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Geacht College, 
 
De vluchtelingenstroom uit Oekraïne is nog maar net op gang gekomen en iedereen ziet de beelden op het 
journaal van mensen die hulpeloos wachten op het station met hun dier bij zich. Als lid van de Nederlandse 
Federatie Dierenopvang Organisaties (NFDO) wil ons dierenasiel hulp bieden. 
 
Vanwege de uitzonderlijke situatie hoeven vluchtelingen nu alleen overgangspapieren in te vullen om hun 
huisdier de grens over te krijgen. Inmiddels voeren veel landen, waaronder Nederland, een versoepeling van 
de regels in rond het meenemen van huisdieren uit Oekraïne. Dit betekent dat ook in Nederland 
vluchtelingen kunnen arriveren die huisdieren bij zich hebben. 
 
Opvang van de huisdieren is voor mensen en zeker ook voor vluchtelingen erg belangrijk: de dieren worden 
vaak gezien als een gezinslid en mensen ervaren troost door de nabijheid van het dier. Afstand doen van 
hun dier levert eveneens een traumatiserende ervaring op, dus dat proberen wij te voorkomen door op een 
goede manier tijdelijke opvang te bieden. Het beste is om ook dieren toe te laten in de opvanglocatie waar 
de eigenaar wordt opgevangen. Steeds meer gemeenten geven hier gelukkig gehoor aan. 
 
Mocht uw gemeente noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen beschikbaar hebben of stellen en hebben 
deze vluchtelingen huisdieren bij zich die in de noodopvang geen geschikte plek kunnen krijgen, dan is ons 
dierenasiel bereid deze dieren tijdelijk op te vangen. Indien dieren op de locatie van de eigenaren kunnen 
worden opgevangen kunnen wij helpen met dierbenodigdheden zoals benches en voer. Bijgaand treft u een 
bijlage aan van het Landelijk meldpunt www.hulpvoordierenuitoekraine.nl voor opvanglocaties voor 
Oekraïense vluchtelingen. 
 
Oekraïne is een hoog risico land voor wat betreft rabiës. Meegebrachte huisdieren dienen zo spoedig 
mogelijk naar een dierenarts om gecontroleerd te worden, ingeënt en gechipt te worden voor zover de 
eigenaar niet beschikt over een benodigd dierenpaspoort met entingsbewijzen, en geregistreerd te worden 
bij de NVWA. De dierenartsen zijn hiervan op de hoogte.  
Onze dierenambulance kan voor vervoer zorgen vanaf de opvanglocatie naar de dierenarts en weer terug. 
De eigenaar kan dan mee, wij hebben informatie hierover vertaald in het Oekraïens zodat ze weten wat er 
gaat gebeuren.  
 
Wij vernemen graag wie er binnen uw gemeente zich bezighoudt met de opvang van Oekraïense 
vluchtelingen, zodat wij ons aanbod daar rechtstreeks kunnen neerleggen. Wij denken dan bijvoorbeeld aan 
de locatiemanager van de opvanglocatie. De kosten van onze diensten en van de dierenarts zijn geheel 
gratis en worden bekostigd uit landelijke middelen. 
 
 
 

Internet: www.dierenhulpverleningwoerden.nl 
ING bank  : 18.08.782 
KvK. Utrecht  : 41 172 725 
UBN nummer : 2662453 
Omzetbelasting : 8039.89.039.B.01 





INFORMATIEBRIEF  

BESTEMD VOOR OPVANGCENTRA 

 

Bij opvang van dieren die niet bij particulieren terecht kunnen 

Verspreiding kan rechtstreeks plaatsvinden via de NFDO, de Dierenbescherming en kan door 

andere organisaties met hun opvangcentra gedeeld worden. Het gaat hierbij om 

opvangcentra die voldoen aan het besluit houders voor dieren. 

- Het is zaak dat het dier zo snel mogelijk naar een dierenarts gaat voor I&R, risico 

inschatting op Rabiës (hond, kat en fret, https://www.rivm.nl/rabies) en andere in 

het buitenland voorkomende dierziekten. De dierenarts kan de titer van Rabiës 

bepalen en/of andere onderzoeken aanvragen. Ook moeten honden en katten de 

voor de opvang verplichte vaccinaties krijgen plus voor de hond de ziekte van Weil 

(leptospirose). 

- BELANGRIJK: Mocht het huisdier ziek worden of ander gedrag gaan vertonen neem 

dan direct contact op met de dierenarts. 

- Aanvragen voor steun voor medische kosten via info@hulpvoordierenuitoekraine.nl 

- Bij quarantaine regels wordt uitgegaan van de normaal geldende wet-, en 

regelgeving. Zoals altijd mogen dieren de inrichting in die periode niet verlaten, zie 

artikel 3.13 en 3.14 besluit houders van dieren. 

- Vanwege overige infectieziekten het dier in quarantaine houden met de daarbij 

behorende maatregelen qua infectiepreventie. Voor vragen hierover contact 

opnemen met de dierenarts. 

- Houd je altijd aan de standaard persoonlijke hygiëne maatregelen zoals het wassen 

van handen na contact met dieren. 

- Biedt een veilige plek voor het huisdier, bijvoorbeeld een schuilplek. Het heeft 

mogelijk veel meegemaakt, zoals extreem geluid en andere nare ervaringen, en kan 

hierdoor anders reageren dan normaal. 

- Houd in de omgang met het dier daar extra rekening mee. Kennis op het gebied van 

gedrag is dan ook een must. Zie ook https://fearfreeshelters.com 



- Krabben, likken en bijten te allen tijde voorkomen zolang de Rabiës status onbekend 

is. Het spelen met deze huisdieren door mensen of dieren moet vermeden worden. 

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 je 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-voorhuisdieren-

vanuit-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  werkend bij Evidensia Dierenziekenhuis 

Nieuwegein (veterinair gedragsspecialist).  

https://www.edz-nieuwegein.nl/disciplines/veterinaire-gedragsgeneeskunde/gevlucht-dier 
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