
Vakantieplanning met je huisdier
Wie zorgt er voor jouw huisdier, wanneer jij op reis gaat? Kan ik mijn huisdier mee op vakantie nemen? De 
dierenoppas tijdens jouw vakantie is een belangrijke vraag voor baasjes van huisdieren en vraagt om een 
zorgvuldige planning en organisatie.

TIPS VOOR DE ORGANISATIE

Welke huisdieren kun je mee op vakantie nemen?
De hond is het sterkste aan zijn baasje gebonden – waar je ook heen gaat, deze viervoeters zullen je 
op de voet volgen. Wanneer jouw hond goed tegen (lange) auto- en treinreizen kan, staat een geza-
menlijke vakantie niets meer in de weg. Katten zijn eerder plaatsgebonden en vinden het niet prettig 
wanneer ze hun bekende omgeving moeten verlaten. Wanneer jullie regelmatig naar dezelfde be-
stemming gaan, kunnen jullie de kat eventueel wel meenemen.

Een vakantie organiseren met huisdier

Win informatie in over de invoerregels voor huisdieren in het geplande vakantieland.

Zorg ervoor dat jouw huisdier van kleins af aan vertrouwd is met een reiskooi. 

Laat je dier langzaam wennen aan het autorijden of treinreizen.

Laat je dier vier tot zes weken voor de reis door een dierenarts onderzoeken.

Fris eventuele vaccinaties op, laat je dier ontwormen en win informatie in over ziektes die in het 
vakantieland voor kunnen komen.

Zorg ervoor dat de reiskooi van jouw huisdier veilig is.

Zorg voor genoeg water tijdens de reis.

Plan vooral bij langere reizen een regelmatige pauze in. 

Paklijst voor de vakantie met huisdier 
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Voor honden en katten

Een geldig Europees dierenpaspoort/vaccinatiepas/grenspapieren
Kopie van de aansprakelijkheidsverzekering voor de dieren
Eventueel een kopie van de ziektekostenverzekering voor de dieren
Microchipnummer
Adressen en telefoonnummers van dierenartsen en -klinieken op de vakantiebestemming
Eet- en drinkbak (eventueel drinkfles voor onderweg)
Normaal voer (genoeg meenemen, voor wanneer je het vertrouwde voer niet op de vakantiebestem-
ming kunt kopen)
Dierensnoepjes
Reiskooi of -kennel (eventueel een speciale kooi voor in het vliegtuig)
Adreshanger voor aan de halsband met het adres van de vakantiebestemming en een telefoonnummer
De vertrouwde mand en/of lievelingsdeken
Vertrouwde speeltjes
Eventueel een borstel/kam
Oude handdoeken



Speciaal voor honden Speciaal voor katten

Halsband
Eventueel een tuigje
Riem
Eventueel een muilkorf
Poepzakjes
Bot
Eventueel een hondenregenjas of -trui

Kattentoilet incl. kattenkorrels, stroschep
Krabpaal/krabplank
Eventueel een drinkfontein voor katten
Eventueel een halsband en kattenriem

Eerste-hulp-set Medicijnen voor de reisapotheek

Zwachtels
Drukverband
Pleisters
Verbandschaar
Wegwerphandschoentjes
Desinfectiemiddel zonder alcohol
Wondzalf
Koortsthermometer
Wegwerpspuit zonder naald om medicijnen in 
te geven
Pincet
Tekenpen

Middel tegen misselijkheid/overgeven (in 
overleg met de dierenarts)
Middel tegen diarree (bijv. kooltabletten, op 
de juiste dosis letten!)
Eventueel middel tegen reisziekte/kalme-
ringsmiddel (in overleg met de dierenarts)
Eventueel milde oog- en oor-druppeltjes 
(voorzichtig inbrengen!)

Reisapotheek voor huisdieren

Wanneer je met jouw huisdier op reis gaat, moet je ook een goed uitgeruste reisapotheek meene-
men. Zo moet je natuurlijk medicijnen voor chronische ziektes, die jouw huisdier regelmatig moet 
innemen, niet vergeten. Maar ook een eerste-hulp-set en enkele andere belangrijke onderdelen moet 
je meenemen:

Dierenoppas aan huis organiseren
Voor sommige dieren is het beter om niet mee op vakantie te gaan maar om thuis te blijven. Kleine 
dieren voelen zich in hun vertrouwde omgeving bijvoorbeeld het beste en kunnen daarom beter 
thuisblijven. Ook de meeste katten en sommige honden vinden een dierenoppas tijdens de vakantie 
een fijn alternatief. Naast de professionele dierenpensions, kun je de volgende personen vragen:

Vrienden, familieleden of buren, die het dier goed kennen

Particuliere dierenoppassers, die via platformen zoals hondenoppas.nl, huisdierenoppas.nl, 
petbnb.nl te vinden zijn

Eventueel de fokker van jouw dier









Verdere informatie over de voorbereiding van je vakantie met een huisdier, de taken van een dierenoppas-
ser en de eisen aan een goed dierenpension vind je in het artikel “vakantieplanning met huisdier”.

Boodschappenlijst voor de reis Belangrijke informatie voor de dierenoppasser

Genoeg voer, voor de duur van de vakantie
Snoepjes, waar je dier tegen kan en die het 
lekker vindt
Eventueel kauw- en knabbeldingen
Stro
Poepzakjes
Schoonmaakmiddelen voor verblijf/slaapplek/
voederbak

Aanwijzingen voor de voeding (hoeveelheid 
in gram, hoe vaak, op welke tijd, bijzonderhe-
den)
Veiligheidsinformatie met betrekking tot 
ramen, deuren en verblijf
Contactinformatie in geval van nood (jouw 
telefoonnummer en adres van de vakantiebe-
stemming, telefoonnummer van de dieren-
arts)
Bijzonderheden van het dier (karaktereigen-
schappen, speciaal gedrag, ziektes en andere 
opvallende dingen)
Eventueel informatie over medicatie (dosis en 
toediening)

Voorbereiding voor de particuliere dierenoppassers

Voordat je jouw dier in handen van een dierenoppasser geeft, die jij vertrouwt, moet je de belangrijk-
ste eisen die bij de oppas komen kijken op papier zetten. Om het de oppasser zo makkelijk mogelijk 
te maken, kun je voor de reis al de belangrijkste spulletjes kopen, zodat het jouw viervoeter tijdens 
jullie vakantie aan niets zal ontbreken.

https://www.c-and-a.com/nl/nl/shop/huisdieren-vakantie

