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NORMBLADEN PVH (GIDSEN VOOR GOEDE PRAKTIJKEN) 
 

Toepassingsgebied: HONDEN 
 

Vakantie opvang hond 

 
Als u een of meerdere honden heeft en u wilt met vakantie gaan dan zijn er verschillende 

mogelijkheden om iets voor de hond(en) te regelen. In deze GGP worden de verschillende 
mogelijkheden besproken met de voor- en nadelen voor u zelf en voor uw hond(en). 

 

 
 

1. De hond meenemen op vakantie 
 

Als de hond gewend is om mee genomen te worden en het niet vervelend vindt om te 
reizen en ergens anders te zijn, dan is dit een hele goede mogelijkheid. In Nederland zijn 

er steeds meer vakantieparken waar een huisdier, meestal maximaal 1 dier per huisje, is 

toegestaan. Kijk op internet, bel of mail naar het vakantie park waar u naar toe wilt of een 
huisdier is toegestaan. Ook is het goed mogelijk een hond mee te nemen in een tent, 

camper of een caravan. 
 

In al deze gevallen is het belangrijk dat u er voor zorgt dat de hond niet kan weglopen. Als 

de hond in een vreemde omgeving de weg kwijt raakt kan het zijn dat hij/zij u niet meer 
kan terug vinden. Daarom is het heel belangrijk (en per juli 2011 verplicht voor pups) 

gechipt + geregistreerd is. Als het dier gevonden wordt kan de chip worden uitgelezen bij 
een dierenarts/dierenasiel en kan via het unieke nummer dat bij ieder chip hoort uw naam 

+ huisadres + 06 – nummer achterhaald worden. 

 
 

Van te voren moet u een aantal zaken op gezondheidsgebied regelen voor uw 
hond: 

 
- vaccineren, ontwormen, ontvlooien en behandelen tegen teken. Als u naar het 

buitenland gaat moet u op tijd bij uw dierenarts navragen welke 

vaccinaties/behandelingen eventueel verplicht zijn voor dat land. Vaccinaties 
moeten minimaal 3 weken (21 dagen) van te voren gegeven worden in verband 

met de geldigheid 
- vast via internet kijken waar de dichtst bij zijnde dierenarts zit in het gebied waar 

u met vakantie gaat 

- als uw dier medicijnen gebruikt zorgen dat u voldoende medicijnen heeft voor 
tijdens de vakantie 

- heeft u een aansprakelijkheid verzekering voor het geval uw hond iemand bijt of 
anderszins een ongeluk veroorzaakt 

-  
 

Voor op vakantie moet u nu alles meenemen dat de hond nodig heeft: 

 
- slaapplek in de vorm van een deken/kussen of een bench 

- voldoende eigen voer, eigen etens- en drinkbakjes 
- vers water voor in de auto 

- speeltjes 
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Wat mag wel en niet met een hond op uw vakantie bestemming? 

 
Als u naar het buitenland gaat is het verstandig om van te voren uit te zoeken wat wel en 

niet mag:  
- mag uw hond loslopen of alleen op bepaalde plaatsen 

- is er een hondenpoep opruim plicht, denk dan ook aan het meenemen van poep 

opruimzakjes. 
- moet uw hond misschien gemuilkorfd bij het uitlaten 

- is de hond toegestaan op uw vakantie adres. Er zijn tegenwoordig speciale 
organisaties die vakantiehuizen hebben in heel Europa voor honden bezitters. 

 

Voor wie voordelen Nadelen 

hond De hond is gewoon bij u Maar is niet in zijn eigen 

huis/omgeving 

Eigenaar U hoeft geen oppas te 
regelen 

U moet op vakantie ook 
rekening houden met uw 

hond 

 
 

 
 

2. de hond onderbrengen in een pension 

 
Als de hond sociaal is naar ander honden en mensen en niet heel erg gehecht is aan zijn 

eigen huis/omgeving, dan is een pension een hele goede optie. In het pension wordt de 
hond goed verzorgd door, mag aangenomen worden, professionals en zijn er ander 

honden aanwezig om mee te spelen. 

U zult echter niet de enige eigenaar zijn die van deze mogelijkheid gebruik wil maken. 
Daarom is het belangrijk om ruim van te voren een plaatsje te reserveren voor uw 

hond(en). Als u een pension moet uitkiezen kan het fijn zijn om van bekenden een goed 
adres door te krijgen. Zij weten precies hoe het er daar toegaat en waar ze wel of niet 

tevreden over zijn.  

 
Als u zelf een pension moet kiezen is het goed zelf eerst te gaan kijken. U kunt dan letten 

op zaken als: 
- prijs / kwaliteit verhouding 

- Organisatorisch: is het pension aangesloten bij een organisatie, die bepaalde 
voorwaarden hanteert en waar u op terug kunt vallen. Heeft de 

eigenaar/beheerder de juiste papieren in huis. Zijn er vaste tijden/dagen voor het 

halen en brengen van de honden.  
- Er zijn naast aparte pensions ook dierenasielen die een pensionfunctie hebben. 

Hier zijn wel vaak honden en katten gehuisvest. Ook sommige fokkers bieden aan 
kopers van hun pups de mogelijkheid aan van pensionfunctie in vakanties. 

- Hygiëne: is het er schoon, hoe vaak wordt er schoongemaakt, hoe zit het met de 

etens - en drinkbakjes, de vloer en de mandjes. 
- Personeel: hoe gaan de meewerkers met de dieren om, hoeveel mensen werken 

er, zijn er vaste verzorgers voor iedere hond 
- Behuizing: heeft iedere hond een eigen ruimte of moeten ze de ruimte delen met 

andere honden. 
- Kunnen de honden naar buiten op een speelweide of worden ze dagelijks apart 

uitgelaten voor een langere wandeling 

-  
Als uw hond(en) nog nooit in pension geweest zijn is het verstandig om de hond(en) van 

te voren een keer te laten oefenen door ze 1 of 2 nachtjes in het pension te brengen.  
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Voor een verblijf in een pension is het noodzakelijk dat uw hond(en) minimaal 

gevaccineerd zijn tegen kennelhoest. Vraag dit van te voren goed na bij het betreffende 
pension en laat uw hond(en) op tijd, minimaal 3 weken van te voren, vaccineren door uw 

eigen dierenarts. 
 

Als u een hond heeft, die een speciaal dieetvoer krijgt, die heel kieskeurig is met voer of 

die heel gevoelig is voor wijzigingen in het voer, dan is het, het beste om uw eigen voer 
mee te geven. Als de hond(en) in pension ander voer krijgt is een geleidelijke overgang 

van oud (eigen) voer naar nieuw (pension) voer wenselijk, dit om de kans op diarree door 
een voerovergang zo klein mogelijk te maken. 

 

Het is belangrijk om met de pensioneigenaar/beheerder goede afspraken te maken over 
wat er gedaan wordt in geval van ziekte van uw dier. Vergeet ook niet om eventuele 

medicijnen in voldoende mate mee te geven. Geef hier ook goed instructies bij. Wat moet 
er gebeuren als uw hond ziek wordt? Wilt u meteen gebeld worden? Wilt u dat ze eerst 

contact opnemen met uw eigen dierenarts of mag de beheerder direct zelf naar zijn vaste 
dierenarts gaan met uw hond. Wat moet er gebeuren als het dier onverhoopt overlijdt 

tijdens het verblijf in het pension? Laat daarom altijd uw gegevens achter, in ieder geval 

een 06-nummer, zodat men in geval van nood contact met u op kan nemen. 
 

De kosten voor het verblijf in een pension worden meestal per dag/ per hond berekend. U 
betaalt in ieder geval voor het verblijf en de verzorging. Voer is niet altijd inbegrepen. Er 

zijn pensions die zich gespecialiseerd hebben in het verzorgen van dieren met bepaalde 

chronische ziekten, zoals suikerziekte. 
 

Voor wie voordelen nadelen 

hond Wordt goed verzorgd en 
heeft dagelijks mensen en 

honden om zich heen 

Is niet in zijn eigen 
huis/omgeving en moet de 

ruimte vaak delen met 
andere honden 

eigenaar U weet zeker dat uw hond 

professioneel verzorgd wordt 

Kost geld en moet vaak ruim 

van te voren besproken 
worden 

 

 
 

3. Hond uit logeren sturen bij bekenden 
 

Als de hond makkelijk aard in een andere omgeving en bekend is met de mensen waar 

hij/zij naar toe gaat, is dit een prima optie. De verzorgers kunnen gewoon thuis blijven en 
zorgen voor de hond in hun eigen huis. 

 
Van te voren regelen: 

 

- vaccineren en behandelen tegen vlooien. 
- hond altijd laten chippen en registreren, zodat hij in geval bij vermissing kan 

worden geïdentificeerd 
- gegevens achterlaten waar u bereikbaar bent en gegevens van de eigen dierenarts 

achterlaten 
- afspreken naar welke dierenarts ze gaan en hoe de betaling hiervan te regelen in 

geval van ziekte.  

- af spreken wat te doen bij overlijden van de hond 
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Meenemen naar het logeeradres: 

 
- riem en eventueel hondenpoep opruimzakjes 

- eigen slaapmand/kleed/kussen/bench 
- eigen voer + etens - en drinkbakjes 

- als uw hond medicijnen gebruikt, voldoende medicijnen meegeven om de vakantie 

te overbruggen 
- speeltjes 

 
Op het logeeradres: 

 

- oppassen dat de hond niet kan weglopen 
- laten wennen aan andere dieren, indien die daar aanwezig zijn. Nooit vreemde 

dieren zomaar bij elkaar laten zonder toezicht. Eerst kijken hoe de dieren op elkaar 
reageren. Met een andere hond is een ontmoeting buiten altijd beter dan binnen 

op het eigen terrein van de hond. Bij katten altijd de mogelijkheid bieden aan de 
kat om weg te kunnen. 

 

Voor wie voordelen nadelen 

Hond Is bij bekende mensen, 
krijgt aandacht en wordt 

verzorgd 

Niet in zijn eigen 
huis/omgeving, moet 

misschien samenleven met 
ander dieren, die er thuis 

normaal niet zijn 

eigenaar Uw hond is in vertrouwde 
handen 

U moet familie/vrienden om 
een gunst vragen 

 

 
4. Kennissen of familie voor de hond(en) laten zorgen in uw eigen huis 

 
Soms is het makkelijker of leuker om mensen in uw eigen huis op te laten passen op uw 

hond. Bovendien hebt u dan meten bewoning van uw huis, zodat het minder aantrekkelijk 

is voor inbrekers. Dit kan alleen als de hond accepteert dat er ander mensen dan u zelf in 
huis zijn en mits de hond het gezag van de oppas accepteert. In het algemeen lukt dit niet 

goed met waakhonden die sterk hun huis/bezit beschermen. Voor de meeste huishonden is 
dit echter een prima optie. 

 
Van te voren regelen: 

 

- duidelijke uitleg geven hoe uw hond(en) verzorgd moeten worden: borstelen, 
uitlaten 

- duidelijk afspreken wat wel en niet mag in huis? op de bank, mee naar boven. 
- vertellen hoe de hond is met andere /vreemde honden. kan hij los lopen of moet 

hij altijd aan de riem omdat hij anders wegloopt. 

- welk voer, hoe vaak en hoeveel. 
- mag de hond kluiven of ander traktaties hebben 

- zorgen voor voldoende voorraad van het voer voor de hele periode 
- er moet altijd vers drinkwater beschikbaar zijn 

- gegevens achter laten waar u bereikbaar bent 
- afspreken wat er moet gebeuren in geval van ziekte of overlijden van uw hond. 

- gegevens van uw eigen dierenarts achterlaten en deze van te voren inlichten over 

uw afwezigheid. Ook goed om alvast afspraken te maken over betaling. 
- als uw hond medicijnen gebruikt voldoende voorraad in huis hebben en een 

duidelijke instructie over hoe de medicijnen gegeven moeten worden 
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- hond van te voren behandelen tegen vlooien en wormen. Ook is altijd verstandig 

om 1x per jaar uw huis te behandelen tegen vlooieneitjes en larven 
 

 

Voor wie Voordelen nadelen 

hond Is gewoon in zijn eigen huis 

en omgeving 

Er zijn ander mensen in huis 

eigenaar Uw hond is gewoon in zijn 
eigen omgeving en wordt 

verzorgd door bekenden 

U moet bekenden om een 
gunst vragen 

 


