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Advies van behandelend dierenarts aan diereigenaar 

 

Je dier in thuisquarantaine 

Rabiës is een levensgevaarlijke ziekte voor dieren én mensen. Is een dier uit de 
Oekraïne onvoldoende gevaccineerd tegen rabiës of is dit onvoldoende aantoonbaar, 
dan kan de dierenarts thuisquarantaine als onderdeel van maatregelen opleggen. 
Jouw dier mag dan voor de duur van 4 weken niet in contact komen met onbekende 
mensen en andere dieren, totdat de dierenarts heeft kunnen constateren dat er geen 
risico (meer) is. Het is een grote uitdaging om tijdens deze periode te zorgen dat je 
huisdier voldoende aan zijn/haar (gedrags)behoeften kan voldoen. Een fijne rustplek 
realiseren, lukt meestal wel, maar hoe zorg je voor voldoende sociaal contact, 
lichamelijke afleiding en wat hersengymnastiek? We geven je hieronder enkele tips.  

 

Twijfel je of je dier voldoende gevaccineerd is of zie je een verandering in gezondheid 
bij je dier? Zoek dan direct telefonisch contact met een dierenarts om te overleggen.  

 

Tip 1 – Zorg voor een vast dagprogramma maar wissel de inhoud ervan 

Een vast dagprogramma geeft een dier duidelijkheid over wat het kan verwachten en daardoor 
grip op zijn dag. Binnen dat programma wissel je de inhoud. Dus als je om 10:00 lichamelijke 
beweging aanbiedt, geef dit dan de ene dag middels achter een balletje aanrennen, de andere 
dag middels het roepen van het dier van de ene zijde van zijn verblijf (en belonen) naar de 
andere zijde (en belonen), etc.. Als om 16:00 een vast moment is voor mentale uitdaging, biedt 
dit dan de ene keer iets aan in de vorm van een voerpuzzel, de volgende keer in de vorm van 
een doos met verschillende geuren en de daaropvolgende keer in de vorm van het aanleren van 
een nieuwe oefening. Ideeën vind je bijvoorbeeld hier: 

https://hersenwerkvoorhonden.nl/ 

https://hersenwerkvoorkatten.nl/ 

https://www.licg.nl/katten/trainen-van-een-kat/ 

https://dutchcelldogs.nl/hulp-en-advies/trainingsvideos/ 

https://www.doggo.nl/artikel-overzicht/hondentraining/ 

Vergeet niet dat dieren in een geurenwereld leven. Biedt verschillende geuren aan en denk 
daarbij ook aan geuren uit de natuur. Wissel ze veel en zet ze bij katten op een vaste plaats, 
zodat het ook voor hen een verrijking is, niet een bron van zorg. (NB. Katten zijn gevoeliger 
voor veranderingen in hun leefomgeving die ze niet kunnen voorspellen of controleren.) 

  

 

https://hersenwerkvoorhonden.nl/
https://hersenwerkvoorkatten.nl/
https://www.licg.nl/katten/trainen-van-een-kat/
https://dutchcelldogs.nl/hulp-en-advies/trainingsvideos/
https://www.doggo.nl/artikel-overzicht/hondentraining/
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Tip 2 – Zorg voor sociaal contact met diegene waarmee het kan 

Als dieren samen binnenkomen en goed zijn samen, houdt ze dan bij elkaar, maar gescheiden 
van anderen! Is je dier alleen, zorg dan wel dat hij je kan ruiken, horen, zien en dat hij contact 
kan hebben met een ander zacht voorwerp, zoals een grote knuffel, als hij daar rustig op of 
tegenaan wil liggen. Sociaal contact is voor veel dieren van groot belang en als ze dit gedurende 
langere tijd niet kunnen hebben, kan dat echt een risico zijn voor hun welzijn.  Voor veel 
huisdieren kan een beslapen T-shirt of ander kledingstuk van de eigenaar soms kalmerend 
werken en ook een gevoel van veiligheid bieden. 

 

Tip 3 – Zorg voor spel opties en biedt nieuwe geuren en ervaringen, maar let op de 
hygiëne 

We schreven er al over bij tip 1, maar nu meer dan ooit zijn spel, geuren en ervaringen van 
belang voor je dier. Zorg voor minimaal vier momenten op een dag dat er gedurende een half 
uur iets te beleven is. Kijk goed naar je dier. Is het ontspannen, maar gemotiveerd bezig? Dan 
heb je een goede activiteit voor hem gerealiseerd. Elk dier is anders en vindt andere dingen 
leuk, nieuw materiaal kan je ook zelf maken met wat creativiteit. Gebruik in de thuisquarantaine 
zo veel als mogelijk materialen die je na gebruik kan weggooien, zoals wc rollen of kartonnen 
dozen. 

 

Voorzorgsmaatregelen: 

- Zorg ervoor dat het dier in geval van toenemende opwinding jou niet bijt of krabt of 
anderszins beschadigt.  

- Vermijd gedurende het spel contact met de slijmvliezen van een dier. 
- Probeer te vermijden dat het dier je likt, vooral in je gezicht. 
- Was consequent je handen met water en zeep na lichamelijk contact met het dier. 

 

Tip 4 – Zorg dat elk eetmoment een activiteitmoment is 

Dieren in thuisquarantaine lopen een grote kans op verveling. Voedsel zoeken is voor dieren een 
belangrijke bezigheid. Die bezigheid wordt nog belangrijker als je niet veel te doen hebt op een 
dag. Zorg dus dat elk eet(voer) moment ook een activiteitmoment is. Verstop voer in 
voorwerpen of ergens tussen, dus maak het een beetje moeilijker voor het dier om erbij te 
komen. Zorg wel voor veiligheid! Je dier moet zichzelf niet beschadigen wanneer hij bij het eten 
probeert te komen en geen niet-eetbare zaken opeten.  
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Tip 5 – Let op signalen dat het niet goed gaat met het welzijn van je dier en zoek hulp 

We schreven hierboven al over gezondheidssignalen, maar je wilt ook letten op signalen dat je 
dier zich mentaal niet goed voelt. Een dier in quarantaine loopt hierop risico. Je herkent het aan 
signalen als:  

- Vaak, langdurig of veel signalen van spanning, zoals puntje van de tong uit de bek, tong 
langs de bek, schudden, krabben, vergrote pupillen, trillen, vachtrollen/trekken bij een 
kat, etc. Kijk maar eens op internet welke signalen van spanning er allemaal getoond 
kunnen worden door jouw dier! 

- IJsberen: heen en weer lopen, bijvoorbeeld langs de randen van de ruimte waar je dier 
verblijft.  

- Ander herhaald gedrag, zoals langdurig likken op een plek van het lichaam, achter je 
eigen staart aan zitten, rondjes draaien.  

- Gedeprimeerd gedrag of heel weinig gedrag: je dier ligt bijvoorbeeld alleen maar in een 
hoekje of onderneemt weinig.  

Zie je een van deze signalen? Zoek dan via de behandelend dierenarts direct hulp door een 
gediplomeerd diergedragstherapeut te bellen en uit te leggen wat je bij je dier hebt gezien. Geef 
daarbij ook aan dat je dier in thuisquarantaine is en waarom.  

 

Wat als je dier een mentaal trauma heeft opgelopen?  

Net als mensen, kunnen huisdieren na het doormaken van een vervelende gebeurtenis een 
mentaal trauma oplopen. Bij deze dieren kan een op PTSS-gelijkende aandoening ontstaan met 
langdurig aanhoudende symptomen van angst, schrik, onrust en bijvoorbeeld slecht slapen. Hoe 
sneller je hierop maatregelen neemt, hoe groter de kans op een beter verloop: (gedeeltelijk) 
herstel, of het voorkomen van verergering.  

 

Heeft jouw dier een mentaal trauma opgelopen of zie je verschijnselen die erop kunnen duiden? 
Dan is een quarantaineperiode extra lastig. Een paar tips: 

 

 Zorg voor rust en regelmaat 
Gestreste dieren houden ervan als de omgeving voorspelbaar en controleerbaar is. De 
ouderwetse rust en regelmaat komen dus van pas! Probeer de eerste tijd een vast 
dagschema te hanteren. Voorkom de eerste tijd een te veel aan prikkels waarbij de hond 
niet ontspannen is – mogelijk zijn dit bepaalde geluiden, mogelijk bepaalde bewegingen?  

 

 Zorg in huis voor een eigen ligplek, waar je huisdier rustig kan liggen. Je kunt zien of je 
huisdier er rust vindt, doordat het dier zelf de ligplek opzoekt en er ook echt slaapt voor 
langere aaneengesloten periode. Kijk goed naar je huisdier: is de slaap rustig en 
ontspannen of gespannen? Ligt je huisdier ontspannen op zijn rug te draaien op zijn plek 
en strekt hij zich ontspannen uit of zie een gespannen actieve lighouding? 
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 Afleiding en spel 
Spel is tegen een mentaal trauma de beste remedie, maar kan in quarantaine niet altijd 
optimaal worden opgepakt. Mogelijk kan je wel wat spelen in huis of in een 
afgebakende tuin waar je geen andere dieren of onbekende dieren kan treffen.  
Een andere insteek is het aanbieden van afleiding wat het dier zelf kan doen. Knauwspel 
en knauwactiviteiten stimuleren kan voor de meeste huisdieren veelal op veilige wijze 
uitgevoerd worden en ergens op kauwen kan heel goed kalmeren: ballen en ander 
knauwmateriaal waar je dier zelf mee aan de slag kan van materiaal dat helemaal 
opgeknauwd mag worden zodat er geen restproduct is. Kies materialen die niet splinteren 
of vast komen te zitten in de bek van het dier. 

 

 Voor de nodige afleiding kan je ook werken met muziek en achtergrondgeluiden, maar 
dan wel een kabbelende muziek (geen harde muziek met knallen) en goed kijken hoe 
het geluid voor je dier is: wordt het er ontspannen en rustig van? Gaat het spelen als 
deze het geluid hoort? Misschien kan je ook achtergrondgeluiden van het gezinsleven 
opnemen en afdraaien: eigen familiegeluiden, eigen conversatiestemmen in eigen taal. 
 

 Voor sommige dieren kunnen feromonen ondersteunen. Merknamen zoals Adaptil® 
(voor de hond – feromonen zijn dierspecifiek!) of Feliway® (voor de kat) zijn 
voorbeelden van zulke feromonen. Bij katten kan ook kattenkruid of valeriaan ingezet 
worden, maar check dat het dier er niet opgewonden of agressief van raakt, zeker niet 
als meerdere dieren bij elkaar zijn. Een kledingstuk met lichaamsgeur (geen parfum!) 
van de eigenaar kan ook geruststellend zijn voor een dier. 

 

Ontspannen gedragingen worden gekenmerkt door een ontspannen en soepel bewegend 
lichaam, een normale bewegingssnelheid (niet langzaam, niet snel, geen springen), geen hijgen, 
geen schudden, veelvuldig gapen, niezen, piepen of hoog geïntoneerd blaffen. Zie je 
gedragingen die je zorgen baren, neem contact op met je dierenarts die je kan doorverwijzen 
naar een gediplomeerd diergedragstherapeut. Deze mag gedurende de thuisquarantaine niet 
aan huis komen, maar kan mogelijk wel telefonisch ‘noodhulp’ verlenen. 

 

 


