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GEZONDHEIDSRISICO’S BIJ IMPORT BUITENLANDSE VAKANTIEHOND 
 
Hilversum, 1 augustus 2022 – Er is een toenemende trend in Europa om buitenlandse (zwerf) honden te redden en te 
importeren. Wereldwijd leven honden soms in erbarmelijke omstandigheden op straat of in twijfelachtige fokkerijen.  Veel 
stichtingen redden dit soort dieren en zoeken adoptieadressen in diervriendelijkere landen. Hoewel hulp en herplaatsing voor 
deze honden vanzelfsprekend nodig is moet er wel met bepaalde zaken rekening gehouden worden. Stichting ESCCAP geeft 
wetenschappelijk onderbouwde informatie over preventie in het kader van One Health. ESSCAP heeft een consumenten 
voorlichtingscampagne gestart over dit onderwerp.  
 
Gezondheidsrisico’s  
De Europese regelgeving vereist alleen preventieve maatregelen tegen hondsdolheid (rabiës) en in sommige landen ook tegen 
de Vossenlintworm (Echinococcus multilocularis). Beide infecties zijn een groot risico voor de volksgezondheid. Er kunnen bij 
buitenlandse honden echter andere parasieten en overbrengers van ziekten (vectoren), zoals teken, aanwezig zijn die niet 
voorkomen in Noord-Europa. De officiële instanties adviseren om geen zwerf- of asieldieren uit het buitenland mee naar huis te 
nemen. Men kan beter geld of voeding schenken aan lokale dierenbeschermingsorganisatie om opvang en 
castratieprogramma’s te kunnen uitvoeren, waardoor de problematiek ter plaatse wordt aangepakt. 
Mocht een hond of kat wel zijn meegenomen, dan is het essentieel dat het dier goed onderzocht wordt door een dierenarts. 
Importhonden kunnen ziektes bij zich dragen zonder dat ze symptomen vertonen. Dieren die recent uit Oekraïne* gekomen zijn, 
zijn potentieel gevaarlijk omdat daar nog rabiës voorkomt. Daarom wordt geadviseerd deze dieren in thuisquarantaine te 
houden en te vaccineren. Importhonden kunnen ook exotische teken bij zich hebben. Soorten die hier (nog) niet of nauwelijks 
voorkomen. In 2019 werd Nederland nog opgeschrikt door het vinden van de Hyalomma (reuzen) teek, die normaliter in Azië, 
Afrika en Zuid(oost) Europa voorkomt. Door de warmere winters overleven dit soort teken makkelijker.  
 
Slechte socialisatie  
Naast risico’s voor de volksgezondheid zijn ook gedragsproblemen een punt van zorg. Zwerfhonden of honden uit professionele 
kennels zijn niet altijd goed gesocialiseerd. Ze hebben niet geleerd zich te gedragen in huiselijke of verschillende situaties. Dit 
kan leiden tot wegloopgedrag, nervositeit, agressie, verlatingsangst en andere gedragsproblemen. Dierengedragstherapeuten 
kunnen hierbij helpen en het is raadzaam eigenaren met de intentie een buitenlandse hond te importeren of degene die er al 
een hebben, erop te wijzen tijdig advies te vragen.  
 
Illegale import 
Vooral tijdens corona zijn er veel honden uit het buitenland naar ons land gekomen. Helaas worden er nog steeds dieren illegaal 
verkocht en geïmporteerd. Té jonge pups bij de moeder weghalen, dieren die niet goed gevaccineerd zijn of geen juiste 
identificatie met een paspoort of chip hebben, het komt helaas nog steeds voor. Dierenartsen en paraveterinairen hebben een 
belangrijke signaleringsfunctie.   
 
Informatiebulletin 
Stichting ESCCAP ondersteunt dierenartsen bij de communicatie over verantwoord huisdierbezit en parasietenbestrijding. Dit 
houdt in dat er bijvoorbeeld wordt geadviseerd om gezondheidscontroles uit te voeren en mensen die naar Zuid-Europa reizen 
te wijzen op de noodzakelijke preventie van hartworm, Leishmania en lintworm. Er is een Informatie bulletin samengesteld met 
belangrijke aandachtspunten bij import van (zwerf)honden uit het buitenland. Dit bulletin kan gratis gedownload worden van de 
website www.esccap.eu/professionals/downloads 
 
 
Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met het secretariaat van ESCCAP Benelux. 
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Contactpersoon NL Pascale Fuchs, Telefoon +31(0)356255188, info@esccap.eu 
Voorzitter ESCCAP Benelux: dr. Rolf Nijsse, dierenarts-parasitoloog verbonden aan de Universiteit van Utrecht 
 
 
* Bron: volgens schattingen van NVWA  zijn er inmiddels rond 2000 huisdieren meegekomen met vluchtelingen uit Oekraïne. 
 


