Handige
pension tips
Voor als uw hond
naar het pension gaat

1

Reserveer tijdig
Een hond kan door middel van een injectie of door middel
van een neusdruppel gevaccineerd worden.

Voor adressen van pensions kunt u bijvoorbeeld
op de volgende sites kijken: www.dibevo.nl en
www.dierenbescherming.nl
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De belangrijkste verwekkers om tegen te vaccineren zijn de
bacterie Bordetella bronchiseptica en het Para-influenzavirus.
Uw dierenarts kan u hierover uitgebreid informeren.

Vaccineren
Als uw hond naar een pension of kennel gaat, moet
u er altijd voor zorgen dat uw hond gevaccineerd is.
Meestal moet een vaccinatie uiterlijk 3 tot 4 weken
voor het pensionbezoek hebben plaatsgevonden.
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Behandel uw hond tegen vlooien en wormen;
zowel vóór als na het verblijf in het pension.
Zo voorkomt u dat uw hond (en uw huis) wordt besmet.

De vaccinatie-eisen verschillen per pension.
Vraag bij reservering meteen naar de vaccinatie-eisen.
In veel pensions zijn de volgende vaccinaties
gewenst of verplicht:
		Besmettelijke hondenhoest
		 (vroeger kennelhoest genoemd)
		Hondenziekte
		 Leptospirose (ziekte van Weil)
		Parvo
		Hepatitis
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Naast virussen en bacteriën spelen ook stress, hygiëne
en huisvesting een rol. Besmettelijke hondenhoest komt
overal voor: via (snuffel)contact kan de ziekte
verder verspreid worden.

Voeding/dieet
Neem uw eigen voer mee als uw hond
op een speciaal dieet staat.
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Medicijnen
Als uw hond medicijnen nodig heeft, informeer dan
vooraf of de pensionhouder bereid is om uw hond
deze te geven. Geef de pensionhouder in dat geval
duidelijke (schriftelijke) instructies.

Besmettelijke
hondenhoest
Vaccinatie tegen besmettelijke hondenhoest - voorheen
kennelhoest genoemd - is bij de meeste pensions verplicht.
Besmettelijke hondenhoest is een zeer besmettelijke infectie
van de voorste luchtwegen van de hond en wordt veroorzaakt
door een combinatie van factoren.

Vlooien en wormen
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Noodgevallen
Geef de pensionhouder het telefoonnummer van uw
dierenarts of van iemand anders die gebeld kan worden,
mochten er problemen zijn.
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Bezoek de website
www.honden-msd-animal-health.nl eens!
Op deze website staan allerlei handige tips
en adviezen voor uw hond.

MSD Animal Health
Postbus 50, 5830 AB Boxmeer
www.msd-animal-health.nl

