
FEBRUARI 2016 VERTREK NL   |  21   

W
ie met een hond of 
kat naar Australië wil 
vliegen, moet rekenen 
op flink wat voorbe-
reiding. Australië stelt 

strikte regels aan de import van dieren. Be-
grijpelijk, want het blijft een eiland, waarbij 
het gevaar van geïmporteerde ziektes en er-
felijke aandoeningen op de loer ligt. In Aus-
tralië komt bijvoorbeeld geen rabiës meer 
voor – en dat willen ze graag zo houden. 

Importvergunning
Sommige hondenrassen zijn niet toegestaan: 
met een Dogo Argentino, Fila Brasileiro, 
Japanse Tosa, American Pittbull terriër, Presa 
Canario of een Hybride kom je Australië 
überhaupt niet in. Voor de overige rassen 
geldt een lange eisenlijst. Belangrijk is dat 
het dier een leesbare microchip heeft. Het 
dier moet een geldige rabiës-inenting heb-
ben en ook de andere vaccinaties moeten 
up-to-date zijn. Daarnaast is een bloedtest 
verplicht om een importvergunning te kun-
nen krijgen. Een dubbele behandeling tegen 
teken, vlooien en interne parasieten is een 
must. Bij een hond zijn binnen 45 dagen voor 
vertrek extra bloedtesten nodig. 

Binnen vijf dagen voor vertrek vindt de 
laatste gezondheidscontrole plaats. Op het 
moment van importeren mag een dier niet 
zwanger zijn of zogen. Een dierenarts legt 
alles vast op een formulier. Met dit formulier 
moet je naar de VWA in Utrecht voor legali-
satie en een stempel. 

‘Voor veel mensen is dit een brug te ver’, 
zegt Angelique van Es, huisdierenexpert bij 
ZooLogistics op Schiphol. ‘Daarom laten wij 
dit onderdeel vaak verzorgen door de Pet 
Travel Clinic, een gespecialiseerde dierenkli-
niek in de buurt van Schiphol. Zij loodsen de 

klant door het hele proces, 
geven op het juiste moment 
de nodige behandelingen 
en tekenen de veterinaire 
documenten af.’

Quarantaine
En dan de logistieke uitda-
gingen, zoals de keuze voor 
een luchtvaartmaatschappij. 
Bij kortsnuitige hondenras-
sen is de keuze beperkt. 
‘Luchtvaartmaatschappijen 
zijn niet happig op het ver-
voeren van dit type honden’, 
vertelt Angelique. ‘Dat is 
omdat ze vaak erfelijke aan-
doeningen aan de luchtwe-
gen hebben. Daardoor zijn ze 
gevoelig voor beroertes en 
ademhalingsproblemen bij blootstelling aan 
stress of hitte.’ 

En omdat honden en katten na aankomst 
in Australië eerst in quarantaine moeten, is 
ook het aantal bestemmingen beperkt: niet 
elke luchthaven heeft een quarantainesta-
tion. Sterker nog: sinds enige tijd kunnen 
honden en katten alleen via Melbourne 
invliegen, omdat het quarantainestation van 
Sydney inmiddels is gesloten. 

Spanning
Elmo kon nog wel via Sydney reizen. An-
gelique: ‘Wij hebben Elmo op een vlucht 
van Korean Airlines naar Seoul geboekt. 
Vanaf daar vloog hij door naar Sydney. Na de 
quarantaine van zestien dagen moest Elmo 
doorvliegen naar Perth, waar zijn baasjes 
naartoe verhuisden. Dat hebben we laten 
organiseren door een agent ter plaatse.’
Een hele operatie, waarin nog even spanning 
ontstond toen bleek dat Elmo speciaal voer 
nodig heeft, terwijl het quarantainestation 
alleen voorziet in regulier voedsel. ‘Gelukkig 
was de bazin van Elmo in de buurt en kon ze 
snel het speciale voer voor Elmo afleveren’, 
vertelt Angelique. ‘De agent heeft goed con-
tact met haar onderhouden over het welzijn 
van Elmo. Dat is ontzettend belangrijk voor 
eigenaren, die voor langere tijd hun dier uit 
handen moeten geven.’

Stappenplan
ZooLogistics coördineert dagelijks het 
vervoer van dieren per vliegtuig. Vaak gaat 
het om huisdieren die samen met hun baas 
emigreren naar het buitenland. Meestal zijn 
dit honden en katten, maar ook vogels en 
knaagdieren gaan veelvuldig mee. Angeli-
que: ‘Wij zorgen dat het transport goed is 
voorbereid. Ook boeken we de vlucht en we 
zorgen dat het beestje gezond, veilig en met 
de juiste papieren aan boord gaat.’

Australië is een gewilde bestemming, 
waarbij het met dieren altijd opletten is 
geblazen. ‘Voor alle veterinaire voorbereidin-
gen is een compleet stappenplan met time 
frame beschikbaar’, vertelt Angelique. ‘En als 
er bij aankomst in Australië ook maar een 
teekje wordt gevonden, moet het dier nog 
weer langer in quarantaine.’ 

Elmo geniet inmiddels van zijn nieuwe leven. 
In het quarantainestation is goed voor hem 
gezorgd – op verzoek van zijn bazin hebben 
ze elke dag even zijn huidplooien schoonge-
maakt om irritatie te voorkomen. Na tien da-
gen mocht hij doorreizen naar Perth, waar hij 
blij en in goede gezondheid werd herenigd 
met zijn baasjes.

Ook emigreren met uw huisdier? Meer infor-
matie vindt u op www.zoologistics.nl

Elmo is een kortsnuitig rashondje. Een 
Engelse bulldog, om precies te zijn. Zijn 
gerimpelde gezichtje heeft speciale 
aandacht nodig en hij heeft een voedselal-
lergie. Elmo vloog in november vorig jaar 
naar Australië – een heel project, waar 
meerdere mensen hier én daar mee bezig 
zijn geweest.  

Korte snuit, lange reis
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