
Dieren blijven thuis
By Globe Traveler

Het pension
Kan het pension een bewijs van vakbekwaamheid laten zien?
Heeft het pension een keurmerk van Stichting Dierbaar?
Kunt u, in het geval van een klacht, deze aanhangig maken bij de 
Sichting Geschillencommissie?
Hoe hygienisch gaat het er in het pension aan toe?
Hoe zien de verblijfsruimten er binnen en buiten uit?
Als je meerdere dieren hebt, kunnen ze dan samen zitten?
Hoe worden je dieren precies verzorgd?
Kunnen je dieren er lekker bewegen?
Kun je je eigen voer meebrengen?
Biedt het pension verzorging op maat Dienen ze eventuele medicijnen 
toe?
Komt er regelmatig een dierenarts over de vloer?
Welke procedures hanteert het pension als een van zijn gasten ziek 
wordt?
Welke eisen stelt het pension met betrekking tot inentingen?
Moet uw dier gechipt of getatoeerd zijn?
Is een bewijs van ontvlooien en ontwormen verplicht?

De vissen
Zoek het liefst een verzorger die verstand van zaken heeft.  Hoe kwets-
baarder de biotoop van het aquarium, des te belangrijker is het dat de verzorger weet hoe hij 
hier mee om moet gaan.

Controleer ruim voor vertrek hoeveel water er per week verdampt.  Houd 
rekening met extra verdamping bij warm weer. Vertel de verzorger hoe hij water bij kan vullen 
en hoe hij dit water op de juiste temperatuur kan krijgen.

Maak een lijstje van de vissoorten (uiterlijk en aantallen).
Beschrijf stapsgewijs alle handelingen die je oppas moet doen.
Leg uit wat je oppas moet doen met dode vissen.
Laat het adres van de dieren- of aquariumspeciaalzaak waar je je 
aankopen altijd doet achter.  De verzorger kan daar eventueel terecht voor advies 
en heeft, in geval van calamiteiten, een aanspreekpunt dicht bij huis.
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Voer ruim voor vertrek een controle uit, maar stel veranderingen (zoals 
nieuwe filters, nieuwe vis en een grote schoonmaakbeurt) uit tot na de 
vakantie.
Maak een schematische tekening met daarop de relevante techniek.-

  Geef ook schakelaars, kranen en leidingwerk aan.

Check de voorraad CO2 en eventuele meststoffen in voorraadvaten.
Zorg voor een extra voorraad voer (diepvries en droogvoer).  Een tijdelijke 
verzorger zal misschien meer voeren dan jijzelf. Begin in dat geval na de vakantie met kleine 
porties.

Schrijf alle informatie voor je oppas op, zodat deze het nog eens kan 
nalezen.

Vogels
Laat een verzorger het liefst een paar keer meekijken tijdens de ver-
zorging van je vogel(s).
Als je meerdere vogelsoorten en dus verschillende soorten voer hebt, 
zoals tropisch zaad en tortelduivenvoer, wijs er dan op dat grote vogels 
wel kleine zaden kunnen eten maar niet omgekeerd.
Zorg voor voldoende voorraad voer.
Zet alle informatie over de verzorging van de vogels op papier zodat de 
verzorger het nog eens kan nalezen.
Zorg voor duidelijke instructies wat je verwacht van je oppas,
Bijvoorbeeld als er een vogel doodgaat.  Als een geringde vogel doodgaat, moet 
je oppas het ringnummer noteren.

Geef het adres van een bevriende vogelliefhebber waar hij of zij met 
eventuele vragen terecht kan.
Mochten jouw vogels tijdens je afwezigheid jongen krijgen, dan kan hij 
of zij helpen met het ringen van deze jongen.
Laat ook het adres van de dierenspeciaalzaak waar je je aankopen altijd 
doet achter.
De verzorger kan ook daar eventueel terecht voor advies en heeft, in 
geval van calamiteiten, een aanspreekpunt dicht bij huis.
Papegaaien, maar ook parkieten en andere zogenaamde kromsnaveli-
gen, zijn echte gezelschapsdieren.  Als zo'n vogel zonder andere vogels in een kooi 
zit, zal een verzorger extra tijd en aandacht aan het dier moeten besteden.

Alleen schoon water en nieuw voer neerzetten, is voor deze vogels echt 
onvoldoende.

Fretten, konijnen en knaagdieren
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Fretten hebben een aantal keren per dag aandacht en verzorging nodig, 
ook als je op vakantie bent.
Niet iedereen kan of wil op deze dieren passen.  Gelukkig bestaan er steeds 
meer speciale opvangadressen voor fretten.

Konijnen en kleine knaagdieren kunnen soms tijdelijk - tegen geringe 
vergoeding - op een kinderboerderij ondergebracht worden.
Ook steeds meer dierenpensions bieden de mogelijkheid voor opvang 
van deze diersoorten.
Voor chinchilla's en andere stressgevoelige dieren is het beter als ze in 
hun eigen vertrouwde omgeving blijven.

Uitheemse diersoorten
Omdat de meeste reptielen en amfibieen niet graag uit hun vertrouwde 
omgeving gehaald worden, kun je het beste thuis opvang regelen.
Sommige uitheemse diersoorten kunnen in een goed aangepast on-
derkomen volstaan met eens in de drie dagen een kwartiertje zorg.
Maar bij andere soorten kan de zorg ingewikkelder zijn en al snel een 
uur of twee per dag in beslag nemen.
Bij veel reptielen is de verzorging bovendien afhankelijk van het 
seizoen.
Zorg dat er genoeg voer is en dat er een uitgebreide handleiding voor 
de verzorger klaar ligt.
Zoek bij voorkeur een verzorger die dezelfde hobby heeft.
Wanneer je op zoek bent naar een verzorger, informeer dan eens bij 
een vereniging.
Laat het adres van de dierenspeciaalzaak waar je je aankopen altijd 
doet achter.
De verzorger kan ook daar eventueel terecht voor advies en heeft, in 
geval van calamiteiten, een aanspreekpunt dicht bij huis.
Wacht met het kopen van nieuwe dieren tot je weer terug van vakantie 
bent.

Paard
Voor mensen met een eigen paard kan het lastig zijn om goede oppas 
te regelen tijdens de vakantie.
Je paard heeft eten, drinken, verzorging en beweging nodig.
Bovendien kan niet iedereen even goed met paarden omgaan.
Misschien heb je daarnaast ook andere wensen, bijvoorbeeld dat je 
paard getraind wordt tijdens je afwezigheid.
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Pension of verzorger? - Je kunt ervoor kiezen om je paard naar een 
paardenpension te brengen.  Daar krijgt het dier beweging, eten en drinken en een 
goed verzorgde stal.

Als je paard thuisblijft, zul je een ervaren iemand moeten vragen om in 
ieder geval elke dag minstens een keer langs te komen om je paard te 
verzorgen.
Regel dit op tijd, zodat deze mensen weten hoe ze met je paard om 
moeten gaan.
Maak duidelijke afspraken over de taken en een eventuele vergoeding.
Zorg ervoor dat je de telefoonnummers van jezelf, de dierenarts en de 
hoefsmid aan de verzorger geeft.
Bijrijder - Als je wilt dat je paard ook tijdens je vakantie getraind wordt, 
kun je een bijrijder vragen.
Begin op tijd met zoeken, want je wilt natuurlijk wel dat er een klik is 
tussen jou, je paard en deze bijrijder.
Misschien is er een goede vriend(in) met een eigen paard die tijdelijk 
jouw paard erbij kan doen?
Als hij of zij dan op vakantie gaat, kun je misschien hetzelfde terug doen.
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