om hem te beschermen tegen 
vlooien en dit ongeacht het seizoen.  
Dit kan door middel van tabletjes, spot-on middelen en vlo-tekenbanden.  

 

Succes ermee en een prettige vakantie! 
 

 

                                     
 

 

 

 

 

 
 

Deze adviesbrief is een uitgave van dierenartsenpraktijk DAP De 

Vrijheid bv in Hoogstraten.  

Andere adviesbrieven van DAP De Vrijheid kan je gratis downloaden op 

dapdevrijheid.be.  

   
Blijf op de hoogte van het praktijknieuws en volg ons op 

facebook.com/dapdevrijheid 

https://www.dapdevrijheid.be/
http://www.facebook.com/dapdevrijheid

