
U moet naar een dierenarts gaan in de gemeente waar u gaat wonen (u kunt hun namen

krijgen door naar de gemeente te gaan voor uw inschrijving)

Als uw huisdier met een chip is geïdentificeerd en een paspoort heeft, neem dit paspoort

dan mee als u naar de dierenarts gaat om zijn identiteit en vaccinaties te controleren.

Als uw huisdier niet geïdentificeerd is, zal de dierenarts uw dier identificeren en het de
verplichte vaccinatie tegen hondsdolheid geven. U krijgt ook een Europees paspoort voor

uw huisdier.

Als uw huisdier bij aankomst in België niet tegen hondsdolheid is ingeënt, zal de dierenarts

het vaccineren. U moet het contact met andere dieren of mensen buiten uw gezin

beperken.

BESTE OEKRAÏENSE VRIENDEN

Welkom aan jullie en jullie huisdieren! De Belgische veterinaire beroepsverenigingen en de

Belgische dierenartsen zijn blij u en uw huisdieren te mogen verwelkomen.

Wij zullen u helpen om ervoor te zorgen dat uw huisdieren (honden, katten, fretten, enz.) voldoen

aan de Europese regelgeving.

Hier is de te volgen procedure:

Help ons om België vrij van
hondsdolheid te houden.

Alle Belgische dierenartsen staan tot uw dienst voor
verdere informatie.

W I J  W E N S E N  U  E N  U W  F A M I L I E  H E T  A L L E R B E S T E .

Het FAVV neemt een deel van de kosten van de vaccinatie

voor zijn rekening (30 euro excl. BTW), de rest van de kosten

moet door de eigenaar van het dier worden betaald.

Sciensano1 biedt gratis titratie van antistoffen tegen

hondsdolheid aan, waardoor u en uw dieren meer

bewegingsvrijheid krijgen. De dierenarts zal het bloedmonster

nemen.

Het is ook belangrijk om de gezondheid van uw huisdier in de
gaten te houden gedurende de 4 maanden na zijn aankomst

in België.

[1] Belgisch Nationaal Referentielaboratorium voor Dierziekten

Union Professionnelle Vétérinaire



agressie
opwinding
abnormaal gedrag (angst voor water)

koorts

algemeen ziek zijn

hevig speekselen
weigering te eten

seksuele opwinding

overgevoeligheid voor licht en harde geluiden

spierkrampen

De belangrijkste symptomen van hondsdolheid zijn: 

Andere minder vaak voorkomende symptomen zijn:

verlamming

Hondsdolheid is een ziekte die honden, katten en fretten (en andere zoogdieren) kan infecteren, en

op mensen kan worden overgedragen via speeksel (bijten, krabben, likken aan wonden).
Wereldwijd sterven elk jaar ongeveer 55.000 mensen aan hondsdolheid, waarvan veel kinderen. België

is sinds 2001 officieel vrij van hondsdolheid. Gezien er nog steeds gevallen van hondsdolheid zijn in

Oekraïne, moeten wij er samen voor zorgen dat honden, katten of fretten uit Oekraïne de ziekte niet

naar België brengen.

W A T  Z I J N  V E R D A C H T E  S Y M P T O M E N  D I E  J E  K A N
Z I E N  B I J  E E N  D I E R ?

W A T  M O E T  I K  D O E N ?

het contact van uw huisdier met mensen en dieren buiten uw

familiekring beperkt
het gedrag en de gezondheid van uw huisdier controleert

Het is mogelijk dat de symptomen van hondsdolheid pas na enkele
maanden optreden, daarom is het belangrijk dat u gedurende 4
maanden nadat uw huisdier de Europese Unie is binnengekomen, 

Als uw huisdier in deze periode van 4 maanden een mens of een
ander dier bijt, moet u contact opnemen met een dierenarts om uw
huisdier op hondsdolheid te laten controleren. Er bestaat een

behandeling voor hondsdolheid bij mensen, maar die moet snel na de

besmetting worden gegeven. Als uw huisdier een persoon heeft
gebeten, moet die persoon snel een arts raadplegen en de situatie en

de herkomst van het dier uitleggen.

HELP ONS OM BELGIË VRIJ VANHELP ONS OM BELGIË VRIJ VANHELP ONS OM BELGIË VRIJ VAN
HONDSDOLHEID TE HOUDENHONDSDOLHEID TE HOUDENHONDSDOLHEID TE HOUDEN

WAT IS HONDSDOLHEID?


