
Reizen met je hond
Alles wat je moet weten voor een veilige reis
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Welkom dierenvriend,
Lekker met je hond op avontuur? Leuk! Zorg dat je goed voorbereid bent zodat je niet voor onverwachte 
verrassingen komt te staan tijdens je reis. 

In dit e-book lees je niet alleen alles over reizen met je hond binnen Nederland, maar ook naar het 
buitenland. Ook leer je welke wetgeving en regels er gelden op dit gebied en hoe je jouw hond tijdens de 
reis kunt beschermen tegen ziektes.

Wie zijn wij?
VoorMijnDier is de webshop van meer dan 250 dierenartsenpraktijken in Nederland. In deze webshop 
kun je alles vinden voor de gezondheid van jouw hond: veilige, verantwoorde producten én advies van 
dierenartsen en paraveterinairs.

Wat weet je na het lezen van dit e-book?
• waarom chippen én registreren zo belangrijk is
• welke vaccinaties en documenten er nodig zijn voor een reis naar het buitenland
• met welke regelgeving je te maken kunt krijgen in het buitenland
• welke parasieten er in het buitenland voorkomen en hoe je jouw hond hier tegen kunt beschermen
• waar je rekening mee moet houden als je met je hond gaat reizen met de bus, de trein, de auto en

het vliegtuig
• hoe je jouw hond kunt laten wennen aan reizen
• hoe je om kunt gaan met reisziekte
• hoe je de symptomen van oververhitting kunt herkennen en hoe je moet handelen

Even voorstellen
Dit e-book is gecontoleerd op juistheid door:

Dierenarts André Bruns
Dierenkliniek De Liemers

“Al van kleins af aan ben ik gek op dieren. Geboren in Amsterdam 
was het contact met boerderijdieren beperkt, zodat een 
diergeneeskunde van gezelschapsdieren voor mij een logische keuze was. 

Na het afstuderen heb ik in verschillende praktijken in het land en als onderzoeker bij verschillende 
bedrijven gewerkt. Sinds 1997 ben ik de trotse eigenaar van Dierenkliniek De Liemers in Zevenaar.

De praktijk is de laatste 20 jaar sterk gemoderniseerd en wij hechten veel waarde aan een persoonlijke 
open benadering van klant en dier. Ik geef graag extra informatie om u te helpen uw dier zo goed mo-
gelijk te verzorgen. Ik ben getrouwd en heb drie opgroeiende zoons. Uiteraard heb ik zelf ook dieren: 
twee honden en drie katten.”
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Voorbereiding
Een goede voorbereiding is het halve werk! Als je een reis gaat ondernemen met je hond komt daar van 
alles bij kijken. Denk bijvoorbeeld aan het chippen van je dier, de regelgeving in het buitenland en 
benodigde vaccinaties en preventiemaatregelen. In de volgende hoofdstukken lees je alles wat je moet 
weten om jouw reis goed voor te bereiden. 
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In Nederland is het sinds 1 april 2013 verplicht om honden, die van baas wisselen, te chippen. Daarnaast 
dienen alle puppy’s die in Nederland geboren worden binnen 7 weken na de geboorte te worden voorzien 
van een chip. 

Chippen & Registreren

Wanneer je hond tijdens de reis ontsnapt, kan de microchip worden 
afgelezen door middel van een chipreader. Deze chipreader laat 
zien welk chipnummer je hond heeft. Dit nummer kan vervolgens 
worden opgezocht in verschillende databases. Als de chip 
geregistreerd is, vindt men vervolgens de contactgegevens van 
het baasje.

Wanneer je op reis gaat binnen Nederland is het aan te raden om 
je hond te chippen (als dit nog niet gedaan is). Laat de chip re- 
gistreren in een databank en controleer regelmatig of de gegevens 
nog actueel zijn. Let op: soms dien je de chip zelf te registreren en 
soms doet de dierenarts of fokker dit. Wees hier alert op!

Ga je op reis naar het buitenland? Binnen de EU is het verplicht om 
je hond te chippen én te registreren. 

Naar het buitenland
Check altijd voordat je op reis gaat wat de invoerregels zijn voor het land waar jij met je hond naartoe 
gaat. Ook als je op doorreis bent, dien je rekening te houden met de regels van de landen waar je doorheen 
rijdt. 

De regels kunnen snel veranderen, dus ook al ben je al een keer met je hond op vakantie geweest naar 
Spanje, is het altijd aan te raden om de meest recente invoerregels bij de ambassade van het des- 
betreffende land te controleren.

Let op: onderstaande regels gelden voor honden die vanuit Nederland reizen. Voor honden die vanuit 
andere landen reizen, kunnen andere regels gelden.

https://voormijndier.nl/
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Europees dierenpaspoort
Wanneer je binnen de EU reist is het verplicht dat je hond een Europees dierenpaspoort heeft. Dit dieren-
paspoort kun je kopen bij je dierenarts. Vanaf 29 december 2014 is er een nieuw dierenpaspoort dat alleen 
door de dierenarts mag worden meegegeven nadat de identificatiegegevens van het dier zijn ingevuld en 
gelamineerd is. Dierenpaspoorten die vóór deze datum zijn uitgegeven blijven geldig, mits deze op de 
juiste wijze zijn ingevuld.

Aansprakelijkheidsverzekering
In Nederland is het niet verplicht om je huisdier te verzekeren. Maar in diverse andere landen in Europa 
ben je wel verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering te hebben voor je huisdier. Ga je op vakantie 
met je hond zonder verzekerd te zijn, dan kan je dit duizenden euro’s kosten.

Benodigde vaccinaties
Vrijwel ieder land heeft zijn eigen regels met betrekking tot invoerregels voor honden. Binnen de EU  
dienen honden in ieder geval een geldige Rabiësinenting te hebben.

Deze Rabiësinenting kun je bij jouw dierenarts aanvragen. De 
Rabiësenting mag gegeven worden aan honden ouder dan 12 
weken en dient de eerste keer minimaal 21 dagen voor vertrek 
gegeven te worden. Deze Rabiësinenting en geldigheid dient 
door de dierenarts te worden afgetekend in het dierenpaspoort. 
Let op: als de bescherming is verlopen, geldt opnieuw een ter-
mijn van drie weken, vóór je de grens mag passeren.

Pas op de leeftijd van 12 weken mag de eerste Rabiës- 
vaccinatie gegeven worden, dus pas vanaf 15 weken mag een 
pup de grens over.

Bij het verzekeren van huisdieren denken de mees-
te huisdiereigenaren aan een huisdierverzekering 
voor medische kosten. Maar als jouw hond ergens 
iets stuk maakt, heb je aan die verzekering niets. 
De schade die jouw huisdier maakt, kan onder je 
aansprakelijkheidsverzekering vallen. De meeste 
verzekeringen verzekeren huisdieren automatisch 
mee. Maar controleer ruim voor vertrek of jouw 
verzekering dit ook doet. Is dit niet het geval, dan 
kun je vaak een aanvullende verzekering nemen 
voor je huisdieren.

In Denemarken, Frankrijk, Italië, Spanje, Zwitserland, Oostenrijk en bepaalde deelstaten van Duitsland is 
een verzekering voor honden verplicht. In België, Zweden en het Verenigd Koninkrijk is deze verzekering, 
net als in Nederland, niet verplicht.

https://voormijndier.nl/
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Extra regelgeving
Sommige landen in de EU hebben ook nog eigen invoerregels. Voorbeelden van deze extra regelgeving 
zijn: 
• behandeling tegen wormen en ectoparasieten. Het ontwormingsmiddel moet Praziquantel te bevatten 

en het middel tegen ectoparasieten moet Fipronil te bevatten.  Je hond dient 24 tot 48 uur voordat hij 
het land binnenkomt behandeld te worden en je dient de informatie over de dag en het tijdstip paraat 
te hebben. Een land waarbij dit een extra regel is, is Cyprus. 

• Wanneer je langer dan 4 weken met je hond in Denenmarken verblijft, is een registratie in het Deense 
hondenregister verplicht.

• Gezondheidsverklaring van je hond. Een land waarbij dit een vereiste is, is bijvoorbeeld IJsland. 
• Een bloedonderzoek (Rabiës-titerbepaling).

Muilkorfplicht
In sommige landen is een muilkorf voor honden verplicht. Zo dien je in Duitsland voor middelgrote en  
grote honden een muilkorf bij je te hebben. Is jouw hond dit niet gewend? Train het dragen van een muil-
korf ruim voor vertrek om problemen te voorkomen. Voor de meeste landen (inclusief enkele deelstaten 
van Duitsland) geldt de muilkorfplicht alleen in het openbaar vervoer.

Voor meer info over de invoereisen per land zie www.licg.nl, vraag het je dierenarts en/of raad-
pleeg de ambassade van je vakantieland.

Wat is een goede muilkorf? 
Een muilkorf is een korf van plastic, leer of metaal die om de bek van je hond geschoven wordt en vast zit 
door middel van een band achter de kop.

Een goede muilkorf is een muilkorf die geschikt is voor jouw hond en precies past. De muilkorf knelt niet, 
is niet te groot en drukt niet tegen de neus. Ook heeft de muilkorf geen scherpe en harde randen waardoor 
hij de huid kan beschadigen. 

Gevaarlijke rassen
Ook hebben sommige landen extra eisen of zelfs een verbod 
op zogenoemde ‘gevaarlijke rassen’. Deze lijst met rassen is 
voor elk land anders. Controleer altijd ruim voor vertrek of 
jouw hond op deze lijst staat. Ook honden die op een risicoras 
lijken of een kruising met dit ras zijn behoren vaak ook tot de  
categorie ‘gevaarlijke rassen’.

Voorbeelden van deze ‘gevaarlijke rassen’: Dobermann,  
American StaffordShire Terriër, Bull Terriër, Rottweiler, Dog, 
Duitse en Belgische herder, Japanse gevechtshonden, Grote 
Japanse spits, Mastiff, Sarplaninac en hun kruisingen.

https://www.licg.nl
https://voormijndier.nl/
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Parasietenbestrijding
In het buitenland kunnen andere parasieten voorkomen dan in Nederland. Het is daarom belangrijk dat je 
jouw dier hiertegen beschermt (als dat kan) of dat je de ziekteverschijnselen kunt herkennen zodat je er 
op tijd bij bent. Met name in de Zuid-Europese landen komen nare ziektes voor die je liever wil voorkomen 
dan genezen. De meest voorkomende parasieten worden hier kort toegelicht:
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Hartworm
Hartworm komt in grote delen van Europa voor. Huisdieren raken besmet door besmette muggen. Zo 
komen hele kleine larfjes in bloed terecht. Deze larfjes kunnen uiteindelijk uitgroeien tot 20 cm (!) lange 
wormen. Deze wormen vestigen zich in het hart of in de longslagaders. Hier zorgen ze voor ernstige 
klachten, maar ook voor nieuwe larfjes. Om je hond te beschermen tegen hartworm dien je preventief te 
behandelen tegen de larven. Dit kan bijvoorbeeld met Milbemax.

Babesiose
Deze parasieten worden overgebracht door bepaalde teken. Deze parasieten leven in rode bloedcellen, 
waardoor deze bloedcellen kapot gaan. Hierdoor worden honden dodelijk ziek; ze krijgen hoge koorts 
en plassen rode tot cola-kleurige urine. Door tekenbestrijding en dagelijks controleren en weghalen van  
teken kan het risico op Babesiose sterk worden verkleind. Is jouw hond toch besmet met Babesiose, dan 
is dit meestal wel te behandelen.

Ziekte van Lyme
Deze ziekte kennen we vooral als menselijke ziekte, maar ook  
honden kunnen deze ziekte krijgen. Deze ziekte wordt overge-
bracht door teken uit heel Europa (ook in Nederland). Niet alle hon-
den die deze ziekte hebben krijgen direct verschijnselen: koorts, 
lusteloosheid, sloomheid, minder eetlust en kreupelheid. Wanneer 
deze ziekte in een vroeg stadium wordt ontdekt, is de ziekte goed 
te behandelen. Ook deze ziekte is preventief te bestrijden door een 
goede tekenbestrijding. Dagelijks controleren op teken en deze  
dagelijks verwijderen is zeer belangrijk.

Leishmaniose
Leishmaniose wordt overgebracht door zandvliegjes die vooral rond de Middellandse zee voorkomen. 
Deze ziekte sluipt er langzaam in. Het kan soms jaren duren voordat de ziekte tot verschijnselen leidt. 
De huidvorm is te herkennen aan: kaalheid, schilfering, korstjes. In de algemene vorm tast het de lever, 
milt en nieren aan. Deze ziekte is niet te genezen maar kan wel lang onder controle worden gehouden.  
Preventief kun je jouw hond beschermen tegen zandvliegjes door je hond na zonsondergang binnen te 
houden. Daarnaast zijn er tekenbanden en druppels beschikbaar die ook bescherming bieden tegen zand-
vliegjes. 

Voor honden die veel in het Middellandse Zee gebied verblijven raden we een vaccinatie tegen  
Leishmaniose aan. Vraag jouw dierenarts om meer informatie.

https://voormijndier.nl/
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Vlooien
Vlooien zijn er vrijwel altijd en overal. Niet alleen in Nederland, maar ook in ieder vakantieland. Zodra je 
vlooien op je huisdier ziet, weet je dat het menens is. Maar 5% van de vlooien bevindt zich namelijk op het 
huisdier, de rest bevindt zich verspreid in het hele huis/auto/tent. Vlooien zijn gemakkelijk te bestrijden, 
maar ook goed te voorkomen. Met een spot-on of een tablet kun je je huisdier beschermen.

Mijten
Mijten kun je met het blote oog niet zien. Ze kunnen echter vervelende klachten geven en zijn soms ook 
besmettelijk voor de mens. Zo wordt schurft veroorzaakt door mijten. Dit geeft je huisdier hevige jeuk. Het 
is echter goed te behandelen, de spot-on hiervoor is verkrijgbaar bij de dierenarts.
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Tip: wil het reizen maar niet lukken? Vraag een professionele hondengedragsdeskundige om hulp!

Trainen/wennen 
Sommige honden vinden reizen maar niets. Dit 
komt dan vaak omdat ze het associëren met ver-
velende ervaringen (bijvoorbeeld die nare behan-
deling bij de dierenarts) of ze hebben last van reis-
ziekte. Het is daarom belangrijk om het reizen op te 
bouwen. Maak niet direct een hele verre reis, maar 
begin met kleine tripjes. Het beste is om hier van 
puppy af aan al mee te beginnen. 

Bouw het langzaam op en reis vervolgens kleine 
afstanden naar ‘leuke’ plekjes. Bijvoorbeeld een 
park, het bos, een strand of ga ergens op visite. 

Wil je reizen met de trein? Maak dan eerst korte reizen, bij voorkeur buiten de spits, voordat je een lange 
treinreis wilt ondernemen.

Wil je iets ter afleiding geven tijdens het reizen? Geef dan geen kauwsnacks. Wanneer je 
plotseling moet remmen, kan de snack in de keel van jouw hond schieten. Als je toch iets 
ter afleiding wilt geven, kies dan bijvoorbeeld voor een Kong Classic in het juiste formaat 
(groot genoeg!) en vul deze met iets lekkers.

https://voormijndier.nl/kong-classic-rood
https://voormijndier.nl/
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Wist je dat honden ook reisziekte kunnen hebben? Maar liefst 1 op de 6 honden heeft last van reisziekte/
wagenziekte. Een hond heeft reisziekte als de hersenen teveel signalen krijgen vanuit het evenwichts- 
systeem. De hond is dan misselijk en kan gaan braken, kwijlen en trillen. Ook is je hond onrustig en  
angstig.

Wat kun je doen? 
Allereerst is het belangrijk dat je jouw hond langzaam traint/laat wennen aan het reizen. Hierdoor is het 
reizen minder spannend en ervaart de hond minder stress. Er zijn diverse middelen te koop om je dier 
gerust te stellen. Zorg altijd dat je de gebruiksaanwijzing goed leest voordat je deze producten gebruikt.

Cerenia tabletten tegen reisziekte
Deze tabletten voorkomen in 93% van de gevallen dat dieren reisziekte krijgen. Deze tabletten zijn  
beschikbaar bij de dierenarts en dienen ruime tijd voor de reis gegeven te worden. Ze werken minimaal 
24 uur.

Thundershirt
Thundershirts zijn T-shirts voor honden die een bepaalde 
(zachte) constante druk uitoefenen op de romp van je hond. 
Het idee achter het Thundershirt is vergelijkbaar met het in-
bakeren van een baby: hiermee voelt het dier zich geborgen. 
Honden die onrustig en angstig worden in bepaalde situaties 
kunnen baat hebben bij de constante druk van de strakke 
stof. Deze zachte druk heeft een kalmerend effect. Dit kan dus 
helpen als je hond bang is in de auto.

Het Thundershirt werkt zodra jouw hond het shirt aan heeft. 
Sommige honden dienen echter nog even te wennen aan het 
dragen van een kledingstuk. Zorg er daarom voor dat je dier 
het shirt al een paar keer heeft aangehad voordat je deze in-
zet als hulpmiddel tijdens een reis.

Adaptil Halsband + Spray
Feromonen zijn (geur)signalen die door dieren van hetzelfde soort worden 
gebruikt om te communiceren. Adaptil bootst het natuurlijke feromoon na dat 
het dier geruststelt. Dit product drogeert het dier niet en beperkt het natuur-
lijke gedrag van jouw dier niet. Ook hier geldt het helpt bij angstgedrag.

Voedingssupplementen
Puur Tour, Puur Nervo en Phytonics Strezz zijn middelen op een natuurlijke 
basis. Deze supplementen bevatten kruiden en plantextracten met een ge-
ruststellende werking.

Reisziekte

https://voormijndier.nl/thundershirt-hond
https://voormijndier.nl/catalogsearch/result/?q=adaptil
https://voormijndier.nl/puur-tour-50ml
https://voormijndier.nl/puur-nervo-50ml
https://voormijndier.nl/phytonics-strezz-50ml
https://voormijndier.nl/
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Oververhitting
Als wij mensen het warm krijgen, beginnen we te zweten. We hebben zweetklieren over ons hele lijf en 
door de verdamping van het vocht koelt ons lijf af. Honden hebben dat systeem niet. Zij kunnen slechts 
afkoelen door te hijgen en warmte af te voeren via hun voetzolen. Omdat honden niet over hun hele lijf 
warmte kunnen afvoeren, hebben zij het ook veel sneller warm dan mensen. Zeker tijdens het reizen in de 
zomer dien je hier rekening mee te houden.

Symptomen van oververhitting
De symptomen van oververhitting zijn: extreem hijgen (tong ver uit de bek), kwijlen, soms ook overgeven, 
de hond lijkt niet op jou te reageren oftewel er is sprake van apathisch gedrag, de slijmvliezen in de bek 
en de tong zijn donkerrood of zelfs paars, de hond verslapt of de hond zakt zelfs in elkaar, bij langere 
oververhitting trekt de kleur weg uit de tong en het tandvlees wordt grauw.

Snel ingegrijpen!
Bij een hond met een verhoogde temperatuur (hyperthermie)  is het zaak snel in te grijpen. Als de  
symptomen nog niet ernstig lijken maar de hond vertoont wel ongemak, zoek dan snel een schaduwplek 
op en koel de hond af. Dit gaat het beste met een natte handdoek die je over hem heen legt en nat houdt. 
Gooi geen koud water over de hond heen! Dit kan namelijk de aderen in de huid vernauwen, waardoor de 
warmte juist minder snel het lichaam verlaat. Laat de hond drinken of sprenkel water in zijn bek.

Als de hond ernstigere symptomen van oververhitting lijkt te hebben, is een natte doek niet genoeg. Het 
is dan zaak ergens water te vinden. Bel desnoods ergens aan en vraag om een tuinslang of een emmer 
water. Nogmaals: gooi niet zomaar koud water over de hond heen, maar begin het koelen geleidelijk. Het 
allerbeste is om de hond in een bad lauw water te laten zakken. Neem dan ook altijd contact op met je 
dierenarts.

Wat is oververhitting? 
Oververhitting is het extreem stijgen van de lichaam-
stemperatuur, zodanig dat de hond niet meer normaal 
kan functioneren. We spreken van oververhitting als 
de lichaamstemperatuur tussen de 40,5 en 42 graden 
Celsius is.

Als de lichaamstemperatuur tegen de 42 graden aan-
loopt, veranderen de eiwitten in het bloed en de sa-
menstelling van het bloed verandert. Het wordt dik en 
stroperig en kan niet meer goed rondstromen. Uitein-
delijk raakt de hond in een coma en overlijdt.

https://voormijndier.nl/
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De lichaamstemperatuur moet onder de 40 graden Celsius komen. Als de hond weer bij zijn positieven 
komt en minder hijgt, dan moet je het koelen stoppen, om te voorkomen dat er ondertemperatuur ontstaat.

Ga altijd met de hond naar een dierenarts. Oververhitting kan schade toebrengen aan de organen en 
hersenen van de hond en deze schade is soms niet direct merkbaar. 

Aandachtspunten
• Rassen met een korte neus, zoals boxers, buldoggen en mopshonden, zijn extra gevoelig voor over-

verhitting.
• Als het extreem warm is, kijk dan ook iedere avond even de voetzolen van de hond na op gesmolten 

teer en blaren. Bedenk dat de voetzolen een onderdeel van het koelsysteem van de hond zijn, ze zijn 
dus heel belangrijk op warme dagen.

• Als je met je hond naar het strand gaat, zorg dan voor voldoende water en neem een ligdeken mee 
voor hem. Het hete zand ligt niet echt fijn voor een hond. Zorg ook voor voldoende schaduw.

• Oudere honden en pups moet je extra in de gaten houden bij warm weer.

Verkoelende producten
Er zijn steeds meer producten op de markt die helpen om oververhitting tegen te gaan. Deze producten 
zorgen voor verkoeling, maar dit betekent niet dat jouw hond niet meer oververhit kan raken. Blijf dus 
altijd alert op de symptomen en voorzie je hond altijd van drinkwater én voldoende schaduw.

Koelmatten       Bandana’s en halsbanden

Diepvries speelgoed

Klik op de afbeeldingen en bekijk deze 
producten op VoorMijnDier!

https://voormijndier.nl/beeztees-quick-cooler-koelmat
https://voormijndier.nl/catalogsearch/result/?q=quick%20cooler
https://voormijndier.nl/catalogsearch/result/?q=freeze
https://voormijndier.nl/
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De reis

In de bus
Wat zijn de regels?
Een kleine hond mag je in de bus meenemen in een vervoersmand of kort aangelijnd op schoot houden. 
Ga je met een grote hond met de bus reizen? Houd dan je hond kort aangelijnd. 

Neemt jouw hond een zitplaats in? Dan dien je een vervoersbewijs tegen gereduceerd tarief aan te  
schaffen bij de chauffeur. Een blindengeleidehond mag gratis meereizen mits deze een geleidetuig draagt.

Voor iedere busmaatschappij geldt dat zij het recht hebben om een reiziger uit de trein te zetten wanneer 
een hond op enige wijze gevaarlijk, hinderlijk of lastig is tegenover het personeel of andere reizigers.

Wat is een geschikte reismand?
Een kleine hond kan vervoerd worden in een reismand. Waar moet je op letten bij het aanschaffen van een 
reismand? Zorg dat de mand groot genoeg is zodat je hond erin kan liggen. Een draadmand of een stoffen 
mand/draagtas is minder veilig. Kies liever voor een stevige kunststof- of aluminiumconstructie.

Lees in de volgende hoofdstukken alles over het reizen met de bus, de trein, de auto en het vliegtuig.

In de trein
Wat zijn de regels?
In Nederland mag je jouw hond meestal gewoon meenemen 
in de trein. Let op: in iedere trein gelden er andere regels. 
Check altijd voordat je een treinreis gaat ondernemen wat 
de regels zijn voor het reizen met je hond van de treinmaat-
schappij waar jij mee gaat reizen.

Voor de NS binnen Nederland gelden op maart 2018 de  
volgende regels:
• Kleine honden reizen gratis mee in een tas, reismand of 

op schoot. Er zijn geen specificaties over de grootte van 
het hond en de afmetingen van de tas of reismand. Let op: 
jouw hond mag geen zitplaats of staanplaats innemen. 
Bij drukte betekent dit dat je jouw dier op schoot dient te 
nemen.
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• Een assistentiehond reist gratis mee. Mits deze herkenbaar is als een blindengeleidehond of hulphond. 
• Voor een grote hond kun je een ‘Dagkaart Hond’ kopen. Dit kan bij de kaartautomaat. Deze dagkaart is 

geldig bij NS en Arriva. Grote honden dienen aangelijnd te zijn.

https://voormijndier.nl/
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Wat is een geschikte reismand?
Voor een kleine hond is het in de trein vaak verplicht om je hond in een reismand te vervoeren. 
Waar moet je op letten bij het aanschaffen van een reismand? Zorg dat de mand groot genoeg is zodat je 
hond erin kan liggen. Een draadmand of een stoffen mand/draagtas is minder veilig. Kies liever voor een 
stevige kunststof- of aluminiumconstructie.

In de auto
Hoe kun jij jouw hond veilig en comfortabel meenemen in de auto?

Wat zijn de regels?
In tegenstelling tot andere landen is het in Nederland niet verplicht om je hond in de auto in een reis- 
kennel te vervoeren of vast te zetten met een autogordel. Het is echter wel aan te bevelen. Een hond ‘los’ 
vervoeren kan namelijk tot gevaarlijke situaties leiden:
• bij plotseling remmen of een botsing kan jouw hond met hoge snelheid naar voren schieten;
• jouw hond kan de bestuurder afleiden;
• bij het openen van het portier kan jouw hond zo de weg op schieten.

In o.a. Duitsland, Italië, Spanje en Zwitserland is het wel verplicht om je hond vast te zetten in de auto.

Verschillende vervoersmogelijkheden
Hoe vervoer je jouw hond veilig? Welke opties zijn er?

Het wordt aangeraden om de autogordel aan een tuig vast te klikken en niet aan een halsband. Een hals-
band kan je huisdier verwonden en kan gemakkelijker losschieten. Wat maakt een tuig een goed én veilig 
tuig voor in de auto?
• Wijde en opgevulde riemen zorgen ervoor dat de druk tijdens een botsing verdeeld is. Bovendien zit 

dit extra comfortabel voor jouw hond.
• Goede pasvorm. Zorg dat het tuig goed aansluit op jouw hond en je hond zich er ongehinderd in kan 

bewegen.
• Verankering. Het oog aan de riem waar de autogordel aangeklikt dient te worden, moet van zware 

kwaliteit zijn zodat hij niet afbreekt bij plotselinge druk.
Zet je hond niet vast op een plaats waar zich een airbag bevindt. Deze zijn ontworpen voor volwassen 
mensen. Dieren kunnen zich er bij een ongeluk ernstig aan bezeren.

Autogordel 
De autogordel voor honden is niets meer dan een speciaal verlengstukje 
dat vastgeklikt kan worden aan het tuig van jouw hond en in de gordel. 
De bedoeling is deze zo kort mogelijk te houden zodat de hond niet in 
ongemakkelijke posities terecht kan komen en bekneld kan raken. De 
hond moet net genoeg ruimte hebben om fatsoenlijk te kunnen zitten 
en liggen.
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https://voormijndier.nl/beeztees-tussenlijn-voor-autogordel
https://voormijndier.nl/
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In- en uitstappen
Komt jouw hond de auto moeilijk in en uit? Kleine honden, jonge honden of honden die (tijdelijk) fysiek 
beperkt zijn kunnen gebaat zijn met een hulpmiddel. Zo zijn er speciale loopplanken en opstapjes voor de 
auto. Op deze manier worden de gewrichten minder belast dan wanneer je hond in de auto springt. Met 
de CareLift tuigen (verkrijgbaar op VoorMijnDier, klik op deze link) kun je jouw hond ondersteunen bij de 
sprong in de auto, camper of bus.

Bescherming interieur
Wil je liever niet dat er modderige poten op je achterbank komen of dat de bekleding beschadigt? Er zijn 
diverse handige en leuke autohoezen en –dekens te koop om dit te voorkomen. Er zijn hoezen voor de 
passagiersstoel, de achterbank en de kofferbak.

Reismand/-kennel 
Een reismand of kennel kun je zowel op de achterbank als in de bagageruimte kwijt. Kies je voor de ach-
terbank? Zet de mand dan dwars op de rijrichting en maak hem met de autogordel vast tegen de rugleu-
ning. Kies je voor de bagageruimte? Zet deze dan dwars tegen de achterkant van de rugleuning vast. Haal 
de hoedenplank weg voor voldoende zuurstof.

Waar moet je op letten bij het aanschaffen van een reismand? Zorg dat de mand groot genoeg is zodat je 
hond erin kan liggen. Een draadmand of een stoffen mand/draagtas is minder veilig voor in de auto. Kies 
liever voor een stevige kunststof- of aluminiumconstructie.

Autorek
Een autorek is een rek dat je plaatst tussen de achterbank en de bagageruimte zodat je hond niet naar 
voren kan schieten bij een ongeluk. Het wordt vaak aangeraden om je hond alsnog vast te zetten met 
een tuig aan één van de bagageogen in jouw achterbak. Deze bevinden zich op de bodem of onderaan de 
zijkant van de achterbak.

13

Uit het raam hangen
Veel honden vinden het lekker om tijdens het rijden hun kop 
uit het raam te steken. Dit raden we sterk af! Je hond kan 
hierdoor meer kans krijgen op oor- en oogontstekingen en 
kleine honden kunnen zelfs uit de auto springen. Toch een 
raampje open voor frisse lucht? Er zijn speciale hekjes te 
koop die je tussen het raam en het dak kan klemmen zodat 
het raam een stukje open kan, maar je hond zijn kop niet 
naar buiten kan steken.

https://voormijndier.nl/catalogsearch/result/?q=carelift
https://voormijndier.nl/
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In het vliegtuig
Wat zijn de regels?
De regels voor het vliegen met je hond verschillen per luchtvaartmaatschappij. Bij sommige luchtvaart-
maatschappijen is het zo dat wanneer je gaat reizen, je dier eerst in een dierenhotel dient te verblijven 
voordat de reis kan beginnen. Je dier wordt hier opgevangen door speciaal opgeleide dierenverzorgers.

De meeste maatschappijen vervoeren huisdieren alleen in een kennel in het vrachtruim van het vliegtuig. 
Dit vrachtruim is verwarmd en wordt onder normale druk gehouden. Ook kan het zijn dat je jouw dier mee 
mag nemen als ‘handbagage’.

Wat moet je sowieso meenemen?
• Een geldige gezondheidsverklaring, ondertekend door een bevoegde dierenarts. Hoe recent deze ver-

klaring moet zijn, is per land verschillend.*
• Een geldige hondsdolheidverklaring, ondertekend door een bevoegde dierenarts. Je dier moet 28 

dagen voor vertrek ingeënt zijn tegen hondsdolheid.*
• Een reis(kennel) met IATA-keuring, deze voldoet aan de eisen van Europese luchtvaart- 

maatschappijen. Let op: kleine honden mogen bij sommige maatschappijen in een tas als handbagage 
mee de cabine in. 

*: voor sommige landen is het een eis dat dit door een NVWA dierenarts is ondertekend. Je dient dan 
contact op te nemen met team Certificeren op afstand.

Neem altijd ruim van tevoren contact op met je luchtvaartmaatschappij. Zij kunnen je precies informeren 
over de regels die bij hen gelden en de kosten die zij rekenen voor het vervoer van jouw hond.

Tips:
• Bevestig een label met de naam van het dier en de voederinstructies aan de zijkant van de kennel.
• Oefen eerst met de kennel thuis.
• Geef je huisdier licht verteerbaar voedsel en onbeperkt water.
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https://voormijndier.nl/honden/accessoires/onderweg/petmate-varikennel
https://voormijndier.nl/


voormijndier.nlvoormijndier.nl

Direct aan de slag!
Op voormijndier.nl kun je alles vinden voor een goede reisvoorbereiding en een  
veilige reis. Zo vind je op VoorMijnDier o.a.:
• tekentangen
• spot-on pipetten tegen vlooien
• wormenkuren
• reismanden
• autoaccessoires

Wil je nog meer lezen? Op onze website vind je nog veel meer informatie over de 
gezond en verzorging van jouw dier. Onze dierenartsen en -assistenten geven jou 
graag advies!

www.voormijndier.nl

https://voormijndier.nl/
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