
Voor de vakantiegangers.

Steeds meer mensen besluiten hun huisdier mee te nemen op vakantie.
Voor de meeste landen binnen de EU is het voldoende als uw dier minstens 3 weken 
vantevoren geënt is tegen Rabiës. Ook een chip en een officieel paspoort zijn verplicht. 
Voor landen buiten de EU zijn er vaak wel wat meer regels. Deze regels kunt u opvragen bij 
de ambassade van het betreffende land.
Besef echter wel dat er in de landen om ons heen steeds meer ziekten voorkomen, waaraan 
uw dier dood kan gaan!!
Het gaat om de ziekten: Hartworm, Babesia, Ehrlichia en Leishmania.

Hartworm wordt overgebracht door een bepaald soort mug. De mug komt in steeds meer 
landen in Europa voor. De mug prikt de hond en zo wordt de hond besmet met de larven 
van de hartworm. Na enkele maanden worden de larven volwassen. De volwassen wormen 
worden wel 20 cm lang en verblijven in het hart en in de longslagader. Dit geeft natuurlijk 
de nodige klachten en bovendien produceren ze per dag vele larven.
Een infectie met hartworm kunt u voorkomen! Vraag onze assistentes achter de balie gerust 
om advies.

Babesia is een parasiet, die voorkomt in teken in vele landen om ons heen, met name rond 
de Middellandse zee. De teek moet minimaal 2 dagen bloedzuigen bij de hond, pas dan kan 
de parasiet in het bloed van de hond terechtkomen. De parasiet maakt de rode bloedcellen 
kapot. 
De symptomen van Babesiose zijn: koorts, bloedarmoede, bruingele urine.
Er bestaat een enting tegen Babesia, echter deze tweevoudige injectie is zeer kostbaar en 
bovendien is de werking zeer wisselend per dier. Ook zou je eventueel een injectie kunnen 
geven die de ziekte kan voorkomen gedurende 6 weken, echter is ook deze methode zeker 
niet 100% werkzaam en treden er vaak bijwerkingen op.
Eigenlijk is het voorkomen van tekenbeten het beste om te doen. Dat geeft de minste 
bijwerkingen. In onze praktijk hebben we de beste middelen tegen teken op voorraad. Van 
band, pipet tot tablet. U kunt alle informatie bij ons aan de balie verkrijgen.
Ondanks deze voorzorgsmaatregelen is het zeer verstandig om uw hond elke dag op teken 
te controleren en ze snel te verwijderen. 
Babesiose is te genezen mits u er op tijd bij bent.



Van Ehrlichia zijn er vele soorten. Een paar van die soorten komt in Europa voor. De 
verschijnselen variëren van acuut ziek zijn met koorts en neusuitvloeiing tot vage klachten  
en een tekort aan rode en witte bloedcellen.
Ook Ehrlichia wordt overgebracht door middel van een teek. Slechts 50% van de patiënten 
met Ehrlichia geneest volledig.
Het enige wat u kunt doen om Ehrlichia te voorkomen is de hond een tekenwerend middel  
te geven en dagelijks te controleren op teken.

Leishmania is een parasiet die in de zandvlieg voor kan komen.
Zandvliegen zijn voornamelijk actief bij zonsopgang en zonsondergang, ze komen voor in de 
landen in een ruime cirkel rond de Middellandse zee.
De verschijnselen van Leishmania kunnen heel verschillend zijn: vermageren, 
huidaandoeningen, diarree, overgeven, bloedneus.
Leishmania is lang niet altijd goed te genezen.
Op vakantie adviseren wij u om niet met de hond te gaan wandelen op de momenten dat de
zandvlieg actief is. Er zijn diverse middelen met een zandvliegwerende werking, echter 100%
effectief zijn deze middelen niet.
Er bestaat ook een enting tegen Leishmania. Deze enting dient 3x gegeven te worden in het 
eerste jaar en moet daarna jaarlijks herhaald worden. Meer informatie hierover kunt u aan 
de dierenarts vragen. Voor de volledigheid willen wij erbij vermelden dat ook mensen via de 
zandvlieg Leishmania kunnen krijgen.

Samengevat komt het er op neer dat een goede bescherming tegen teken en een dagelijkse 
controle op teken erg verstandig is ter voorkoming van verschillende ziekten. Er zijn 
verschillende goed werkzame middelen tegen teken te verkrijgen in +onze praktijk. Ook 
adviseren wij u om een middel tegen hartworm te geven. Indien u op vakantie gaat aan de 
kust is ook een middel tegen zandvliegen ten zeerste aan te raden. Voor een advies op maat
kunt u altijd terecht bij de assistentes achter de balie.

Wij wensen u en uw huisdier een hele prettige vakantie toe!!!


