
 

Hond naar het pension, en nu…….  

Uw hond gaat logeren in het pension, maar er zijn wel wat zaken belangrijk om te 
weten en te doen vòòrdat de hond het pension ingaat.  

Allereerst is het belangrijk om te weten wat de regels van een pension zijn ten 
aanzien van de vaccinaties, ontvlooien en ontwormen. In sommige pensions is het 
verplicht om de hond te vaccineren tegen bijvoorbeeld kennelhoest. Om te 
voorkomen dat de hond niet in het pension kan is het verstandig hier van te voren 
aan te denken.  

Kennelhoest  

De naam zegt het al een beetje, vooral honden die in een kennel of pension komen 
hebben een verhoogde kans op kennelhoest. Maar ook honden die op plekken 
komen waar veel honden samen komen, zoals het uitlaatveld, cursus of shows, 
hebben een verhoogde kans. De hond kan wat slomer zijn, hoest soms hevig alsof 
er iets in de keel zit en kan moeite hebben met harde brokken eten. 

Er bestaan 2 vaccinaties tegen kennelhoest: een neusenting en een injectie. De 
voorkeur gaat uit naar een neusenting. Hierbij worden er druppels in de neus 
gedruppeld en zal de hond binnen 3 dagen beschermd zijn. Deze enting is een jaar 
werkzaam. 

De injectie moet na 3 weken later herhaald worden en de werkzaamheid bedraagt 
3 maanden.  

Beide vaccinaties werken niet 100%, maar zullen zeker de symptomen 
verminderen.  

Uiteraard is de jaarlijkse vaccinatie  ook belangrijk (en vaak verplicht) om te 
herhalen.  

Ontworming  

Als uw hond altijd 4 keer per jaar ontwormd wordt is het niet nodig de hond voor 
het bezoek aan het pension te ontwormen. Als uw hond langer dan 3 maanden 
niet ontwormd is, is het verstandig dit wel te doen. Ook raden wij u aan om de 
hond bij thuiskomst nogmaals te ontwormen. 

Vlooien  

Een goede vlooienbestrijding is altijd verstandig, maar zeker als uw hond naar het 
pension gaat. Het is voldoende om te ontvlooien binnen het schema (afhankelijk 
van het middel) en hoeft niet extra te gebeuren. Voor informatie over de beste 
vlooienmiddelen kunt u altijd bij ons terecht. 



Voeding  

Als uw hond een speciale dieetvoeding heeft is het raadzaam deze mee te geven 
als de hond naar het pension gaat. (De hond is al wat gestresst en komt in een 
nieuwe situatie, vooral met dieetvoeding is het belangrijk de hond hetzelfde te 
geven als thuis.) Ook als uw hond een slechte eter is of erg zenuwachtig kunt u 
beter het vertrouwde voer meegeven.  

Medicijnen  

Het kan natuurlijk zijn dat uw hond medicijnen slikt voor bijvoorbeeld een 
hartprobleem, nierprobleem of iets dergelijks. Het is raadzaam dit van te voren 
door te geven aan het pension en te overleggen of dit geen probleem is. Zorgt u 
dat u genoeg medicatie meegeeft voor de periode dat de hond in het pension is 
en eventueel een beschrijving als de hond meerdere medicijnen op een dag krijgt.  

Het is ook raadzaam het telefoonnummer van onze praktijk achter te laten mocht 
er wat met de hond aan de hand zijn.  

 
Wij hopen dat uw hond een fijne vakantie heeft in het pension en u natuurlijk ook! 


