
De kat van ome Willem ging helemaal in zijn eentje 
naar Parijs, weet u nog? Zo gek zullen die van u en 
mij het niet maken. En eerlijk gezegd blijven ze ook 
het allerliefste thuis. Een kat is nu eenmaal erg 
gehecht aan zijn vertrouwde omgeving. U kunt wel 
denken dat hij heel veel van u houdt, maar dat ene 
plekje op de bank of in de vensterbank is hem nog 

veel liever. Meestal zijn buren of kennissen best 
bereid voor uw poezenbeest te zorgen bij uw 
afwezigheid. Ja, natuurlijk kleven daar bezwaren 
aan. Niet alle verzorgers zijn kattenliefhebbers en 
meestal beperkt de verzorging zich tot dagelijks 
voeren en de kattenbak verschonen als het echt 
nodig is. Echt onverdeelde aandacht krijgen 
thuisblijvende katten maar zelden. Als je thuis-
komt, zien ze er toch een beetje mottig uit van het 
gebrek aan belangstelling en liefde. Niet dat ze 
meteen in uw armen springen van blijdschap. Nee, 
je moet natuurlijk eerst op zijn minst een paar uur 
vreselijk beledigd zitten wezen dat ‘ze’ je zo lang 
aan je lot hebben overgelaten. En als u nu maar lief 
genoeg bent en misschien een bakje voer neerzet, 
ontdooit hij weer langzaam tot de kat die u voor de 
vakantie kende. Hetzelfde zal gebeuren als u 
‘professionals’ inschakelt. Dat zijn, meestal kleine, 
bedrijfjes die hun diensten aanbieden als het om 
verzorging van huisdieren gaat.

Een kat wil niet op vakantie

Sommige katten zijn er dol op. Ze gaan graag mee op 
vakantie en rommelen een beetje om de caravan heen. 
Ik ken mensen die elk jaar hun kat meenemen naar 
dezelfde plek. Het is echter een heel kleine minderheid 
en het lukt eigenlijk alleen als je ze er van jongs af aan 
went. Maar er zijn alternatieven genoeg.
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Zoals het  klokje    tikt…



Wat dan?

Lukt het u niet dit soort verzorging te organiseren
of vertrouwt u er niet helemaal op dat dat gebeurt 
zoals u wilt, dan zijn er voldoende alternatieven. 
In Nederland zijn vele dierenhotels en -pensions. 
Komt uw kat ook eens ergens. Het is wel zaak u er 
ver voor de vakantie in te verdiepen, want vele van 
deze soorten dierenopvang zijn lang van tevoren 
volgeboekt. Kijk op www.dierbaar.nl en vind een 
dierenopvang bij u in de buurt die erkend is als 
vakbekwaam. Hebt u een verblijfplaats gevonden, 
ga er dan een kijkje nemen voordat u die drie weken 
volpension boekt. Vergeet bovendien niet te vragen 
naar de eisen die de opvang stelt aan onder andere 
vaccinaties. Sommige daarvan moeten ruimschoots 
voor de logeerdatum zijn uitgevoerd.
Hebt u een raskat, dan loont het de moeite de fokker 
te vragen of hij voor opvang kan zorgen. Als u 
daarover bij de aflevering van de kitten al heel 
tevreden was, dan is dat in dit geval een uitkomst.

toch de kat mee naar het buitenland

Wie een kat mee op reis wil nemen, moet in ieder 
geval de volgende regels in acht nemen. Doet u 
dat niet, dan loopt u kans dat u door de douane linea 
recta naar huis wordt gestuurd of dat uw kat in 

beslag wordt genomen en in quarantaine wordt 
geplaatst.
Katten mogen binnen de Europese Unie, Noorwegen 
en Zwitserland reizen als ze een geldig EU-paspoort 
hebben en zijn ingeënt tegen rabiës (hondsdolheid). 
Sommige landen hebben afwijkende regels voor 
vaccinaties. Informeer daarnaar bij de ambassade 
of het verkeersbureau van de reisbestemming. Voor 
het EU-paspoort kunt u bij de dierenarts terecht. 
Behalve de vaccinaties zal hij er alle vereiste 
informatie in noteren. Uw kat moet bovendien 
gechipt worden en reist u naar Engeland, Ierland, 
Zweden of een land dat geen lid is van de EU, dan 
moet de dierenarts een aantal maanden voor vertrek 
een bloedtest afnemen.

VerVoer

Gaat de kat mee in de auto? Zorg dan voor een 
veilige ligplaats. Stop elke twee uur om de kat uit 
laten en neem vers drinkwater mee. Er bestaan 
tabletjes tegen reisziekte, vraag daarnaar bij de 
dierenarts. Zorg ervoor dat de kat niet in de 
brandende zon ligt. Het gevaar van oververhitting 
is groot.

maar het allerbeste…

is toch wel de kat lekker thuis te laten en ‘oma’ of 
een andere bekende uit te nodigen voor een vakantie 
in uw huis. Kat blij, logé blij en u blij. Huis en haard 
zijn verzorgd, de kat heeft iemand om mee te 
kroelen en te kletsen, dus kunt u er met een gerust 
hart twee of drie weken tussenuit. Natuurlijk laat u 
dan een uitgebreide ‘gebruiksaanwijzing’ achter, 
zodat het de kat aan niets ontbreekt. Zorg voor wat 
verwennerijen voor de verzorger, dat zal een goede 
verzorging extra stimuleren. 

Hebt u een dierenpension gevonden, 
neem er dan een kijkje

Voor meer informatie over ons Dierenhotel kunt u kijken op www.martingausdierenhotel.nl

U op vakantie, 
uw huisdier ook op vakantie!

Dierenhotel Lelystad
Dierenhotel Lelystad werd in 1975 gebouwd. Samen met een 
bevriend architect ontwierpen we een accommodatie die 
bovenal aan twee eisen diende te voldoen: dieren moesten zich 
veilig en geborgen voelen én professionele verzorgers moesten 
alle mogelijkheden hebben. 
Onze medewerkers zijn professioneel opgeleide mensen. 
Wij hebben een eigen dierenarts, die iedere dag aanwezig is. 
De medewerkers van de receptie, die u ontvangen met een 
kopje koffie, zijn vriendelijk en voorkomend en nemen alles 
met u door, om zo optimale verzorging van uw huisdier te 
kunnen bewerkstelligen.

Service staat bij ons 
hoog in het vaandel. 
Vóór alles willen wij 
dat iedere eigenaar en 
elke hond of kat een 
goed gevoel over-
houdt aan een verblijf 
in Dierenhotel 
Lelystad. Daar doen 
we echt alles aan! 

Ons motto: u vakantie, uw huisdier ook vakantie! 

Roomservice
Onze gasten krijgen bij ons het topmerk Royal Canin te eten. 
Alle gasten krijgen apart te eten zodat wij goed kunnen 
controleren of ze goed eten. Indien dat nodig is geven wij een 

huisdier zijn eigen voer, we verzoeken de eigenaren in dat 
geval wel om het eigen voer voor het hele verblijf mee te geven. 

Vaccinatie-eisen
Zonder deugdelijke vaccinatie volgens onze voorschriften!! 
heeft een huisdier geen toegang. 
Dit is ter bescherming van al onze gasten. Als inentingen 
niet aan onze eisen voldoen, zijn wij genoodzaakt om de hond 
of kat te weigeren.

aDvertorial

Het Kattenpension
De eerste dag zit een kat nog wat onwennig in zijn cattery, 
een ruim verblijf waar zich ook zijn eten, drinken, 
kattenbak en mandje met ligkussen bevinden. Hij/zij zal 
die dag waarschijnlijk niet of weinig eten.
De tweede dag zetten we de deur van de cattery wijd 
open en mag de kat uit zichzelf naar buiten komen. Hij of 
zij loopt dan met de andere goed aangepaste katten in het 
binnenverblijf. Op dit binnenverblijf sluit een buitenver-
blijf aan, waar de kat zelf door middel van een katten-
luikje (of ’s zomers het openstaande raam) naar toe kan. 
In het buitenverblijf staan kattenmanden en klimbomen. 
‘s Avonds zal de kat weer in zijn eigen cattery gezet 
worden met zijn eigen eten. Zo kunnen wij altijd zijn 
ontlasting en eetlust goed controleren. Op deze manier 
bewerkstelligen wij een optimale bewegingsvrijheid, 
zonder dat de verzorging of de mogelijkheid van controle 
op de gezondheid daar onder te lijden heeft.
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in het kort
Dierenopvang tijdens de vakantie. Kijk op 
www.dierbaar.nl en vind een dierenopvang bij 
u in de buurt die erkend is als vakbekwaam. 

Toch naar het buitenland. Meer informatie is 
verkrijgbaar bij de dierenarts, de Rijksdienst 
voor de keuring van Vee en Vlees en de 
ambassade van het land waar u heen reist. 
Algemene informatie is te vinden op 
www.minlnv.nl (de website van het ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). 

Mee met  het vliegtuig. Voor katten die mee-
gaan met het vliegtuig vindt u alle informatie 
op www.klmcargo.com.


