Vakantiechecklist voor de kat
Voorbereiding
Mee op vakantie
Naar een pension
Thuis blijven (bij kennissen / familie / buren)
Chip of penning
Een chip of penning kan helpen uw kat terug te vinden als zij wegloopt. Bovendien is het dragen van
een chip of penning in sommige landen verplicht. Vergeet niet de chip te registreren, bijvoorbeeld
bij de Nederlandse Databank Gezelschapsdieren (NDG).
Vaccinaties
Voorkomen is beter dan genezen. Vaccinaties leveren een belangrijke bijdrage aan de gezondheid van uw
kat. Niet voor niets gelden er in Nederland en andere landen vaccinatieregels. Vraag de dierenarts tijdig
naar de verplichte vaccinaties (en eventueel rabiëspenning) voor het land van bestemming of voor pensions
in Nederland. Bovendien eisen sommige pensions of buitenlandse campings nog aanvullende vaccinaties.
De dierenarts kan u helpen om dit na te vragen bij de betreffende pension of camping.
Ontwormen en ontvlooien
Dit kan bij sommige pensions of campings verplicht zijn. Vraag de dierenarts om advies.
Reserveer tijdig het pension voor uw kat
(Reis)stress verminderen
Reizen, verblijf in het pension of logeren kan stress opleveren. Speciale voedingssuplementen kunnen
helpen om stress bij uw kat te verlichten. Vraag de dierenarts om advies.
Zijn katten toegestaan op het vakantieadres?
Informeer of katten zijn toegestaan en vraag na welke eisen er verder zijn.
Mag uw kat mee in het vliegtuig en hoe?
Informeer bij de luchtvaartmaatschappij en in het land van bestemming naar de voorwaarden voor het
vervoeren van katten, inclusief de kosten.
Andere eisen in het land van bestemming?
Kijk samen met de dierenarts op www.licg.nl of er nog aanvullende eisen zijn voor katten in het land
van bestemming.

Wij helpen u graag
bij de volledige
vakantievoorbereiding
van uw kat

Vakantiechecklist voor de kat
In de week voor vertrek
Mee op vakantie
Naar een pension
Thuis blijven (bij kennissen / familie / buren)
Dierenpaspoort (met vermelding van vaccinaties en evt. rabiëspenning)
Goedkeuring en recente gezondheidsverklaring van een dierenarts
Overleg met de dierenarts hoe lang van tevoren de gezondheidsverklaring getekend moet zijn.
Medicijnen (indien nodig)
Neem voldoende medicijnen mee voor uw kat en vraag de dierenarts ook om deze in het dierenpaspoort bij te schrijven. Informeer bij de dierenarts of het mogelijk is om een bijsluiter in het
Engels van deze medicijnen te krijgen.
Goede reismand

Water
Neem op reis altijd een fles water en een drinkbak mee voor uw kat.
Bescherm uw kat tegen vlooien
In Nederland of op vakantie: uw kat komt overal vlooien tegen. Deze bloedzuigende parasieten
zijn niet alleen vervelend voor uw kat, maar kunnen ook lintwormen overbrengen. Bovendien
kan uw kat allergisch zijn voor vlooienbeten. Reken af met vlooien en vraag de dierenarts naar de
nieuwste vlooienmiddelen.
Katten EHBO-set met een tekenkaart die geschikt is voor mens en dier of met een tekenpincet.
Vertrouwde mand en dekens
Signalement van uw kat
Maak een duidelijke omschrijving van uw kat. Zorg voor een recente (digitale) foto.
Belangrijke telefoonnummers
Laat uw telefoonnummer achter en eventueel de gegevens van een contactactpersoon die in
Nederland blijft. Neem het telefoonnummer van de dierenarts op uw reisbestemming mee.

Vraag ons naar de
nieuwste vlooiendruppels
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Voeding
Soms is de juiste kattenvoeding niet verkrijgbaar op uw vakantiebestemming, bij het pension of op uw
logeeradres. Probeer plotselinge voerveranderingen te voorkomen; neem eventueel voeding mee.

