INFORMATIEBRIEF
BESTEMD VOOR INSTANTIES DIE MENS EN DIER SAMEN GAAN OPVANGEN:

-

Het is zaak zo snel mogelijk te regelen dat het dier met zijn eigenaar naar een
dierenarts gaat voor eventuele identificatie en registratie, risico inschatting op Rabiës
(https://www.rivm.nl/rabies) en andere in het buitenland voorkomende dierziekten.
De dierenarts kan de titer van Rabiës bepalen. Ook moet het huisdier uit Oekraïne
volledig gevaccineerd zijn voor dierziekten die in Nederland voorkomen en
behandeld worden tegen wormen, teken en vlooien.

-

Mocht het huisdier ziek worden of ander gedrag gaan vertonen neem dan direct
contact op met de dierenarts.

-

Aanvragen voor steun voor de medische kosten lopen via
info@hulpvoordierenuitoekraine.nl

-

Vanwege overige infectieziekten het dier apart houden met de daarbij behorende
omgangsvormen qua infectiepreventie. Voor vragen hierover contact opnemen met
een dierenarts.

-

Zorg voor een veilige plek voor het huisdier: bijvoorbeeld een schuilplek en/of een af
te dekken bench. Het dier heeft mogelijk veel meegemaakt, zoals extreem geluid en
andere nare ervaringen, en kan hierdoor anders reageren dan normaal.

-

Houd dieren aangelijnd of huisvest in een aparte vervoer box of bench, het liefst zo
dicht mogelijk (zelfde ruimte) bij de eigenaar. Het is juist die relatie die onder deze
omstandigheden zo belangrijk is voor beiden.

-

Krabben, likken en bijten te allen tijde voorkomen zolang de Rabiës status onbekend
is. Het spelen met deze huisdieren door mensen of dieren moet dan ook vermeden
worden, katten moeten binnen gehouden worden en honden aangelijnd uitgelaten.
Voorkom verder contact met urine en ontlasting.

-

Bij reinigen van de verblijven handschoenen en mond/neusmasker dragen.

-

Gebruik geen hogedrukspuiten, die geven een verspreiding van fijne druppels met
mogelijk infectieus materiaal.

-

Bij bijtincidenten tussen dieren direct contact opnemen met een dierenarts.

-

Bij bijtincidenten met vrijwilligers/medewerkers direct contact opnemen met de
huisarts en uitleggen om wat voor type huisdier het gaat dat gebeten/gekrabd heeft.

ACHTERGRONDINFORMATIE EN ACTUELE INFORMATIE:

Er zijn aangepaste invoerregels voor huisdieren vanuit Oekraïne
https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media/actuele-onderwerpen/invoerregels-voorhuisdierenvanuit-oekraine-01-03-2022
Risicobeheersing Rabiës:
De NVWA adviseert dierenartsen hoe te handelen. Essentieel is dan wel dat het huisdier
door een dierenarts onderzocht wordt. Deze kan dan adviseren of een titerbepaling voor
Rabiës (is bewijs dat dier in verleden gevaccineerd is), vaccinatie tegen Rabiës of overige
vaccinaties noodzakelijk zijn. https://www.rivm.nl/rabies
Risico overige dierenziekten door het huisdier meegebracht:
Doorverwijzen naar een dierenarts.
https://diergeneeskunde.nl/oekraine/

Risico op gedragsproblemen van het meegebrachte huisdier:
Doorverwijzen naar een erkend gedragstherapeut voor dieren of de poli gedrag van de
faculteit diergeneeskunde of Valerie Jonckheer werkend bij Evidensia Dierenziekenhuis
Nieuwegein (veterinair gedragsspecialist).
https://www.edz-nieuwegein.nl/disciplines/veterinaire-gedragsgeneeskunde/gevlucht-dier
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