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Let op: dit geldt voor gezelschapsdieren afkomstig uit oorlogsgebied Oekraïne die vergezeld van 

eigenaar/begeleider naar Nederland komen. 
 

HOE TE HANDELEN  

Telefoongesprek komt binnen dat een dier afkomstig uit Oekraïne moet worden gezien door de 

dierenarts.  Noteer allereerst dat het dier afkomstig is uit Oekraïne 

Vraag in welke taal kan worden gesproken (Engels, Nederlands of er een tolk beschikbaar is) 

 

STEL DE VOLGENDE VRAGEN EN LEG ALLES GOED VAST IN HET DOSSIER 

1. Voor welk(e) dier(en) wordt een afspraak gemaakt?  

2. Naam, ras, leeftijd, geslacht, indicatie gewicht, chip nr (indien beschikbaar)  

3. Heeft het dier een Europees paspoort of andere documenten?  

4. Is bekend welke entingen het dier heeft gehad?  

5. Heeft het dier een eigenaar/begeleider of is het een zwerfdier? 

6. Voor een zwerfdier geldt niet dat deze zonder de juiste papieren ingevoerd mag worden. Dus 

vraag goed na welke papieren erbij zitten. Zijn deze er niet, dan is het advies om ze niet naar de 

praktijk te laten komen en te melden bij de NVWA. 

7. Wanneer is het dier in Nederland aangekomen?   

8. Hoe lang is deze eigenaar al de eigenaar, m.a.w. is het dier al lang in het bezit of komt het vanuit 

een opvang.  
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9. Wat is de naam van de eigenaar/begeleider?  

Omdat het Oekraïens vreemde tekens heeft, is het belangrijk aan de eigenaar/begeleider 

te vragen of ze hun naam, telefoonnummer en het verblijfadres, als ook de naam van het 

huisdier op een papiertje te zetten en mee te nemen naar de kliniek. 

10.    Heeft het dier contact gehad in Nederland met andere dieren? Zo ja, welke? 

11.    Heeft het dier in de afgelopen weken vrij buiten gelopen? 

12.    Is het dier gezond of ziek? 

 

BELANGRIJK 

Altijd melding (laten) doen aan NVWA, via de website of tel 0900-0388 dat een dier afkomstig uit 

Oekraïne op consult is geweest.  

Melding (laten) doen bij het netwerk www.hulpvoordierenuitoekraïne.nl dat een dier wordt behandeld 

(Anders kan géén vergoeding in de kosten voor de behandeling plaatshebben.) 

 

LET OP: Betreft het een ziek dier uit Oekraïne dat symptomen van Rabiës vertoont? Laat je hoofd pv / 

manager of de dierenarts dan direct contact opnemen met het Landelijk meldpunt Dierziekte via 045-

5463188. 

 

 

 

https://formulieren.nvwa.nl/formulier/nl-NL/Extern/sc1132_WelzijnEnGezondheidGezelschapsdieren.aspx
http://www.hulpvoordierenuitoekra%C3%AFne.nl/
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VOORZORGSMAATREGELEN 

Adviseer het dier te vervoeren in een afsluitbaar mandje (kat, konijn), in stevige doos, of (hond) goed aan 

de lijn, liefst met muilkorf(je).  

Vraag of de eigenaar/begeleider een mondkapje wil dragen.  

 

Bespreek het tijdstip voor consult altijd met je praktijkmanager of dierenarts i.v.m. vrijmaken aparte 

behandelruimte en vrijhouden van contact met andere dieren. 

 

Hanteer goede hygiëne en draag zorg voor eigen veiligheid en die van collega’s. 

Zorg dat er materialen beschikbaar zijn als muilkorf(je) voor hond of kat. Zie voor meer informatie de 

website van de UU 

Leg alvast een EU paspoortje en chip gereed, zodat de gegevens goed kunnen worden geregistreerd. 

 

OVERIGE INFORMATIE 

Controleer of de gegevens goed en zo volledig mogelijk door jou in het PMS zijn gezet. Vooralsnog zal bij 

registratie van een UBN nr, het nummer van de kliniek worden gebruikt. Heb je hier nog vragen over, stel 

ze aan je praktijkmanager of dierenarts. 

 

BETALING VAN DE REKENING 

De betaling wordt voor een deel vergoed door een fonds. Na aanmelden krijg je nadere informatie vanuit 

het centrale netwerk www.hulpvoordierenuitoekraine.nl. Mogelijk dat de eigenaar ook zelf nog iets kan 

bijdragen. Leden van de KNMvD kunnen de aanschafkosten van een Europees paspoortje declareren, 

meer informatie daarover vind je op de website van de KNMvD.  

https://diergeneeskunde.nl/wp-content/uploads/2022/03/Advies-persoonlijke-hygiene-Faculteit-Diergeneeskunde.pdf
https://diergeneeskunde.nl/wp-content/uploads/2022/03/Advies-persoonlijke-hygiene-Faculteit-Diergeneeskunde.pdf
http://www.hulpvoordierenuitoekraine.nl/
https://www.knmvd.nl/belangrijke-informatie-voor-dierenartsen-over-huisdieren-uit-oekraine/

