Voor vakantiegangers,
pensionvrienden
en thuisblijvers!

Voorbereid op reis
Heerlijk! U gaat binnenkort lekker op vakantie.
Om zonder zorgen op reis te kunnen, helpt een goede voorbereiding. Dat geldt voor u, maar zeker ook
voor uw kat.
Check, check, dubbelcheck: met deze Vakantie
APK weet u zeker dat u niets vergeet!
Misschien blijft uw kat gewoon thuis met een oppas,
maar het kan ook zijn dat uw kat naar een pension
gaat of zelfs mee op vakantie naar het buitenland.
Welke situatie ook van toepassing is: met de handige
tips in deze folder kunnen u en uw kat prettig en
onbezorgd uitkijken naar de vakantie. Goede reis!

Ik ga op vakantie
en neem mee…
Brengt u uw kat tijdens uw vakantie naar een pension?
Kies dan bij voorkeur voor een adres waar geen honden
zitten. Dat is voor de meeste katten een stuk prettiger.
Je hebt pensions in alle soorten en maten, van kleinschalig
met slechts enkele katten tot luxe kattenhotels met
complete suites. Voor elk wat wils dus. Als u uw kat
naar een pension brengt, zijn er verschillende zaken om
rekening mee te houden. Ook als u uw kat bij vrienden
of familie achterlaat of meeneemt naar uw vakantieadres, zijn er zaken om voor te bereiden. We hebben
de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje gezet.

Vaccinatie APK
Vaccineren
Of uw kat nu thuis blijft, naar het pension gaat of mee op reis:
vaccineren beschermt uw kat tegen de belangrijkste ziekten.
Als uw kat naar een pension gaat, is vaccineren zelfs verplicht. Vraag
bij reservering naar de vaccinatie-eisen; die verschillen per pension.
Meestal moet een vaccinatie uiterlijk 3 tot 4 weken voor het
pensionbezoek plaatsvinden. In veel pensions zijn de volgende
vaccinaties vereist of gewenst:
• Kattenziekte
• Niesziekte
- feline herpes virus
- feline calici virus
- Bordetella bronchiseptica

Pensiontips voor katten
•	Reserveer tijdig. Adressen van kattenpensions vindt u op
www.dibevo.nl en www.dierenbescherming.nl.
• Vaccineer tijdig; minimaal 4 weken voor pensionbezoek.
•	Ga de vaccinatie-eisen en andere voorwaarden
van het pension na.
• Behandel tegen vlooien, teken en wormen.
• Neem altijd uw eigen voer mee.
Geef duidelijke (schriftelijke) instructies als
•	
uw kat medicijnen nodig heeft.
Informeer bij reservering of dit mogelijk is.
Geef de pensionhouder het telefoonnummer van
•	
uw dierenarts of van iemand anders die gebeld
kan worden, mochten er problemen zijn.

Niesziekte
Bij niesziekte zijn de voorste luchtwegen ontstoken. Verschillende
virussen en bacteriën spelen een rol. Overal waar katten samenkomen, kan besmetting plaatsvinden. Ook ‘binnenkatten’ kunnen
niesziekte krijgen, doordat mensen de niesziekteverwekkers via
kleding of schoenen het huis in brengen.

Zo beschermt u uw kat tegen niesziekte
U kunt uw kat beschermen tegen niesziekte door uw kat te laten
vaccineren. Een klein deel van de katten dat gevaccineerd is
tegen niesziekte kan toch een milde vorm van niesziekte
krijgen (niezen en hoesten met waterige neus- en ooguitvloeiing).
De kans op bijkomende complicaties (zoals bronchitis en/of
longontsteking) is bij de gevaccineerde kat wel aanzienlijk kleiner
en ook het risico van verspreiding van niesziekte wordt verkleind.

Verplichte vaccinaties voor het buitenland
U kunt uw kat meenemen op vakantie naar het buitenland, maar wij
raden het niet aan. Katten zijn over het algemeen erg gevoelig voor
stress. Een (lange) reis naar het buitenland, gevolgd door een verblijf in
een vreemde omgeving, brengt heel veel stress met zich mee. Neemt
u uw kat toch mee naar het buitenland, dan zijn er wel enkele belangrijke zaken waar u rekening mee moet houden. Zo is een vaccinatie
tegen hondsdolheid (rabiës) verplicht. Informeer ruim voor vertrek bij
uw dierenarts welke vaccinaties en voorzorgsmaatregelen nodig zijn!

Kittens en rabiësvaccinatie
Ook kittens die binnen Europa de grens over gaan, moeten altijd
gevaccineerd zijn tegen rabiës. Deze vaccinatie mag pas gegeven
worden vanaf 12 weken leeftijd. Daar komt bovendien een
wachttermijn van 3 weken bij voordat de vaccinatie geldig is.
Hierdoor is het dus niet mogelijk om binnen Europa te reizen met
een kitten jonger dan 15 weken.

Parasieten APK
Pas op voor parasieten!
Parasitaire infecties bij katten komen veel voor. In Nederland moeten
we vooral rekening houden met wormen, vlooien en teken. Een
goede teken-, vlooien- en wormenbestrijding is hoe dan ook
verstandig. Katten die mee op reis gaan buiten Nederland, lopen
het risico gebeten te worden door exotische parasieten, zoals
hartwormmuggen.

Wist u dat vlooien die op de huid
van uw kat zitten slechts 5% van
het vlooienprobleem uitmaken?
De andere 95% woont bij u in huis!

Vlooien
In Nederland is een goede preventieve vlooienbestrijding vanaf
het vroege voorjaar tot het late najaar aan te raden. Als het
‘s winters niet koud wordt, is het nodig het hele jaar door te
beschermen. Bescherm zeker als uw kat naar een kattenpension
gaat. Daar komt uw kat namelijk in aanraking met veel andere
katten en is een besmetting met vlooien dus heel goed mogelijk.
Zorg dat uw kat beschermd en vlo-vrij naar het pension gaat en nog
steeds beschermd is bij thuiskomst. Veel pensions eisen zelfs dat
een kat voor verblijf in het pension ontwormd en behandeld is
tegen vlooien. Neemt u uw kat mee naar warmere oorden? Daar
kan het nodig zijn uw kat het hele jaar tegen vlooien te beschermen.
Uw dierenarts kan u hierover adviseren.

Zo beschermt u uw kat tegen vlooien
Voor de gezondheid van uw kat, maar ook voor uzelf, is het
belangrijk om vlooien te voorkomen. Want naast dat vlooien
vervelend zijn voor uw huisdier, kunnen zij ook lintwormen
overbrengen en kan uw kat allergisch zijn voor vlooienbeten. U
kunt uw kat langdurig beschermen met diverse middelen. Vraag
uw dierenarts om advies.

Teek volgezogen
met bloed.

Teken
Als het buiten weer warm wordt, neemt het gevaar op teken toe.
Zeker als uw kat ook buiten komt, is het verstandig te beschermen
tegen deze vervelende parasieten. Teken kunnen ziekteverwekkers
overbrengen; zowel bij uw kat als bij uzelf. Katten- en hondenbezitters
hebben ook nog eens een 50% hogere kans op een tekenbeet dan
mensen zonder huisdier. Wist u dat onbeschermde katten levende
teken mee naar huis en tuin kunnen nemen? En dat mensen 31%
van de tekenbeten oplopen in de tuin? Zorg daarom voor een
goede, langdurige bescherming tegen teken.

Zo beschermt u uw kat tegen teken
De beste manier om de kans op tekenziekten te verminderen, is om
uw kat langdurig tegen teken te beschermen met een tekenmiddel.
Bescherm uw kat van maart tot en met november tegen teken, en
ook tijdens warme winters. Er zijn ook middelen verkrijgbaar, die
uw kat zowel tegen teken als vlooien beschermen. Houd er wel
rekening mee dat er geen enkel tekenmiddel voor katten bestaat
dat uw kat altijd 100% beschermt tegen teken. Daarom is het
belangrijk om uw kat ook dagelijks te controleren op teken. Als er
dan toch teken aangehecht zijn, is het belangrijk deze zo snel
mogelijk te verwijderen. Uw dierenarts kan u hierover adviseren.

De hartwormmug
Hartwormziekte kan levensbedreigend zijn voor katten. Hartwormziekte wordt veroorzaakt door de hartworm. Door de vrouwelijke
steekmuggen worden microscopisch kleine hartwormlarfjes overgebracht op de kat. Deze larfjes trekken door het lichaam van de
kat en nestelen zich als volwassen worm in de grote bloedvaten
rondom het hart.

Zo beschermt u uw kat tegen hartworm
Als u uw kat meeneemt naar een hartwormgebied is het belangrijk
om de hartwormlarven te doden voordat ze volwassen hartwormen
worden. Er zijn middelen tegen hartwormlarven die de hartwormlarven doden waarmee de kat in de maand daarvoor al besmet is
geraakt. Om te voorkomen dat de hartwormlarven uitgroeien tot
volwassen hartwormen moet u dan 1 keer per maand ontwormen.
Als alternatief kunt u er ook voor kiezen om vóór vertrek naar het
hartwormgebied, een middel toe te dienen dat langer werkt. Dit
zorgt ervoor dat vanaf de toediening de hartwormlarven worden
gedood gedurende meerdere maanden. Vraag uw dierenarts wat
het beste past in uw situatie.

Let op: gebruik alleen middelen die speciaal zijn gemaakt
Let
gebruik alleen
middelen die speciaal zijn gemaakt
voorop:
toepassing
bij katten.
voor toepassing bij katten.

Europa APK
Algemene richtlijnen Europa
Als u uw kat meeneemt naar het buitenland, dan moet deze
gechipt zijn en ook een geldig Europees dierenpaspoort hebben.
Voor alle landen binnen de EU is een vaccinatie tegen rabiës
(hondsdolheid) verplicht. Ook moet de sticker van de rabiësvaccinatie
worden gelamineerd. Let op: de vaccinatie is pas na 3 weken
geldig. Neem dus tijdig contact op met uw dierenarts.

Aanvullende richtlijnen voor
binnen en buiten Europa
Let op! Soms is -zelfs binnen Europa!- ook een gezondheidsverklaring nodig, of bijvoorbeeld een bewijs van
ontworming, behandeling tegen teken of een bloedtest.
Vraag uw dierenarts om advies of kijk op www.licg.nl
voor meer informatie over invoereisen per land. Houd
er ook rekening mee dat u moet voldoen aan de eisen
van de landen waar u (bv. met de auto) doorheen reist.

Oppas APK
Lekker thuis blijven met een oppas

Wij mensen snakken er soms naar om er eens helemaal uit te
zijn. Katten daarentegen houden in het algemeen helemaal niet
van verandering. Voor veel katten is de eigen veilige omgeving het
allerprettigst. Het heeft de voorkeur om een goede bekende of
goede buur op uw kat te laten passen. Zij zijn immers al vertrouwd
met uw kat. Eventueel kunt u ook besluiten om een speciale
dierenoppasser (b.v. www.oopoeh.nl of pawshake.nl) hiervoor
in te schakelen. Bereid alles in ieder geval goed voor en laat
heldere instructies voor de oppas achter.

Maak goede afspraken
• Hoe vaak en hoe lang moet de oppas langskomen?
• Hoe vaak en hoeveel krijgt uw kat te eten?
• Waar staat het eten?
• Hoe vaak moet de kattenbak verschoond worden?
• Mag de kat naar buiten?
• Wat is het lievelingsspeeltje of -spelletje?
• Krijgt de oppas een vergoeding?
• Welke medicatie krijgt de kat?
•	Wie moet geïnformeerd worden als de kat
ziek wordt of wegloopt?
• Laat de contactgegevens achter:
- van uzelf
- uw dierenarts
- www.amivedi.nl, dierenambulance, etc.

Checklist Vakantie APK
Kat naar
pension

Kat thuis
bij oppas

Kat naar
buitenland

Chip of penning

+

+

+*

Halsband met (vakantie)adres en tel.nr.

-

+

+

Duidelijk signalement kat (o.a. foto)

+

+

+

(Europees) dierenpaspoort

+

+/-

+*

Voldoende medicijnen

+

+

+

Rabiësvaccinatie

-

-

+*

Niesziekte en kattenziekte vaccinatie

+

+

+

Ontwormen

+

+

+

Bescherming tegen vlooien en teken

+

+

+

Pension en/of oppas tijdig reserveren

+

+

-

Eisen vakantieland nagaan (www.licg.nl)

-

-

+

Eisen plaats van verblijf (hotel, camping,

+

-

+

pension) nagaan
Verder niet vergeten:
-

(Dieet)voer

+

+

+

-

Kattenbak en strooisel

+/-

+

+

-

Tekenkaart/tekenpincet

-

+

+

-

Goede (transport)mand en deken

+

+

+

-

Eet en drinkbakken

+/-

+

+

-

Speeltjes

+

+

+

-

Middel tegen reisziekte

+/-

-

+

-

Vers drinkwater voor onderweg

-

-

+

*wettelijk verplicht

Maak een afspraak met uw dierenarts! Zo weet u zeker dat u
niets vergeet en de gezondheid van uw kat waarborgt.

Scalibor Protectorband (Small/Medium), 19 gram/Scalibor Protectorband (Large), 25 gram, bevat per gram: 40 mg deltamethrin. Doeldier:
Hond. Indicatie: Bestrijding van infestaties met teken (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) gedurende 5 tot 6 maanden. Bestrijding van
bloedzuigen door phlebotome zandvliegen (Phlebotomus perniciosus) gedurende 5 tot 6 maanden. Anti-feeding effect op volwassen muggen (Culex
pipiens pipiens) gedurende 6 maanden. Toediening en dosering: Een halsband per hond. Bijwerkingen: In zeldzame gevallen kunnen lokale
huidlaesies, lokale dermatitis of erytheem, jeuk en haaruitval waargenomen worden. In zeer zeldzame gevallen zijn neurologische (tremor, ataxie,
lethargie, hyperactiviteit) en gastro-intestinale (braken, diarree, hypersalivatie) verschijnselen gemeld. Waarschuwingen: Aangezien de halsband
na één week de optimale werking bereikt dient de halsband bij voorkeur 1 week voordat de dieren mogelijk blootgesteld worden aan infestatie
aangebracht worden. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat teken zich toch vasthechten ondanks het dragen van de band. Onder ongunstige
omstandigheden kan de transmissie van ziekten door de parasieten waar de band tegen beschermt daarom niet volledig worden uitgesloten.
Contra-indicaties: Niet gebruiken bij: puppies jonger dan 7 weken, honden met huidlaesies, dieren met een bekende overgevoeligheid voor
perythroïden en katten. Diergeneesmiddel. REG
NL 9979/REG
VRIJ. Voor overige informatie, zie bijsluiter.
Stempel
vanNL
de9980
dierenartspraktijk

www.vakantieapk.nl
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Heeft u nog aanvullende vragen of
wilt u persoonlijk vakantieadvies?

