
VetVisuals.nl is het online kennisplatform voor de dierenarts en dierenartsassistent 

  Checklist ‘Huisdier mee naar het buitenland’ 

 

□ Europees paspoort – verplicht voor hond, kat, fret 

o Daarin vermeld: gegevens dierenarts, eigenaar en dier, 

chipnummer en gelamineerde rabiësvaccinatie  

□ Identificatiechip 

□ Kopie van het registratiebewijs van de chip, controleer of de 

chip correct is geregistreerd op uw naam en adres 

□ Rabiësvaccinatie (let op geldigheid) 

□ Rabiëspenning voor aan de halsband 

□ LICG (www.licg.nl) of ambassade gecheckt voor speciale 

invoereisen per land 

o Gezondheidsverklaring / bloedonderzoek / ontworming 

door dierenarts ingegeven en in paspoort afgetekend 

etc. 

□ Afhankelijk van de diersoort: CITES papieren 

□ Recente, duidelijke foto van het dier  

□ Gegevens van de eigen dierenarts  

□ Gegevens van een dierenarts op de vakantiebestemming 

□ Kokertje of penning voor aan de halsband met de naam van 

het dier, telefoonnummer eigenaar en het vakantieadres 

□ Ontwormingsmiddelen werkzaam tegen hartworm, bij een 

verblijf in het buitenland van 4 weken of langer 

□ Teken werende middelen 

□ Tekenpincet of tekentang 

□ Zandvlieg werende middelen (start hier thuis al mee) 

□ Eventuele medicatie van het dier  

 

□ Eventueel medicatie tegen reisziekte 

□ EHBO-setje voor dieren 

□ Thermometer  

□ Voor de hond: autotuig of bench 

□ Voor de kat: stevige reismand waarin kat zich languit kan 

strekken 

□ Bij vliegtuigreis: sky kennel met gegevens van het dier en de 

eigenaar  

□ Waterbak 

□ Voldoende water voor onderweg 

□ Voerbak 

□ Eigen voeding 

□ Vertrouwde mand, deken of andere ligplaats 

□ Bij reizen in warme landen: een koeldeken en of koelhalsband 

□ Handdoeken: voor schoonmaken / afdrogen / koelen (natte 

handdoek) 

□ Verzorgingsproducten: kam, borstel, shampoo  

□ Vertrouwde speeltjes  

□ (Reserve)lijn en halsband of tuigje 

□ Voor honden: muilkorf, indien verplicht in land waar u door of 

naartoe reist 

□ Voor honden: voldoende poepzakjes 

□ Voor katten: kattenbak en voldoende kattenbakvulling 

□ Afvalzakjes 


